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يوميات العــدوان

مقدمــــــــة
يف لي وحظح وسانٌح ,ةاوذقائق واوعاعاخ ,مع مشوس األًاً واالظاةٌع واوشهىس ال دخىى اوحٌاج من
أحذاز ومذغرياخ ,منها ما ًمىن مذعاج وىخرب ,ومنها ما ال ًعذحق اوحذًص!..
ومن يف اوٌمن وخاله عاً لامي من اوعذوان اوغاشم ,ال دمش ظاعح من اوٌىً دون حذز وأةعط
األحذاز هنا ًمشي محطح وىحذًص واومذاةح ,فاألحذاز اوجعاً هنا يف اوٌمن وٌعر مجشد
"إنفىىنضا" أصاب اوطٌىس ,والجنىن أصاب اوتقش ,ةي هٍ أحذاز دقذي عرشاخ االطفاه واونعاء,
وجنى ٌن أصاب اوترش وجشائم ةحق االنعان وحقه يف اوعٌش واوحشًح واومشامح  ,ومالح ٌم وىصمىد
صنعها سجا ٌه ًمانٌىن يف مىاجهح عذوا ٌن اظذهذف اإلنعان واألسض ودمّ ش املذاسط واملعاجذ
واملصانع واوجعىس ,عذوا ٌن وم ًتق ووم ًزس يف اوشعث اوٌمنٍ من عنرص وىحٌاج واوتناء إال ّ
واظذهذفه من "املشأج واوطفي واملمفىف واملعن" إىل أنىاع اوحٌىاناخ ,واملنشآخ وما ًمر اىل
اوحٌاج ةصىح  !!..وم ًعذشن حذى األظماك يف اوتحش وقىاسب اوصٌذ وآةاس وخضاناخ املٌاه..
ٍ
وذحاوف ضم قشاةح اوـ " "02دووح مشاسلح ,وألشش منها
رون هى اوذاسًخ األظىد واأللشش قذامح
مؤًذج وأغىتٌح مذىاطئح وأخشي محاًذج وذشمي وىحح ظىداء يف داسًخ اوعشوةح واوذًن واوشواةط,
ورون ةقٌادج نظاً آه ظعىد وةمشاسلح ومتاسلح أمشًمٌح ُ
صهٌىنٌح ةشًطانٌح جهاسا ً نهاساً.
ونحن يف ولاوح األنتاء اوٌمنٌح (ظتأ) إر نشصذ اوىاقعح  ,وننرش اوخرب  ,ونىسق املعىىمح ّ
ونضمن
اوحذز  ,نضع ةني أًذًمم هزا االصذاس اوزي ًىسق مشحىح مش ةها اوشعث اوٌمنٍ اوصامذ وهى
ًعٌش أجىاء اوعذوان ال ًعمع إال أصًض اوطائشاخ ودوي االنفجاساخ وأنني اوضحاًا ,وال ًشي إال ّ
دخان اوجشًمح وأشالء اوشهذاء وغتاس املناصه وأنقاض املؤظعاخ واملصانع..
عا ًٌ واوٌمنٍ ًعانٍ اوحصاس ةشا ً وةحشا ً وجىا ً وًقف شامخا ً لجتاه اوٌمن اوشامخحً ,مىخ
منذصتا ً لاونخىح اوتاظقح ,وًعقط شهٌذا ً وريوي دشاب األسض ةذمه اوطاهش اوضلٍ.
ةني ًذًن ًىمٌاخ اوعذوان دجذ فٌها األنني واوماسسح واوجشًمح واملىقف اوتطىيل ,دشي اوصمىد
واوذضحٌح ودحمُّ ُي األوم ,دشي يف اوٌمن ما أغمض املذضوفىن ةاظم اإلنعانٌح أعٌنهم عنها من
شعث ةألمىه  ,ودووح ةمي مقذسادها.
انذهالاخ ةحق
ٍ
يف هزا اإلصذاس نعذعٌذ أًاما ً وشهىسا ً لان املىاطن اوٌمنٍ ًذنفغ اوحٌاه من جذًذ ةعذ لي غاسج
ودحر سلاً أي منضه ,ودشاه ال ًىجه وجهه إال ّ نحى اوخاوق اوعظٌم وال ًمي أمشه إال ّ اىل هللا فهى
حعتهم وووٌهم فنعم املىىل ونعم اونصري وهى حعتنا ونعم اوىلٌي.
ضيـــف اللـــه قاســــم الشـــامـــي

رئيس جملس اإلدارة – رئيس التحرير

يوميات العــدوان

مــــارس
ٚطاص ٠ايقش 8? A ١ؽٗٝزاً  9;ٚدضذناً َٔ املزْٝني دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ

[/62مازض ]6102/صنعاء  -طتأنح :
رصؿ مٙوً مّؤوٻ ٍض ٌ٬ٯ ثټ١ىثًا خىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن أن ٨وه ٜفجًج ٨ووثن
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خٽٮ ٔ 88هٌوث ً و 42ؼًٌفج ً من ثٖضونٌني أ٬ٽدهم
من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ.
وأٸو ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٝفجًج ِٵ١ىث ٍض ِج٨ز مدٹٌر من
٘دجؿ ثټٌىٿ ؼٌثء ثَض٨صوثء ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وِجٸنٌهج.
وأٔجً إټىأنه شم نٵپ ثټفجَضس إټى٩وه من ثٖضّصٕٱٌجس ثټفٹىمٌز وثټمج٘ز ٍض ٘ن٩جء ،وأن هنجٷ
ِد ٪ؼعغ مؽهىټز خ٩و أن أ٘دفض مؽٌه أُٔضء.
وأٸو ثٖضٙوً أن وٍثًر ثټٙفز أ٨وس ل٠ ٢١ىثًا مٌوثنٌز شٕمپ ٌٰٳ ٠دٌز وٌِجًثس إِ٩جٯ
وشؽهٌَثس ټٽ١ىثًا من ؼمٌ ٪ثٖضّصٕٱٌجس ،وأنهج ٍض ؼجهًَز ٨جټٌز.

ايزاخًَ => A ١ٝا بني ؽٗٝز ٚدضٜح ٚتٗزّ ;َٓ8ظالً دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/62مازض ]6102/صنعاء – طتأنح :
أ٨ٽنض وٍثًر ثټوثلٽٌز أن ثټ٩ووثن ثټّجٌٰ ثټصٍ شٵىهه ثټّ٩ىهًز خجټصفجټٲ م ٪خ ٞ٩ثټووٻ
ثټمٽٌؽٌز وثټٌ٩خٌز ّ٨ٹًٌج ً ٜو ثټٌمن أِٱٌ ٨ن ِٵىٔ 42 ٟهٌوث ً وإ٘جخز  24آلًٌن ٍض أمجنز
ثټ٩ج٘مز م٥٩مهم من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء ثٖضونٌني ،إټىؽجنذ هوٿ  82منََض ً ٘٨ض ِجٸنٌه.
وأوٜفض ثټوثلٽٌز ٍض خٌجن ټهج شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ )نّمز منه أن ثټٌمن شٌٜ٩ض
ټٵٙٲ ؼىي وثنصهجٷ ِجٌٰ ټٌّجهر ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز و٨ووثن ٬جٔم من ٴدپ خ ٞ٩هوٻ ثټمٽٌؾ
وهوٻ ألٌي مصفجټٱز م٩هج خَ٨جمز ثټّ٩ىهًز ،وىټٺ ٨ن ًٌ٠ٶ ٴٌجٿ ٠ريثنهج ثټفٌخٍ خٵٙٲ ٨وه
من ثْضمجٸن وثٖضىثٴ ٪ثټفٌىًز وثٖضونٌز.
وأٔجًس إٗض أن من ٜمن ثټٕهوثء ثټـ 42لمّز من أٌٰثه ثټٽىثء ثټعجنٍ ٠ريثن ورش٠ز ثټووًًجس
وأمن ثټٌ١ٳ ٌٰمج خٵٌز ثټٕهوثء وثٖضٙجخني من ثٖضونٌني.
وه٨ض وٍثًر ثټوثلٽٌز ٸجٰز ثْضؼهَر وثټىـوثس ثْضمنٌز إٗض ًٰ ٪هًؼز ثَضِص٩وثهثس ثټٵصجټٌز
ثټٵٙىي ٍض ٸجٰز ثټٵىي وثټىـوثس ثټّ٩ٹًٌز وثْضمنٌز ٍض ٨مىٿ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز خنّدز
 %811وثټصٙوي ْضي ٨ووثن خجټصنٌّٶ ثټٹجمپ خني ممصٽٲ ثټىـوثس وثټفٱج ٣ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.

يوميات العــدوان

األدٗظ ٠األَٓ ١ٝبقعز A ٠ايغذٔ املضنظ ٟتعضض أَػ ينضب ١د َٔ ١ٜٛايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/62مازض ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٸوس ثْضؼهَر ثْضمنٌز خمفجٰ٥ز ٘٩ور أن ثټّؽن ثٖضٌٸَي شً ٌٛ٩ىٿ أمْ ټرضخز ؼىًز من
ٴدپ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه نصؾ ٨نهج إ٘جخز  5أٌٰثه شرتثوؿ أ٨مجًهم خني 45
 ٨ 41جمجً.وأوٜفض ثْضؼهَر ثْضمنٌز أن ٸُضً من ثټٌٴٌذ ٨دوثټ ًََ٩ثټ٩نم  من أهجذ  ىمجً وثټيي خرتس ًؼٽه
من من١ٵز ثټٱمي شجخ ٪رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز ،وثټؽنوي م١ٙٱى ٘ ٌ٩ثټٌٕدز من أهجذ  ثټٝجټ ٪شجخ٪
ټٽىثء  844مٕجر أٌ٘ذ خٌٕ٥ز ٍض ثټٌؼپ ثټٌمنٍ ،وثټؽنوي مفمو ٨مٌ ثٖضفٱيل من أهجذ  ثټفوًور
شجخ ٪ثټٽىثء  844مٕجر ،وثټؽنوي مفمو ٨دوه ٠جهٌ من أهجذ  مفجٰ٥ز إح ،وثټؽنوي ٬جټذ ـّن
٨دوهللا ثټٹٌخٍ من أهجذ  ٘٩وه شجخ ٪ثټرش٠ز ثټّ٩ٹًٌز أٌ٘دىث خٕ٥جًج مصٱٌٴز ٍض أنفجء
أؼّجمهم ً٩مٽىن ٍض ـٌثِز ثټّؽن ثٖضٌٸَي.
وـّذ مٌٸَ ثٔضُ٨ضٿ ثْضمنٍ ٰئن مدنى ثټّؽن ثٖضٌٸَي شْ ٌٛ٩ضرضثً مجهًز ؼٌّمز ؼٌثء
ثټرضخز ثټؽىًز مج أهي إٗض هٌوح ِ 841ؽٌنج ً وشمٹنهم من ثټٱٌثً.
وٴو ٔٹٽض ټؽنز مٹىنز من مٹصذ مفجٰ٩٘ ٦ور وثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضفجٰ٥ز وثټٵٝجء وثټنٌجخز
وثْضمن وأنٙجً هللا ٖض٩جټؽز أوٜج ٧ثټّؽنجء ثِضلًٌن ..وشم ثٔضٌٰثػ ٨نهم ؼمٌ٩ج ً خٝمجنجس
ـٝىًًز ٨نو ٨ىهر ثټهووء ټٽدُضه وَض شَثٻ ثټٵٌٝز ًهن ثَضؼٌثءثس.

إعكاط طا٥ضَ ٠عارٚٚ..١ٜقٛع ؽٗزاٚ ٤دضس َٔ ٢املزْٝني ٚايعغهضٜني دضا ٤غاصات ايعزٚإ
ايغعٛر ٟملٓاطل َتفضق َٔ ١ايبالر

[/62مازض ]6102/صنعاء  -طتأنح :
أوٜق مٙوً أمنٍ خىٍثًر ثټوثلٽٌز ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټمجًؼٍ ٘٨ض ثټٌمن وثنصهجٷ ثټٌّجهر
ثټى٠نٌز من ٴدپ هوٻ ثټمٽٌؾ خٵٌجهر ثٖضمٽٹز ثټٌ٩خٌز ثټّ٩ىهًز وـٽٱجبهج ًىٿ أمْ ٘٨ض ٸپ من
أمجنز ثټ٩ج٘مز ،ومفجٰ٥جس ٘ن٩جء ،وثټفوًور ،وـؽز ،و٘٩ور ،خفٌغ ثِصهوٯ ثټٵٙٲ ثٖضىثٴ٪
ثټّ٩ٹًٌز وثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض هيه ثٖضفجٰ٥جس.
وأوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ ٴج٨ور ثټوًٽمٍ وٰؾ ١٨جن أټىًز
ثټٙىثًًن ومّ٩ٹٌ ثټٵىثس ثټمج٘ز خمن١ٵز ثټٙدجـز نصؾ ٨نه ثِصٕهجه ظُضظز أٌٰثه وإ٘جخه 9
خئ٘جخجس ممصٽٱز.
ٸمج ثِصهوٰض ثټ٭جًثس وثټ٩ووثن ثټ٭جٔم مّ٩ٹٌ ثټّىثه وثټنهوًن خٙن٩جء وِٵ ٢لُضٻ هيه
ثټ٭جًثس ٔهٌوث ً وثـوث ً وإ٘جخز ٌٰ 42هث ً ومىث٠نجً.
مٌٝٱج ً أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض موًنز ٘٩ور وموًًٌجس ثټدٵ ٪ومنده ؤوثء وِفجً نصؾ ٨نه إ٘جخز
ٌٰه و 7مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر و٠ٱٽز شدٽٮ من ثټ٩مٌ ِ 81نىثس ،ٸمج ثِصهوٰض ثټ٭جًثس منٕأر
ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ وشٱؽري ثظنني من لَثنجس ثټ٭جٍ ٍض موًنز ٘٩ورَ ..ضٰصج ً إٗض ثِصٕهجه 9

يوميات العــدوان

ٜدج ٟوإ٘جخز ٜ 48جخ١ج ً وٌٰهث ً ٍض موًًٌز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز ٍض ٬جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض ٨وه من
ثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ٹًٌز خجٖضفجٰ٥ز ،ٸمج ثِصهوٰض ٘جټز ثٖض١جً ثٖضونٍ ومىٴ ٪ثټوٰج ٧ثټؽىي خمفجٰ٥ز
ثټفوًور ولٽٲ أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض هيث ثټهؽىٿ ..مؤٸوث ً إِٵج٠ ٟجبٌر ـٌخٌز م٩جهًز ٍض من١ٵز خنٍ
ثټفجًط خٌض ثټًَجهي خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٍض ثټ٭جًثس ثٖض٩جهًز ًىٿ أمْ وثټصٍ شنصهٺ ثټٌّجهر
ثټى٠نٌز ..هثٌ٨ج ً ٸجٰز ثٖضىث٠نني إٗض ثشمجى ثټفٌ١ز وثټفيً ؼٌثء ثټ٭جًثس ثٖض٩جهًز ثټصٍ َض شٱٌٳ خني
مىٴّ٨ ٪ٹٌي وثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثټصٍ شؽجوٍس أهوثٰهج ثٖض٩ٽنز إٗض رضح مٵوًثس ثټى٠ن وثټدنٌز
ثټصفصٌز وثٖضنٕآس ثټفٌىًز.

سذ A ١غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟؽًف عؾضات ايؾٗزاٚ ٤اؾضس َٔ ٢ايٓاطسني ٚايٛسز٠
ايتٓفٝش ١ٜتُعًٔ ساي ١ايطٛاص٨

[/01مازض ]6102/حجة  -طتأنح:
أ٨ٽنض ثټىـور ثټصنٱٌيًز ټٽنجٍـني خمن١ٵز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز ٨ن ـجټز ثټ١ىثًا خني ثټنجٍـني
خ٩و أن ش ٌٛ٩ثٖضمٌمجس ٤هٌ ثټٌىٿ ټرضخجس ؼىًز من ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أِٱٌس ٨ن ٨رشثس
ثټٕهوثء وثټؽٌـى من ثٖضونٌني.
وٴجٻ ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ټٽىـور ٨دوثټىهجح ثٖضصندٺ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضخنجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خأن
ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ثٖضمٌم ًٴم ( )8من ثټنجٍـني ثټيًن شٌ٨جهم ثْضمم ثٖضصفور ٜمن خٌنجمؾ إ٬جظٍ
مني ِنىثس ،نجٌٰج ً وؼىه أي أهوثٯ ّ٨ٹًٌز ٍض ثٖضن١ٵز ًمٹن ثټصفؽؾ خهج.
ووؼه موًٌ وـور ثټنجٍـني خفٌ ٛمنجٔور إنّجنٌز ټٽووٻ ثټٌ٩خٌز وثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز ټى٪ٜ
ـو ٖضعپ هيه ثټفمُضس ثټصٍ شّصهوٯ ثٖضونٌني ،مٕريث ً إٗض أن هيه ثْض٨مجٻ شصنجٌض م ٪ثټٵٌم ثٔضنّجنٌز
وثٖضىثظٌٶ ثټووټٌز ثٖضنٙىٗ ٨ٽٌهج.

ٚن ٌٝقافظ ١فعزٜ ٠طًع عً ٢سذِ األمضاص ٚايتزَري ايش ٟخًف٘ طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ
األَضٜهٞ

[/00مازض ]6102/صعدة – طتأنح:
ث٠ٽ ٪وٸٌپ مفجٰ٥ز ٘٩ور م٩مٌ مفمو ثټيثًي ،ثټٌىٿ٘٨ ،ض ـؽم ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجٖضنٕآس
ثټ٩جمز ،وثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽمفجٰ٥ز ،نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ،وٴىي ثټصفجټٲ ٘٨ض ثټٌمن،
ـٌغ شٱٵو ثټصومري ثټ٭جٔم ثټيي ٠جٻ م١جً ٘٩ور ،وثټيي ٸجن ـٽم أخنجء مفجٰ٥ز ٘٩ور ټ٩ىهر
ثټٌـُضس ثټؽىًز ثٖضونٌز إټٌه ،ـٌغ همٌس ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٘جټز ثټى٘ىٻ وثٖض٭جهًر شومريث ً ُٸٽٌجً،
و٠جټض رضخجشه موًػ وممصٽٲ مٌثٰٶ ثٖض١جً.
ٸمج شٱٵو ـؽم ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خٱٌ ٧رشٸز ثټ٭جٍ ثټصٍ همٌس رضخجس ثټ١ريثن منٙجس
ثټص٩دةز ،ولَثنجشهج وثِ١ىثنجس ثَضـصٌج ٟوٌِجًثس وٸُضء خٌ ٪ثټ٭جٍ ثټصٍ ٸجنض شٵٲ ؼىثً منٙز
ثټص٩دةز.

يوميات العــدوان

ٸمج ث٠ٽ ٪ثټيثًي ٘٨ض ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خمف١ز ثټٹهٌخجء وثټصٍ شٌٜ٩ض ټ٭جًر ؼىًز،أمْ،
وألٌؼصهج ٨ن ثټمومزٌٰ ،مج شم شومري ثٖضىټوثس ثټٹهٌخجبٌز ٍض ثټ٭جًر ثټؽىًز خٵوًر ِد٩ز
مٌؽجوثس ،خجٔضٜجٰز إٗض شٱٵوه ٨وه من ثټؽٌـى وثٖضٙجخني ٍض ٨وه من ثٖضّصٕٱٌجس وثټيًن أٌ٘دىث
ؼٌثء ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټٽ٩ووثن ثټ٭جٔم هون أي مربً.

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١نتاب ٜٚض ِٜإىل; 8ؽٗٝزاً ;9ٚدضدناً

[/00مازض ]6102/إب – طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز ٸصجح وًًٌم خمفجٰ٥ز إح ٰؽٌ
ثټٌىٿ إٗض ٔ 82هٌوث ً و 24ؼًٌفج ً من خٌنهم أ٠ٱجٻ ؼٌثؿ خٝ٩هم ل١رير.
وأوٜق موًٌ رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز ثټ٩مٌو مفمو ٨دو ثټؽٽٌپ ثټٕجمٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٨مٽٌز ثټدفغ وثٔضنٵجى مّصمٌر ،وأن ثٖضّصٕٱٌجس ثټفٹىمٌز ثټمج٘ز ش٩ؾ خجټٵص٘ض وثٖضٙجخني ٍض هيه
ثټ٩مٽٌز ثٔضؼٌثمٌز ثٖضٌٕنز.
وخني أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجءه ٴجمىث ٨نو ثټعجنٌز وثټنٙٲ من ٰؽٌ ثټٌىٿ خج٨صوثء آظم شمعپ
خرضح مف١صني ټٽدرتوٻ شجخ٩ز ْضٔمجٗ مّصعمًٌن ٍض من١ٵز ٸصجح وٴجٌ٠ر ٬جٍ ٍض من١ٵز خني
ٸصجح وًًٌم.
وټٱض إٗض أن ثټٵٙٲ أِٱٌ أًٝج ً ٨ن شرضً ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ ټٽصهوٿ ٘٨ض ًؤوُ ِجٸنٌهج
وشرضً ٨وه من ثټٌّجًثس ثټصجخ٩ز ٖضىث٠نني ثټصٍ ٸجنض وثٴٱز ٍض ثٖضن١ٵز نصٌؽز ثټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ
ټهيه ثٖضنج٠ٶ ثِضهٽز خجټّٹجن وثټدٌ٩ور ٨ن أي منٕآس ّ٨ٹًٌز.

يوميات العــدوان

أبـريــل
اعتؾٗار ٚإفاب >7 ١عاَالً يف اؿزٜز ٠دضا ٤ققف ؼايف ايغعٛر ١ٜايرببضٟ

[/10أةسيل ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٨ 41جمُضً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  51ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن شفجټٲ ثټّ٩ىهًز ثټربخٌي ٘٨ض
مٙجن ٪مؽمى٨ز إلىثن ظجخض خمفجٰ٥ز ثټفوًور ٰؽٌ ثټٌىٿ.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ مٙنً ٪مجنٍ مفمو ٨ٽىثن ثټيهذ أن ثټٵٙٲ شّدذ أًٝج ً ٍض شومري م٩وثس
ثٖضٙجن ٪خٕٹپ ٸجمپ وثټصٍ شٵوً ٴٌمصهج خـ  41مٽٌىن هوَضً وشفصجػ إٗض أٸعٌ من ِنصني ٔض٨جهر
إ٨مجًهج.
ًٕجً إٗض أن هيث ثَض٨صوثء ثټ٭جهً وثټؽدجن ٖضٙن ٍ٩ثټّمن وثټًَض ومٙن ٪ثْضټدجن ٍض مؽمى٨ز
إلىثن ظجخض خأًخ٩ز ٘ىثًًن ٴو ًصّدذ ٍض ٴ ٪١أًٍثٳ آَضٯ ثټ٩مجٻ خهيث ثټٵ١ج ٧ثټٙنج ٍ٨ثټهجٿ
ٍض ثټفوًور.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات دزٜز ٠عً ٢ك ِٝاملظصم يًٓاطسني عذ١

[/10أةسيل ]6102/حسض  -طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټصفجټٲ ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ؼوًور ٘٨ض ممٌم ثٖضًَٳ ټٽنجٍـني خمفجٰ٥ز
ـؽز.
وٴجٻ موًٌ أمن موًًٌز ـٌ ٛثټ٩ٵٌو ٘جهٳ ثٖضٵديل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ظُضط ٬جًثس
ؼوًور ثِصهوٰض ٔمجٻ ورشٳ ممٌم ثٖضًَٳ و٬جًر ألٌي منهج ثِصهوٰض من١ٵز ثټمجوً ثټىثٴ٩ز
خؽجنذ ممٌم ثټنجٍـني ".
وأوٜق ثټ٩ٵٌو ثٖضٵديل أن أمن ثٖضوًًٌز خجټص٩جون م ٪ثټؽهجس ثٖضمصٙز أًِپ ٠ىثٴم إِ٩جٯ وثْضهټز
ثټؽنجبٌز ٖض٩جًنز ٴٙٲ و٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وً٘و وشٙىًٌ ثْضرضثً ثټدرشًز وثٖضجهًز
وثټمّجبٌ ثټنجشؽز ٨نهج.
وأٸو أن ممٌم ثٖضًَٳ ټٽنجٍـني ثټيي شرشٯ ٨ٽٌه من٥مز ثْضمم ثٖضصفور وثٖضن٥مجس ثټووټٌز ًصىثؼو
ٌٰه نجٍـني ومىث٠نني مونٌني ًّٹنىن خؽىثً ثٖضمٌم ټُضِصٱجهر من ثټمومجس ثټصٍ ًصم شٵوًمهج
من ٴدپ شٽٺ ثٖضن٥مجس ټٽنجٍـني.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني ٚإفاب ? ١يف غاصات ٚققف ععٛر ٟيًُٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/16أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٨رشر مىث٠نني وأٌ٘ذ ظمجنٌز آلًٌنٍ ،ض ٬جًثس ؼىًز وٴٙٲ موٰ ٍ٩و٘جًولٍ
ِ٩ىهي٘٨ ،ض موًًٌجس خجٴم وًثٍؿ ومنده ثټفووهًز مفجٰ٥ز ٘٩ورٍ ،ض إ٠جً مّٽّپ ٨ووثن
شفجټٲ ثټرش ثٖضصىث٘پ ٘٨ض ثټٌمن مني ظمجنٌز أًجٿ.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ًثٍؿ ٌٜٲ ِٽٌمجن ٔج٨ذ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن موٌٰ٩ز
ٴىثس ثټّ٩ىهًز ٘٨ض ثټفووه ثِصهوٰض ثٖضىث٠نني ٍض موًنز ثټن٥ري نصؾ ٨نهج ٔهٌوًن وإ٘جخز ثظنني
آلًٌن ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ؼدپ ثټفٌٿ خ٭جًثس ؼىًز.
وٴجٻ إن أرسر مٹىنز من ٔ 82مٙجً ،ثِصٕهو منهم ظمجنٌز خٌنهم ثمٌأر ـجمپ أظنجء نَوـهم من
من١ٵز ًثٍؿ إٗض ـٌ ٛإظٌ ثنٵُضح ثټٌّجًر نصٌؽز ثټٵٙٲ ٌٰمج خٵٌز ثټٌٸجح أٌ٘دىث ٍض هيث
ثټفجهط خئ٘جخجس ل١رير خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء.
٘٨ض ثټٌ٩ٙو ىثشه ٔن ٠ريثن ثټصفجټٲ ثټربخٌي ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ٨دجًثس ثټٌ١ٳ ٍض موًًٌز
خجٴم خ٩ٙور ؤدٹجس ثټهجشٲ ثټنٵجٻ ،ومف١جس ثٔضىث٨ز وثټصٽٱًَىن ٍض ؼدپ مٌ ،٧نصؾ ٨نهج
ََ٨ض ًٸجمُض ًْضخنجء ثٖضوًًٌز ٨ن مفٌ١هم ثټمجًؼٍ.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خجٴم أمني  َ٨ثټوًن ثٖضؤًو أن ٴٙٱج ً خجٖضوٌٰ٩ز وثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز
ش ٌٛ٩ټه ثٖضىث٠نىن ثټَ٩ٻ ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټٌمنٌز ٘٨ض ثټرشً ٢ثټفووهي م ٪ثټّ٩ىهًز ،نصؾ ٨نه
ٜفجًج خرشًز ولّجبٌ مجهًز ؼٌّمز ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
إٗض ىټٺ أوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز منده ٘جټق ِٽمجن أن ؼدپ ثټ ٌ٩ثٖض١پ ٘٨ض موًنز ٌٰٱج
ثټّ٩ىهًز ،ش ٌٛ٩ټٵٙٲ مٹعٲ همٌس ٌٰه ٔدٹجس ثټهجشٲ ثټنٵجٻ ټَ٩ټهج ٨ن مفٌ١هج
ثټمجًؼٍ.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ايٜ ُٔٝكتٌ  ّٜٛأَػ طفًني مبٓطكُٖ ١زإ يف فٓعا٤

[/16أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجټض رش٠ز أمجنز ثټ٩ج٘مز إن ثټ٩ووثن ثټفٌخٍ ټٽ١ريثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجءه ٘٨ض ثْضمجنز ًىٿ أمْ
لٽٲ ثټ٩وًو من ثْضرضثً ٍض ثٖضنٕآس ثٖضونٌز وثټفٌىًز ٍض ثټ٩وًو من ثٖضىثٴ ٪ثٖضمصٽٱز.
وأوٜفض ٍض خٌجن ټهج شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أن ثټ٭جًثس وثټرضخجس ثټؽىًز
ثِصهوٰض ممجٍن ثٖضؤِّز ثَضٴصٙجهًز ټٽفدىح ٍض من١ٵز هموثن ممج أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱٽني
شرتثوؿ أ٨مجًهمج خني ٨ 82 - 84جمج ً لُضٻ ٬جًشني منٱٙٽصني ،ثټ١ٱپ ثْضوٻ ـمَر ٨دوهللا مهوي
ثٖضٌ١ي ،وثټ١ٱپ ثِضلٌ ٨دوثټُّضٿ أـمو مفمو ثټهموثنٍ ،ـٌغ أٌ٘دج خٕ٥جًج ٴجشٽه ٍض أنفجء
مصٱٌٴز من ؼّمٌهمج.
مٕرير إٗض إ٘جخز  57مونٌج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ خئ٘جخجس ٠ٱٌٱز خّدذ ثټٌ٘جٗ ثټٌثؼ ٪من
مٝجهثس ثټوٰج ٧ثټؽىي.

يوميات العــدوان

ونىهض رش٠ز ثْضمجنز أنهج أوه٨ض ؼعصٍ ثټ١ٱٽني ظُضؼز أـو ثٖضّصٕٱٌجس ،ٸمج وٍ٨ض ثٖضٙجخني ٘٨ض
٨وه من ثٖضّصٕٱٌجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.

تٛافٌ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عً ٢ائُٝ

[/10أةسيل ]6102/محافظات – طتأنح:
وث٘ٽض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ،ث٨صوثءثشهج ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ،مّصهوٰز ثٖضًَو من ثْضخًٌجء
وثټنجٍـني وثٖضدجنٍ وثٖضنٕآس ثټفٌىًز ٍض ٘ىًر شٹٕٲ موي ثټفٵو ثټوٰني ٘٨ض أً ٛثټفٝجًثس
ومند ٪ثټد١ىَضس.
ٰٱٍ مفجٰ٥ز ٨ون ٴجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټٌىٿ خمو ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕج هجهي ثٖضهَومز خأِٽفز
لٱٌٱز وأؼهَر ثشٙجَضس شم إنَثټهج خجٖضُ٥ضس.
وأٔجً مٙوً ّ٨ٹٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ أًخ٩ز آلًٌن ٍض
مفجٰ٥ز ٘٩ور ،ظُضظز من أرسر وثـور خٌنهم ٠ٱپ وثمٌأرٍ ،ض ٬جًر نٱيهج ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
وٴٙٲ موٰ٘٨ ٍ٩ض منج٠ٶ مٌثن ووُ٠ضن خموًًٌز ـٌوثن.
ٸمج شٌٜ٩ض موًًٌز ٔوثء ثټفووهًز ټ٭جًثس ممجظٽز وٴٙٲ ٘جًولٍ ٔمپ ممصٽٲ منج٠ٶ
ثٖضوًًٌز ـّذ مج أٰجه خه موًٌ موًًٌز ٔوثء ـّن ـمىه ٬عجًز.
وٍض ثټىٴض نٱّه شٌٜ٩ض َ٨ټز آٻ مٌٕن خموًًٌز منده ټٵٙٲ ثټ١ريثن ثِصهوٯ ثِضمنني ،ورضح
خجټٹجشٌىٔج ـّذ ٔهىه ٌ٨جن ټّىٳ ثټعٌ٩پ ومن١ٵز ثټفٱٌر.
و ٸجنض ٘ىًثًن ثټ٩ووثن و٠ريثنه ثِصهوٯ أمْ مىثٴّ٨ ٪ٹًٌز ومونٌز ٍض ٨ور منج٠ٶ من
مفجٰ٥جس ش٘ ،َ٩ن٩جء وثټٝجټ ،٪شّددض ٍض ثنٱؽجًثس أظٌس ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضفٌ١ز خهج.

اعتؾٗار تغعٚ ١إفاب ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قض ١ٜسذض عهٝؿ
مبشافظ ١فٓعا٤

[/10أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو شّ٩ز مىث٠نني من أرسر وثـور وأٌ٘ذ لمّزآلًٌن ،ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض ٴًٌز ـؽٌ ٨ٹٌٖ خموًًٌز خنٍ م ٌ١مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً ٘فٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټفٌٙٽز ثْضوټٌز ټٽٵٙٲ أِٱٌ
٨ن ثِصٕهجه ًؼٽني وثمٌأر وِصز أ٠ٱجٻٌٰ ،مج شم نٵپ ثٖضٙجخني إٗض مّصٕٱٌجس أمجنز ثټ٩ج٘مز.
من ؼجنده ،ىٸٌ مٙوً أمنٍ أن ٨مٽٌز ثٔضنٵجى مّصمٌر ،وأن ثټفٌٙٽز مٌٔفز ټٽًَجهر خّدذ
شىثؼو خ ٞ٩ثٖضىث٠نني شفض ثْضنٵج.ٛ

يوميات العــدوان

َؤعغ ١سكٛق ?<> A١ٝؽٗٝزاً  898;ٚدضٜر َٔ املزْٝني إسقا ١ٝ٥أٚي ١ٝيًعزٚإ ايغعٛر ٟعً٢
ائُٝ

[/10أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ شٵًٌٌ إـٙجبٍ أوذ  ٨ن ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن نرششه مؤِّز خٌض ثټفًٌز ټٽوٰج٨ ٧ن
ثټفٵىٳ وثټفًٌجس أن  857من ثٖضونٌني ثِصٕهووث ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن
خٌنهم ٠ 861ٱُضً و٠ٱٽز هون ِن ثټمجمّز ٨رشر ،و 44ثمٌأر ،و 84مّنج ً لُضٻ ثټصّ٩ز ثْضًجٿ
ثٖضجٌٜز.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ ثټيي أ٨ٽن ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ثټٌىٿ خٙن٩جء ،أن ٨وه ثټؽٌـى لُضٻ نٱْ ثټٱرتر
خٽٮ  8482ؼًٌفج ً  76منهم ٍض ـجټز ـٌؼزَ ،ضٰصج ً إٗض أن من خني ثټؽٌـى  418أ٠ٱجٻ و٠ٱُضس،
و 886ثمٌأر ،و 44مّنجً.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن  888شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً ٍض  84مفجٰ٥ز ٴٙٱصه ٠جبٌثس ثټصفجټٲ ثټ٩رشي ٘٨ض
ثټٌمن ـٌغ ٠جٻ ثټٵٙٲ  44شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء 45 ،شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً ٍض ٘٩ور،
ٍ 87ض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ،ثظنجن ٍض ثټٝجټٍ 6 ،٪ض ش 89 ،َ٩ثټفوًور ،ثظنجن ٍض ـؽز ،وثـو ٍض
ټفؾ،وثـو ٍض ثٖضفىًض ،وثـو ٍض ٔدىر ،ظُضظز ٍض ىمجً ،ثظنجن ٍض إح ،وشؽمِ ٪ٹجنٍ ٍض مأًح.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثٖضنجٍٻ ثټصٍ ٴٙٱض من ثټ١ريثن خٽ٭ض؛  946منََض ً ٍض  84مفجٰ٥ز منهج؛ 87
منََض ً همٌس ٘٨ض ِجٸنٌهج ،مٕريث ً إٗض أن  487منََض ً همٌس ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،و 847منََض ً ٍض
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء و 874منََض ً ٍض ٘٩ور و 419منجٍٻ ٴٙٲ ٍض ثټفوًور ،و 48منََض ً ٍض ثټٝجټ،٪
و 76منََض ً ٍض ش ،َ٩و 42منََض ً ٍض ټفؾ ،وِصز منجٍٻ ٍض ـؽز ُٰٝضً ٨ن ممٌم ټٽنجٍـني خجټٹجمپ،
وِد٩ز منجٍٻ ٍض ثٖضفىًض ،وِصز منجٍٻ ٍض ٔدىر ،و 49منََض ً ٍض ىمجً ،و 47منََض ً ٍض إح ،و84
منََض ً ٍض مأًح.
وخني ثټصٵًٌٌ أن ثٖضمصٽٹجس وثٖضنٕآس ىثس ثټ١جخ ٪ثټمومٍ ټم شّٽم من ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ـٌغ ٴٙٱض أًخ٩ز مٙجن ٪لج٘ز و٨جمز ،وأًخ٩ز مىثنت شؽجًًز ـٌىًز ،وأًخ٩ز م١جًثس مونٌز،
وظُضط ٠جبٌثس مونٌز ،وأًخ٩ز ممجٍن مىثه ٬يثبٌز و٘ىثمُ٬ ٪ضٻِ 84 ،ىٴج ٔ٩دٌج ،وثًخ ٪ٴنىثس
ومؤِّجس إُ٨ضمٌز ،وظُضط مف١جس شفىًٽٌز ومف١جس شىټٌو ٸهٌخجء ،و 82م٩هوث وموًِز
ومؤِّجس ش٩ٽٌمٌز ،وظُضظز مّجؼو ،وِصز ؼّىً وِجـجس ٨جمز ،وظُضظز مٌثٸَ ټٽوٰج ٧ثٖضونٍ،
وظمجنٌز مٌثٰٶ أمنٌز ،ومف١صٍ ٴىه ،ومف١ز ش٩دةز ٬جٍ منَذ  ،وٴجٌ٠شٍ نٵپ ټٽىٴىه ،وظُضط
مّصٕٱٌجس ومٌثٰٶ ٘فٌز.
وخفّذ إـٙجبٌز ثټصٵًٌٌ ٰئن ٨وه ثټّٹجن ثټنجٍـني من ثٖضّجٸن وثْضـٌجء وثٖضون ثټصٍ ٠جټهج
ثټٵٙٲ أو شرضًس منه أو شٽٵض شهوًوثس خجِصهوثٰهج خٽٮ مج خني  81آَضٯ و 85آټٲ أرسر.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار اَضأٚ ٠إفاب ; ١آخض ٜٔيف ققف عً ٢باقِ بقعز٠

[/10أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلًٌن ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ٨ووثن ثټصفجټٲ ٖضنَٻ ٍض آٻ ٴٌثه موًًٌز
خجٴم خمفجٰ٥ز ٘٩ور ٴدپ ٴٽٌپ.
وأوٜق موًٌ موًًٌز خجٴم أمني  َ٨ثټوًن ثٖضؤًو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ شٌثٰٶ م٪
رضخجس موٌٰ٩ز مصىث٘ٽز ٘٨ض منٱي ٨ٽذ ومن١ٵز مًٌٱ٭ز ٍض ثټرشً ٢ثټفووهي ٖضوًًٌز خجٴم م٪
ثټّ٩ىهًز.

ايقًٝب األمحض Aايتشايف ايغعٛر ٟميٓع رخَ ٍٛغاعزات إْغاْ ١ٝئًُٝ

[/10أةسيل ]6102/األمم املجحدة  -طتأنح:
ٸٕٱض ثټٽؽنز ثټووټٌز ټٽٙٽٌذ ثْضـمٌ،ثټٌىٿ ثټّدض،أن ثټصفجټٲ ثټ٩ووثنٍ ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز
من ٪هلىٻ مّج٨وثس إنّجنٌز إٗض ثټٌمن.
ونٵپ مىٴً( ٪وٌِج ثټٌىٿ)٨ن ثټٽؽنز ٴىټهج "إن ٔ 4فنجس مّج٨وثس و٠جٴم ٠دٍ شفجوٻ
إًِجټهج إٗض ثټٌمن مجٍثټض ممنى٨ز من ثټولىٻ ً٬م منجٔوثس ثټصفجټٲ ثټّ٩ٹٌي ".
وٴجټض ثٖضصفوظز خجِم ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ ٌِصجًث ؼدني "مجٍثټض إموثهثشنج شمن ،٪ثټىًَ ٪ٜهثه ِىءث ً
وم ٪ٸپ ِج٨ز شمٌ ًمىس ثټنجُ ٍض ثټٌمن ونفن خفجؼز ٔضًٙجٻ هيه ثٖضّج٨وثس ٘٨ض نفى ٨جؼپ".
وشّ٩ى ثټٽؽنز إٗض ثټفٙىٻ ٘٨ض ٜمجنجس أمنٌز ټ١جبٌشني شفجوٻ إًِجټهمج إٗض ٘ن٩جء شفمپ
إـوثهمج إموثهثس ٠دٌز ٖضج ًٙپ إٗض  8111ؼًٌق وثْضلٌي مفمٽز خـ٠ 41نج ً من ثٔضموثهثس ثټ١دٌز
وإموثهثس ثټرصٯ ثټٙفٍ إٗض ؼجنذ ٴجًح ٘٨ض مصنه ًٌٰٶ ؼٌثـني ٖضوًنز ٨ون.
من ؼجندهج ٴجټض منّٵز ٔؤون ثٔض٬جظز ٍض ثْضمم ثٖضصفور ٰجټريي آمىُ ثټممٌْ ثٖضجيض ،إن 589
ٔمٙج ً ثِصٕهووث ؼٌثء ٨ووثن ثټصفجټٲ ٘٨ض ثټٌمن لُضٻ ثْضِدى٨ني ثٖضنرصمني وإ٘جخز ٴٌثخز
٬ 8711جټدٌصهم من ثْض٠ٱجٻ.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١تغع ١آخض ٜٔيف ققف عً ٢قاطضات َٛار غشا١ٝ٥

[/12أةسيل ]6102/الحديدة  -طتأنح :
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وأٌ٘ذ شّ٩ز آلًٌن ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
ٴجٌ٠ثس ټنٵپ مىثه ٬يثبٌز ٍض موًًٌز ـٌْ مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل أن ثټٵجٌ٠ثس ٸجنض مصؽهز من ثټفوًور إٗض ش٨ َ٩نومج ٴٙٱهج ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مج أهي إٗض شومريهج وـمىټصهج من ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ثټدجټ٭ز ٴٌثخز ٠ 861ن.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار @ َٛاطٓني يف غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ مبٓطك ١ايعٓز َزٜض ١ٜعشاص
قافظ ١فعز٠

[/12أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  9مىث٠نني من أرسر وثـور خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټ٩نو موًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٍض ثټىثـور
وثټنٙٲ خ٩و منصٙٲ ثټٽٌپ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن (ـّني ه٬ٱپ ثْضهنىمٍ) ټٌٵًض ٘٨ض
أرسشه خجټٹجمپ إٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ مًَ٨ز ثٖضىث٠ن (٨يل مفمو أخى ٨دٌو) ثٖضؽجوًر ٖضنَٻ ه٬ٱپ
ـٌغ أټفٵض ثټرضخز ثرضثًث ً مجهًز ؼٌّمز وَض ًىؼو إ٘جخجس خجْضًوثؿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن وث٘پ ٬جًثشه ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور ..مدٌنج ً أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ من١ٵز ٔ٩جًر خموًًٌز ًثٍؿ خعُضط ٬جًثس مج أهي
إٗض شومري منَټني وظُضط ٬جًثس ٘٨ض ؼدجٻ موًًٌز ٸصجٯ و٬جًر ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټرسخٍ موًًٌز
ِفجً ومن١ٵز خنٍ م٩جى وؼدپ ثټٙم.٪
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أمْ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثټوٰج ٧ثټؽىي خمن١ٵز
ثټٙٽٌٲ مفجٰ٥ز ثټفوًور وِض ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټٝجټ ٪إٜجٰز إٗض ٴٙٲ ٘جًولٍ وموٍٰ٩
٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس ًثٍؿ وخجٴم و٬مٌ ومنده وٴ١جخٌ.

اصتفاع سق ١ًٝؽٗزآَ ٤طك ١بٝت صداٍ إىل عت ١ؽٗزاٚ ٤مثاْ ١ٝدضس٢

[/12أةسيل ]6102/صنعاء – طتانح-:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ث٨صوثء ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٤هٌ ثټٌىٿ٘٨ ،ض من١ٵز خٌض ًؼجٻ ٍض
خنٍ م ٌ١مفجٰ٥ز ٘ن٩جء إٗض ِصز ٔهوثء وظمجنٌز ؼٌـى.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خىٍثًر ثټوثلٽٌز ټـ(ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ منَٻ ٍض من١ٵز خٌض ًؼجٻ
ًثؿ ٜفٌصه ظُضط نّجء وظُضظز أ٠ٱجٻ وإ٘جخز ظمجنٌز آلًٌن ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ منَټني
آلًٌن ٍض ؼدپ ثټربٳ خٵًٌز ٸرش.

ايعزٚإ ٜكقف ؽبه ١اتقاالت دبٌ عضٜر بقعز٠

[/12أةسيل ]6102/صعدة – طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘دجؿ ثټٌىٿ ٔدٹز ثَضشٙجَضس خؽدپ خن ًٌ٨ؾ خمن١ٵز ثټٕ٩ٲ
موًًٌز ِجٴني مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ أن ثټنريثن مج شَثٻ شٕص٩پ ٍض من١ٵز ثټٵٙٲ وټم
ًصٝق خ٩و ـؽم ثټمّجبٌ ثټدرشًز وثٖضجهًز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف قط ١ايػاط يف َزٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/12أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٴدپ ٴٽٌپ مف١ز ثټ٭جٍ ٍض موًًٌز ًثٍؿ خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأٔجً مٙوً مفيل ټـ (ِدأ) إٗض أن ثټٵٙٲ ثٖضّصمٌ ٘٨ض ثٖضون ثټٌمنٌز ًّصهوٯ ثټدنى ثټصفصٌز،
وثٖضىث٠نني ثٖضونٌني وَضمٙوثٴٌز ٖضج ًٌوػ ټه إُ٨ضٿ ثټ٩ووثن من لوث ٧وشٝٽٌپ ًمجټٲ ثټىثٴ.٪

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜٓاؽز املٓظُات ايزٚي ١ٝاإلْغاْ ١ٝإراْ ١ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً٢
ائُٝ

[/12أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح :
نجٔو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثَضنّجن ؼمٌ ٪ثْضـٌثً ٍض هوٻ ثټ٩جټم وثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٔضنّجنٌز
إهثنز ثټ٩ووثن ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز وـٽٱجؤهج ٘٨ض ثټٌمن.
و٠جټذ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٍض خٌجن شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ /دأ /نّمز منه
خمفجٸمز ٸپ من ٔجًٷ ٍض هيث ثټ٩ووثن.
وأٔجً ثٖضٌٸَ ٍض خٌجنه إٗض أن ثټ١ريثن ثټفٌخٍ ثټصجخ ٪ټٽ٩ووثن ًّصهوٯ ثٖضىث٠ن وثـصٌجؼجشه
ثْضِجٌِز ـٌغ ٴجٿ خٵٙٲ  6ٴجٌ٠ثس مفمٽز خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز ٸجنض ٍض ًٌ٠ٵهج إٗض ش َ٩ممج أهي
إٗض ثِصٕهجه  4مىث٠نني و إ٘جخز  6آلًٌن.
وټٱض ثټدٌجن إٗض أن ثټ١ريثن ثټفٌخٍ ثِصهوثٯ موًًٌز خجٴم ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور مج أهي إٗض
ثِصٕهجه  4و إ٘جخز  5آلًٌن إٜجٰز إٗض ٴٌجٿ ثټدجًؼجس ثټفٌخٌز ټٽ٩ووثن خٵٙٲ ٨وه من ثْضـٌجء
ثِضهٽز خجټّٹجن ٍض مفجٰ٥ز ٨ون.

اعتؾٗار طايبني ٚإفاب ١ايعؾضات يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عًَ ٢زصع١
مبشافظ ١إب

[/12أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثِصٕهو ٠جټدني وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٖضوًِز
ثټٕهٌو ثټٌٌٔوي ثْضِجٌِز خَ٩ټز ٌ٨نجن موًًٌز ثټّربر خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق وٸٌپ وٍثًر ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم ًبٌْ ټؽنز ثټص٩ٽٌم خجټ١ىثًا ٨دوثټٹًٌم ثټؽنوثًي ٍض
شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١جټدني ثټٽيًن ثِصٕهوث همج (نؽٌذ نجؼٍ ٬جنم ؼىثُ)
من ثټٙٲ أوٻ ظجنىي ،و(مؽجهو ٨يل أـمو ثٖضفمىهي) من ثټٙٲ ثټّجخ.٪

يوميات العــدوان

ايطريإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜكقف َزٜضٜيت املالسٝط ٚغُض بقعز٠

[/12أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴجٻ موًٌ موًًٌز ثټ٥جهٌ (هثًپ لٽىٰز) إن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أ٬جً ،ثټٌىٿ ،وخٕٹپ
مصىث٘پ ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ (ثٖضُضـٌ )٢ثټفووهًز ،ٸمج أ٠ٽٵض ثٖضوٌٰ٩ز نريثنهج مّصهوٰز ٔدٹجس
ثټهجشٲ ثټنٵجٻ ومّصٕٱى ثْضٴىص ثټؽوًو خجٖضوًًٌز.
من ؼهصه ،ٴجٻ مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ ٍض موًًٌز ٬مٌ ثټفووهًز إن ٴٙٱج ً ٘جًولٌج ً وموٌٰ٩ج ً
ثِصهوٯ ثٖضوًًٌز ،مؤٸوث ً أنه ټم ًصم شّؽٌپ لّجبٌ ٍض ثْضًوثؿ ـصى ټف٥ز ٸصجخز ثټمرب.

اعتؾٗار > َزْٝني ٚإفاب 98 ١آخض ٜٔدضا ٤غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عً ٢قافظ١
فٓعا٤

[/12أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أ٨ٽنض رش٠ز مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ،ثټٌىٿ ،ثِصٕهجه  7مونٌني وإ٘جخز  48آلًٌن ؼٌثء ٬جًثس نٱيشهج
٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن ،مّجء أمْ ،ثِصهوٰض موًًٌصٍ خنٍ م ٌ١وموًًٌز
ِنفجنَ ،ضٰصز إٗض أن أ٬ٽذ ثټٝفجًج من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ٍض ؼمٌ ٪ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز ثټصٍ
ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خوًؼز ًبٌٌّز وخٕٹپ مدجرش.
وأوٜفض ثټرش٠ز أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض خٌض ًؼجٻ ومن١ٵز ؼدپ ثټّرب ومن١ٵز ٸرش ،وأِٱٌس
٨ن ِٵىٔ 5 ٟهوثء وإ٘جخز  7أٔمجٗ من أرسر وثـور ٍض خٌض ُٔ٩ضنُٰٝ ،ض ً ٨ن شهوٿ 7
منجٍٻ.
وأٔجًس ثټرش٠ز إٗض أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ٴىثس ثټ٩مٽٌجس ثټمج٘ز ٍض ثټٙدجـز موًًٌز
خنٍ م ٌ١خممّز ٘ىثًًن نؽم ٨نهج إ٘جخز  2أٔمجٗ.
وټٱصض ثټرش٠ز إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ (ـّني ٌٍٔ )ٌ١ض موًًٌز ِنفجن ،مج
أهي إٗض ثِصٕهجه ٔمٙني وإ٘جخز  4أٔمجٗ من أرسر وثـور ،وشهوٿ  4منجٍٻ ،ٸمج نٱي ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض ثټؽدجٻ ثٖض١ٽز ٘٨ض من١ٵز ؼٌخجن ٨مو موًًٌز ِنفجن أِٱٌس ٨ن إ٘جخز  7أٔمجٗ،
وإټفجٳ أرضثً مجهًز خجٖضدجنٍ ،مٕرير إٗض ِٵى٘ ٟجًوك ٍض ثٖضن١ٵز ټم ًنٱؽٌ خ٩و.
وٌٰمج ًيل إـٙجبٌز خأِمجء ٔهوثء وؼٌـى ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم:
ثټٕهوثء من خٌض ُٔ٩ضن ٍض موًًٌز خنٍ م:ٌ١
ِ -8مٌفز ٘جټق ُٔ٩ضن ٨ 44جمج ً
 -4ثنصٙجً ٘جټق ُٔ٩ضن ٨ 88جمج ً
 -4ټٌ١ٱز ٨يل ثټًٌمٍ ٨ 25جمج ً
 -2ـجٍٿ أـمو ثټهٌٽمز  8أ٨ىثٿ
ُ٩ٔ -5ضن ٘جټق  4أ٨ىثٿ

يوميات العــدوان

ثٖضٙجخني من خٌض ُٔ٩ضن خنٍ م ،ٌ١هم:
 -8مؽجهو ٘جټق ُٔ٩ضن ٨ 41جمج ً
ِ -4مجؿ ٘جټق ُٔ٩ضن ٨ 21جمج ً
 -4مفمو أـمو ثټهٌٽمز  4أ٨ىثٿ
٘ -2ٱجء ٘جټق ُٔ٩ضن ٨ 45جمج ً
 -5مفمو ٘جټق ُٔ٩ضن ٨ 45جمج ً
 -6هجًٽز ٘جټق ثټٌمٌم ٨ 21جمج ً
 -7أمجنٍ ٘جټق ثټٌمٌم ِ 7نىثس
ٔهوثء ٴًٌز ثټصمٌثٯ خموًًٌز ِنفجن ،هم:
 -8ـّني مفمو ٌٔ٨ 51 ٌ١جمج ً
 -4مفمو ـّني مفمو ٌٌٔ١
ثٖضٙجخني من ٴًٌز ثټصمٌثٯ ِنفجن ،هم:
٨ -8دو هللا ٘جټق ٌٌٔ١
 -4إُِضٿ ٘جټق ٌٌٔ١
 -4وثټوشهم ( ټم ًيٸٌ ثِمهج )
أِمجء ثٖضٙجخني من من١ٵز ؼٌخجن ٴًٌز ٨مو
ً -8ؼجء ـّني ٬جټذ ثټصجٿ ٨ 21جمج ً
 -4أـمو ـّني ٨دو هللا ثټٌٕ٨ 41 ٌ١جمج ً
٨ -4دوه مفمو ثټُٙضـٍ ٨ 41جمج ً
٨ -2يل أـمو ٨يل أـمو ٨ 42جمج ً
ِ -5ٽٌم ٬جټذ ٨24جمج ً
٨ -6دو ثټفمٌو ثټٙن٩جنٍ ٨ 41جمج ً
 -7إخٌثهٌم مفمو ٨دو هللا ٨ 88جمج ً
أِمجء ثٖضٙجخني ٍض من١ٵز ثټٙدجـز خنٍ مٌ١
ٰ -8ؤثه ٨مجً ثټوً٨ 41 ٍ٨جمج ً
٨ -4دو ثٔضټه ثټّىثًي ٨ 21جمج ً
 -4أـمو ٘جټق ثټفجٸم ٨ 41جمج ً

يوميات العــدوان

٩ِ -2و ِٽ١جن ٘جټق ٨ 44جمج ً

ؽضط ١ايعافُ A ١اعتؾٗار ٚإفابَ 9= ١زْٝاً دضا ٤ايػاصات اؾ ١ٜٛعً ٢أَاْ ١ايعافُ١

[/12أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٸٕٱض رش٠ز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٨ن ِٵى 46 ٟمونٌج ً خني ٔهٌو وؼًٌق ٍض منج٠ٶ ممصٽٱز من
أمجنز ثټ٩ج٘مز لُضٻ ثټٌىمني ثٖضجٌٜني ،ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټهمؽٍ وثټهّصريي ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي
وـٽٱجبه ،منهم ٔ 4هوثء خجٔضٜجٰز إٗض إ٘جخز  44آلًٌن شم إِ٩جٰهم إٗض ثٖضّصٕٱٌجس.
وٴجټض ثټرش٠ز ٍض خُضٖ ٫ضٌٸَ ثٔضُ٨ضٿ ثْضمنٍ أًٰٵصه خأِمجء ثټٝفجًج ٍض منج٠ٶ أمجنز ثټ٩ج٘مز ،إن
٨وهث ً ٸدريث ً من ثټٝفجًج أٌ٘دىث خئ٘جخجس خٽٌ٭ز خّدذ شٌٜ٩هم ټ١ٽٵجس ثټٌثؼ ٪ټٽمٝجهثس
ثټؽىًز ثټصٍ شصٙوي ټٽ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز.
هثٌ٨ز ثٖضىث٠نني إٗض شؽنذ ثټدٵجء ٍض ثْضمجٸن ثٖضٹٕىٰز أظنجء ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،وشٙوي ثٖضٝجهثس
ثْضًٌٜز ټهج.
ٸمج ه٨ض إٗض ٨وٿ ثِصموثٿ أِٽفز ثټٹُضٔنٹىٯ و ،82.5و ،84.7من ٴدپ ثٖضىث٠نني ٍض ثټصٙوي
ټٽ١جبٌثس ثٖض٭رير ،ٸىن أرضثً هيه ثْضِٽفز ثټنجشؽز ٨ن ثټٌ٘جٗ ثټٌثؼ ٪ل١رير ؼوثً ،ٸمج إنهج َض
شٱٍ خجټ٭ٌٍ ٛض ثټصٙوي ټٽ١ريثن ثټيي ًفٽٶ ٘٨ض ثًشٱج٨جس ٸدرير وخٌ٩ور ٨ن موي هيه ثْضِٽفز
ثټصٵٽٌوًز.
وثټٕهوثء هم :
 -8مفمو مؽجهو ٨ج٠ٲ ثټؽمپ ٨ 25جمج ً
٨ -4دو هللا أـمو ثٖض٩ٽمٍ ٨ 41جمج ً
٨ -4يل إخٌثهٌم ؼم٩جن ٨ 41جمج ً
أِمجء ثٖضٙجخني :
 -8لجټو ٘جټق ؼرب
 -4مدمىس ِ٩ىهي ٌِ٩و
 -4مهنو ٘٨ض مفمو ثٖضؤًو
 -2منجٻ ٨دو ثٖضٽٺ ثْضِٽمٍ
 -5هُضٻ مفمو ثْضِٽمٍ
 -6أـمو مفمو مفمو ثټفجػ
ٔ -7جؼ٨ ٪دجه ٘جټق ثټنهمٍ
 -8أـمو ٘جټق مٵدپ ثټٌٌٔوي
 -9إخٌثهٌم مفمو ثټَ٩ثنٍ
 -81مفمو مفمو ثٖضٕجٍض

يوميات العــدوان

 -88مفمو نجؼٍ ثټفٌثٍي
 -84مفجِن مفمو ثټرشٍض
 -84مفمو لجټو ثْضٔىٻ
٨ -82دو ثټ ًََ٩أـمو ـّني
 -85مهوي ًفٌى ٘جټق
٨ -86دو هللا مفمو أخى ّ٨ذ
٨ -87دو ثټٱصجؿ أـمو ثٖض٩ٽمٍ
ٌ٨ -88ىس مفمو ثټٌ٨وي
 -89مفمو ٨جهٻ ثټٕ٩دجنٍ
٨ 41دو هللا ـّن ٨دو هللا
 -48إخٌثهٌم ٨دو ثټهجهي ثټٵٌٖ١
 -44أـمو ٔىٴٍ ٨دو ثٖضؽٌو
ُ٨ – 44ضء ثټوًن أـمو ثٖض٩ٽمٍ.

ايْٝٛٝغفَ Aكتٌ ٚإفاب 88? ١طفالً َٓش بز ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/12أةسيل ]6102/صنعاء  -عمان  -طتأنح:
ٸٕٱض من٥مز "ثټٌىنٌٌّٲ" ثټصجخ٩ز ټٓضمم ثٖضصفور ،ثټٌىٿ٨ ،ن مٵصپ ٠ 72ٱُضً وإ٘جخز  22آلًٌن
خصٕىهجس ،مني خوء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ٍض  46مجًُ ثٖضجيض.
وأٔجًس ثٖضن٥مز ٍض خُض٘ ٫فٱٍ  -ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٘٨ض نّمز منه  -إٗض أن
"أ٨وثه ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ٴصٽىث أ٘٨ض خٹعري ،لج٘ز م ٪ثًشٱج ٧ـور ثټنَث ٧لُضٻ ثْضِجخٌ ٪ثٖضجٌٜز".
ش ٌٛ٩ثټ٩وًو من ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٰٶ ثټ١دٌز ټٽهؽىٿ.
وټٱصض "ثټٌىنٌٌّٲ" إٗض ُّ
وٴجٻ ممعپ ثټٌىنٌّٲ ٍض ثټٌمن (ؼىټٌني هجًنٌْ) من ثټ٩ج٘مز ثْضًهنٌز ٨مجن " إن ثْض٠ٱجٻ
ًوٰ٩ى ظمنج ً خجه٥ج ً ټهيث ثټنَثٰ ٧هم ًُٵصٽىن وًُٕىهىن وًُؽربون ٘٨ض ثټٱٌثً من منجٍټهم ٸمج
أ٘دفض ٘فصهم مهوهر وشّ ٩
١ٽض مّريشهم ثټص٩ٽٌمٌز".
ؤوه ٘٨ض "رضوًر ثـرتثٿ وـمجًز ثْض٠ٱجٻ خمج ًصىثٰٶ م ٪ثټٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ ".

َقزص أَين Aطا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ تزَض دغض عكإ

[/12أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ إن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أٴومض ٘٨ض شومري ؼرس ٨ٵجن
ثټٵًٌذ من موًنز ٸٌٓ ،خمفجٰ٥ز ټفؾ.

يوميات العــدوان

وأوٜق ثٖضٙوً ثْضمنٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټؽرس ً٩صرب أـو ثټؽّىً
ثټهجمز وـٽٵز ثټى٘پ ثټىـٌور خني مفجٰ٥صٍ ش َ٩وټفؾ ،مٕريث ً إٗض أن شومريه أرض خمٙجټق
ثٖضىث٠نني ووٴٲ ثټفٌٸز ثټٌىمٌز من وإٗض ثٖضفجٰ٥صني.

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟأَػ عً ٢فعز ٠إىل  88ؽٗٝزاً

[/12أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه أمْ ٘٨ض ٨وهث ً من ثټٵٌي
وثٖضىثٴ ٪خجٖضفجٰ٥ز إٗض ٔ 88هٌوث ً ؼٽهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ.
وأوٜق مٙوً خرش٠ز مفجٰ٥ز ٘٩ور ٻ (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أمْ ٨ور ٬جًثس
ثِصهوٰض ثٖضونٌني ٍض موًًٌز ِفجً نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه ٔ 88مٙج ً خٌنهم  2نّجء و 2أ٠ٱجٻ من
أرسر وثـور.
وأٜجٯ أن ٴٌي ًمنٌز ٘٨ض ثټرشً ٢ثټفووهي شٌٜ٩ض َض٨صوثءثس موٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز وٴٙٲ
ؼىي ،أِٱٌ ٨ن إ٘جخز  5أٔمجٗ خٕ٥جًج خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ مىثٴ ٪ثټٽىثء  ،848ومّ٩ٹٌ
ثټٽىثء  845مٕجر ،نؽم ٨نهج ثِصٕهجه  4من ثټؽنىه ،أـوهمج من أهجذ  مفجٰ٥ز ش ،َ٩وثِضلٌ من
مفجٰ٥ز ىمجً.
وـّذ رش٠ز ٘٩ور ثټٕهوثء هم :
 -8لوًؽز ـّني ٨يل ه٬ٱپ ٨ 41جمج ً
٨ -4جبٕز أـمو ًفٌى ه٬جً ٨ 89جمج ً
ِ -4ٽ١جن مفمو ـّني ه٬ٱپ ٨جمجن
 -2ه٬ٱپ مفمو ـّني ه٬ٱپ  4أ٨ىثٿ
ِ -5ٽّدٌپ مفمو ٨دوه ٨جمجن
 -6خٽٵٌْ ٨يل ه٬ٱپ ٨ 44جمج ً
 -7هوًز ًفٌى ٨يل ه٬جً ٨ 45جمج ً
٬ -8وًٌ مفمو ٨دوه منرص ٨جمجن
 -9هجهي أـمو هجهي ٴمٕز ٨ 45جمج ً
 -81ـّني ٘جټق ٨يل ٨ 45جمج ً
 -88مفمو ـّني ه٬ٱپ ٨ 45جمج ً
ٌٰمج أِمجء ثٖضٙجخني :
 -8مؽجهو أـمو ٨دوهللا  4أ٨ىثٿ
٨ -4دوه ٨دوهللا ُِضٿ ٨ 41جمج ً
 -4مفمو نرص ِ٩و ثټى٘جخٍ ٨ 41جمج ً
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 -2نجرص أـمو نجرص نجوي ٨ 45جمج ً
 -5مّٱٌ أـمو ٴمٕز ٨ 41جمج ً
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًٕن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض أـٌجء ِٹنٌز ٤هٌ ثټٌىٿ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
وِٵىٜ ٟفجًج
[/18أخًٌپ٘ ]4185/ن٩جء ِ -دجنض:
مدجن ِٹنٌز ٍض ـٍ ثټؽٌثٯ
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٤هٌ ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض
ٍ
خأمجنز ثټ٩ج٘مز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خىٍثًر ثټوثلٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أنه نصؾ ٨ن ثټ٭جًر  47إ٘جخز من
ثٖضىث٠نني ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ُٰٝضً ٨ن إـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض ٨مجًشني ِٹنٌصني ،إٜجٰز إٗض أرضثً
مصٱجوشز ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز ثٖضفٌ١ز خمىٴ ٪ثټٵٙٲ.

َقزص بايغفاص ٠اي ١ُٝٓٝيف ايكاٖض A٠مخغ ١آالف َٛاطٔ ميين عايكني يف َقض

[/10أةسيل ]6102/القاهسة  -طتأنح:
ٸٕٲ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثټّٱجًر ثټٌمنٌز خجټٵجهٌر أن ٨وه ثټ٩جټٵني من ثټٌ٨جًج ثټٌمنٌني ٍض
ثټٵجهٌر ثټيًن ش٩يًس ٨ىهشهم ټٽٌمن خّدذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شؽجوٍ  5آَضٯ مىث٠ن م٥٩مهم
مٌىض وٸدجً ثټّن و٨جبُضس.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټّٱجًر ثټٌمنٌز خجټٵجهٌر شديٻ ؼهىهث ً مصىث٘ٽز
ٔض٨جهر ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني إٗض خُضههم٬ً ،م أنهج شىثؼه ٘٩ىخجس ؼمز شصٙپ خجْض٨وثه ثٖضصَثًور من
ثټ٩جټٵني ًىمٌجً ،وثټيًن َض ًٌ٬دىن ِىي ٍض إًؽجه وٌِٽز آمنز ومنجِدز شٌ٩وهم ټٽٌمن.
وأٌ٨ح ثٖضٙوً ٨ن ثټٕٹٌ وثټصٵوًٌ ټٌؼجٻ ثْض٨مجٻ ثټٌمنٌني ثټيًن ًٵومىن ًو ثټ٩ىن وثٖضّج٨ور
ٔضلىثنهم ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني ٍض مرص ..مؤٸوث ً رضوًر مىث٘ٽز شٵوًم ثټو٨م وثټ١٩جء من ٴدپ ًؼجٻ
ثْض٨مجٻ ثټٌمنٌني وثٖضن٥مجس ثټووټٌز خهوٯ إ٨جهر ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني إٗض خُضههم.
وخني أن ثټّٱجًر شّ٩ى م ٪ثٖضن٥مجس ثټووټٌز و٘٨ض ًأِهج من٥مز ثټهؽٌر ثټووټٌز ومٹصذ ثْضمم
ثٖضصفور خجټٵجهٌر ټدفغ إمٹجنٌز ثټٝ٭٘٨ ٢ض ممصٽٲ ثْضٌ٠ثٯ ټصأمني ممٌثس آمنز خٌث ً أو ؼىث ً أو
خفٌث ً ٔضنهجء ثْضٍمز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ً٩جنٍ من ثټ٩جټٵني ثټٌمنٌني ٍض ثټٵجهٌر.

ايطريإ ايغعٛرٜ ٟكقف خظاْات املٝا ٙيف َز ١ٜٓفعز٠

[/12أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لَثنجس ثٖضٌجه خؽدپ شٽم ٚثټصجخٖ ٪ضف١ز
مرشو ٧ثٖضٌجه خموًنز ٘٩ور ؤدٹز ثْضنجخٌذ ثټصٍ شٌخ ٢ثټمَثنجس خجٖضوًنز وم١جً ٘٩ور
ومف١صٍ ثټ٭جٍ وثټٹهٌخجء.

يوميات العــدوان

وأوٜق موًٌ ٨جٿ ثٖضؤِّز ثٖضفٽٌز ټٽمٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ مٌوثن ثټفٌثٍي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ثټمَثنجس ثټمج٘ز خصَوًو ثٖضٌجه ٖضوًنز ٘٩ور ممج
أـوط أرضثًث ً ٸدرير ثهس إٗض ثنٵ١ج٨ ٧مٽٌز ثټصٕ٭ٌپ.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني ٚإفاب 8< ١آخض ٜٔبػاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟبعُضإ

[/12أةسيل ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ٨ ،ور ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء
خموًنز ٨مٌثن ،ثِصٕهو ٘٨ض إظٌهج لمّز أٔمجٗ ،وأٌ٘ذ لمّز ٨رش آلًٌن ،ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وشفوس مٙوً ًِمٍ خجٖضفجٰ٥ز أن لمّز ٨رشر ٘٨ض ثْضٴپ مج ًَثټىن شفض ثْضنٵج ،ٛوأن
٨مٽٌجس ثٔضنٵجى مج شَثٻ ؼجًًز ـصى ثټٽف٥زٌٰ ،مج ٴجټض إن م٥٩م ثټؽٌـى خجټفٌؼزٌٰ ،مج شٱجوس
ث٘جخجس ثِضلًٌن خني لٱٌٱز ومصىِ١ز.
وٴجٻ مفجٰ٨ ٦مٌثن ثټوٸصىً (ٌٰٙپ ٘٭ري ؼ٩مجن) ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن م٥٩م
ثټٕهوثء وثټؽٌـى ِٵ١ىث ٍض ٬جًر ثِصهوٰض أـو ثٖضّجؼو ،وإن ٨مٽٌز ثٔضنٵجى َض شَثٻ ؼجًًز
َضنصٕجٻ ثټؽعغ من شفض ثْضنٵج ٛخجٖضّؽو ،وخ ٞ٩ثٖضنج٠ٶ.

داَع ١فٓعا ٤تكض تعًٝل ايزصاع ١أعبٛعاً إمافٝاً

[/12أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٴٌس ؼجم٩ز ٘ن٩جء خجِصمٌثً ش٩ٽٌٶ ثټوثًِز ٍض ٨مىٿ ثټٹٽٌجس أِدى٨ج ً أٜجٌٰج ً ـصى  86أخًٌپ
ثټؽجًي م ٪ثِصمٌثً ثټ٩مپ ٍض ثٖضٌثٰٶ ثٔضهثًًز.
وَ٨س ثټٽؽنز ثٖضٹٽٱز من مؽٽْ ثټؽجم٩ز ثِصمٌثً ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز إٗض شوثٌ٨جس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٘٨ض خُضهنج ـٌ٘ج ً ٘٨ض ُِضمز ُ٠ضح و٠جټدجس ثټؽجم٩ز ،خجٔضٜجٰز إٗض ثنمٱج ٛـٌٸز ثٖضىثُ٘ضس
خّدذ أٍمز ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

ٖضٚب عذٓا ٤استٝاط بعز عكٛط فٛاصٜذ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢بٓ ٢أَٔ عُضإ ٚتنضص
خزَ ١االتقاالت

[/12أةسيل ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٸٕٲ نجبذ موًٌ ٨جٿ رش٠ز مفجٰ٥ز ٨مٌثن ثټ٩مٌو مفمو ثٖضصىٸپ ٨ن ش ٌٛ٩مدنى إهثًر رش٠ز
ثٖضفجٰ٥ز ټ٭جًثس من ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ممج أهي إٗض هٌوح  867نًَُضً من ِؽن
ثَضـصٌج ٟٸجنىث مفصؽًَن ٘٨ض ىمز ٨وه من ثټٵٝجًج ثْضمنٌز وثټؽنجبٌز ،ـٌغ ثټّؽن ًٵٜ ٪من
مدنى إهثًر أمن ثٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

وأٸو ثٖضصىٸپ ِٵى٨ ٟوه من ٘ىثًًن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبهج ٘٨ض أؼَثء من مدنى
إهثًر ثْضمن خجٖضفجٰ٥ز وِؽن ثَضـصٌجٌٰ ٟهج إٗض ؼجنذ شرضً ٨وه من ثٖضٌثٰٶ ثټصجخ٩ز ،ونصؾ ٨ن
ىټٺ وٰجر أـو نََضء ِؽن ثَضـصٌج ٟوإ٘جخز  81من أٌٰثه إهثًر ثْضمن خئ٘جخجس ممصٽٱز.
من ؼجنده أٸو موًٌ ٨جٿ ٌٰ ٧ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټُضشٙجَضس وشٵنٌز ثٖض٩ٽىمجس خجٖضفجٰ٥ز ثٖضهنوُ
(ـمٌو ثټٌوـجنٍ) ش ٌٛ٩مدنى مٹصذ ثَضشٙجَضس خجٖضفجٰ٥ز إٗض أرضثً ؼٌثء ٴٙٲ ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز ٨مٌثن ثټٌىٿ.
مٕريث ً إٗض أن أرضثًث ً مجهًز ٸدرير ټفٵض ٍض ثٖضدنى وثټصؽهٌَثس ثټٱنٌز ثټمج٘ز خمومز ثَضشٙجَضس إٗض
ؼجنذ ثٖضف١جس وشومري ثټ٩وًو من ثٖضٵوًثس وثٖضٹىنجس ثټٱنٌز وثټصٵنٌز َضشٙجَضس ٨مٌثنَ ..ضٰصج ً إٗض
أن ثٖضى٤ٱني ٸجنىث ٍض إؼجٍر وټم ًصىثؼو ِىي ٨وه ٴٽٌپ من ثٖضى٤ٱني ،ثټيًن ٨جٔىث ـجټز من
ثټٌ٨ذ وثټٱَ ٧أظنجء ٴٌجمهم خىثؼدهم ٍض شأمني لومز ثَضشٙجَضس ثټ٩جمز ټٽمىث٠نني.

قً ٞاألَاْٜ ١كض تعًٝل ايزصاع ١بعَُ ّٛزاصؼ ايعافُ ١فٓعا ٤ست ٢إؽعاص آخض

[/12أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٴٌس ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ثټٌىٿ شموًو ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ٍض ٨مىٿ موثًُ أمجنز
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ـصى إٔ٩جً آلٌ.
وأوٜق مٙوً ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ْضمجنز ثټ٩ج٘مز ٍض شرصًق لجٗ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټص٩ٽٌٶ ؼجء خجټصنٌّٶ م ٪وٍثًر ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم وخ٩و ثټصٕجوً م ٪مؽجټْ ثِضخجء ٍض ؼمٌ٪
موثًُ موًًٌجس ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټ٩رش وثټصٕجوً م ٪ثټٽؽنز ثْضمنٌز ثټ٩ٽٌج ،وىټٺ ٍض إ٠جً ـٌٗ
ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز ٘٨ض ُِضمز ثټُ١ضح وثټ١جټدجس وهٌةجس ثټصوًًْ نٌ٥ث ً ټص١ىً ثْضـوثط ثټؽجًًز ٍض
ثټدُضه ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.

اصتفاع ؽٗزاٚ ٤دضس ٢ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ايعافُ ١فٓعا ٤إىل أنجض َٔ <? َٔ :املزْٝني
ايعظٍ

[/01أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ٔهوثء وؼٌـى ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن إٗض 485من ثٖضونٌني ثټَ٩ٻ ٍض أمجنز
ثټ٩ج٘مز م٥٩مهم من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وثټٌٕىك.
وأٸو ًبٌْ ټؽنز ثټٕؤون ثَضؼصمجٌ٨ز ټٽمؽٽْ ثٖضفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز (ـمىه ثټنٵٌذ) ټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن نصجبؾ ثټفرص ثْضوټٌز ْضرضثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وٴٙٲ ثټ١جبٌثس
وثټرضخجس ثټؽىًز مني أِدى٨ني أ٤هٌس أن أرضثًث ً خرشًز ٸدرير وٴ٩ض ٍض ٘ٱىٯ ثٖضونٌني ثټَ٩ٻ
و٠جټض أٸعٌ من  42شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً خممصٽٲ موًًٌجس أمجنز ثټ٩ج٘مز وأهس إٗض ثِصٕهجه 24
ٔهٌوث ً وؼٌؿ  424ؼًٌفج ً م٥٩مهم أ٠ٱجٻ ونّجء ؤٌىك.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهمؽٍ ثِصهوٯ خٕٹپ مص٩مو ثْضـٌجء وثټصؽم٩جس ثټّٹجنٌز وأهس ټصهوٿ
وشرضً أٸعٌ من  441منََضً ،خمج ٍض ىټٺ ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً خمن١ٵز خنٍ
ـىثس خموًًٌز خنٍ ثټفجًط وأهس إٗض هوٿ ِد٩ز منجٍٻ ٘٨ض ًؤوُ ِجٸنٌهج وثِصٕهجه وؼٌؿ
أٸعٌ من ٔ 29مٙجً.

ػزر ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١اؾبٌ األعٛر قافظ ١عُضإ

[/01أةسيل ]6102/عمسان  -طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه ثټٌىٿ ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٍض من١ٵز ثټؽدپ ثْضِىه ثټىثٴ٩ز خني
موًًٌصٍ ِٱٌجن وـىط أِٱٌ ٨ن إ٘جخز ٨رشر أٔمجٗ منهم ٍض ـجَضس ل١رير.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ أًٝج ً نٵٌپ ثټ٭ىټز ورضح ٌ٠ٳ ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات دزٜز ٠عً ٢ايعافُ ١فٓعاٚ ٤عزر َٔ احملافظات

[/00أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٤هٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
و٨وه من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه وؼٌؿ ثټ٩وًو من ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ مٽ٩ذ ثټريمىٷ
خمن١ٵز ثټٌوٜز خأمجنز ثټ٩ج٘مز وٸيث ٨وه من ثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء خجټ٩ج٘مز ،ـٌغ أِٱٌ ثټٵٙٲ
٨ن ِٵى٨ ٟوه من ثټٕهوثء وثټؽٌـى وشومري ٨وه من ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ومنجٍٻ
ثٖضىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شَثمن م ٪و٘ىٻ ٠جبٌر شجخ٩ز ټٽٙٽٌذ
ثْضـمٌ ٴجهمز من ؼنٌٲ و٘٨ض مصنهج مّج٨وثس إنّجنٌز وأهوًز ټٽمصرضًًن ٍض ثټٌمن ،ـٌغ ثِص٭پ
شىٴٲ ثټوٰج٨جس ثټؽىًز وثټصَثمهج خصفٌٌو هيه ثټوٰج٨جس أظنجء و٘ىٻ ثټ١جبٌثس ثٖضونٌز ثټصٍ شنٵپ
ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر غاصات٘ بايكقف ايعؾٛا ٞ٥عً ٢عزر َٔ اؿاصات ٚاألسٝا ٤مبز١ٜٓ
عُضإ

[/00أةسيل ]6102/عمسان – طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه ثټؽىًز خجټرضح وثټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ ٘٨ض ٨وه من ـجًثس وأـٌجء
ثٖضىث٠نني خموًنز ٨مٌثن ثټٌىٿ نؽم ٨نهج ِٵى ٟثټ٩رشثس من ثټٕهوثء وثټؽٌـى ـٌغ شٕري
ثټفٌٙٽز ثْضوټٌز إٗض ِٵىٔ 8 ٟهوثء و أٸعٌ من  41ؼًٌق ثٌ٘دىث خئ٘جخجس ممصٽٱز أ٬ٽدهج ـجَضس
ـٌؼز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثْضمني ثټ٩جٿ ټٽمؽٽْ ثٖضفيل خجٖضفجٰ٥ز ٘جټق ثٖضمٽىُ إٗض أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ٨وهث ً من
ثټفجًثس خ٩ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز منهج ـجًثس ثټؽدىخز خري ـٌثح وثټفوخز ثټرشٴٌز ؼىثً مٹصذ ثټرتخٌز
وثټص٩ٽٌم وؼىثً ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ټٽموًنز ،إٗض ؼجنذ ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض ثټٽىثء ثٻ 9ثٖضٌثخ٢
خجٖضوًنز ..مٌٝٱج ً أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض منجٍٻ ټٽمىث٠نني ٍض هيه ثټفجًثس وثټصٍ شهومض خٕٹپ
ٸيل ٘٨ض من ٌٰهج من ثټّجٸنني ..مدٌنج ً أن ٨مٽٌجس ثټدفغ ٨ن ثټٕهوثء َضًَثٻ ؼجًًج ً ٔضنصٕجټهم من
شفض ثْضنٵج ٛوټم ًصدني ـصى ثټٽف٥ز ٸم ًدٽٮ أ٨وثه ثټٕهوثء وثټؽٌـى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ متٓع طا٥ضتني صٚعٝتني َٔ إدال ٤صعاٜاٖا

[/00أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصنٹٌ مٙوً مّؤوٻ خجټهٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن ثٖضونٍ وثْضً٘جه ٴٌجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم خٵٙٲ مىثٴ ٪ٴًٌدز من م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  م٨ ٪ٽمهج ثٖضّدٶ خىؼىه ً٨جًج ًوُ ٸجنىث
خجنص٥جً ٠جبٌشني مرصؿ ټهمج ٔضؼُضبهم من ثْضًثيض ثټٌمنٌز إٗض و٠نهم.
وخني ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن من٩ض ثټ١جبٌشني ثټٌوٌِصني وخٕٹپ
مٱجؼت من ثټى٘ىٻ إٗض م١جً ٘ن٩جء خجٔضٜجٰز إٗض من٠ ٪جبٌر شجخ٩ز ټٽٙٽٌذ ثْضـمٌ ثټووذ  من
م٭جهًر ثٖض١جً خ٩و أن أٌٰ٬ض ـمىټصهج من ثٖضّج٨وثس ثټ١دٌز.
وـمپ ثٖضٙوً ٴىثس ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ُِضمز ثټٌ٨جًج ثټٌوُ ثٖضصىثؼوًن ٍض ثٖض١جً وٸيث ثټ١جبٌر
ثټصجخ٩ز ټٽٙٽٌذ ثْضـمٌ.
وأخوي ثٖضٙوً ثِص٭ٌثخه من شٽٺ ثټمٌوٴجس ټٵىثس ثټ٩ووثن لج٘ز خ٩و أن شم ثَضشٱجٳ ٘٨ض ثْضوٴجس
ثٖضفوهر ټولىٻ ثټ١جبٌثس ثٖضونٌز ټصٵىٿ خمهجمهج ثٔضنّجنٌز من ثټّج٨ز ثټصجِ٩ز ٘دجـج ً وـصى
ثټٌثخ٩ز ٨رصثً.

ٚطاص ٠ايؾباب ٚايضٜام ١تز ٜٔققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛرًَ ٟعب َ 99اٜٛ

[/00أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح :
أهثنض وٍثًر ثټٕدجح وثټًٌجٜز ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضٽ٩ذ  44مجًى خ٩ون
م٩صربر ىټٺ ثِصهوثٰج ً ټٽدنٌز ثټصفصٌز ْضخنجء ثټٌمن.وٴجټض ثټىٍثًر ٍض خٌجن شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) أن ٴٙٲ ثٖضٽ٩ذ ؼجء ثِصهوثٰج ً ټٽ٩مپ ثټًٌجيض وثټٕدجخٍ ثټيي ټٌْ ټه ُ٨ضٴز خجټ٩مٽٌجس
ثټّ٩ٹًٌز.
وثِصنٹٌس ثټىٍثًر مج شفوط خه ثټنج٠ٶ خجِم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خأنه ًصم شمًَن ثْضِٽفز
ٍض ثٖضُض٨ذ وثټٙجَضس ثټًٌجٌٜز ،م٩صربر ىټٺ شمهٌوث ً ټصومري ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽًٌجٜز.
ونٱض ثټىٍثًر ثن شٹىن ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز وثټٕدجخٌز مٹجنج ً ټصمًَن ثْضِٽفز ،مؤٸور أن ٸجٰز
ثٖضُض٨ذ وثټٙجَضس وثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز وثټٕدجخٌز ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس لجټٌز من ثْضِٽفز ثٖضمَنز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ْار ٟايريَٛى ايضٜام ٞايجكايف االدتُاعٞ

[/00أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ مٵٌ ومنٕآس نجهي ثټريمىٷ ثټًٌجيض ثټعٵجٍض
ثَضؼصمجٍ ٍ٨ض من١ٵز ثټٌوٜز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خ٩ور ٬جًثس مصصجټٌز مج أهي ٔض٘جخز  82مىث٠نجً.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ ٍض إهثًر نجهي ثټريمىٷ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أنه شم ٴٙٲ ثٖضدنى
وخ٩و نٙٲ ِج٨ز من ٴٙٲ ثټنجهي ٨جوه ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٴٙٱز أظنجء ٨مٽٌجس إِ٩جٯ ثٖضٙجخني
ټٌّصهوٯ ٴصپ ثٖضّ٩ٱني وًًَُو من ٨وه ثټٝفجًج ٍض ٘ٱىٯ ثٖضونٌني ٸمج لٽٲ ثټٵٙٲ
أرضثًث ًٸدرير ٍض مٵٌ ثټنجهي وثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز ثټصجخ٩ز ټه.
ّ
وخني أن ثټٵٙٲ أهي إٗض إ٘جخز ثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز خجټنجهي خأرضثً ٸدرير خجٔضٜجٰز إٗض
أرضثً وثِ٩ز ٍض مرشو ٧مٽ٩ذ ٸٌر ثټٵوٿ ثټؽجًي إنٕجؤه ـجټٌج ً وثټصجخ ٪ټٽنجهي.
وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أهي إٗض أرضثً ٸدرير ٍض مٵٌ ثټنجهي ثټيي ًفصىي
٘٨ض ٌ٬ٯ ټُض٨دني ومٹصدز ظٵجٌٰز ْضخنجء ثټفٍ ومٌشجهي ثټنجهي ومٹجشذ إهثًًز ُٰٝضً ٨ن أرضثً
وثِ٩ز ٍض ثْضهوثس وثٖض٩وثس ثټًٌجٌٜز وثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٽنجهي.
ؤؽذ ثٖضٙوً ٴٙٲ نجهي ثټريمىٷ ثټًٌجيض ثټعٵجٍض ثَضؼصمج ٍ٨ثټيي ً٩و منٕأر ًًجٌٜز شموٿ
ثټٕدجح َض ُ٨ضٴز ټهج خأي أ٨مجٻ ّ٨ٹًٌز أو ٌِجٌِز.

عكٛط ؽٗزاٚ ٤دضس ٢دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عً ٢عزر َٔ احملافظات

[/00أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم موًًٌز ثٖض١مز خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ممج أهي إٗض ثِصٕهجه 2
مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر ـجمپ.
ٌٰمج أٸو مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور أن ثټ٩ووثن ٔن ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض
ثٖضفجٰ٥ز أِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه مىث٠نني وؼٌؿ ٨وه آلٌ ٍض ِىٳ ثټ٩نو ثټٵًٌذ من موًنز ٘٩ور،
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن خ٭جًثشه ِىٳ ”ثټمٱؽٍ” ثټصجخٖ ٪ضوًًٌز ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه
مىث٠نني وإ٘جخز ثلًٌن إٜجٰز إٗض أرضثًث ً مجهًز ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.
وٴجٻ ثٖضٙوً " إن ثټٵٙٲ ثټهمؽٍ ټ١جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ نجٴُضس ثټىٴىه وثټٵمق
ـٌغ شم ٴٙٲ نجٴٽز وٴىه مفمٽز خمجهر ثټوًَٻ ٍض من١ٵز ثټدٵ ٪خمفجٰ٥ز ٘٩ور ٸجنض ٴجهمز من
مفجٰ٥ز مأًح".
ٸمج ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټووٻ ثٖضصفجټٱز م٩هج لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز
ِجٴني ثِصهوٯ ٔدٹز ثَضشٙجَضس خجٖضوًًٌز وأ٘دفض ثٖضوًًٌز ٍض َ٨ټز ٨ن ثٖضفجٰ٥ز ،ونٱي ثټ٩ووثن
ثټربخٌي ثټ٭جٔم ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ٴفَر خموًنز ٘٩ور ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز ٴدٌپ ثٖض٭ٌح.

يوميات العــدوان

ًٕجً إٗض ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ًفٽٶ مني ٘دجؿ ثټٌىٿ ٍض أؼىثء ثٖضفجٰ٥ز وـصى ثټٽف٥ز وًٵىٿ
خرضخجس ٴجٌِز ٍض ممصٽٲ موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز مّصهوٰج ً خهج َ ثٖضونٌني وثٖضَثً٨ني وثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.
وٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور أٔجً مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ؼوهس ٬جًثشهج مّصهوٰز مىثٴ ٪ممصٽٱز ومنٕآس ـٌىًز خجٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق ثٖضٙجهً أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنّض ٨وّر ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض من١ٵز ٴًٌدز من ٸٽٌز
ثټ٩ٽىٿ ثټٙفٌز وثټٌٙوټز ثټرسًًٌز ،مج أهي إٗض إـوثط أرضثً ٍض مدنى ٸٽٌز ثټ١ذ خجټفوًور
نصٌؽز ٔور ثټٵٙٲ ،ٸمج ثِصهوٯ ثټٵٙٲ ممجٍن ونجٴُضس خ ٞ٩رشٸجس شٙنٌ ٪ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز
خجٖضوًنز ومٙن ٪هًٽم  و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ ثټصجخ٩ز ٖضؽمى٨ز هجبپ ٌِ٩و أن٩م ٍض مٌنجء ثټفوًور و٨وه
من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثټفٹىمٌز خجٖضفجٰ٥ز.
وٍض مفجٰ٥ز ٔدىر ٴٙٱض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّىٳ ثټٌبٌم  ٖضوًًٌز ٌُّ٨ضن ثټيي ٸجن ًٹصٞ
خمةجس ثٖضىث٠نني ثٖضونٌني مج أهي إٗض ِٵىٜ ٟفجًج وټم شٙٽنج ـصى ثَضن ـٌٙٽز هيث ثټ٩ووثن ٘٨ض
ثټّىٳ.

داَع ١اؿزٜز ٠تز ٜٔايعزٚإ عً ٢ايٚ ُٔٝتعًل ايزصاع ١يف اؾاَع١

[/06أةسيل ]6102/الحديدة  -طتأنح:
هثنض ؼجم٩ز ثټفوًور ثِصهوثٯ ٸٽٌجس ومنٕآس ثټؽجم٩ز ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټهمؽٍ ټٵىثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټيي شّدذ ٍض ش ٌٛ٩مدجنٍ ٸٽٌجس ثټ١ذ وثټ٩ٽىٿ ثټٙفٌز وثټٌٙوټز
وثټرتخٌز ثٗض ثرضثً مجهًز ٸدرير ؼٌثء ثټٵٙٲ ٨ٽٌهج وأمجٸن خجټٵٌح من ؼجم٩ز ثټفوًور.
وأ٨ٽنض ًبجِز ثټؽجم٩ز ٍض خٌجن شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه إًٵجٯ ثټ٩مٽٌز
ثټص٩ٽٌمٌز وش٩ٽٌٶ ثټوثًِز ـٌ٘ج ً ٘٨ض ُِضمز أخنجبهج ثټُ١ضح وثْضٸجهًمٌني.

سٝا ٠األطفاٍ املقابني باألَضاض املظَٓ ١يف اي ُٔٝيف خطض سكٝك ٞبغبب ايعزٚإ

[/06أةسيل ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٸٕٲ شٵٌٌم ٖضن٥مز ًمن ٔض٬جظز ثْض٠ٱجٻ أن ـٌجر ثْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني خجْضمٌث ٛثٖضَمنز ٍض لٌ١
ـٵٌٵٍ نصٌؽز نٱجى ثْضهوًز ثْضِجٌِز ثټصٍ ش٩صرب أهوًز منٵير ټفٌجر ثْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني خهيه
ثْضمٌث.ٛ
وأوٜفض نصجبؾ ثټصٵٌٌم ثټرسً ٪ثټيي نٱيشه ثٖضن٥مز أن م٩جنجر ثْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني خجْضمٌث ٛثٖضَمنز
شَثًوس ٍض ٤پ ثټٌ٥وٯ ثټٌثهنز ثټصٍ شمٌ خهج ثټدُضه لج٘ز ٨ٵذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
ثټٌمن ..مدٌنج ً أن ثْضهوًز ثټمج٘ز خجْضمٌث ٛثٖضَمنز معپ ثټعُضٌِمٌج وٰٵٌ ثټوٿ ثٖضنؽيل ومٌٛ
ثټّٹٌ وثټرص ٧وأمٌث ٛثټٵٽذ و٬ريهج من ثْضمٌث ٛأ٘دفض ٔفٌفز ؼوثً.

يوميات العــدوان

وىٸٌ ثټصٵٌٌم أن ثټووثء ثْضِجيس ٖضٌىض ثټعُضٌِمٌج ثٖضّمى هًّٱٌثٻ ټم ًصدٶ منه ـجټٌج ً ِىي
 8811أمدىټز ٰٵ٩ً ٢صمو ٨ٽٌهج ـىثذ  ٠ 511ٱپ خٕٹپ منص٥م خٌنمج ًفصجػ هيث ثټووثء ـىثذ 
أټٲ مٙجح خهيث ثٖضٌ ٛممج ً٩نٍ أن نٙٲ ٨وه ثٖضٙجخني َض ًّص ٪ٌ١ثټفٙىٻ ٘٨ض هيث ثټووثء
وً٬م ٴٽز ثټٹمٌز ثٖضىؼىهر ٰٵو ًنصهٍ هيث ثٖضمَون ٍض أي ټف٥ز.
وټٱض ثټصٵٌٌم إٗض أن هنجٷ هوثء آلٌ ًّمى ثٔضٸّؽٌو وهيث ثټٙنٲ من ثټووثء ً٬م أهمٌصه
ثټٵٙىي ثنصهى ثٖضمَون شمجمج ً وهى مؤرش ل١ري ؼوث ً وهيه ثْضهوًز رضوًًز ؼوث ً ټّفذ ثټفوًو
من ثټؽّم وخوونه شصٱجٴم ـجټز ثْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني خجٖضٌ ٛوممٹن أن شؤهي ټٽىٰجر.
وأٔجً إٗض أن نصجبؾ ثټصٵٌٌم أوٜفض أن أهوًز ثٖضٌىض ثٖضٙجخني خجټّٹٌي ٘٨ض ؤٺ ثټنٱجى ـٌغ
ٴوًس ثټٹمٌز ثٖضىؼىهر ٍض ممجٍن وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټرشٸز ثٖضّصىًهر خـ (  54ثټٲ ٨دىر)
ٰٵ ٢أي أن ثٖضمَون ثٖضصدٵٍ ًٹٱٍ ْضٴپ من ٔهٌ.
وـّذ ثټصٵٌٌم ٰئن خٵٌز ثْضهوًز ثَضلٌي ثټمج٘ز خجْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني خأمٌث ٛثټٵٽذ وثټرص٧
و٬ريهج مهوهر خجټنٱجى إىث مج ثِصمٌ ثټف ٌ٥وثټفٙجً ٘٨ض ثټٌمن وأنهج رضوًًز وِىٯ ًٱٵو
ثَض٠ٱجٻ ـٌجشهم ٍض ـجٻ ٨وٿ ثټفٙىٻ ٨ٽٌهج.
وٸٕٱض نصجبؾ ثټصٵٌٌم خأن ثٖضّج٨وثس ثټصٍ شٙپ ً٬م ٔفصهج َض شٝمن هيه ثْضهوًز ٸمج أن ثټووٻ
وثٖضن٥مجس ثټصٍ شٵوٿ مّج٨وثس شهصم خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز وثٖضّج٨وثس ثټ١دٌز ثٖضص٩ٽٵز خجٔض٘جخجس
ثټنجشؽز أظنجء ثټفٌح نٌ٥ث ً ْضهمٌصهج إَض أنهج ش٭ٱپ هيه ثْضهوًز ثٖضهمز ؼوثً.
ونجٔوس ثٖضن٥مز وٍثًر ثټٙفز ثټٌمنٌز وثٖضن٥مجس ثټ١دٌز ومن٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱىټز،
ثټٌىنٌّٲ وثټٙٽٌذ ثْضـمٌ ثټووذ  خجټفٱج٘٨ ٣ض ـٌجر هؤَضء ثْض٠ٱجٻ ثټيًن شصىٴٲ ـٌجشهم ٘٨ض
ثِصمٌثً شىٌٰ شٽٺ ثْضهوًز ..مؤٸور رضوًر ثټٝ٭٘٨ ٢ض ٴىي ثټ٩ووثن خجټّمجؿ ټٓضهوًز ثټرضوًًز
وثٖضّج٨وثس ثټ١جًبز ثټولىٻ ټٽٌمن وخٕٹپ ٨جؼپ ٴدپ شٱجٴم ثټى ٪ٜثټٙفٍ ټٓض٠ٱجٻ وأًٝج ً
ثٖضٌىض ثِضلًٌن ثٖضٙجخني خجْضمٌث ٛثٖضَمنز.

اعتؾٗار ٚدضح  97ؽدقاً يف غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ػُع عهين يف تعظ

[/84أخًٌپ ]4185/شِ -َ٩دأنض :
ثِصٕهو  81أٔمجٗ وؼٌؿ  81آلًٌن م٥٩مهم من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء من ٰةز ثٖضهمٕني خمن١ٵز
ثټ٥هرير خموًًٌز مجوًز مفجٰ٥ز ش ،َ٩مّجء أمْ ،إظٌ ٬جًر ؼىًز نٱيشهج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي.
وٴجٻ موًٌ ٨جٿ موًًٌز مجوًز ٨دو ثټفمٌو ٔمّجن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن "ثټ٭جًر
ثٖضٕؤومز أهس إٗض ثِصٕهجه  81أٔمجٗ منهم ِد٩ز أ٠ٱجٻ وثمٌأشني ،وؼٌؿ  81آلًٌن وشهوًم
ِصز خٌىس ٔ٩دٌز".

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َبٓ ٢إراص ٠ؽضط ١فعز٠

[/06أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ٬ ،جًثس ؼىًز ثِصهوٰض مدنى إهثًر ثټرش٠ز خمفجٰ٥ز
٘٩ور وأـو ثٖضدجنٍ خٵًٌز ثټَثوًز موًًٌز ثټٙٱٌثء.
وٴجٻ موًٌ ٨جٿ ثټرش٠ز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ثټ٩مٌو ٨دو ثټفٹٌم ثٖضجوًي ،إن ٬جًثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم همٌس ثټووً ثټ٩ٽىي من مدنى ثټرش٠ز وٌِجًشني ٸجنصج ٍض ٰنجء ثٖضدنى.
من ؼجنده ،ٴجٻ مّؤوٻ مفيل خموًًٌز ثټٙٱٌثء ،أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٬جً ٘٨ض من١ٵز
ثٖضٵجٓ ٴًٌز ثټَثوًز خجٖضوًًٌز مّصهوٰج ً منَٻ ـٌثِز ٍض إـوي ثٖضَثً ،٧مؤٸوث ً أنه َض شىؼو لّجبٌ
خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف خطٛط ْكٌ ايطاق ١ايهٗضبا ١ٝ٥مبٓطك ١فضمِْٗ ١

[/00أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ل١ى ٟنٵپ ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز خمن١ٵز ٌٰٜز
نهم مج أهي إٗض لٌوػ من٥ىمز ثټٹهٌخجء ثټى٠نٌز ٨ن ثټمومز ٸٽٌجً.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ ٍض ٌٰ٬ز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خىٍثًر ثټٹهٌخجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
أن ل١ى ٟنٵپ ثټ١جٴز خمن١ٵز ثټؽو٨جن خمفجٰ٥ز مأًح أًٝج ً شٌٜ٩ض َض٨صوثء شمًٌدٍ من ٴدپ
مّٽفني ٴدٽٌني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖضّٽفني خمن١ٵز ثټؽو٨جن ًمن٩ىن ثټٱٌٳ ثټٱنٌز ثټصجخ٩ز ټٽٹهٌخجء من
ثټولىٻ ٔضُ٘ضؿ ثْضرضثً ثټصٍ نصؽض ٨ن ثَض٨صوثء خجٖضن١ٵزَ ..ضٰصج ً إٗض أنه ًؽٌي ـجټٌج ً ثټصنٌّٶ م٪
ثټؽهجس ثټّ٩ٹًٌز وثْضمنٌز خمأًح ټولىٻ ثټٱٌٳ ثټٱنٌز ٔضُ٘ضؿ ثْضرضثً.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 8? ١اطٓاً ْتٝذ ١ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟألسٝا ٤عهٓ ١ٝمبز ١ٜٓإب

[/00أةسيل ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو  82مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  2آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض ٨وه من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثَضِصجه ثټًٌجيض وثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز خموًنز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن م٥٩م ثټٝفجًج هم من
أرسر وثـور ش ٌٛ٩منَټهج ثٖضٹىن من ظُضظز ٠ىثخٶ إٗض ثټصومري ثټٹجمپ إٜجٰز إٗض خ ٞ٩ثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًر ټُضِصجه ثټًٌجيضَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨مٽٌجس ثٔضنٵجى وثټدفغ ؼجًًز ٖضن ًفصمپ وؼىههم شفض
ثْضنٵج.ٛ
وأٔجً إٗض أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز إح شٌٸَس ٘٨ض
ثټٙجټز ثټًٌجٌٜز وثٖضٽ٩ذ وثټؽجم٩ز وؼدپ ـٌثظز وثٖضنصؽ ٪ثټٌّجـٍ ومٹصذ ثْضوٴجٯ ـٌغ شم
شومريهج خجټٹجمپ.

يوميات العــدوان

ايٓاطل ايضمس ٞيًكٛات املغًش 9<>8A ١ؽٗٝزا َٔ املزْٝني عكطٛا َٓش بزا ١ٜايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/00أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز ثټ٩مٌو ثټٌٸن رشٯ ٬جټذ ټٵمجن إن ثټٕهوثء ثټيًن ِٵ١ىث
مني خوء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن و٘پ إٗض ٔ 4578هٌوث ً من ثٖضونٌني خٌنهم 488
٠ٱُضً و٠ٱٽز و 482ثمٌأر ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى 4897ؼًٌفج ً خٌنهم ٠ 688ٱُضً و٠ٱٽز و255
ثمٌأر.
وأٜجٯ ثټ٩مٌو ټٵمجن ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵوه ثټٌىٿ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء" إن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټ٭جٔم ثِصهوٰض  442شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً و 4465منََض ً منهج  98منََض ً شم شومريهج ٘٨ض ِجٸنٌهج ٍض
ـني خٽٮ ٨وه ثټنجٍـني  21أټٲ أرسر".
وأوٜق أن أٸعٌ من 8411منٕأر مونٌز ومٌٰٶ لومٍ ومّصٕٱٌجس ومٌثٰٶ ٘فٌز ومّجؼو شم
هومهج ومّجوثشهج خجْضً ٛمنهج  74منٕأر ش٩ٽٌمٌز خٌنهج ظُضط موثًُ شم ٴٙٱهج وثټُ١ضح
ًوًِىن ٌٰهج ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن مىٴ٩ني أظًٌني.
وأٔجً ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ  88مفُضً شؽجًًجً ،وِض
مف١جس وٴىه وأ١٨ذ  45ٴجٌ٠ر نٵپ خٹجمپ ـمىټصهجَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټصومري ثٖضمنهؾ ٖضنجٍٻ
ثٖضىث٠نني ثِضمنني وثْضِىثٳ وثٖضّ٩ٹٌثس وثټؽّىً وثټٌ١ٴجس وثٖضنٕآس ثټفٌىًز ًٹٕٲ موي ـٵو
ثٖض٩صوًن وإرصثًهم ٘٨ض إخجهر ثټٕ٩ذ وثًشٹجح ؼٌثبم ـٌح وإخجهر ؼمجٌ٨ز.
وث٨صرب ٴٌجٿ ثټ٩ووثن خٱٌ ٛـٙجً ؼىي وخفٌي ٘٨ض ثټٌمن هوٰه شؽىً ٪وشٌٸٌ ٪ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
ورضح مٙجټفه ومؤِّجشه ثټ٩جمز وثټمج٘ز ..مٕريث ً إٗض أن شفجټٲ ثټ٩ووثن ًٵىٿ خجلصدجً ٨ميل
وـيش ٴيً ټٓضِٽفز وثْضؼهَر ټرشٸجس ٘نج٨ز ثْضِٽفز ثْضمًٌٹٌز و٬ريهج ٌٰمج ظمنهج هى أُٔضء
ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وٸدجً ثټّن من ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ٸمج شؤٸو ثٖضؤرشثس ثِصموثمهم َضِٽفز وٴنجخپ
مفٌمز.

تعًٝل ايزصاع ١يف داَع ١إب ملز ٠أعبٛع بغبب ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢احملافظ١

[/00أةسيل ]6102/إب  -طتأنح:
أٴٌس ؼجم٩ز إح ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ٍض ؼمٌ ٪ثټٹٽٌجس ثټ٩جمٽز ٍض إ٠جً ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز ٖضور أِدى٧
ثخصوثء من ثټٌىٿ نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز.
وٴجٻ خُض٘ ٫جهً ٨ن ًبجِز ثټؽجم٩ز ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٘٨ض نّمز منه أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثٖضنٕأر ثٖضونٌز وثټفٌىًز خجٖضفجٰ٥ز وثټصٍ ثِصهوٰض ثَضِصجه ثټًٌجيض
خموًنز إح وثٖضُض٘ٶ ټؽجم٩ز إح و٬ريهج من ثٖضنٕآس ثٖضونٌز ٴو شّدذ ٍض أرضثً خجټ٭ز أهس إٗض
ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ٖضور أِدى ٧خٙىًر أوټٌز ټٽفٱج٘٨ ٣ض ُِضمز أًوثؿ ثټُ١ضح وثټٹجهً ثټصوًًم 
وثټص٩ٽٌمٍ خجټؽجم٩ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل آًٖ ١بايغهإ مبشافظ ١عُضإ

[/00أةسيل ]6102/عمسان  -طتأنح:
نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٨مٌثن
أِٱٌس ٨ن شومري ٨ور منجٍٻ وټم ًصدني ـصى ثټٽف٥ز ـؽم ثټمّجبٌ ثټدرشًز.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز أن ٨ور ٬جًثس ٔنض من ٠ريثن ثټ٩وو ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني خ٭ىټز
٨ؽٌذ وخنٍ ٨دو موًًٌز ٌ٨جٻ رسًق وموًًٌز ٴٱٽز ٨يً ومنج٠ٶ ألٌي ..منىهج ً إٗض أن ٨مٽٌجس
ثټدفغ وثٔضنٵجى َضشَثٻ ؼجًًز ٔضنٵجى ثْضًوثؿ وشووًن ثْضرضثً ثټنجؼمز ٨ن شٽٺ ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز
ثټ٭جٔمز وموي ثټصومري ټٽممصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عزراً َٔ َزٜضٜات قافظ ١فعز٠

[/00أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨وه من موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
ـٌغ ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي منَٻ أـو مىث٠نٍ من١ٵز ثټفمَثس ٍض موًًٌز ِفجً نصؾ ٨نهج
أًخ٩ز ؼٌـى خٌنهم أمٌثشجن ،وٍض موًًٌز ًثٍؿ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لمْ ٬جًثس ٘٨ض
ثٖضوًًٌز.
وٍض موًًٌز خجٴم أوٜق موًٌ ثٖضوًًٌز (أمني  َ٨ثټوًن ثٖضؤًو) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
ظُضط ٬جًثس ٔمجٻ موًنز خجٴم ثِصهوٰض أمجٸن ومٵٌثس ټٽنجٍـني.

َزٜض َزٜض ١ٜباقِ ٜطًع عً ٢سذِ ايزَاص ايش ٟخًف٘ ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/00أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ث٠ٽ ٪موًٌ موًًٌز خجٴم ًبٌْ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل أمني ثٖضؤًو ،ثټٌىٿ٘٨ ،ض ـؽم ثټومجً ثټيي لٽٱه
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض خجٖضوًًٌز ،ـٌغ ٍثً ِىٳ موًنز خجٴم ثټوثليل وثټّىٳ ثټمجًؼٍ
٘٨ض ل٨ ٢ٽذ ثټفووهي وثټيًن همٌث شمجمجً ،وٸيث ثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټيي
ًٌخ ٢ثٖضوًًٌز خجٖضفجٰ٥ز وثټيي همٌس ٌٰه ظُضظز ٸدجًي وأًخ٨ ٪دجًثس ،ثِصهوٰض مني خوثًز
ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن.

طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ تغتٗزف َعغهض اؿضؼ اؾُٗٛص ٟمبزٜ ١ٜٓضٚ ِٜتقٝب
مخغَٛ ١اطٓني

[/00أةسيل ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټ٩رشي خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز ًًٌم
خمفجٰ٥ز إح.

يوميات العــدوان

وأوٜق موًٌ ٨جٿ رش٠ز مفجٰ٥ز إح ثټ٩مٌو (مفمو ٨دوثټؽٽٌپ ثټٕجمٍ) ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټ٩رشي ٔنض ٬جًثشهج ٨نو ٤هرير ثټٌىٿ خجټٵٙٲ ثټٙجًولٍ ثټّجٌٰ
٘٨ض موًنز ًًٌم مّصهوٰز خيټٺ مّ٩ٹٌ ثټفٌُ ثټؽمهىًي خجٖضوًنز ممج نصؾ ٨ن ىټٺ إ٘جخز
لمّز أٔمجٗ من ثٖضىث٠نني ٸفٌٙٽز أوټٌز ټهيث ثټٵٙٲ.
وأٸو ثټٕجمٍ ثن ثټٵٙٲ أًٝج ً ٠جٻ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وثٖضفُضس ثټصؽجًًز ثٖضؽجوًر ټٽمّ٩ٹٌ ممج
شّدذ خأرضثً خجټ٭ز ٍض شٽٺ ثٖضنجٍٻ وإ٘جخز خ ٞ٩ثٖضىث٠نني خؽٌوؿ و٘ٱض ـجَضشهم مجخني
ثټم١رير وثٖضصىِ١ز وثټمٱٌٱز ؼٌثء هيث ثټٵٙٲ ثټٕضنّجنٍ ثټ٭جٔم.
وأٜجٯ ثټٕجمٍ ثن ٴٙٲ ثټ٩ووثن خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز لٽٶ ـجَضس من ثټٌ٨ذ وثټهٽ ٪وثټيٌ٨
ثټٕوًو ټوي ِٹجن ثٖضوًنز من نّجء وأ٠ٱجٻ ومىث٠نني.

اؾٝؿ املقضٜٓ ٟفٚ ٞدٛر أ ٟدٓٛر ي٘ يف ايٜٚ ُٔٝؤنز إٔ َؾاصنت٘ عضٚ ١ٜد ١ٜٛفكط

[/00أةسيل ]6102/القاهسة ـ طتأنح:
نٱى ثټؽٌٖ ثٖضرصي ٘فز ثْضندجء ثټصٍ شفوظض ٨ن وؼىه ؼنىه مرصًني ٍض ثټٌمن ٜمن مج ًّمى
خـ (٨ج٘ٱز ثټفَٿ) ..مؤٸوث ً أن مٕجًٸصه ٍض ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن مٵصرصر ٘٨ض ٨نجرص من ثټٵىثس
ثټدفًٌز وثټؽىًز ٰٵ.٢
وٴجٻ ثٖضصفوط خجِم ثټٵىثس ثٖضّٽفز ثٖضرصًز ثټ٩مٌو /مفمو ِمري ٍض خٌجن أ٘وًه ثټٌىٿ ثټعُضظجء
أن ثٖض٩ٽىمجس ثټصٍ شوثوټصهج خ ٞ٩مىثٴ ٪ثټصىث٘پ ثٔضؼصمج ٍ٨وشفوظض ٨ن مٵصپ وإ٘جخز ٨وه من
ثټؽنىه ثٖضرصًني أظنجء مٕجًٸصهم ٍض ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن "َض ٘فز ټهج م١ٽٵجً".
وأوٜق ثٖضصفوط أن مٕجًٸز ثټٵىثس ثٖضّٽفز ثٖضرصًز إٗض ؼجنذ ثټّ٩ىهًز ٍض ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن
ٜمن مجًّمى خـ(٨ج٘ٱز ثټفَٿ) "شٵصرص ٘٨ض ٨نجرص من ثټٵىثس ثټدفًٌز وثټؽىًز ٰٵ."٢
وأٸو ٴجبُضً "َض شىثؼو ْضي ٴىثس خًٌز مرصًز ٜمن ثټٵىثس ثٖضٕجًٸز ٍض ٨مٽٌز (٨ج٘ٱز ثټفَٿ)".
وټٱض ثٖضصفوط إٗض أن ًبجِز ثټؽمهىًًز ثٖضرصًز ِدٶ ټهج ثٔضُ٨ضن ٍض خٌجن ًىٿ  46مجًُ ثٖضجيض
٨ن هيه ثٖضٕجًٸز ټٽٵىثس ثٖضّٽفز ثٖضرصًز ٍض ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن.
وٸجنض ٨وه من مىثٴ ٪ثټصىث٘پ ثَضؼصمج ٍ٨ٴو شفوظض ٨ن مٵصپ وث٘جخز ٨وه من ثټؽنىه ثٖضرصًني
ٍض ثټٌمن ٍض وٴض ِجخٶ.
وًأشٍ ىټٺ ٍض ثټىٴض ثټيي ـيً ٌٰه ثټ٩وًو من ثټمربثء ثټّ٩ٹًٌني ثٖضرصًني من شىً ٟثټؽٌٖ
ثٖضرصي ٍض ـٌح خًٌز ٍض ثټٌمنٖ ،ضج ټيټٺ من ٨ىثٴذ ولٌمز ولّجبٌ ؼٌّمز ِصٽفٶ خجټؽٌٖ
ثٖضرصي ٘٨ض ثْضًثيض ثټٌمنٌز.

يوميات العــدوان

َٖٛٝإ صاٜتػ ٚٚتؿٚ Aفٝات ينشاٜا ايعزٚإ عً ٢اي ُٔٝكايف ١يًكاْ ٕٛاإلْغاْ ٞايزٚيٞ

[/00أةسيل ]6102/نيىيىزك ـ طتأنح:
ه٨ض من٥مز (هٌىمجن ًثًصْ ووشٖ) ثٖض٩نٌز خفٵىٳ ثٔضنّجن ثټىَضًجس ثٖضصفور وثټٵىثس ثٖضصفجټٱز
ٍض ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن إٗض ثټفو من ثْضرضثً ثټصٍ شٽفٶ خجٖضونٌني ؼٌثء ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ
ثټٌمنٌز إٗض أٴپ ٴوً ممٹن ..مؤٸور أِن هوٻ ثټ٩ووثن ًٵ٨ ٪ٽٌهج إټصَثٿ ٴجنىنٍ هوذ  خجټصفٵٌٶ ٍض
ثَضنصهجٸجس.
وٴجټض ثٖضن٥مز ثټووټٌز ٍض ًِجبپ وؼهصهج إٗض ٨وه من ثٖضّؤوټني من خٌنهم وًٌٍ ثټوٰج ٧ثَضمًٌٹٍ
(آٔصىن ٸجًشٌ) "نو٨ى ثټىَضًجس ثٖضصفور َضِصموثٿ نٱىىهج م ٪ثټصفجټٲ ټٝمجن شٵٽٌپ ثټرضً
ثټُضـٶ خجٖضونٌني وشّهٌپ و٘ىٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز".
وأٸوس ًِجبپ ثٖضن٥مز وثټصٍ نرششهج وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ ثټٌىٿ ثټعُضظجء أن ثټرضخجس ثټؽىًز و٬ريهج من
ثټهؽمجس ًند٭ٍ أن شٹىن مصىثٰٵز شمجمج ً م ٪ٴىثنني ثټفٌح ،م ٪ثشمجى ؼمٌ ٪ثَضـصٌج٠جس ټصؽنٌذ
ثٖضونٌني.
وټٱصض ثٖضن٥مز وثټصٍ شصمي من موًنز نٌىًىًٷ مٵٌث ً ټهج إٗض أنه "ًٵ٘٨ ٪ض ٨جشٶ أٌ٠ثٯ ثټنَث٧
إټصَثٿ ٴجنىنٍ هوذ  خجټصفٵٌٶ ثٖضفجًو ٍض مَث٨م ٴٌجٿ ٴىثشهم خجنصهجٸجس ،وٜمجن ثٖضفجِدز وشٵوًم
ثټص٩ىً ٞثٖضنجِذ ټٽٝفجًج".
وأٸوس "أن ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز وخمّج٨ور من ـٹىمز ثټىَضًجس ثٖضصفور ٍض ثټفٌح ٘٨ض
ثټٌمن ٴو أټفٵض خجټٱ٩پ لّجبٌ ٰجهـز ومٵٽٵز ؼوث ً خفٶ ثټّٹجن ثٖضونٌني".
وأوٜفض أن ٨ور مةجس ټٵىث ـصٱهم "خجټٱ٩پ" ؼٌثء ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ټٵىثس ثټصفجټٲ ،مني خوثًز
ً
َضٰصز إٗض أن "خ ٞ٩ثټىٌٰجس ممجټٱز ٘٨ض مج ًدوو
ثټرضخجس ثټؽىًز ٍض  46مجًُ 4185ٿ..
ټٽٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ  ،أو ٴىثنني ثټفٌح".
وـيًس من أن "خ ٞ٩ثټهؽمجس وٴ٩ض ٍض ثْضـٌجء ىثس ثټٹعجٰز ثټّٹجنٌز ثټ٩جټٌز ثټصٍ ټم شصمي
٠جبٌثس ثټصفجټٲ ل١ىثس ٸجٌٰز ټصٵٽٌپ ثټمّجبٌ ثٖضونٌز ٍض ثْضًوثؿ وثٖضمصٽٹجس".
وأٔجًس (هٌىمن ًثًصْ ووشٖ) ٍض هيث ثټٙوه إٗض شىظٌٵهج لُضٻ ثْضِجخٌ ٪ثْضوٗض من ثټ٩ووثن
ثټّ٩ٹٌي ٘٨ض ثټٌمن ،مٵصپ ٨رشثس ثٖضونٌني ٍض ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ "ٴو ثنصهٹض ٴىثنني ثټفٌح".
وشفوظض ثٖضن٥مز ثټفٵىٴٌز ٨ن خُض٬جس ټ٩وه من ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز ثټووټٌز خٕأن وؼىه ٘٩ىخجس
٨وًور ټصىٌ٘پ ثٖضّج٨وثس ثټ١دٌز و٬ريهج من ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز إٗض ثټصؽم٩جس ثټّٹجنٌز
ثٖضٌٜ٩ز ټٽمٍ ٌ١ض ثټٌمن.
ٸمج أٔجًس إٗض أن ثٔرتث٠جس ثټٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ  خٕأن ـجؼز ثٖضونٌني خمن ٌٰهم ثټٌ٨جًج
ثْضؼجنذ ،إٗض ـًٌز ثټفٌٸز ټٽدفغ ٨ن منج٠ٶ أٸعٌ أمجنجً.

يوميات العــدوان

داَع ١سَاص تعًل ايزصاع ١ملز ٠عؾض ٠أٜاّ يف كتًف نًٝاتٗا

[/02أةسيل ]6102/ذماز ـ طتأنح:
أٴٌس ؼجم٩ز ىمجً ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ٍض ممصٽٲ ٸٽٌجس ثټؽجم٩ز ثخصوأ من ثټٌىٿ ثْضًخ٩جء  85أخًٌپ
وٖضور ٨رشر أًجٿ.
وأوٜق نجبذ ًبٌْ ؼجم٩ز ىمجً ټٕؤون ثټُ١ضح ثټوٸصىً ٠جټذ ٠جهٌ ثټنهجًي ټىٸجټز ثْضندجء
ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٌثً ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ؼجء خنجء ٘٨ض ٴٌثً مؽٽْ ؼجم٩ز ىمجً ثټيي ٨ٵو ثټٌىٿ
ثؼصمج٨ج ثِصعنجبٌج خٌبجِز نجبذ ًبٌْ ثټؽجم٩ز ثټوٸصىً ٨دوثټٹًٌم ثټ٩دٌوي وٸٌُ ٖضنجٴٕز
شوثٌ٨جس ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټيي شنٱيه ٠جبٌثس ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز وثټيي ثِصهوٯ موًنز
ىمجً وثټيي شّدذ ٍض نَوؿ وشرشًو ثْضهجذ  من موًنز ىمجً خمج ٌٰهم ثټُ١ضح ثټيًن ٬جهًوث
منج٠ٵهم خّدذ ثټٵٙٲ.
وأٔجً ثټنهجًي إٗض أن مؽٽْ ثټؽجم٩ز ـٌ٘ج ً ٘٨ض ُِضمز ثټُ١ضح أٴٌ ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ٖضور ٨رشر
أًجٿ شفّدج ً ْضي ممجَ - ٌ٠ضِمق هللا .-

اعتؾٗار >َٛ 8اطٓاً ٚإفاب ;@ ١آخض ٜٔدضا ٤ايكقف ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١فعز٠

[/02أةسيل ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو  87مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  29آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مفجٰ٥ز
٘٩ور ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض منَٻ ثٖضىث٠ن (أـّن مفّن ٘ربر) ٍض موًنز ٘٩ور ثټٵوًمز ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه
ثمٌأر وظُضظز من أ٠ٱجټهج ،ٸمج ثِصهوٯ ثټٵٙٲ ثټّىٳ ثٖضٌٸَي خموًنز ٘٩ور ،وأهي إٗض
ثِصٕهجه أـو ثٖضىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مف١جس ؼٌمجن وآٻ ثټٌٙٱٍ وأخى ٨دٌو وآٻ
مًَوٍ ٧ض أٸعٌ من من١ٵز خموًًٌز موًنز ٘٩ور وٸيث مف١صٍ خنًَن ٍض موًًٌصٍ ٔوث ومؽَ
ونصؾ ٨نهج ثِصٕهجه 84مىث٠نج ً ٸفٌٙٽز أوټٌز وإ٘جخز  29آلًٌن.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټٵٙٲ ٠جٻ مٹصذ ثټربًو وثټدنٺ ثټًَث ٍ٨ومٹصذ مفى ثْضمٌز وثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ
وخنٺ ثٔضنٕجء وثټص٩مري ومفُضس هخجٓ وثټهيثٯ.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ِىٳ ثټدهجًثس وثټيهذ وثٖضٱٌؤجس ٍض موًنز ٘٩ور ثټٵوًمز وثټّىٳ
ثٖضٌٸَي ثټصؽجًي لجًػ ثٖضوًنز ثټٵوًمز وأټفٶ خهج لّجبٌ ٸدرير خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٰه هنجؼٌ
مؽمى٨ز ثټنجرص ثټصؽجًًز وهنجؼٌ مفُضس ؼّجً ٖضىثه ثټدنجء.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار  ::ؽدقاً ٚدضح ايعؾضات يف ققف يًعزٚإ ايغعٛر ٟبعُضإ

[/02أةسيل ]6102/عمسان  -طتأنح :
ثِصٕهو ٔ 44مٙج ً وؼُ ٌؿ ثټ٩رشثس ٍض موًنز ـىط ومٱٌٳ خنٍ ٴٌْ موًًٌز خنٍ رصًم
مفجٰ٥ز ٨مٌثن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصمٌ مني مّجء أمْ ـصى ٘دجؿ ثټٌىٿ.
وأٸو مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض وِ٢
موًنز ـىط ثِصهوٯ ٌٰهج ٨ور منجٍٻ ٘٨ض ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ نصؾ ٨نه ثِصٕهجه 44مىث٠نج ً وأٌ٘ذ
ثټ٩رشثسٌٰ ،مج ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ أًخ٩ز ٍض ٴٙٲ ثټ٩ووثن ٘٨ض مٱٌٳ خنٍ ٴٌْ موًًٌز خنٍ
رصًم.

داَع ١فٓعا ٤متزر تعًٝكٗا ايزصاع ١أعبٛعاً ثايجاً باعتجٓا ٤عضٜض ١ٜايطب ايبؾضٚ ٟاالعٓإ

[/02أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٴٌس ؼجم٩ز ٘ن٩جء ثټٌىٿ ثِصمٌثً ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ٍض ٨مىٿ ثټٹٽٌجس ټٓضِدى ٧ثټعجټغ ـصى 44
أخًٌپ ثټؽجًي ،خّدذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن.
وأٴٌ مؽٽْ ثټؽجم٩ز ٍض ثؼصمج٨ه ثټ٩جهي ثِصةنجٯ ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ٰٵ ٢ټُ١ضح ثٖضٌـٽز
ثټرسًًٌز ٍض ٸٽٌصٍ ثټ١ذ ثټدرشي وثْضِنجن.
وأوىص ثَضؼصمج٨ ٧موثء ثټٹٽٌجس خٌٰ ٪شٵجًًٌ خجټم ٢١وثټفٽىٻ ثټُضٍمز ٖضجٴٕصهج ثْضِدى ٧ثٖضٵدپ
خٕأن ثِصمٌثً ثټص٩ٽٌٶ أوثِصةنجٯ ثټوًثِز.

تكضٜض سزٜح Aاعتؾٗار =@<َٛ 9اطٓاً ٚإفاب :@@9 ١آخضَٓ ٜٔش بز ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ

[/02أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ ًبٌْ ثٖضٌٸَ ثټى٠نٍ ټٽٌٴجخز وش ًََ٩ثټٕٱجٌٰز وثټنَثهز ،ثټوٸصىً (ٰصفٍ ثټّٵجٯ) إن ٨وه
ثټٕهوثء مني خوء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـصى ثټٌىٿ ،ثًشٱ ٪إٗض أټٱني ؤ 596هٌوث ً خٌنهم
٠ 496ٱُضً و 455ثمٌأر.
وأوٜق ثټّٵجٯ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن شٵًٌٌ ـوًغ ٘جهً ٨ن ثٖضٌٸَِ ،ؽپ
إ٘جخز  4آَضٯ و 994مىث٠نجً ،خٌنهم ٠ 698ٱُضً و 255ثمٌأر.
وٸٕٲ ثټّٵجٯ أن ثټ١ٽ٩جس ثټصٍ نٱي شهج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٽ٭ض  85أټٱج ً وثِصهوٰض
 425شؽم٩ج ً ِٹنٌج ً وأټٱني و 498منََض ً منهج  819منجٍٻ همٌس خجټٹجمپ.
وأٔجً ثټّٵجٯ إٗض أن  87أټٲ أرسر نَـض ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهيَ ،ضٰصج ً إٗض ثِصهوثٯ
أټٲ و 411منٕأر ومٌٰٶ ـٹىمٍ و 858مفُضً شؽجًًج ً همٌس خجټٹجمپ.
وٴجٻ ثټّٵجٯ إن "ثټصٵجًًٌ وثٖضن٥مجس ثټووټٌز أٸوس ثِصموثٿ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ْضِٽفز مفٌمز
هوټٌج.

يوميات العــدوان

عكٛط ؽٗٝزٚ ٜٔدضٜح يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعزر َٔ املٓؾ٦ات املزْ١ٝ
مبشافظ ١فعزٙ

[/02أةسيل ]6102/صعده -طتأنح:
أهس ثټ٭جًثس ثٔضؼٌثمٌز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض مفجٰ٥ز ٘٩وه،ثټٌىٿ ،إٗض ثِصٕهجه ثظنني من
ثٖضونٌني ،وإ٘جخز ٔم ٚظجټغ ،وشومري ٨وه من ثٖضنٕآس ثٖضونٌز وثټٙفٌز ٍض ثٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ ) أن ٬جًشني ټ١جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض منج٠ٶ ٍض موًًٌز ِجٴني ،وأهس إٗض ثِصٕهجه ثظنني من ثٖضىث٠نني وإ٘جخز ٔم ٚآلٌ..
مدٌنج ً أن ثټ٭جًثس ثٔضؼٌثمٌز ثِصهوٰض ِٹن أ٠دجء مّصٕٱى ثټٌـمز ثټصمٙيص وهم من ٨ور
ؼنٌّجس ،وٴو نصؾ ٨نه إ٘جخز ٔم ٚخؽٌثؿ ٌٰ،مج شم نٵپ ثْض٠دجء إٗض مٹجن آلٌ.
وټٱض إٗض أن ثټ٭جًثس ثِصهوٯ مؽم ٪ثټُّضٿ ثټصؽجًي خموًنز ٘٩وه وهى لجٗ ټدٌ ٪ثٖضُضخْ
وثْضٴمٕز ،وأټفٵض خه أرضثًث ً مجهًز ٸدرير ،ٸمج ثِصهوٰض ممٌ٠ز ټٽمىث٠ن (مفمو أخى ٨دٌو)،
وأهي ىټٺ إٗض شومري ٸجمپ ټٽممٌ٠ز ٍض ثٖضدنى وثٖض٩وثس ،وٸيث ثِصهوثٯ م ٌٛ٩ثټ٩جٖضٍ ټٌّجًثس
ٍض موًنز ٘٩وه ،وشم شومريه خجټٹجمپ خمج ٌٰه من ٌِجًثس ،وټم ًنصؾ ٨ن ىټٺ أي إ٘جخز خرشًز.
ٸمج ؼٌي ثِصهوثٯ ٨وه من مف١جس ثټىٴىه ٍض ثٖضفجٰ٥ز ،منهج مف١ز ٍض إـوي ٴٌي موًًٌز
ـٌوثن.

إفابَٛ ١اطٔ ٚتزَري َباْ ٞاملعٗز املٗين ايتكين مبٓاخ ١قافظ ١فٓعا ٤يف غاص ٠يًعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/02أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ثٖض٩هو ثٖضهنٍ وثټصٵنٍ خموًًٌز منجلز مفجٰ٥ز
٘ن٩جء مج أهي إٗض إ٘جخز أـو ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أِٱٌ ٨ن شهوٿ أؼَثء من مدجنٍ
ثٖض٩هوَ ،ضٰصج ً إٗض أن هيث ثټ٩ووثن ٘٨ض ثٖض٩هو ثټص٩ٽٌمٍ ًأشٍ ٍض إ٠جً ثِصهوثٯ ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽٌمن
ومن ٜمنهج ثٖضدجنٍ ثټص٩ٽٌمٌز ً٬م أنهج خٌ٩ور ٸپ ثټد٩و ٨ن أي أنٕ١ز ّ٨ٹًٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ غاصات د ١ٜٛعًَ ٢طاص فٓعا ٤ايزٚيٞ

[/02أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  أظنجء هدىٟ
وم٭جهًر ٠جبٌر شجخ٩ز ټٽ١ريثن ثْضًهنٍ ..مهوهث ً خيټٺ ُِضمز ثټ١جبٌر وًٸجخهج من ثټ٩جټٵني
ثټٌمنٌني وثټٌ٨جًج ثْضؼجنذ.

يوميات العــدوان

وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن ثٖضونٍ وثْضً٘جه ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) ثِصمٌس ٬جًثس ثټ٩ووثن ٘٨ض ٘ن٩جء ٍض ثټىٴض ثټيي ِمفض ٴىثس ىټٺ ثټ٩ووثن ټٽ١جبٌر
ثْضًهنٌز ثټٵجهمز من ؼٌدىشٍ خولىٻ ثْضؼىثء ثټٌمنٌز وٰٵج ً ټصرصًق مّدٶ ټهج.
وأٜجٯ أنه خٌ٬م ثٴرتثح ثټ١جبٌر من م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټم شصىٴٲ شٽٺ ثټ٭جًثس وـصى خ٩و
هدى٠هج وإنَثټهج  848من ثټ٩جټٵني ثټٌمنٌني ثټٵجهمني من ثْضًهن وٸيث أظنجء ثنص٥جًهج ټصفمٌپ
 821من ثټٌ٨جًج ثْضوًوخٌني وثټٌمنٌني ثټفجمٽني ټٽؽنٌّز ثْضوًوخٌز ثټيًن ٸجنىث مصىثؼوًن خٙجَضس
ثٖض١جً من ٴدپ ثټّج٨ز ثټعجټعز ٨رصثً.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  خعُضظز ٘ىثًًن أظنجء شٽٺ ثټٌـٽز ممج
ٔٹپ شهوًوث ً ټصٽٺ ثټ١جبٌر وًٸجخهج ثٖضونٌني.
وأخوي ثٖضٙوً ثِص٭ٌثخه ټصٽٺ ثټ٭جًثس ثٖض٩جهًز ثٖضصَثمنز م ٪هلىٻ ثټ١جبٌثس ثٖضونٌز ټٓضؼىثء
ثټٌمنٌز ټنٵپ ثټٌ٨جًج وإ٨جهر ثټ٩جټٵني أو ثټٵٌجٿ خأي مهجٿ إنّجنٌز ..مفمُضً شٽٺ ثټٵىثس مّؤوټٌز
ُِضمز وأمن ثٖضونٌني وثټصٍ شو ٍ٨ـٌ٘هج ٘٨ض ُِضمصهم ٍض ثټىٴض ثټيي شّصمٌ خجنصهجٸجشهج خٕن
٬جًثس م٩جهًز أظنجء ـٌٸز ثټ١ريثن ثٖضونٍ ٍض ثْضؼىثء ثټٌمنٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف املعٗز املٗين ٚايتكين مبزٜض ١ٜدشاْ ١قافظ ١فٓعا٤

[/00أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ مدنى ثٖض٩هو ثٖضهنٍ وثټصٵنٍ خموًًٌز ؼفجنز
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء مج أهي إٗض إ٘جخز أًخ٩ز مىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أنه شم شومري ثٖضدنى م ٪ثٖض٩جمپ
وثټىًٓ ثټٱنٌز ثټصجخ٩ز ټٽم٩هو.

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ عًَ ٢ز ١ٜٓسٛخ إىل  ;8ؽٗٝزاً

[/00أةسيل ]6102/عمسان  -طتأنح :
ثًشٱ٨ ٪وه ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض موًنز ـىط مفجٰ٥ز ٨مٌثن ثْضًخ٩جء إٗض 28
ٔهٌوثً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وه من ثټؽٌـى َضًَثټىن ٍض ـجټز ـٌؼز،
مٕريث ً إٗض أن هنجٷ ِصز ٔهوثء ټم ًصم ثټصٌ٩ٯ ٨ٽٌهم ـصى ثټٌىٿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٕهوثء ثټّصز ثټيًن شٱفمض ؼعجمٌنهم ٸجنىث ٘٨ض مصن ٌِجًر ٍض ثټًٌ١ٶ
ثټ٩جمز ٴجهمز من موًنز ـىط خجَضشؽجه ثټ٭ٌخٍ ٨نو وٴى ٧ثټٵٙٲ مج أهي إٗض ثـرتثٳ ثټٌّجًر ومن
٨ٽٌهج ،مدٌنج ً أن ٨مٽٌز ثټدفغ َضشَثٻ ؼجًًز ٖضٌٰ٩ز أهٽهم وىوًهم.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚدضح ثالث ١آخض ٜٔيف غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢فعز٠

[/00أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټؽىي ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټيي ثِصهوٯ
٨ج٘مز مفجٰ٥ز ٘٩ور خممْ ٬جًثس ؼىًز ،أهس أًٝج ً إٗض شومري هنجؼٌ مفُضس شؽجًًز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن ثټٕهٌو ٸجن خجب٩ج ً ټٽوؼجػ و٠جټصه ٬جًر
ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم وهى ًمجًُ ٨مٽه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز همٌس ِىٳ ٘٩ور ټٽفجُ٘ضس ثټًَثٌ٨ز ثټيي ًّصٵدپ
ممصٽٲ ثٖضنصؽجس ثټًَثٌ٨ز من ٸجٰز موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ًىٿ أمْ أٸعٌ من لمْ ٨رشر ٬جًر ؼىًز ٘٨ض
من١ٵصٍ ثټٙدز خموًًٌز ثټ٥جهٌ.

األَِ املتشز A٠عكٛط  >:8ؽٗٝزاً ْٚظٚح  8<7أيف يف ايَٓ ُٔٝش بز ٤ايعزٚإ

[/00أةسيل ]6102/نيىيىزك – طتأنح:
أ٨ٽنض ثْضمم ثٖضصفور ٨ن ِٵىٔ 748 ٟهٌوث ً ونَوؿ  851أټٱج ً آلًٌن ٍض ثټٌمن مني خوء ثټ٩ووثن
ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ٍض منصٙٲ ٔهٌ مجًُ ثٖضجيض.
وٴجټض ثٖضن٥مز ثټووټٌز ٍض خٌجن ټهج ثټٌىٿ ثټّدض أن  88مفجٰ٥ز من أ٘پ  44مفجٰ٥ز ًمنٌز
شأظٌس خٕٹپ ٸدري ٘٨ض ثټٌ٩ٙو ثٔضنّجنٍ ؼٌثء ثټٵٙٲ وثټٵصجٻ ثټوثبٌ ٍض ثټدُضه.
وه٨ض إٗض شىٰري  474.7مٽٌىن هوَضً ٖضّج٨ور ثٸعٌ من  7.5مٽٌىن ٔمٍ ٚض ثټٌمن.

طري إ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َالعب ْار ٟايقكض ٚفضع ايكٛات اـاف ١بتعظ

[/02أةسيل ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ مُض٨ذ نجهي ثټٙٵٌ خمن١ٵز خري خجٔج خموًنز ش َ٩مج
أهي إٗض شومري ثٖضُض٨ذ وثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز ټٽنجهي.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض أًٝج ً ٌٰ ٧ثټٵىثس ثټمج٘ز وٰٽپ ثټٌٝجٰز خجټٵرص ثټؽمهىًي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢عزر َٔ َزٜضٜات قافظ ١فعز٠

[/02أةسيل ]6102/صعدة – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض ٨وه من موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور ،مّصهوٰج ً
ثٖضنٕآس وثٖضدجنٍ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مف١ز وٴىه خمن١ٵز ثټ١ٽق موًًٌز ِفجً ِٵ ٢لُضټهج ٔهٌو وِد٩ز ؼٌـىٌٰ ،مج

يوميات العــدوان

ثِصهوٰض ثټ٭جًثس هنجؼٌ ثټ٭ٌثٍي وٸيث مف١ز وٴىه ٍض ـوًثن خ٩ني مولپ موًنز ٘٩ور،
خجٔضٜجٰز إٗض ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ٜفٌجن موًًٌز مؽَ.

اعتؾٗار <َٛ9اطٓاً ٚدضح ?@:آخض ٜٔيف سق ١ًٝأٚي ١ٝيًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طكيت سز٠
ٚعطإ بايعافُ١

[/61أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  45مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  498م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ټٵٙٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٖضن١ٵصٍ ـور و١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً ٠دٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مّصٕٱٌجس أمجنز ثټ٩ج٘مز ش٩مپ
خٹجمپ ٠جٴصهج ٍض شٵوًم ثټُ٩ضػ وثټ٩نجًز ټٽمٙجخني خّفذ إمٹجنٌجشهج ثٖضصىٌٰر ..هثٌ٨ج ً رشٸز ثټنٱ٢
ثټٌمنٌز إٗض شىٰري ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ټٽمّصٕٱٌجس وٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ ـصى شٵىٿ خمهجمهج ٘٨ض
ثټىؼه ثْضٸمپٖ ،ضىثؼهز ٜفجًج هيه ثټفٌح ثټ٩ووثنٌز ثټصٍ شّصهوٯ ثټدرش وثټفؽٌ وثټٕؽٌ.

ٚطاص ٠اإلعالّ تز ٜٔاعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ قٓا ٠اي ُٔٝايّٛٝ

[/61أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
٨ربس وٍثًر ثٔضُ٨ضٿ وٸجٰز ثٖضؤِّجس ثٔضُ٨ضمٌز ثټصجخ٩ز ټهج ٨ن ش٩جًٍهج ثټفجًر ْضرس ثټٕهوثء ثټيًن
ِٵ١ىث ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خمج ٌٰهم ٍمُضء ثٖضهنز من ثٔضُ٨ضمٌني
وثټٙفٱٌني.
وهثنض ثټىٍثًر و ٸجٰز مؤِّجشهج ثٔضُ٨ضمٌز ٍض خُض٘ ٫فٱٍ شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
نّمز منه ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضدنى ٴنجر ثټٌمن ثټٌىٿ ،مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه أًخ٩ز من
ثټ٩جمٽني ٍض ثټٵنجر وإ٘جخز ٨رشر آلًٌن.
وث٨صرب ثټىٍثًر هيث ثټٵٙٲ ثټ٩ووثنٍ ثټيي ثِصهوٯ ٴنجر ثټٌمن ثټٌىٿ خجٔضٜجٰز إٗض ثْضـٌجء ثټّٹنٌز
خٱؾ ١٨جن ومج ِدده من أرضثً وشٌوً ٪ټٓض٠ٱجٻ وثټنّجء وثټٌٕىك،ؼٌثبم إًهجخٌز شؤٸو موي
ـٵو ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

اعتؾٗار َٛ 8:اطٓاً ٚإفاب 89 ١آخض ٜٔدضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١فعز٠

[/61أةسيل ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  84آلًٌن ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض مٙن ٪ټٽفٽىًجس ومدنى ِٹن ثْضمن ثټٌّجيس ومٱٌٳ ثټدٵ – ٪ثټ١ٽق وٸيث ٬جًثس ٘٨ض
موًًٌز ـٌوثن خجٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

وټٱض إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٠جٻ ؼدجٻ ثټٌ٩وُ ومفٌوًور ومن١ٵز ثټٕ٩ز ٔمجٻ
موًًٌز ِفجً وٴًٌز ثټؽمٌمز خمٌثن موًًٌز ـٌوثن خجٔضٜجٰز إٗض ٴٙٲ من١ٵز ثټٕىثًٳ موًًٌز
ًثٍؿ.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟغتٗزف فضع قٛات األَٔ اـاف ١بتعظ

[/60أةسيل ]6102/ثعص  -طتأنح:
ش ٧ٌٰ ٌٛ٩ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خموًنز شٰ ،َ٩ؽٌ ثټٌىٿ ،ټ٭جًشني ؼىًصني من ٴدپ ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٜو خُضهنج.
وٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ إن ثټٵٙٲ ،أِٱٌ ٨ن شهوٿ ٨وه من ثٖضنٕآس وثٖضدجنٍ ثټمج٘ز خجْضٌٰثه
وثټٝدج ٟخجٖضّ٩ٹٌ.

اعتؾٗار ;َٛ 8اطٓاً ٚافاب ?7 ١آخض ٜٔيف غاص ٠د ١ٜٛيطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز١ٜٓ
سضض

[/60أةسيل ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو  82مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  81آلًٌن ؼٌثء ٬جًر ؼىًز نٱيشهج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي،
ثټٌىٿ٘٨ ،ض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩وو ٠ريثن
ٰنجهٳ وثټّىٳ ثټٌبٌٌّز ٍض موًنز ـٌ ،ٛمج أهي إٗض ِٵىٔ 82 ٟهٌوث ً وؼٌؿ  81آلًٌن.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټٕهوثء وثټؽٌـى من ثٖضونٌني ثټَ٩ٻ وٸجنىث ًمجًِىن أ٨مجټهم ثَض٨صٌجهًز ـصى
خج٬صصهم ثټ٭جًر ثټؽىًز ټٽ٩ووثن ثټيي ټم ًٌثٍ ٧ض ثٖضىث٠نني "إَض َّ وَض ىمز" ،ـّذ ٴىټه.
إٗض ىټٺ ،أوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهئ ،ن ٬ 7جًثس ؼىًز ٘٨ض مٌنجء مٌوي
وثټرشً ٢ثټّجـيل ومّ٩ٹٌ ثٖضنٙىًًز خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس لٽٱض أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثٖضّصهوٰز.

اعتؾٗار َٛ 97اطٓاً ٚإفاب 8= ١يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢دغض عبٛص مبٓطك١
ايزي ٌٝيف إب

[/60أةسيل ]6102/إب – طتأنح:
ثِصٕهو  41مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  86آلٌون خؽٌثؿ ل١رير ثټٌىٿ ٍض ث٨صوثء إؼٌثمٍ مٌو ٧نٱيشه
٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ؼرس ټٽ٩دىً ٍض ثټم ٢ثټىث٘پ خني ٘ن٩جء وإح خمن١ٵز
ثټوټٌپ موًًٌز ثٖضمجهً خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي أ٬جً ٘دجؿ
ثټٌىٿ ٨نو ثټّج٨ز ثټصجِ٩ز وثټنٙٲ ٘٨ض ثټؽرس ثټيي ًٵ ٪أِٱپ نٵٌپ ِمجًر وأهي إٗض ثِصٕهجه

يوميات العــدوان

ٔمٙني ٸجنج ٘٨ض مصن هًثؼز نجًًز ٘٨ض هيث ثټؽرس ،مٌٝٱج ً أن ثٖضىث٠نني وثټدج٨ز وأ٘فجح
ثټدّ١جس وثٖضّجًٌٰن ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ٴجمىث خمفجوټز إِ٩جٯ ثٖضٙجخني ټصٱجؼةهم ٠جبٌثس ثټ٩وو
ثټّ٩ىهي خرضخز ألٌي أهس إٗض ثِصٕهجه ٔ 89مٙج ً وؼٌؿ  86آلًٌنُٰٝ ،ضً ٨ن شومري ثټؽرس
شومريث ًٸٽٌجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م٥٩م ؼعغ ثټٕهوثء شمَٴض وشنجظٌس أُٔضؤهج ٍض ثٖضن١ٵز وشم شؽمٌ٩هج من
ٴدپ ثٖضىث٠نني وٌِجًثس ثَضِ٩جٯ ثټصجخ٩ز ٖضٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټصٍ ِجً٨ض َضنصٕجٻ
ثټؽعغ وإنٵجى ثٖضٙجخني خٌ٬م ٔفز ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز خجٖضفجٰ٥ز.
إٗض ىټٺ ه٨ج موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن خجٖضفجٰ٥ز ثټوٸصىً ٨دوثٖضٽٺ ثټٙن٩جنٍ و
موًٌ ٨جٿ هٌةز مّصٕٱى ثټعىًر ثټ٩جٿ خمفجٰ٥ز إح ثټوٸصىً (مفمو ثٖضؽجهو) ثٖضىث٠نني ټرس٨ز
ثټصرب ٧خجټوٿ ٔض٬جظز ثټؽٌـى وثٖضٙجخني ثټيًن ِٵ١ىث ٍض ثټ٩مپ ثټىـيش وثټؽدجن ،ٸمج ه٨ج
ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثٔضنّجنٌز وًؼجٻ ثٖضجٻ وثټؽمٌ٩جس ثټمريًز ټصٵوًم ثټو٨م وثٖض٩ىنجس ثټ١دٌز
وثټُ٩ضؼٌز ټٽمّصٕٱٌجس ثټصٍ ثِصٵدٽض هيه ثټفجَضس.

ايطريإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢فعزَٚ ٠زٜضٜاتٗا

[/60أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور وموًًٌجشهج وثِصهوٯ
ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثټفٌىًز وثٖضٹجشذ ثټمومٌز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټ٩مجً -ثټ٩ٵٽز وأهي إٗض إ٘جخز ٔ 82مٙج ً خٌنهم  84من أخنجء ثټؽجټٌز ثَضظٌىخٌز
شم نٵٽهم إٗض مّصٕٱى ثټُّضٿ خ٩ٙور ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ شفٽٌٵه م٥٩م موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز وثِصهوٯ
مدنى ٌٰ ٧مٹصذ ثَضشٙجَضس وٸيث ًٌ٠ٶ ٘ن٩جء ٩٘ -ور وًٌ٠ٶ من١ٵز ٌٰور ثټّىثه خموًًٌز
ِفجً ومن١ٵز ثٖضهجىً ثٖضعٽغ خموًًٌز ثټٙٱٌثء.
وټٱض إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مّجء أمْ خمن١ٵز وټو مّ٩ىه ٴًٌز ثټفدجؼٌ خموًًٌز
ِفجً وأهي إٗض ثِصٕهجه أرسر ٸجمٽز وؼٌـض ثمٌأر خئ٘جخجس خجټ٭ز.

إدال ٤صعاٜا صٚؼ ٚنٝٓٝني َٔ فٓعا٤

[/66أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أؼٽض ٠جبٌشني ًوٌِصني و٠جبٌر ٸٌنٌز ٬جهًس ثټٌىٿ م١جً ٘ن٩جء ثټووذ   482من ثټٌ٨جًج ثټٌوُ
و 51من ثټٌ٨جًج ثټٹٌنٌني ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.

يوميات العــدوان

ٚطاص ٠ايقش @<8 A١ؽٗٝزاً َ ::88 ٚقاب دضا ٤ايكقف اؾ ٟٛايغعٛرٟ

[/66أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجټض وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټٌىٿ أن إؼمجذ  ٜفجًج ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټّ٩ىهي ثًشٱ ٪إٗض
ٔ 958هٌوث ً ؤهٌور و  4488مٙجح ومٙجخز.
وأوٜق ثٖضصفوط خجِم ثټىٍثًر ثټوٸصىً (شمٌم ثټٕجمٍ) لُضٻ مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو خجټىٍثًر أن
ٜفجًج ثټٵٙٲ من ثْض٠ٱجٻ خٽٮ ٔ 842هٌو و  218مٙجح ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټنّجء ٔ 95هٌور و
 445مٙجخز.
وأٔجً إٗض أن ثټٵٙٲ مني خوثًز ثټ٩ووثن  46مجًُ ثٖضجيض ثِصهوٯ  9مّصٕٱٌجس ٍض ٨وه من
ثٖضفجٰ٥جس هٍ مّصٕٱٌج ثټٌـمز ؤيث ٍض ٘٩ور وثٖضًَٳ ٍض ـؽز ورصوثؿ ٍض مأًح و ٍ 28ض
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثٖضُضـٌٍ ٦ض ٘٩ور ومّصٕٱى ثټصٝجمن ثْضهيل ٍض ثټٝجټ.٪
وأٸو ثټٕجمٍ ٍض ثٖضؤشمٌ ثټيي ـرضه وٸٌپ وٍثًر ثټٙفز ثټوٸصىً (٨دوثټُّضٿ ثٖضوثنٍ) أن ٨وهث ً
من ثٖضّصٕٱٌجس مهوهر خجٔضُ٬ضٳ نصٌؽز ثټى ٪ٜثْضمنٍ ونٵ ٚثْضهوًز وٌ٬جح ثټٹىثهً ثټٙفٌز..
مصٌ١ٴج ً إٗض ثِضظجً ثټؽجندٌز ټٽٵٙٲ ثٖضصمعٽز ٍض شىٴٲ أنٕ١ز ثټصفٙني وِىء ثټص٭يًز ټوي ثْض٠ٱجٻ
ونٵ ٚثټٹىثهً ،ٸيث ٌ٨ٴٽز ٨مپ ٸعري من ثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز وثٖضمصربثس نصٌؽز ٨وٿ وؼىه ثٖضىثه
ثٖضمربًز ثټٹجٌٰز وأمجٸن ـٱ٥هج نصٌؽز ثنٵ١ج ٧ثټٹهٌخجء.
وټٱض إٗض أن أٸعٌ من  95خجٖضجبز من ثټٹىثهً ثټٙفٌز ثْضؼندٌز ٴو شم إؼُضؤهج مج أهي إٗض ٴٙىً ٍض
لومجس ٨وه من ثٖضّصٕٱٌجس لج٘ز ثٖضمٌٜني وثَضِصٕجًًني.
وظمن هوً ثٖضّصٕٱٌجس ثټفٹىمٌز وثټمج٘ز ٍض شٵوًم ثټمومجس ثټُ٩ضؼٌز ټٽؽٌـى وثٖضٙجخني
وثټٵٌجٿ خووًهج ثٔضنّجنٍ ٘٨ض ثټىؼه ثٖض١ٽىح.
ثټؽوًٌ خجټيٸٌ أن من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز ٴو ـيًس من ثنهٌجً ؤٌٺ ټمومجس ثټٌ٨جًز ثټٙفٌز ٍض
ثټٌمن خٌ٬م أن ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز شٙجًٖ ٧ضىث٘ٽز شٵوًم ثټمومجس ٍض ٤پ ثِصمٌثً ثټنٵٍ ٚض
ثْضهوًز ثٖضنٵير ټٽفٌجر وثٔضموثهثس ثټٙفٌز ثټفٌىًز وثَضنٵ١ج ٧ثٖضصٹًٌ ټٽٹهٌخجء ثٖضّصمٌ ؤق
ثټىٴىه ثټُضٍٿ ټصٕ٭ٌپ مىټوثس ثټ١جٴز.

َؤعغ ١املٝا Aٙخزَات املٝاٚ ٙايقضف ايقش ٞيف اي ُٔٝتأثضت بؾهٌ نبري دضا ٤ايعزٚإ
ايغعٛر ٟايػاؽِ

[/66أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو نجبذ موًٌ ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽمٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ (منٙىً ثټٵويس) أن لومجس ثٖضٌجه
وثټرصٯ ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن شأظٌس خٕٹپ ٸدري وشىٴٲ ثټٹعري منهج ؼٌثء ثټٵٙٲ ثٖضدجرش ټ١جبٌثس
ثټ٩وون ثټّ٩ىهي.

يوميات العــدوان

وٴجٻ ثټٵويس ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو ثټٌىٿ خٙن٩جء " إن لَثنجس ثٖضٌجه ومف١جس ثټٝن ومىثٴ٪
ثِضخجً وثٖض٩وثس وثټصؽهٌَثس ٍض مفجٰ٥جس ٘ن٩جء ،وـؽز ،و٨ون ،و٘٩ور ،وثټٝجټ ،٪وټفؾ ،وأخني
و٬ريهج شٌٜ٩ض ټٽومجً نصٌؽز ٴٙٲ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
وأٔجً إٗض أ ن ثټفٙجً ثټؽجبٌ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن شّدذ ٍض نٵٔ ٚوًو ٍض ثټىٴىه وٴ ٪١ثټ٭ٌجً
ټٽم٩وثس وثٖضىثه ثْضوټٌز ثټُضٍمز ټٽصٕ٭ٌپ وثټٌٙجنز إٜجٰز إٗض ثنٵ١ج ٧ٸيل ټٽصٌجً ثټٹهٌخجبٍ.
وه٨ج ثټٵويس ٸجٰز ثٖضن٥مجس ثٖضفٽٌز وثټووټٌز ثٖضهصمز إٗض شٵوًم ثټو٨م ثټ٩جؼپ ٖضؤِّجس ثٖضٌجه ٍض
ثټٌمن وموهج خجَضـصٌجؼجس ثټُضٍمز وثټرضوًًز ٸجټىٴىه ثټُضٍٿ ټصٕ٭ٌپ وـوثس ثټٝن وٴ ٪١ثټ٭ٌجً
وثٖض٩وثس وثټصؽهٌَثس خمج ًمٹنهج من ثِص٩جهر ٴوًشهج ټصّص ٪ٌ١شٵوًم لومجس ثٖضٌجه وثټرصٯ
ثټٙفٍ خجټٕٹپ ثٖض١ٽىح ٸىنهج من ثټمومجس ثْضِجٌِز وىثس ثْضوټىًز وثْضهمٌز ثٔضنّجنٌز.
وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ٠جبٌثس ثټصفجټٲ ثټ٩ووثنٍ ٘٨ض ثټٌمن خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ِضخجً ولَثنجس ثٖضٌجه
ٍض ثٖضون أهي إٗض شِ ٌٛ٩ٹجنهج ٖض٩جنجر ٔوًور و٘٩ىخز ٍض ثټفٙىٻ ٘٨ض ثٖضٌجه ثټٙجټفز ټٽرشح
ونصؾ ٨ن ىټٺ ممج ٌ٠ٸدرير من لُضٻ ش ٌٛ٩ثټٹعري من ثٖضىث٠نني ْضمٌث ٛومٝج٨ٱجس ٘فٌز
وثؼصمجٌ٨ز وثٴصٙجهًز ٸدرير.

ايغًط ١احملً ١ٝمبشافظ ١فعز ٠تعًٔ احملافظَٓ ١طكَٓ ١هٛب١

[/60أةسيل ]6102/صعدة  -طتأنح:
أ٨ٽنض ٴٌجهر ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ،ثٖضفجٰ٥ز من١ٵز منٹىخز ،ؼٌثء مج شٌٜ٩ض ټه ومج
شَثٻ من ٨ووثن همؽٍ مٹعٲ من ٴدپ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ،وثټيي ًثؿ ٜفٌصه ثٖضةجس من ثٖضونٌني،
وشومري خنٌصهج ثټصفصٌز.
وأوٜفض ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز ٍض خُض٘ ٫فٱٍ  -شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)  -أن هيث ثٔضُ٨ضن
ًأشٍ نٌ٥ث ً ٖضج شٌٜ٩ض ټه ٖضفجٰ٥ز من ثِصهوثٯ ممنهؾ من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټيي
همّ ٌ ثٖضفجٰ٥ز خجټٹجمپ أًٜج ً وإنّجنج ً وٸپ مٵىمجس ثټفٌجر.
وأٔجً ثټدُض ٫إٗض أن ثټ٩ووثن ثټىـيش ثټهمؽٍ ىهذ ٜفٌصه مج ًٵجًح  451مونٌج ً ٬جټدٌصهم من
ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ،وؼٌؿ ثٖضةجس ،ٸمج شّدذ ٍض شومري ټٹپ مٵىمجس ثټفٌجر ٍض موًنز ٘٩ور ٨ج٘مز
ثٖضفجٰ٥ز وٸجٰز ثٖضوًًٌجسُٰٝ ،ضً ٨ن شّدده ٍض نَوؿ مج ًٵجًح  411أټٲ مىث٠ن.
و٠جټدض ٴٌجهر مفجٰ٥ز ٘٩ور ثټؽهجس ثټٌِمٌز ثٖضفٽٌز ،ومن٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ ،وثٖضؽصم٪
ثټووذ  ،وهٌةجس ثٔض٬جظز ثٖضفٽٌز وثټووټٌز ،وثٖضن٥مجس ثَضنّجنٌز وثټفٵىٴٌز ثټووټٌز ثټصفٌٷ ثټ٩جؼپ
ٔضنٵجى ثٖضفجٰ٥ز وِٹجنهج من ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ثٖضرتهي ،وثټٹجًظز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ټفٵض خهج ،مؤٸور
٨وٿ ٴوًشهج ٘٨ض شىٰري أي من مٵىمجس ثټفٌجر.
وټٱض ثټدُض ٫إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ،ٴجٿ خصومري ثټدنٌز ثټصفصٌز ٖضفجٰ٥ز ٘٩ور ٸمٕجًً٪
ثٖضٌجه وثټٹهٌخجء ومف١جس ثټ٭جٍ وثَضشٙجَضس وممجٍن ثټ٭يثء وثٖضصجؼٌ وثْضِىثٳ وثٖضَثً ،٧وم٥٩م
مف١جس ثٖضفٌوٴجس ،وثٖضدجنٍ ثټفٹىمٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل تعًٚ ١ُٝٝتأٖ ١ًٝٝمبشافظ ١إب ٚعكٛط ؽٗٝزٜٔ
 8;ٚدضذناً

[/60أةسيل ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز إح ،ثټٌىٿ،
أِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه مىث٠نني وإ٘جخز  82ثلًٌن من أرسشني وشومري مدجنٍ ش٩ٽٌمٌز وشأهٌٽٌز
وأمنٌز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن٘ ،دجؿ
ثټٌىٿ٬ ،جًر ؼىًز ٘٨ض ٸٽٌز ثٖضؽصم ٪خريًم أِٱٌس ٨ن أرضثً ؼٌّمز خجټٹٽٌز وٴج٨جشهج ثټوًثٌِز
وم٩وثشهج وأؼهَشهج ثټمج٘ز خجټص٩ٽٌم وثټصوًًْ ،مٌٝٱج ً أن ثټٵٙٲ ٘٨ض مدجنٍ ثټٹٽٌز أهي إٗض
ثنهٌجً منَټني مؽجوًًن ټٽٹٽٌز ٘٨ض ًؤوُ ِجٸنٌهج مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٘جـذ أـو ثٖضنَټني
وإ٘جخز  82آلًٌن خئ٘جخجس خٝ٩هج ل١رير ،ٸمج شرضًس أًخ٩ز منجٍٻ ثلٌي مؽجوًر خأرضثً
مصٱجوشز.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض خُضهنج ثِصهوٯ أًٝج ً ٘دجؿ ثټٌىٿ م٩هو ثټصوًًذ
وثټصأهٌپ خمن١ٵز ثټّفىٻ ٍض إح وأِٱٌ ٨ن أرضثً ؼٌّمز ٍض ثٖضدجنٍ ثټصجخ٩ز ټٽم٩هو خوون أي
لّجبٌ ٍض ثْضًوثؿ.
وأٌ٨ح ثٖضٙوً ثْضمنٍ ٨ن ثِص٭ٌثخه من ثِصهوثٯ هيث ثٖض٩هو ثټيي ًىؼو خؽىثًه موًِز أِجٌِز
ٸجنض مٹص٥ز خجټُ١ضح ثٖضصىثؼوًن ټٽوًثِز ٍض ثٖضوًِز وثټصٍ ٔجءس إًثهر هللا أَض ًصرضً أو ًٙجح
أـو من ُ٠ضخهج ً٬م ٴٌح ثٖضوًِز من ثٖضٹجن ثٖضّصهوٯ خجټٵٙٲ ثټؽىي ثټّجٌٰ.
وشجخ ٪إن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض أًٝج ً ثٖضن١ٵز ثْضمنٌز خمن١ٵز ثټٹوثٸو ثٖضفجىًز ٖضوًًٌصٍ ثټٵٱٌ
وثٖضمجهً وأِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه أـو ثٖضىث٠نني من أخنجء ثٖضن١ٵز.

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ ٜطايب بفتح ؼكٝل عادٌ س ٍٛاعتدزاّ أعًش ١قضَ١

[/60أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
٠جټذ ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ،من٥مز ثْضمم ثٖضصفور خٱصق
شفٵٌٶ ٨جؼپ ٍض ؼٌثبم ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي ٜو ثٖضونٌني وثِصموثمه أِٽفز مفٌمز.
وهثن ثَضبصُضٯ ٍض مؤشمٌه ثټٙفٱٍ ثْضِدى ٍ٨ثټيي ٨ٵوه ،ثټٌىٿ ،خٙن٩جء ثِصمٌثً ثټ٭جًثس وٴصپ
ثٖضونٌني وشومري ثٖضنٕآس وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وثټدنى ثټصفصٌز ټٽٌمن.
وه٨ج ٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثٔضنّجنٌز إٗض ثټصفٌٷ ثټ٩جؼپ ٔضًٵجٯ ثټ٩ووثن ٜو ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
وشٵوًم ٸجٰز ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ًفصجؼهج ثٖضىث٠ن ٍض ثټٌمن ؼٌثء ثټفٙجً ثټيي ًٱٌٜه
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٸجٰز ثٖضنجٰي ثټربًز وثټدفًٌز وثټؽىًز مج أهي إٗض شٱجٴم ثْضوٜج ٧ثٔضنّجنٌز ٍض
ثټدُضه.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثَضبصُضٯ إٗض أن ِٵى ٟأٸعٌ من  4آَضٯ ؤ 694هٌوث ً وؼًٌؽج ً خٌنهم ٠ 474ٱُضً و411
ثمٌأر ،مىٜفج ً أن ثټ١ريثن ثټفٌخٍ ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ثټٱني و ٬ 425جًر ؼىًز ٘٨ض ثټٌمن
لُضٻ ً 48ىمج.
وټٱض إٗض أن ٴٙٲ من١ٵز ٰؾ ١٨جن شم خأِٽفز ل١رير ـٌغ أن ثټومجً ثمصو ٌٰهج إٗض مّجـز
ِد٩ز ٸٌٽىمرتثس.
وخني أن ثټ٩ووثن همٌ ٍض ٬جًثشه أٸعٌ من ِد٩ز آَضٯ منَٻ و 48مّؽوث ً وثټٹعري من ثٖضنٕآس
ثٖضونٌز ثټ٩جمز وثټمج٘ز وممجٍن ټٽ٭يثء وأِىثٳ ومٙجن ٪ومفجٻ شؽجًًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر ؽٔ غاصات٘ عًَ ٢طاص اؿزٜز ٠ايزٚيٞ

[/60أةسيل ]6102/الحديدة – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن ثٖضونٍ وثْضً٘جه أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ،ثټٌىٿ ،م١جً ثټفوًور ثټووذ  ٜمن هؽمجشه ثټهمؽٌز ثٖضّصمٌر ٘٨ض ثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض خُض٘ ٫فٱٍ  -شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)  -أن ثټٵٙٲ ٠جٻ موًػ
ثٖض١جً وثٖضٌىس ُٰٝضً ٨ن ٘جټز ٸدجً ثټٌٝىٯ ،مج ًٌ٩ٶ ثِصٵدجٻ أي ٠جبٌثس مونٌز.
وثِصنٹٌ ثٖضٙوً ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖض١جً ثټفوًور ثټووذ َ ،ضٰصج ً إٗض أن لومجس
ثٖض١جً شٵصرص ٘٨ض ـٌٸز ثټ١ريثن ثٖضونٍ وټٌْ ټه أي ٘ٽز من ٴًٌذ أو خٌ٩و خجټؽجنذ ثټّ٩ٹٌي.

َٓظُ ١ايْٛٝغٝف Aعكٛط حن 88< ٛطفالً يف اي ُٔٝدضا ٤ايعزٚإ ايعغهضٟ

[/60أةسيل ]6102/جنيف ـ طتأنح:
أ٨ٽنض من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱىټز (ثټٌىنٌٌّٲ) ثًشٱج٨ ٧وه ثټٕهوثء من ثَض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي إٗض نفى ٠ 885ٱُضً مني خوثًز ثټ٩ووثن ٍض ثټـ  46من مجًُ ثٖضجيض
وـصى ثټٌىٿ.
وىٸٌ ثٖضصفوط خجِم (ثټٌىنٌّٲ) ٸًٌّصىٯ خىټريثٷ لُضٻ مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵوه ٍض ؼنٌٲ ثټٌىٿ
ثن نفى ٠ 885ٱُضً ٍض ثټٌمن ثِصٕهووث ؼٌثء ثټ٩ووثنٌٰ ،مج أٌ٘ذ نفى  874آلًٌن.
وأوٜق ثٖضصفوط "أن  62من أ٘پ ثټـ ٠ 885ٱُضً ِٵ١ىث خّدذ ثټ٭جًثس ثټؽىًز وأن  46منهم
ِٵ١ىث نصٌؽز ثنٱؽجً ىلجبٌ".

اعتؾٗار عتَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١ثالث ١آخض ٜٔيف غاص ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قض ١ٜايضنب
بتعظ

[/60أةسيل ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني وأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن ٍض ٬جًر ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٴًٌز ثټٌٸذ ثټٵًٌدز
من ٔجً ٧ثټّصني ثټ٭ٌخٍ ٖضوًنز ش.َ٩

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر ثټّ٩ىهًز هٍ ثټعجنٌز
ثټٌىٿ خ٩و ش ٌٛ٩ثټٽىثء  45موً ٧ټ٭جًر ؼىًز ٘دجؿ ثټٌىٿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ وثټوٰج ٧ثٖضونٍ هٌ٨ض إٗض ثټٵًٌز ٔضِ٩جٯ ثٖضٙجخني وشٵوًم
ثټ٩ىن ثټُضٍٿ ټٽمصرضًًن ؼٌثء ثټ٩ووثن.

اهل ١٦ٝايعاَ ١يالثاص ٚاملتاسف تز ٜٔاعتٗزاف َعبز اٚعاٍ بقضٚاح

[/60أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصنٹٌس ثټهٌةز ثټ٩جمز ټُضظجً وثٖضصجـٲ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ثَض٨صوثء
ثټّجٌٰ ثټيي ثِصهوٯ ثټٌىٿ م٩دو أو٨جٻ رصوثؿ ثْضظٌي ٍض رصوثؿ خمفجٰ٥ز مأًح وثټيي نصؾ
٨نه شومري وشمٽمپ أؼَثء ٸدرير من ِىً ثٖض٩دو ومٽفٵجشه.

إفاب < ١أؽدال ب : ِٗٓٝأطفاٍ يف غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓرَت ايغٝاس١ٝ

[/60أةسيل ]6102/الضالع  -طتأنح:
ٴجٿ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خجِصهوثٯ هثً ثټفّن ثټصجًًمٍ خموًنز همض ثټٌّجـٌز
خ٭جًر ؼىًز أهس إٗض إ٘جخز لمّز أٔمجٗ خٌنهم ظُضظز أ٠ٱجٻ خؽٌوؿ خٝ٩هم ل١رير نصٌؽز
هيث ثټ٩مپ ثټؽدجن.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خموًًٌز همض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض هيه ثټوثً
ثټصٍ ش٩صرب من ثٖض٩جټم ثټصجًًمٌز خموًنز همض ٴو أِٱٌ ٨ن شهوٿ ثټؽجنذ ثټرشٴٍ من ثٖضدنى ٸٽٌج ً
نصٌؽز ثټ٩ووثن.
وأ ٜجٯ أن أـو ثټؽٌـى ٍض هيه ثټ٭جًر ٠ٱپ ٸجن ًٌ٨ى ثَض٬نجٿ أٌ٘ذ خؽٌوؿ خجټ٭ز إٜجٰز إٗض
نٱجٳ ٨رشر ًوُ من ثټٵ ٪ٌ١ثټصٍ ٸجن ًٌ٨جهج ٍض هيه ثٖضن١ٵز وٴض شنٱٌي ثټ٩ووثن خجٔضٜجٰز إٗض
ثټ١ٱٽني ثِضلًٌن ثټيًن ٸجنج أًٝج ً ًٽ٩دجن ٌض نٱْ ثٖضن١ٵز وثظنني من ثٖضىث٠نني ثٖضجًًن ؼىثً ثټوثً.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أنه ٸجن ًصىثؼو خجټوثً ـجًِني نؽٌج وټم ًٙجخج خأي أىي من هيث ثټ٩ووثن ـٌغ
ٸجنج ًّٹنجن ٍض ثټؽَء ثټ٭ٌخٍ ټٽوثً ثټيي ټم ً١جټه هيث ثټ٩مپ ثٔضؼٌثمٍ وثټىـيش.
وشّددض ثټ٭جًر ثټؽىًز ٘٨ض ثټوثً ٍض إـوثط أرضثً مجهًز شمعٽض ٍض شهٕم ٍؼجػ نىثٰي ثٖضدجنٍ
ثٖضؽجوًر وثـو ثټٱنجهٳ ثټٌّجـٌز ٸمج شّددض ٍض خغ ثټٌ٨ذ خني أوِج ٟثٖضىث٠نني ٍض ثٖضوًنز
لٙى٘ج ً خني ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وثټَثبًٌن ټهيه ثٖضوًنز ثټصٍ شٕصهٌ خمٌجههج ثټٹربًصٌز ثټصٍ
ًٵٙوهج ثټٹعري خ٭ٌ ٛثَضِصؽمجٿ وثټُ٩ضػ ثټ١دٌ.ٍ٩

يوميات العــدوان

اؼار ايػضف ايتذاصٚ ١ٜايقٓاعٜ ١ٝغًِ ممجٌ األَِ املتشز ٠صعاي ١س ٍٛمماصعات ايعزٚإ
ايغعٛر ٟايتزَري ١ٜيًكطاع ايقٓاعٞ

[/62أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ِٽم ثَضشفجه ثټ٩جٿ ټٽ٭ٌٯ ثټصؽجًًز ثټٙنجٌ٨ز ثٖضمعپ ثٖضٵٌم ټٽربنجمؾ ثٔضنمجبٍ ټٓضمم ثٖضصفور
خٙن٩جء ًِجټز شىٌٜفٌز ـىٻ ممجًِجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ثټُضإنّجنٍ وثټصومريي ثټصٍ
٠جټض ٸجٰز ثٖضنٕآس ثَضٴصٙجهًز وثټصؽجًًز ثٖضونٌز خٹجٰز مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وشٝمنض ثټٌِجټز ثټصٍ شّٽمهج ٨ن ثْضمم ثٖضصفور ًبٌْ ثټٱًٌٶ ثَضِصٕجًي ټربنجمؾ ثْضمم ثٖضصفور
ثٔضنمجبٍ خٙن٩جء ٨دوه ٌِٲ ثٔضؼٌثءثس ثټ٩ووثنٌز من ٴدپ هوٻ ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز وثټصٍ
هأخض ٘٨ض ثټص ٌٛ٩ومن ٪ثټدىثلٌ ثٖضفمٽز خجټدٝجب ٪وثٖضىثه ثټ٭يثبٌز وثْضِجٌِز وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز
من شٱًٌٮ ـمىټصهج ٍض ثٖضىثنت ثټٌمنٌز وإؼدجًهج ٘٨ض شٱًٌٮ ـمىټصهج ٍض مىثنت ؼور وُ٘ضټز وهخٍ
وؼٌدىشٍ.
ونجٔوس ثټٌِجټز ثټٝمجبري ثٔضنّجنٌز ټٽصمج٠ذ م ٪ٴٌجهر ثټصفجټٲ ثټّمجؿ خولىٻ ثټدىثلٌ
ثټصؽجًًز ثټىث٘ٽز إٗض مىثنت ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز ولج٘ز ثټدىثلٌ ثټصٍ شفمپ خٝجب ٪أِجٌِز
وًؤهي ٨وٿ شىٌٰهج إٗض ٸجًظز إنّجنٌز ،ٸمج ننجٔوٸم ممج٠دز هوٻ ثټصفجټٲ خئًٵجٯ ثِصهوثٯ
ثٖضنٕآس ثټمج٘ز وثٖضونٌز".
وأوٜق ًبٌْ ثټٽؽنز ثٖضٕرتٸز ٖضصجخ٩ز ثټى ٪ٜثټصمىًنٍ ٍض ثټٌمن (ـّن مفمو ثټٹدىُ) ټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثَضشفجه ثټ٩جٿ ټٽ٭ٌٯ ثټصؽجًًز ثټٙنجٌ٨ز ثټٌمنٌز ٠جټذ ثْضمم ثٖضصفور ٨رب
ثٖضمعپ ثٖضٵٌم ټٽربنجمؾ ثٔضنمجبٍ ټٓضمم ثٖضصفور خٙن٩جء إًِجٻ وٰىه أممٌز ټٽىٴىٯ أمجٿ مج ًمجًِه
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من ـٙجً خفٌي مرضوح ٘٨ض و٘ىٻ ثټدٝجب ٪إٗض ثٖضىثنت ثټٌمنٌز،خجٔضٜجٰز إٗض
ثټص ٌٛ٩ټٽدىثلٌ ٍض ثټدفٌ ممج ِدذ إًؼج٨هج وإؼدجًهج ٘٨ض شٱًٌٮ ـمىټصهج ٍض مىثنت ؼور
وُ٘ضټز وهخٍ وؼٌدىشٍ خوَض ً من شٱًٌ٭هج ٍض مٌنجء ٨ون أو ثټفوًور.
وټٱض إٗض أن هيه ثټدٝجب ٪شمعپ ممَونج ً ٬يثبٌج ً ونٱٌ١ج ً أِجٌِج ً وثِرتثشٌؽٌج ً ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ
ثټىثؼذ أن ًٙپ إٗض ثټٌمن ،ـٌغ خ ٞ٩ثټدٝجب ٪مٌٜ٩ز ټٓضشُضٯ خّدذ ٨وٿ شفمٽهج ټٽصمًَن
ثټٹدري ټ١ىٻ ثؼٌثءثس ثټفٙجً ثټدفٌي ثټصٍ أوؼوهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.
وأٸو أن إؼٌثءثس ثټفٙجً ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثٖضٌجه ثٔضٴٽٌمٌز ثټدفًٌز ثټٌمنٌز أهي إٗض ثمصنج ٧رشٸجس
ثٖضُضـز من ثټصفمٌپ إٗض مىثنت ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز خّدذ ثٖضن ٪وثټص٩ٵٌو من ٴدپ ثټصفجټٲ خٵٌجهر
ثټّ٩ىهًز ثټيي ًٌّ٘٨ ٌ١ض ثٖضٌجه ثټدفًٌز ثټٌمنٌز وثټيي َض ًّمق ټٽدىثلٌ خصٱًٌٮ ثټدٝجبٍ ٪ض
ثٖضىثنت ثټٌمنٌز ثْضمٌ ثټيي ً٩و ممجټٱج ً ټٓضٌ٨ثٯ وثټٵىثنني ثټووټٌز ..مٕريث ً إٗض أن ثټف ٌ٥وثټفٙجً
ټولىٻ ثْض٬يًز وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ټٽمىث٠نني إٗض ثټٌمن ًنيً خٹجًظز إنّجنٌز ومٝج٨ٱجس ٸدرير
ټوي ثټٌمنٌني.
وٴجٻ ثټٹدىُ " إن ًِجټصنج ټٓضمم ثٖضصفور ِص٩مپ ٘٨ض ثټصًٌ٩ٲ خجٔضٔٹجټٌجس ثټصٍ ً٩جنٍ منهج
ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ وثٖضّصهٽٺ خجټؽمهىًًز ثټٌمنٌز ٍض ثټٌ٥وٯ ثټٌثهنز ومنهج ثٖضٕجٸپ ثټٹدرير ثټصٍ

يوميات العــدوان

شٌٜ٩ض ټهج ثٖضنٕآس ثَضٴصٙجهًز وثټصؽجًًز من لُضٻ ثټٵٙٲ وثټصومري من ٴدپ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي مج أنصؾ إ٘جخجس ممصٽٱز ٍض ثٖضٙجن ٪وِدذ ثټصىٴٲ ٨ن ثٔضنصجػ وشىٴٲ ثټ٩جمٽني ٌٰهج
ومٝج٨ٱجس ٸدرير ".

ؽٗٝزإ  @ ٚدضس ٢دضا ٤ققف ايعزٚإ عًَ ٢ز ١ٜٓسضض مبشافظ ١سذ١

[/62أةسيل ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ  9آلًٌن خموًنز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض ثٖضوًنز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ
ثِصهوٯ مدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ وخ ٞ٩ثٖضنٕآس ثټصؽجًًز وثٖضونٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َهتب ايٛادبات مبزٜض ١ٜايضمُ ١مبشافظ ١إب

[/62أةسيل ]6102/إب – طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ مٹصذ ثټىثؼدجس خموًًٌز ثټٌٜمز خمفجٰ٥ز إح
وأِٱٌ ٨ن شهوٿ مدنى ثٖضٹصذ خٕٹپ ٸيل و أرضثً مجهًز خجٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وٴجٻ موًٌ ٨جٿ ثٖضوًًٌز (٨دوه ؼهُضن) ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)  ":خٌ٬م ثن ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أِٱٌ ٨ن ثنهٌجً مدنى مٹصذ ثټىثؼدجس خجٖضوًًٌز خٕٹپ ٸيل ،إَض أنه ټم
ًمٽٲ أي ٜفجًج خجْضًوثؿ أو ؼٌـى ".
وأٜجٯ  ":إن ثټ٭جًر ثټؽىًز ټٽ٩ووثن ٘٨ض مٹصذ ثټىثؼدجس أـوظض ـجټز ٸدرير من ثټٌ٨ذ خني
أوِج ٟثٖضىث٠نني ولج٘ز ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وأرضثً مجهًز ٍض ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز
ټٽمىث٠نني ،ـٌغ أـوط ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم شٕٵٵجس ټ٩وه من ثٖضنجٍٻ وشهٕم ٍؼجػ
ٸعري من نىثٰيهج".

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتُض يف غاصات٘ عً ٢املٓاطل اؿزٚر ١ٜمبشافظ ١فعز٠
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وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًثشه ثټؽىًز وإُ٠ضٳ ٘ىثًًمه ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور خ٩وه من ثٖضوًًٌجس.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو أ٠ٽٶ أٸعٌ من 25
٘جًولج ً وٴيًٱز هجون ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ثټفووهًز ٸمج ٴٙٲ من١ٵز ٸصجٯ خموًًٌز
منده خ٩وه من ثټٵيثبٲ ثټٙجًولٌز وثِصهوٯ موًًٌز خجٴم خممصٽٲ ثْضِٽفز ثټعٵٌٽز وثٖضوٌٰ٩ز.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن منج٠ٶ ثټرشً ٢ثټفووهي شص ٌٛ٩ټٽٵٙٲ ثٖضصىث٘پ خجٖضوٌٰ٩ز وثټٌٔجٔجس
وثټهجون.
وټٱض إٗض أن ثټٵٙٲ أِٱٌ ٨ن شومري ثټ٩وًو من ثٖضدجنٍ ثټ٩جمز وثټمج٘ز ومّجٸن ثٖضىث٠نني
ومَثً٨هم.

ٚطاص ٠ايقٓاع A١ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ سضباً اقتقار ١ٜتغتٗزف ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايقٓاع١ٝ
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هثنض وٍثًر ثټٙنج٨ز وثټصؽجًر ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن ،وثِصهوثٰه ثْضخًٌجء وثټدنٌز
ثټصفصٌز وثَضٴصٙجهًز وثٖضنٕآس ثټٙنجٌ٨ز وثټصؽجًًز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خجټىٍثًر ٍض شرصًق ټىٸجټز ټٓضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ش٩مو
ثِصهوثٯ ثٖضنٕآس ثټفٌىًز وٍض مٵومصهج ثټٙنجٌ٨ز وثٔضنصجؼٌز وثټدنٌز ثټصفصٌز منهج ثټٌ١ٴجس
خهوٯ إ٨جٴز ثټنٵپ ثټصؽجًي ومّصهوٰج ً إټفجٳ ثټرضً خٹپ أخنجء ثټٌمن.
وأٔجً إٗض مج شٌٜ٩ض ټه خ ٞ٩ثٖضنٕآس ثټٙنجٌ٨ز من ٴٙٲ همؽٍ ٬ري مربً نصؾ ٨نه ِٵىٟ
٨رشثس ثټٝفجًج ثْضخًٌجء من ثټ٩مجٻ خني ٔهٌو وؼًٌق ُٰٝضً ٨ن ثْضرضثً ثٖضجهًز ثټؽٌّمز.
وټٱض ثٖضٙوً أن ثِصهوثٯ ثٖضٙجن ٪ثټ٭يثبٌز ٸجن هوٰه إټفجٳ رضً خٹپ ثٖضىث٠نني من لُضٻ
إًؽجه نٵٍ ٚض ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ټصَهثه م٩جنجر ثټٌمنٌني ..مٕريث ً أن ثټ٩ووثن أ٨جٳ ثِصٹمجٻ منٕآس
٘نجٌ٨ز ٸجن ٌِصم ثٰصصجـهج وشىٌٰ ٌٰٗ ٨مپ ټٽٹعري من ثټ٩ج٠ٽني.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټف ٌ٥ثټؽىي وثټدفٌي ثټ٥جټم ثټيي ٌٰٜصه ٴىي ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ٘٨ض
ثټٌمن ِجهم ٍض شٱجٴم ثټ٩ٙىخجس ثټصؽجًًز وثټٙنجٌ٨ز ٘٨ض ثټٌمن خّدذ ٨وٿ ثټّمجؿ خى٘ىٻ
ثټٙٱٵجس ثټصؽجًًز من ممصٽٲ ثټدٝجب ٪وثٖضىثه ثټ٭يثبٌز وثْضِجٌِز وثٖضىثه ثټمجٿ ثټوثلٽز ٍض
ثٔضنصجػ ثټٙنج ٍ٨ثٖضفيل ؼٌثء ثٔضؼٌثءثس ثټصّ٩ٱٌز ټهيث ثټ٩ووثن.
وٴجٻ ثٖضٙوً "إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًنٱي ـٌح ثٴصٙجهًز ٘٨ض ثټٌمن ،ـٌغ ًٵىٿ خجټٝ٭٘٨ ٢ض
ثټرشٸجس ثټمجًؼٌز خ٩وٿ ثټص٩جمپ م ٪ثټٌمن ،ٸمج ًٵىٿ خصفىًپ ثټّٱن ثټصؽجًًز ثټٵجهمز ټٽٌمن إٗض
أمجٸن ألٌي خأِٽىح همؽٍ ًمض ٨ن ـٵو هٰني".
وأٜجٯ "إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًٵىٿ خئؼدجً ثټّٱن ثټصؽجًًز خئنَثٻ ـمىټصهج وإخٵجبهج ٘٨ض
ثٖضىثٴ ٪ثټصٍ شُفوه ټهج ټٌْ خهوٯ ثټصٱصٌٖ وـّذ وإنمج ټٌ٩ٴٽصهج وشٹوًّهج وشألريهج ممج
ًرتشذ ٨ٽٌهج شٹجټٌٲ إٜجٌٰز ًصفمٽهج ثټٌمن خجٔضٜجٰز إٗض ٌ٨ٴٽز إ٨جهر ٔفنهج إٗض ثټٌمن".
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټىٍثًر شصجخ٨ ٪نٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثٖضص٩مو شومري ثټدنٌز ثټصفصٌز
وثَضٴصٙجهًز ثټ٩جمز وثَض٨صوثء ٘٨ض مؤِّجس ثټووټز وثټٵ١ج ٧ثټمجٗ ٸمج ـٙپ ٖضٙن ٪إِمنض
ثټى٠نٌز خمفجٰ٥ز ټفؾ ومٙن ٪ثْضټدجن خمفجٰ٥ز ثټفوًور وثٖضٙجن ٪ثٖضصىثؼور ٌ٬ح أمجنز
ثټ٩ج٘مز وثٖضٙجن ٪ثٖضصىثؼور ٍض إ٠جً أمجنز ثټ٩ج٘مز ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ممجٍن ثٖضؤِّز
ثَضٴصٙجهًز ثټٌمنٌز وممجٍن ثټصمىًن ثټصٍ شفصىي ٘٨ض مىثه ٬يثبٌز أِجٌِز.

يوميات العــدوان

وأٌ٨ح ٨ن شٝجمن ثټىٍثًر م ٪ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ وثٖضؤِّجس ثَضٴصٙجهًز ثټصٍ شٌٜ٩ض ټُض٨صوثءثس
وشّصنٹٌ خأٔو ثټ٩دجًثس ثٖضّجُ خجٖضٙجټق ثټٌمنٌز من خنى شفصٌز.
وأٔجه ثٖضٙوً خووً ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ وشفمٽه ثٖضّؤوټٌز ثټى٠نٌز وـٌ٘ه ٘٨ض شىٰري ثټ٭يثء وثټووثء
وثټّٽ ٪ثټُضٍمز ټص٭يًز ثټّىٳ ثټٌمنٌز وشٽدٌز ثَضـصٌجؼجس ثٔضنّجنٌز.
وه٨ج مٙوً وٍثًر ثټٙنج٨ز وثټصؽجًر ٸجٰز ثٖضن٥مجس وثټهٌةجس وثټ٭ٌٯ ثټصؽجًًز وثټٙنجٌ٨ز
ثټووټٌز ټٌٰ٘ ٪ىشهج ثټفٌ وثټ٩جهٻ خجټصٝجمن م ٪ثټٌمن ټىٴٲ ثټ٩ووثن وٰٺ ثټف ٌ٥ثټؽجبٌ ٘٨ض
ثټٌمن وٸرس ثټفٙجً ثَضٴصٙجهي ثٖضٱٌو٨ ٛٽٌهج.
ٸمج ه٨ج ثٖضٙوً ٸجٰز وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ إٗض ٸٕٲ ـٵجبٶ وًٍٲ ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ ثټيي شصّرت وًثءه
ثټىِجبپ ثٔضُ٨ضمٌز ثټّ٩ىهًز ثټٹجىخز ومن ًووً ٍض ٰٽٹهج وأن ًّصٕ ٌ٩ثټؽمٌ ٪ثٖضّؤوټٌز شؽجه مج
ٌُٰ٘٨ ٛض ثټٌمن من ٨ووثن خٌخٌي ِص٩ىه نصجبؽه ثټّٽدٌز ٘٨ض منٱيًه.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠إفاب ١صدٌ َٔ ايبز ٚايضسٌ يف غاص ٠عًَ ٢زٜض ١ٜعشاص
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ثِصٕهوس ثمٌأر وأٌ٘ذ ًؼپ من ثټدوو ثټٌـپ إظٌ ٬جًر ؼىًز ٘دجؿ ثټٌىٿ نٱيهج ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض موًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٸو مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ِمرير ـّني أـمو ِ٩ىه ثِصٕهوس ،وؼُ ٌؿ
خوو ًُـِّ پ خىثهي ثٖضجوي ثټىثٴ٩ز
مفمو هجهي وث٘پ ثٖضٵيش ٍض ثټ٭جًر ثټصٍ ٔنهج ثټ٩ووثن ٘٨ض لٌجٿ ٍ
خ٩و َ٨ټز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً.

عطإ ..س ٞعهين ؽاٖز عً ٢بؾاع ١ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ
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هلپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ثټٌىٿ ٔهٌه ثټعجنٍ خٌٌ٘و  5آَضٯ ٬جًر ؼىًز
نٱيشهج  885مٵجشٽز من أـوثط ثټ١جبٌثس ثټفٌخٌز أهس إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز أٸعٌ من لمّز آَضٯ
ٔم.ٚ
وأِٵ١ض هيه ثٖضٵجشُضس ثٖض٩صوًز من لُضٻ هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز أ٠نجن من ثٖضصٱؽٌثس ثټٙجًولٌز
شٝم ٴنجخپ ٨نٵىهًز ٘٨ض ًؤوُ ثټٌمنٌني ٍض ٘ن٩جء و٘٩ور و٨ون وش َ٩وإح وثټفوًور وأخني
ومأًح ؤدىر و٨مٌثن وـؽز وټفؾ وثټٝجټ ٪ومجٍثٻ ثټ٩ووثن مّصمٌث ً خىشرير ٨جټٌز
مّصهوٰج ًٸجٰز ثټدنى ثټصفصٌز وثٖضٵوًثس ثَضٴصٙجهًز وثټص٩ٽٌمٌز وثټصٵنٌز وثټّ٩ٹًٌز وـصى
ثټًٌجٌٜز ټٽٌمن.
و٘دٌفز ًىٿ ثَضظنني  41إخًٌپ  4185ٿ ٸجنض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٘٨ض مى٨و م٨ ٪ووثن هى ثْضلٌ١
خجِصموثٿ أِٽفز مفٌمز هوټٌج ـّذ ممصٙني لٽٱض همجًث ً وثِ٩ج ً ٍض من١ٵز ٰؾ ١٨جن
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء إـوي أٴوٿ وأهم ٨ىث٘م ثټ٩جټم.

يوميات العــدوان

ٰٱٍ ىټٺ ثټٌىٿ ثٖضٕؤوٿ ٘ذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼم ـٵوه و٬ٽه ٘٨ض ٔ٩ذ ًٱرت ٛأن ًٹىن ؼجًث ً
ټه ـٌنمج أِٵ٘ ٢جًولج ً ٘٨ض ـٍ ٰؾ ١٨جن مفوظج ً هوًج ً هجبُضً ٔ ٌ٩خه ِٹجن ثټ٩ج٘مز
وٜىثـٌهج مٍَ٩ث ً خ٭جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ثٖضن١ٵز ٌ٨نهج من لُضٻ ٨وه من ثټٵنجخپ ثٖضومٌر ٠جٻ
شأظريهج ثټصومريي ټٌْ ـٍ ١٨جن ٰفّذ ،خپ و٘پ إٗض ٔجً ٍ٨ـور وثټّصني ثټؽنىخٌٍٰ ،مج
شفىټض من١ٵز ٰؾ ١٨جن إٗض ًٸجٿ من ثٖضنجٍٻ ثٖضصٙو٨ز ٘٨ض ًؤوُ ِجٸنٌهجُٰٝ ،ضً ٨ن شنجظٌ
ثْضـؽجً وثټٕ٥جًج ثټنجشؽز ٨ن ثٔضنٱؽجًثس إٗض ٔىثً ٧ألٌي ټصصّجٴ٘٨ ٢ض ًؤوُ ثٖضىث٠نني
وثټٌّجًثس وثٖضنجٍٻ.
وټ٩پ ثټٵج٠نني ٍض ـٍ ٰؾ ١٨جن أٸعٌ ٴوًر ٘٨ض و٘ٲ ثټؽفٌم ثټيي شٌٜ٩ىث ټه ؼٌثء هيث
ثَض٨صوثء ثِضظم ،ـٌغ ًٵىٻ ندٌپ ثټفٹٌمٍ ثټيي ً٩مپ ـجًِج ً أمنٌج ً ٍض أـو ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثټصٍ
شصمي من ٰؾ ١٨جن مٵٌث ً ټهج" ،من ثټ٩ٙذ ٘٨ض أي ٔم ٚأن ًٙٲ ټف٥ز ثَضنٱؽجً ټٹن خ٩و
شٽٺ ثټٽف٥ز ثٖضٕؤومز ٔجهوس مجَض ًم٘٨ ٌ١ض خجٻ ،ـٌغ ٸجنض ثټٕىثً ٧مٽٌةز خؽعغ ثټٕهوثء
وثٖضٙجخني ثٖضرضؼني خومجبهم ،ؤجًٸض م٬ ٪ريي من ثٖضىث٠نني وٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ ٍض إِ٩جٯ
ثټؽٌـى ونٵپ ثټؽعجمني إٗض ثٖضّصٕٱٌجس ثټٵًٌدز ثټصٍ ثٸص٥ض خهم ،ٸمج ٨مٽنج ٘٨ض ًٰ ٪ثْضـؽجً
ثټٹدرير وإٍثـز أ٨مور ثټٹهٌخجء ثٖضصّجٴ١ز ٍض ثټٕىثً ٧ټٱصق ثټٌ١ٴجس أمجٿ ٌ٨خجس ثٔضِ٩جٯ
وٌِجًثس ثٖضىث٠نني ثټٱجًًن من ىټٺ ثټؽفٌم ،وٸيټٺ أمجٿ ٌ٨خجس ثټوٰج ٧ثٖضونٍ ثټمج٘ز ثټصٍ
هٌ٨ض ٔض٠ٱجء ثټفٌثبٶ ثټصٍ ٔدض ٍض ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثټٌّجًثس ٍض ثټفٍ.
وًٌوي ثٖضمٌػ ثټٙفٱٍ ٰؤثه ثٖضٙدجـٍ وهى أـو ثٖضصرضًًن ،مأِجر ثٖضىث٠نني خٌُ٩و ثَضنٱؽجً
ټٌْ ٍض ٰؾ ١٨جن وـّذ خپ ٍض ـٍ ـور خأٸمٽه ثټيي ًٵٌٰ ٪ه مّٹنه ـٌغ ًٵىٻ "ٔجهوس
ًؼجَض ً ونّجء وأ٠ٱجَض ً هٌ٨ىث خأٴىص مج ټوًهم من ٠جٴز ٖض٭جهًر منجٍټهم وٸپ منهم ً٩صٵو أن
ثټٵٙٲ ٠جٻ منَټه مصنجِني أي ؼٌوؿ ټفٵض خجټد ٞ٩منهم ً٬م مُضـ٥ز ثټومجء ثټصٍ شٌّپ من
ثټد."ٞ٩
٠جٻ ثټ٩ووثن ثټيي شٌٜ٩ض ټه من١ٵز ٰؾ ١٨جن مؤِّجس إُ٨ضمٌز مصنجٌٰج ٍض ىټٺ ثْضٌ٨ثٯ
ثټووټٌز ثټصٍ شفٌٿ ثِصهوثٯ ثٖضؤِّجس ثٔضُ٨ضمٌز وثٖضّجؼو وثٖضّصٕٱٌجس وثٖضؤِّجس ثټص٩ٽٌمٌز
أظنجء ثټفٌوح ،وىټٺ ٨نومج ثِصهوٯ ٴنجر "ثټٌمن ثټٌىٿ" مىٴ٩ج ً ٌٰهج أًخ٩ز ٔهوثء و 81مٙجخني
وشومري ٔجمپ.
وخفّذ ثٖضٙىً ثټصٽٱًَىنٍ خجټٵنجر ـجمو ثټ٩ىثمٍ ٰئن ٴيًٱز ثلرتٴض ِ١ق مدنى ثټٵنجر ثټيي
ًٝم أًٝج ً مٵٌ إىث٨ز"ًمن إٯ أٿ" ٨نوهج ثهصَ مدنى ثټٵنجر وش٩جټض أ٘ىثس ثټ٩جمٽني ٌٰهج
وشّدذ ىټٺ ٍض شوثٰ٩همٌٰ ،مج ٸجن ثٖضىس خجٖضٌ٘جه ټٽميً ٪مفمو ٔمّجن وأـو ثٖضى٤ٱني
وـجًِني أمنٌني.
ٍض ثټٌّجٳ ىثشه ٸجنض ِجًر هىًوي (٨ 47جمج) أـو ِٹجن ٰؾ ١٨جن شوثًي همى٨هج وهٍ شٵٲ
٘٨ض أُ٠ضٻ خ ٞ٩ثٖضنجٍٻ ثٖضومٌر ټؽريثنهج ـٌنمج ٴجټض "شمٹنض أرسشٍ من ثٖض٭جهًر ټٌٽز ثَضنٱؽجً

يوميات العــدوان

أي ٴدپ ِ 88ج٨ز من ثَضنٱؽجً ثٖضٌ٨ذ ،ٸنج ٸپ ټٌٽز شمٌ نِ ٌٖ٩ج٨جس ٌٙ٨دز خني ثټفٌجر وثٖضىس
ونفن نٕجهو ثَضنٱؽجًثس وثټرضخجس ثټؽىًز ټ١جبٌثس ثټ٩ووثن ٘٨ض ؼدپ ١٨جن ثټىثٴ ٪إٗض ثټؽهز
ثټ٭ٌخٌز من ثٖضنَٻٍ ،ض ٸپ ټٌٽز ټم نٹن نصىٴ ٪أن شرشٳ ٨ٽٌنج ٔمْ ًى ٍٿ آلٌ".
وأٜجٰض "منَټنج ټم ًصأظٌ ٸعريث ً خجَضنٱؽجً ثټ٩نٌٲ وثٴصرصس ٘٨ض شٹرس ٍؼجػ ثټنىثٰي ثٖض٭ٽٵز ،ټٹن
ٴيًٱز ٘جًولٌز من ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ِٵ١ض أمجٿ خىثخز ثٖضنَٻ وټم شنٱؽٌ ټٹنهج أـوظض ـٱٌر
٨مٌٵز".
ًٵىٻ أِصجى ثټدٌةز وثټنٱ ٢خؽجم٩ز ٘ن٩جء ثټوٸصىً لجټو ثټعىً "إن ثټٵىر ثټصومريًز ټٕضنٱؽجً ثټيي
ش ٌٛ٩ټه ـٍ ١٨جن هجبٽز و٘پ أظٌ ثَضهصَثٍ إٗض مّجٰز 81ٸم ،وش ٌٛ٩ثټ٩رشثس من ثټٕهوثء
وثټؽٌـى إٗض هًؼجس ٨جټٌز من ثټفٌٳ؛ ثْضمٌ ثټيي ًّصو ٍ٨شٕٹٌپ ًٌٰٶ ٨ٽمٍ مصنىٍ ٧ض
ثټؽٌىټىؼٌج ولربثء ثْضِٽفز ثټّ٩ٹًٌز وثټرتخز ٖضٌٰ٩ز نىٌ٨ز ثټُّضؿ ثٖضومٌ ثٖضّصموٿ ٍض ثټ٩ووثن
٘٨ض ٰؾ ١٨جن وثٖضمج ٌ٠ثٖضّصٵدٽٌز ثٖضرتشدز ٨ن ٴىر ثَضنٱؽجً".

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َبإ عهٓ ١ٝيف َزٜض ١ٜسضٜب مبأصب

[/62أةسيل ]6102/مازب  -طتأنح:
ؼٌؿ ٨وه من ثٖضىث٠نني خ٭جًر ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ـًٌذ خمفجٰ٥ز
مأًح مج أهي إٗض شومري ٨وه من ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ټٽمىث٠نني إٜجٰز إٗض مدنى إهثًر أمن ثٖضوًًٌز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وث٘پ
٬جًثشه ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ ٍض ثٖضفجٰ٥ز مّصهوٰج ً ثٖضونٌني وثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽمفجٰ٥ز.

اعتؾٗار طفًٚ ١دضح ; دضا ٤اعتُضاص ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢فٓعا٤

[/62أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهوس ٠ٱٽز وؼٌؿ أًخ٩ز آلٌون ٍض من١ٵز ـًََ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ؼٌثء ثِصمٌثً ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټ٩ج٘مز وثٖضنج٠ٶ ثٖضفٌ١ز خهج.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن وث٘ٽض ثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٰض منجٍٻ وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.
وأوٜق أن ثټ١ٱٽز ٸجنض ٘٨ض مصن ٌِجًر إٗض ؼجنذ أٌٰثه أرسشهج ٍض من١ٵز ـًََ ٘٨ض ثٖضولپ
ثټؽنىخٍ ټٽ٩ج٘مز وأن ثټٌّجًر شٌٜ٩ض ټٕ٥جًج ٴيًٱز ٘جًولٌز مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثټ١ٱٽز
وؼٌؿ من ٸجنىث خؽجندهج.
إٗض ىټٺ ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس مٹعٱز ٘٨ض منج٠ٶ ٰؾ ١٨جن خجټ٩ج٘مز وأًـذ وِنفجن
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

ًَٝ :7اص صٜاٍ خغا٥ض ايكطاع ايضٜام ٞدضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ

[/62أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجٻ وٸٌپ وٍثًر ثټٕدجح وثټًٌجٜز ټٵ١ج ٧ثٖضٕجًً ٪وثَضِصعمجً ًمَي ثْض٬ربي إن لّجبٌ ثټٵ١ج٧
ثټًٌجيض ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خٽ٭ض  41مٽٌجً ًًجٻ ـصى ثټٌىٿ.
وأوٜق ثټىٸٌپ ثْض٬ربي لُضٻ ًٍجًر مٌوثنٌز ن٥مصهج ثټٌىٿ وٍثًر ثټٕدجح وثټًٌجٜز ټىِجبپ
ثٔضُ٨ضٿ إٗض خ ٞ٩ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز أن ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز ثټصٍ شٌٜ٩ض ټٽ٩ووثن ٔمٽض مٽ٩ذ 44
مجًى ثټووذ  خ٩ون ومٵٌ ومنٕآس نجهي ثټريمىٷ خٙن٩جء ومٽ٩ذ  44مجًى ثټووذ  وثټٙجټز
ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز ٍض مفجٰ٥ز إح ومٽ٩ذ ثټىـور ثټووذ  وثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز خمفجٰ٥ز أخني
ومٵٌ ومنٕآس نجهي ثټٙٵٌ خموًنز ش.َ٩
وأ٠ٽ ٪ثټىٸٌپ ثْض٬ربي وم٩ه وٸٌپ ثټىٍثًر ټٵ١ج ٧ثټٕدجح ٨دوثټٌـمن ثټفّنٍ وثټىٸٌپ ثٖضّج٨و
ټٽٕؤون ثٖضجټٌز ٙ٨جٿ ثټٵٙىٗ ،ثٔضُ٨ضمٌني لُضٻ ًٍجًشهم ټنجهي ثټريمىٷ ثټيي ثِصهوٰه
ثټ٩ووثن ،ونجهي وـور ٘ن٩جء خأمجنز ثټ٩ج٘مز ثٖضصرضً من ثټصٱؽري ثټهجبپ ثټيي ـوط ټٱؾ ١٨جن
٘٨ض ثْضرضثً ٍض ثټنجهًني خجٔضٜجٰز إٗض شٵوًم رشؿ ٨ن ـؽم ثْضرضثً ٍض خٵٌز ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز
ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس.
وأٔجً ثَض٬ربي إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مٽ٩ذ  44مجًى ثټووذ  خ٩ون ثټيي ثـصٝن
مدجًًجس خ١ىټز لٽٌؽٍ  41ټٹٌر ثټٵوٿ أوثلٌ ٨جٿ 4181ٿ وًٰ٩ض ٌٰه ثْضُ٨ضٿ ثټمٽٌؽٌز ثٖضٕجًٸز
ٍض ثټووًر ..مدٌنج ً أن ثټصٹٽٱز ثٖضجټٌز ٔض٨جهر خنجءه وشأهٌٽه شٙپ إٗض  81مٽٌجًثس ًًجٻ ..وأوٜق أن
شٹٽٱز إ٨جهر شأهٌپ مٽ٩ذ  44مجًى ثټووذ  وثټٙجټز ثٖض٭ٽٵز ٍض إح شدٽٮ لمّز مٽٌجًثس و481
مٽٌىن ًًجٻ ،ومٽ٩ذ ثټىـور ثټووذ  وثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز خمفجٰ٥ز أخني شدٽٮ  84مٽٌجً
و 441مٽٌىن ًًجٻ ،ونجهي ثټٙٵٌ ومنٕآشه شدٽٮ  811مٽٌىن ًًجٻ ،ونجهي ثټريمىٷ ومنٕآشه شدٽٮ
 611مٽٌىن ًًجٻ.

إفاب ١أصبع ١عا٥كني يغٝاصات اإلععاف بطٛاصَ ٨هتب ايقش ١مبشافظ ١فٓعا ٤دضا ٤ايعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/62أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٘ذ أًخ٩ز ِجبٵني من ثٖضنجوخني ثټٽٌٽز ثٖضجٌٜز خمٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٰؽٌ ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أټفٶ أرضثًث ً ٍض مٹجشذ
ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن وثټصم ٢ٌ١وثټص٩جون ثټووذ  وثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ خجٖضفجٰ٥ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أنه شم إِ٩جٯ ثٖضٙجخني إٗض أـو ثٖضّصٕٱٌجس ثټٵًٌدزٌٰ ،مج هٌ٨ض ٌِجًثس
ثٔضِ٩جٯ ثٖضنجوخز إٗض أمجٸن ألٌي ٔضِ٩جٯ ثٖضٙجخني ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټيي ثِصهوٯ أٸعٌ من من١ٵز
ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ٚإفابَٛ > ١اطٓني يف ققف يطريإ ايعز ٚايغعٛر ٟاعتٗزف سافً ١صناب
مبشافظ ١ؿر

[/62أةسيل ]6102/لحج  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ إن مىث٠نني ثِصٕهوث وأٌ٘ذ  5آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ټفجٰٽز ًٸجح خمفجٰ٥ز ټفؾ.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٍض
معٽغ مٙن ٪ثټفوًو خمفجٰ٥ز ټفؾ ـجٰٽز ثټٌٸجح ثټصٍ شٵپ مّجًٌٰن خجشؽجه من١ٵز خرئ أـمو،
مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وإ٘جخز  5آلًٌن خؽٌوؿ ممصٽٱز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ٴٙٲ ٍض وٴض ِجخٶ ثټٌىٿ٨ ،وهث ً من ثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ٹًٌز ٍض
موًنز ثټفى٠ز ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز.

َؤعغ ١بٝت اؿض ١ٜتطايب بإدضا ٤ؼكٝل رٚي ٞقاٜز س ٍٛقت ٣ٛاألعًش ١املغتدزَ ١يف
ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/62أةسيل ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوهس مؤِّز خٌض ثټفًٌز "ًٌٰووٿ هجوُ ًمن" م١جټدصهج خرس٨ز إؼٌثء شفٵٌٵجس هوټٌز
مفجًور ټٹٕٲ ـٵٌٵز مفصىًجس ٘ىثًًن ثټومجً وثٖضىس ثټصٍ ُرضخض خهج منج٠ٶ ٨وًور ٍض
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وشّددض ٍض ٴصپ وإ٘جخز ٨رشثس ثٖضونٌني ؼٌثء ثټ٭جٍثس ثټّجمز ثٖضند٩عز من
ثټٙىثًًن ثټصٍ ِٵ١ض ٘٨ض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ.
وٴجټض ثٖضؤِّز ٍض خُض٘ ٫فٱٍ شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز "ِدأ " شؽوه مؤِّز خٌض ثټفًٌز
"ًٌٰووٿ هجوُ ًمن" م١جټدجشهج خرس٨ز إؼٌثء شفٵٌٵجس هوټٌز مفجًور ټٹٕٲ ـٵٌٵز مفصىًجس
٘ىثًًن ثټومجً وثٖضىس ثټصٍ ُرضخض خهج منج٠ٶ ٨وًور ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وشّددض ٍض ٴصپ
وإ٘جخز ٨رشثس ثٖضونٌني ؼٌثء ثټ٭جٍثس ثټّجمز ثٖضند٩عز من ثټٙىثًًن ثټصٍ ِٵ١ض ٘٨ض شٽٺ
ثٖضنج٠ٶ ،ولج٘ز منهج من١ٵز ٰؾ ١٨جن ومن١ٵز خٌض مٌ٩جه وثٖضنج٠ٶ ثٖضفٌ١ز خؽدپ نٵم من
ؼمٌ ٪ثَضشؽجهجس ،خجٔضٜجٰز إٗض ثٖضصٱؽٌثس ثٖضومٌر ثټصٍ ٠جټض أرضثًهج أٸعٌ من نٙٲ أـٌجء
وشؽم٩جس وأِىثٳ موًنز ٘ن٩جء ًىٿ ثْضـو  89أخًٌپ نٌّجن  4185ٿ وثټٵنجخپ ثٖض٥ٽٌز ثټصٍ ًصم
إِٵج٠هج ٍض مون وٴٌي مفجٰ٥جس ٘٩ور٘٨ ،ض شؽم٩جس ِٹجنٌز وأِىثٳ ٔ٩دٌز".
وـيًس مؤِّز ًٌٰووٿ هجوُ من ثِصمٌثً ثِصموثٿ هيه ثْضِٽفز ثٖضومٌر وثټّجمز ثټصٍ شٌٰ٪
ش٩وثه ثټٝفجًج ثٖضونٌني خٕٹپ ممٌٲُٰٝ ،ضً ٨ن ثټومجً ثټٹدري ثټيي شمٽٱه ٍض ثٖضنجٍٻ وثٖضنٕآس
ثٖضونٌز ،وثټٵٝجء ٘٨ض ثٖضىثيش وثټفٌىثنجس وثټٌ١ىً.
ونجٔوس ثٖضؤِّز أمني ٨جٿ من٥مز ثْضمم ثٖضصفور وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز وثٖضؤِّجس ثٖضونٌز
وثټفٵىٴٌز خرس٨ز ثټ٩مپ ٘٨ض إًٵجٯ ؼٌثبم ثټ٩ووثن وٸجٰز أ٨مجٻ ثٖضىثؼهجس ثٖضّٽفز ثټصٍ شومٌ
ثټفٌجر وشٵصپ وشٌٙذ ثِضَضٯ من ثٖضونٌني ثْضخًٌجء وشٱجٴم ثټٹجًظز ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن.
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وه٨ض ٸجٰز وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ ٍض ؼمٌ ٪أًؼجء ثټ٩جټم إٗض ثٖضًَو من ثټصٱج٨پ وًٰ ٪ثټٙىس ٨جټٌج ً ٖضنجٔور
ثٖضؽصم ٪ثټووذ  و٘٨ض ًأِه من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽم١جټدز خىٴٲ ٰىًي ټٽ٩ووثن وٸجٰز ثْض٨مجٻ
ثټّ٩ٹًٌز ثټصٍ شفٙو أًوثؿ ثٖضونٌني وشومٌ ثټدنى ثټصفصٌز وشٵًض ٘٨ض ٸپ أِدجح ثټفٌجر وشوٰ٪
نفى ٸجًظز إنّجنٌز ٸربي ٍض ثټٌمن.
و٨ربس مؤِّز خٌض ثټفًٌز ٨ن ٔوًو أِٱهج َضِصمٌثً ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثټؽىي وثټٙجًولٍ ً٬م
إُ٨ضن إًٵجٯ ثټ٩مٽٌجس ثټّ٩ٹًٌز شفض مّمى " ٨ج٘ٱز ثټفَٿ " وثٔضُ٨ضن ٨ن ٨مٽٌجس إ٬جظز شفض
مّمى " إ٨جهر ثْضمپ ".
ٸمج أ٘وًس ثٖضؤِّز شٵًٌٌهج ثټٌثخ ٪ـىٻ ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن ٔمپ إـٙجبٌجس وخٌجنجس
٨ن ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټمّجبٌ ثټصٍ ـٽٱهج ٍض ممصٽٲ ثټٵ١ج٨جس وثٖضؽجَضس.
وٌٰمج ًيل ن ٚثټصٵًٌٌ :
ثټصٵًٌٌ ثټٌثخ ٪ـىٻ ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن ټٽٱرتر (  46مجًُ  45 -أخًٌپ  4185ٿ )
ثٖضٽم ٚثَضـٙجبٍ :
• ٔ 4584هٌوث ً من ثٖضونٌني خٌنهم ٠ 294ٱُضً و٠ٱٽز هون ثټمجمّز ٨رشر و  419ثمٌأر
•  6889ؼًٌفج ً خٌنهم ٠ 978ٱُضً و٠ٱٽز هون ثټمجمّز ٨رشر وٴٌثخز  784ثمٌأر
• ٴٙٲ  512شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً وهوٿ  2898منََض ً منهج  849مّٹنج ً شم شومريهج ٘٨ض ِجٸنٌهج
•  95 - 91أټٲ أرسر ثٌ١ٜس ټٽنَوؿ من ثٖضّجٸن وثْضـٌجء وثټٵٌي وثٖضون ثٖضّصهوٰز
• شومري  857منٕأر مونٌز ومٌٰٶ لومٍ ومؤِّز ٨جمز ولج٘ز
• ثِصهوثٯ  58مٕٱى ومٌٰٶ ٘فٍ و  44مّؽوث ً و  855منٕأر ش٩ٽٌمٌز منهج ظُضط موثًُ شم
ٴٙٱهج وثټُ١ضح ًوًِىن ٌٰهج
أوَض  :ثټصؽم٩جس ثټّٹجنٌز
خٽٮ إؼمجذ  ثټصؽم٩جًس ثټّٹجنٌز ثٖضونٌز ثټصٍ ٠جټهج ثټٵٙٲ ثټؽىي وثټٙجًولٍ وثټدفٌي وثټربي
 512شؽم٩ج ً ِٹجنٌجً ،منهج  286شٌٜ٩ض ټٽٵٙٲ ثټؽىي وثټٙجًولٍ وثټدفٌي من ٴدپ ٴىثس
ثټصفجټٲ ،و  88شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً شٌٜ٩ض ټٵٙٲ خٌي ؤهوس ثٔصدجٸجس مّٽفز خني ثٖضٽٌٌٕجس
وثٖضؽجمٌ ٪ثٖضّٽفز وٴىثس ثټؽٌٖ وثْضمن مىٍ٨ز ٘٨ض ثٖضفجٰ٥جس ٸجټصجذ  :
أمجنز ثټ٩ج٘مز  77شؽم٩ج ً
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء  46شؽم٩ج ً
مفجٰ٥ز ثټٝجټ 88 ٪شؽم٩ج ً
مفجٰ٥ز ش 58 َ٩شؽم٩ج ً (  45منهج ٠جټهج ثټٵٙٲ ثټؽىي و ٔ 86هوس شدجهٻ ٴٙٲ ومىثؼهجس
خني ٴىثس ثټؽٌٖ وثْضمن وثټؽمج٨جس ثٖضّٽفز )
مفجٰ٥ز ثټفوًور  49شؽم٩ج ً
مفجٰ٥ز ټفؾ  6شؽم٩جس
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مفجٰ٥ز ـؽز  88شؽم٩ج ً  +ممٌم َضؼةني شجخ ٪ټٓضمم ثٖضصفور
مفجٰ٥ز ثٖضفىًض  2شؽم٩جس
مفجٰ٥ز ٘٩ور  88شؽم٩ج ً
مفجٰ٥ز ٔدىر  82شؽم٩ج ً
مفجٰ٥ز ىمجً  8شؽم٩جس
مفجٰ٥ز إح  84شؽم٩ج ً
مفجٰ٥ز مأًح  85شؽم٩ج ً (  8منهج ٠جټهج ثټٵٙٲ ثټؽىي وثټٙجًولٍ و ٔ 7هوس مىثؼهجس
خني ٴىثس ثْضمن وثټؽٌٖ وثټؽمج٨جس ثٖضّٽفز )
مفجٰ٥ز ثټؽىٯ  6شؽم٩جس
مفجٰ٥ز ٨مٌثن  9شؽم٩جس
مفجٰ٥ز أخني  48شؽم٩ج ً (  9منهج ٠جټهج ٴٙٲ ؼىي ،و ٔ 84هوس شدجهٻ ٴٙٲ وثٔصدجٸجس خني
ثٖضٽٌٌٕجس وثټؽمج٨جس ثٖضّٽفز وٴىثس ثټؽٌٖ وثْضمن )
مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء  87شؽم٩ج ً (  7منهج ٠جټهج ٴٙٲ ؼىي ،و ٔ 81هوس شدجهٻ ٴٙٲ وثٔصدجٸجس
خني ثٖضٽٌٌٕجس وثټؽمج٨جس ثٖضّٽفز وٴىثس ثټؽٌٖ وثْضمن )
مفجٰ٥ز ٨ون  64شؽم٩ج ً (  44منهج ٠جټهج ٴٙٲ ؼىي وخفٌي ،و ٔ 48هوس شدجهٻ ٴٙٲ
وثٔصدجٸجس خني ٴىثس ثټؽٌٖ وثْضمن وثټؽمج٨جس ثٖضّٽفز )
مفجٰ٥ز ـرضمىس  85شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً (  4شٌٜ٩ض ټٽٵٙٲ و ٔ 84هوس ثٔصدجٸجس مّٽفز خني
ثټؽمج٨جس ثٖضّٽفز وٴىثس ثټؽٌٖ وثْضمن )
ظجنٌج ً  :ثٖضّجٸن ثټصٍ شهومض وشرضًس
ثٖضّجٸن ثټصٍ ٠جټهج ثټٵٙٲ أو شرضًس منه ٸٽٌج ً وؼَبٌج ً  2898منََض ً
منهج  849منََض ً شم شومريهج ٘٨ض ِجٸنٌهج ،وهٍ مىٍ٨ز ٍض ثٖضفجٰ٥جس ٘٨ض ثټنفى ثټصجذ  -:
أمجنز ثټ٩ج٘مز  8849منََض ً
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء  418منََض ً
مفجٰ٥ز ثټٝجټ 67 ٪منََض ً
مفجٰ٥ز ش 688 َ٩منََض ً
مفجٰ٥ز ثټفوًور  244منََض ً
مفجٰ٥ز ټفؾ  64منََض ً
مفجٰ٥ز ـؽز  54منََض  +ممٌم شجخ ٪ټٓضمم ثٖضصفور خٹجمٽه
مفجٰ٥ز ثٖضفىًض  89منََض ً
مفجٰ٥ز ٘٩ور  768منََض ً
مفجٰ٥ز ٔدىر  58منََض ً
مفجٰ٥ز ىمجً  75منََض ً
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مفجٰ٥ز إح  89منََض ً
مفجٰ٥ز مأًح  54منََض ً
مفجٰ٥ز ثټؽىٯ  69منََض ً
مفجٰ٥ز ٨مٌثن  27منََض ً
مفجٰ٥ز أخني  415منجٍٻ
مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء  88منََض ً
مفجٰ٥ز ٨ون  594منََض ً
مفجٰ٥ز ـرضمىس  817منََض ً
ظجټعج  :ثٖضنٕآس وثٖضمصٽٹجس ثٖضونٌز ىثس ثټ١جخ ٪ثټمومٍ
خٽٮ إؼمجذ  ثٖضنٕآس وثٖضمصٽٹجس ثٖضونٌز ىثس ثټ١جخ ٪ثټمومٍ ثټصٍ ٠جټهج ثټٵٙٲ أو شرضًس منه
 857منٕأر ومٌٰٶ لومٍ -:
مف١جس شفىًٽٌز ومف١جس شىټٌو ثټٹهٌخجء 85
مف١جس ش٩دةز ٬جٍ منَذ  4
مف١جس وٴىه 44
ٴجٌ٠ثس نٵپ وٴىه 28
ٴجٌ٠ثس نٵپ ٴمق وهٴٌٶ وأ٬يًز 25
ٴجٌ٠ثس نٵپ مفمٽز خجټفوًو 6
موثًُ وم٩جهو وٸٽٌجس ومؤِّجس ش٩ٽٌمٌز  - 855منهج ظُضط موثًُ شم ٴٙٱهج وثټُ١ضح
ًوًِىن ٌٰهج
مّجؼو 44
مّصٕٱٌجس ومّصى٘ٱجس ووـوثس ومٌثٰٶ ٘فٌز 58
مىثنت خفًٌز شؽجًًز ـٌىًز 5
مىثنت ٌ٘و 5
م١جًثس مونٌز  5م١جًثس (  2منهج ٠جټهج ثټٵٙٲ ثټؽىي و ٔ 8هو مىثؼهجس خني ثټؽٌٖ وثْضمن
وثټؽمج٨جس ثٖضّٽفز  -م١جً ثٖضٹُض )
مٙجن٨ ٪جمز ولج٘ز 44
ممجٍن مىثه ٬يثبٌز 28
٘ىثمُ٬ ٪ضٻ 2
أِىثٳ ٔ٩دٌز 94
مؤِّجس إُ٨ضمٌز وٴنىثس 88
ؼّىً وِجـجس ٨جمز 52
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مٌثٸَ هٰج ٧مونٍ 9
مٌثٰٶ أمنٌز 78
٠جبٌثس مونٌز 81
مَثً ٧هوثؼن 84
مف١جس وأخٌثػ ومٌثٸَ ثشٙجَضس 67
أنوًز ًًجٌٜز ومٌثٰٶ ٔدجخٌز 45
منج٠ٶ وٴٌي وـٙىن شجًًمٌز 7
ـوثبٶ ومنصَهجس 89
ًثخ٩ج ً  :ثټٕهوثء من ثٖضونٌني
خٽٮ إؼمجذ  ثټٕهوثء من ثٖضونٌني ٔ 4584هٌوث ً خٌنهم ٠ 294ٱُضً و٠ٱٽز هون ثټمجمّز ٨رشر و
 419ثمٌأر.
لجمّجً :ثټؽٌـى وثٖضٙجخىن من ثٖضونٌني
خٽٮ إؼمجذ  ثټؽٌـى وثٖضٙجخني ثٖضونٌني  6889ؼًٌفج ً  582منهم ٍض ـجټز ـٌؼز
خٌنهم ٠ 978ٱُضً و٠ٱٽز هون ثټمجمّز ٨رشر وٴٌثخز  784ثمٌأر.
ِجهِج ً  :ثټنَوؿ ثَضٌ١ٜثًي
خفّذ ثٔضـٙجبٌجس ثْضوټٌز ثٌ١ٜس مج خني  91إٗض  95أټٲ أرسر ټٽنَوؿ من ثٖضّجٸن وثْضـٌجء
وثټٵٌي وثٖضون ثټصٍ ٠جټهج ثټٵٙٲ وثټٙجًولٍ أو ٔهوس ثٔصدجٸجس مّٽفز أو شرضًس منه أو
شٽٵض شهوًوثس خجِصهوثٯ شٽٺ ثْضـٌجء.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ ; ١اطٓني دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟيعُاص ٠عهٓ ١ٝيف عزٕ

[/62أةسيل ]6102/عدن ـ طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ إن مىث٠نني ثِصٕهوث وأٌ٘ذ آلًٌن خؽٌثؿ خجټ٭ز ؼٌثء ثِصهوثٯ
٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم "٨مجًر" مٹص٥ز خجټّٹجن ٍض مفجٰ٥ز ٨ون.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٨مجًر "ٴجِم
ثټٌ١ذ" ٍض من١ٵز ثټٵ ٪ٌ١خموًًٌز ٸًٌرت ٍض مفجٰ٥ز ٨ون مج أهي إٗض ثنهٌجًهج خجټٹجمپ ٘٨ض
ِجٸنٌهج".
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثنهٌجً ثټ٩مجًر ثټّٹنٌز أهي إٗض ثِصٕهجه ثٖضىث٠ن ًىنْ ثټٌ١ذ وٍوؼصه
وإ٘جخز إًهجح ثټٌ١ذ وٍوؼصه خؽٌثؿ خجټ٭زَ ،ضٰصج ً إٗض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٽ٩مجًر.
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ثټ٩مپ مج ٍثٻ ؼجً ټٽدفغ ٨ن خٵٌز ثْضرس شفض ثْضنٵج.ٛ
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ْاطل ايكٛات املغًش A ١إعالٕ ٚقف ايٓظاّ ايغعٛر ٟايعزٚإ َػايطَ ١هؾٛف ١ؾضا ِ٥سضب
َغتُض ٠عً ٢ايؾعب ايُٝين

[/62أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز ثټ٩مٌو ثټٌٸن رشٯ ٬جټذ ټٵمجن أن ٴٌثً وٴٲ ٨ج٘ٱز ثٖضىس
وثټومجً ٸٕٲ خُ١ضن مج ٸجن ًٌوػ ټه ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي ټصربًٌ رضخجشه ٘٨ض و٠ننج ؤ٩دنج وخأنه
مؽٌه ٸيح وم٭جټ١جس.
وٴجٻ" إن ثټفٌح ثټ٩ووثنٌز ٘٨ض ثټٌمن شفض مّمى ٨ج٘ٱز ثټفَٿ ټم شٹن من ٴدپ شفجټٲ ٨ور
هوٻ ٸمج ًوؼىث ټهج خپ ٸجنض ـٌخج ً ِ٩ىهًز لجټٙز أ٨ٽنهج ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي وإَض ټٹجن ٴٌثً
إًٵجٰهج خجِم ثټصفجټٲ ٨رب نج٠ٵهج ثټٌِمٍ وټٌْ خجِم وٍثًر ثټوٰج ٧ثټّ٩ىهًز ".
وأوٜق ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز لُضٻ ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ٨ٵوه ثټٽٌٽز خٙن٩جء خأن
٨ج٘ٱز ثټٵصپ وثټصومري ثټصٍ أوهم ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي ثټ٩جټم خصىٴٱهج ټم شصىٴٲ خپ ثنصٵٽض إٗض مٌـٽز
ألٌي خ٩و أن ظدض ٰٕٽهم وٰٝفض ٴىي ثټ٩ووثن أمجٿ ثټ٩جټم ٍض مج ثًشٹدصه من ؼٌثبم ـٌح
ومؽجًٍ ؼمجٌ٨ز خفٶ أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ٍض ـٌح م٩ٽنز ومىظٵز.
وأٜجٯ" ًند٭ٍ ٘٨ض ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي أن ًٌ٩ٯ أن ثټ٩وثټز ٴجهمز وأن مفجوَضشهم ثټصّرت وإلٱجء
مج ًٌشٹدىنه من ؼٌثبم ټن شًَونج إَض إرصثًث ً وًَ٨مز ٘٨ض ثټٌه وٰٶ لٌجًثشنج ثټصٍ نٌثهج منجِدز
وًثه٨ز".
وثِص ٌٛ٩ثټ٩مٌو رشٯ إؼمجذ  ٨وه ثټرضخجس ثټؽىًز وثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ لُضٻ ٔهٌ من
ثټ٩ووثن وثټصٍ خٽ٭ض ـىثذ  4845منهج  847رضخز ٘٨ض أهوثٯ ّ٨ٹًٌز و  4994رضخز ٘٨ض
أهوثٯ مونٌز وشىٍ٨ض ٘٨ض ثٖضفجٰ٥جس ٸمج ًيل-:
 ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز 622رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور  545رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور  885رضخز. ٍض مفجٰ٥ز مجًح  818رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء  455رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ـؽز  814رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ش 88َ٩رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ثح  99رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ثټٝجټ 44 ٪رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن  814رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء  82رضخز. ٍض مفجٰ٥ز ىمجً  84رضخز.ٍ -ض مفجٰ٥ز ٨ون  22رضخز.
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وأٔجً ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز إٗض أن ٨وه ثٖضوًًٌجس وثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي ثټصٍ ثِصهوٰهج
ثټ٩ووثن ٍ 818ض 84مفجٰ٥ز وخجټنّدز ٖضفجٰ٥جس ټفؾ وأخني ؤدىر ټم شٙپ ثٔضـٙجبٌجس
ثټوٴٌٵز.
وأوٜق ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ خأن إؼمجذ  ثټمّجبٌ ثټدرشًز من ثټٵىثس ثٖضّٽفز خٽ٭ض ٔ 468هٌوث ً
وؼًٌق  -ثټٕهوثء ٔ 884هٌوث ً منهم ٜ 5دجٌٰ 817 ٟه ٍض ـني خٽٮ ثټؽٌـى 456ؼًٌق منهم
ٜ 48جخ ٢وٌٰ 488ه ٍض ـني خٽ٭ض ثټمّجبٌ ثټدرشًز من ٴىثس ثْضمن ثټرش٠ز  844وخٽٮ ثټٕهوثء
ٔ 24هٌوث ً منهم ٜ 7دج ٟو ٌٰ 46هث ً ٍض ـني خٽٮ ثټؽٌـى  89ؼًٌفج ً منهم ٜ 84جخ١ج ً و 76
ٌٰهثً ..مٕريث ً إٗض أن ثټمّجبٌ ثټدرشًز من ثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز خٽ٭ض 842منهم ٔ 25هٌوث ً و79
ؼًٌفجً.
وأوٜق ثټ٩مٌو رشٯ أن إؼمجذ  ثټٕهوثء وثټؽٌـى من ثٖضىث٠نني ثٖضونٌني أٸعٌٔ 2561هٌوث ً
وؼًٌفجً ..مصٌ١ٴج ً إٗض أن ثټمّجبٌ ثټدرشًز من ثْضؼجنذ خٽ٭ض  47منهم ٔهٌو وثـو ٘ىمجذ  و46
ؼًٌفج ً ( ِ 8ىًي ) ( ٌ٨ 8ثٴٍ) (  87أظٌىخٍ ) (  2نٌؽريًني ) ( ٘ 4ىمجټٌني ) ( ٰ 8ٽٌّ١نٍ
).
وخني ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ إٗض أن ثټمّجبٌ ثٖضجهًز ٸمج ًيل-:
 إؼمجذ  ثٖضنجٍٻ ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټرضح وثټٵٙٲ خٙىًر مدجرشر  281منََضً. ٌٰمج خٽٮ إؼمجذ  ثٖضنجٍٻ ثټصٍ شأظٌس من ثټرضخجس وثټٵٙٲ  7111منَٻ. خٽٮ ٨وه ثٖضنٕآس ثټفٹىمٌز ثټهجمز وثټفٌىًز ثټصٍ ثِصهوٰض خٙىًر مدجرشر .58 ثِصهوٯ ثټرضح خٙىًر مدجرشر 48مّؽوثً. ثِصهوٯ ثټرضح 44موًِز. ثِصهوٯ ثټرضح  2مىثنت. ثِصهوٯ ثټرضح  9مّصٕٱٌجس. ثِصهوٯ ثټرضح  46مفُضً شؽجًًج ً وٰنوٴج ً خٙىًر مدجرشر. ثِصهوٯ ثټرضح خٙىًر مدجرشر  48مف١ز ٬جٍ ونٱ.٢ ثِصهوٯ ثټرضح  5مف١جس وأخٌثػ ٸهٌخجء. ثِصهوٯ ثټرضح وثټٵٙٲ خٙىًر مدجرشر ٌِ 867جًر مونٌز لج٘ز خجٖضىث٠نني – ٍض ـني خٽٮ٨وه ثټٌّجًثس ثٖضصرضًر أٸعٌ منٌِ 2111جًر.
 ثِصهوٯ ثټرضح وثټٵٙٲ 46مٙن٩جً. ثِصهوٯ ثټرضح  85مًَ٨ز خٙىًر مدجرشر. ثِصهوٯ ثټرضح وثټٵٙٲ  411ٴجٌ٠ر نٵپ. ثِصهوٯ ثټرضح7مُض٨ذ ًًجٌٜز. ثِصهوٯ ثټرضح6م١جًثس مونٌز. -ثِصهوٯ ثټرضح2ٴٙىً ًبجٌِز.
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وـىٻ ثټمّجبٌ ثَضٴصٙجهًز ٴجٻ ثټ٩مٌو ټٵمجن "إن ثټصٵوًٌثس ثْضوټٌز شٕري إٗض أن إؼمجذ  ثټمّجبٌ
ثټصٍ أټفٵصهج رضخجس وٴٙٲ ثټ٩ووثن خٽ٭ض أٸعٌ من  44مٽٌجًث ً و 879مٽٌىنج ً و 771أټٲ هوَضً
وأن لّجبٌ ثټصؽجً شؽجوٍس أٸعٌ من  8شٌټٌىن ًًجٻ.
وثِص ٌٛ٩ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز لُضٻ ثٖضؤشمٌ ثخٌٍ ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټصٍ ش٩صرب ؼٌثبم
ـٌح وهٍ:
 -8ٴٙٲ ثټ٩ووثن ٖضن١ٵز ١٨جن خٙن٩جء وهٍ ؼًٌمز ـٌح ثِصمومض ٌٰهج أِٽفز ىٸٌز مفٌمز
هوټٌج ً وًثؿ ٜفٌصهج ـىثذ  ٔ82هٌوث ً و 489ؼًٌفجً.
 -4ؼًٌمز ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ټؽرس ثټوټٌپ خمفجٰ٥ز ثح وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٔ48هٌوث ً و
 48ؼًٌفج ً من ثٖضىث٠نني.
 -4ؼًٌمز ممٌم ثٖضًَٳ ثټصٍ ثِصٕهو لُضټهج  41مىث٠نج ً و 21ؼًٌفجً.
 -2ؼًٌمز موًًٌز ـىط خ٩مٌثن وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٔ 44هٌوث ً وثٸعٌ من  41ؼًٌفجً.
 -5مؽًَر خنٍ ـىثس ثټؽمجٌ٨ز ثټصٍ ٴصپ ٌٰهج  42مىث٠نج ً وؼٌؿ  24مىث٠نجً.
 -6ؼًٌمز مٙن ٪ثټى٠نٌز ټٕضِمنض ثټصٍ ـٙوس أًوثؿ ٔ 81هوثء و 4مٱٵىهًن و 84ؼًٌفجً.
 -7مؽجًٍ ٸصجٯ وثټدٵ ٪خ٩ٙور وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٔ 41هٌوث ً و 28ؼًٌفجً.
 -8ؼًٌمز مٙن ٪ثْضټدجن خجټفوًور وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٍٔ 48هٌوث ً و 81ؼًٌفجً.
 -9ؼًٌمز مف١ز ثټ٭جٍ خريًم وثِصٕهو ٌٰهج 82مىث٠نج ً وؼٌؿ  44مىث٠نجً.
 -81ؼًٌمز مف١ز ثټٵفم ٍض مٱٌٳ ثټ١ٽق خ٩ٙور ًثؿ ٌٰهجٔ 8هوثء و٨رشثس ثټؽٌـى.
 -88ؼًٌمز مف١ز ثټ٭جٍ خ٩ٙور وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٔ 86هٌوث ً و 27ؼًٌفجً.
وأوٜق ثټ٩مٌو رشٯ ټٵمجن أخٌٍ ؼٌثبم ثټ٩ووثن من خ٩و خٌجن وٴٲ مج ًّمى خجټ٩ج٘ٱز ثټصٍ ټم
شٵٲ ً٬م شفىٻ ثِمهج إٗض إ٨جهر ثْضمپ ٸمج ًيل-:
 ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ  9آلًٌن خموًنز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثنثټّ٩ىهي ثټٙجًولٍ ثټيي ثِصهوٯ مدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ وخ ٞ٩ثٖضنٕآس ثټصؽجًًز ٍض ثٖضونٌز.
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مٹصذ ثټىثؼدجس خموًًٌز ثټٌٜمز خمفجٰ٥ز إح وأِٱٌ ٨نشهوٿ مدنى ثٖضٹصذ خٕٹپ ٸيل وأرضثً مجهًز خجٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
ٴجٿ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خجِصهوثٯ هثً ثټفّن ثټصجًًمٍ خموًنز همض ثټٌّجـٌزخ٭جًر ؼىًز أهس إٗض إ٘جخز لمّز أٔمجٗ خٌنهم ظُضظز أ٠ٱجٻ خؽٌوؿ خٝ٩هم ل١رير.
 ثِصٕهو ِصز مىث٠نني وأٌ٘ذ ظُضظز آلٌون ٍض ٬جًر ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٴًٌز ثټٌٸذثټٵًٌدز من موًنز ش.َ٩
 ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز إحأِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه مىث٠نني وإ٘جخز  82آلًٌن من أرسشني وشومري مدجنٍ ش٩ٽٌمٌز وشأهٌٽٌز
وأمنٌز.
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 ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ٸٽٌز ثٖضؽصم ٪خريًم أِٱٌس ٨ن أرضثً ؼٌّمز خجټٹٽٌزوٴج٨جشهج ثټوًثٌِز وم٩وثشهج وأؼهَشهج وأهي إٗض ثنهٌجً منَټني مؽجوًًن ټٽٹٽٌز ٘٨ض ًؤوُ
ِجٸنٌهج مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٘جـذ أـو ثٖضنَټني وإ٘جخز  82آلًٌن خئ٘جخجس خٝ٩هج ل١رير
ٸمج شرضًس أًخ٩ز منجٍٻ ألٌي مؽجوًر خأرضثً مصٱجوشز.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن م٩هو ثټصوًًذ وثټصأهٌپ خمن١ٵز ثټّفىٻ ٍض إح وأِٱٌ ٨ن أرضثًؼٌّمز ٍض ثٖضدجنٍ ثټصجخ٩ز ټٽم٩هو خوون أي لّجبٌ ٍض ثْضًوثؿ.
 ثِصهوٰض ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثٖضن١ٵز ثْضمنٌز خمن١ٵز ثټٹوثٸو ثٖضفجىًز ٖضوًًٌصٍ ثټٵٱٌ وثٖضمجهًوأِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه أـو ثٖضىث٠نني من أخنجء ثٖضن١ٵز.
 أ٠ٽٶ ثټ٩ووثن أٸعٌ من ٘ 25جًولج ً وٴيًٱز هجون ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ثټفووهًز ٸمج ٴٙٲمن١ٵز ٸصجٯ خموًًٌز منده خ٩وه من ثټٵيثبٲ ثټٙجًولٌز.
 ثِصهوٯ ثټ٩ووثن موًًٌز خجٴم خممصٽٲ ثْضِٽفز ثټعٵٌٽز وثٖضوٌٰ٩ز ممج أهي إٗض ثِصٕهجه 85مىث٠نج ً وإ٘جخز  41ألًٌن خؽٌوؿ وشومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ.
 أٌ٘ذ  85مىث٠نج ً ؼٌثء ٬جًثس نٱيهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض مىٴ ٪ټٽوٰج ٧ثټؽىي خمن١ٵز ُٜض٧هموثن.
 ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن وأٌ٘ذ  5آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔمټفجٰٽز ًٸجح خمفجٰ٥ز ټفؾ.
 ثِصٕهوس ٠ٱٽز وؼٌؿ أًخ٩ز آلٌون ٍض من١ٵز ـًََ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ؼٌثء ثِصمٌثًثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
 ثِصٕهوس ثمٌأر وأٌ٘ذ ًؼپ من ثټدوو ثټٌـپ إظٌ ٬جًر ؼىًز ٘دجؿ ثټٌىٿ نٱيهج ٠ريثنثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض موًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٸو ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ أن مىث٘ٽز ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٍض شومري مٵوًثس ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وثِصهوثٰه
ټٽصؽم٩جس ثټّٹنٌز وثٖضنج٠ٶ ثِضهٽز خجټّٹجن هٍ نٵ١ز ٩ٜٲ ٍض ثټؽٌٖ ثټّ٩ىهي ومن ًفجټٱه
وًو٨مه وؼًٌمز ـٌح من ٴدپ ٨ووثن خ٭ٌ ٞټم ًٌث ٧أهنى ثټٵىث٨و وثٖضدجها ثٔضنّجنٌز وَض ثټٵجنىن
ثټووذ  ثٔضنّجنٍ.
وٴجٻ إن ثټٵٌجهثس ثټ٩مٌٽز ثٖضىؼىهر ٍض ثټّ٩ىهًز وثټصٍ شؽٌهس من ًمنٌصهج وخًٌس ورش٨نض وَض
ٍثټض شرش٨ن ټٽ٩ووثن وثټصومري ٜو ٔ٩دنج وو٠ننج ِصدٵى مف ٢ثمصهجن ٔ٩دنج وو٘مز ٨جً ٍض
ؼدني ثټصجًًن ثټٌمنٍ خپ ومٕجًٸني ٍض ؼٌثبم ثټفٌح وثٔضخجهر ثټؽمجٌ٨ز ثټصٍ ًص ٌٛ٩ټهج ٔ٩دنج.
وأٜجٯ" ثټؽٌٖ ثٖضرصي ؼٌٖ ٔٵٌٶ وهمجؤه ًََ٨ر و٬جټٌز ٘٨ض ثټٌ٩ح ٸجٰز و٘٨ض ثټٌمنٌني خىؼه
لجٗ ثټٽيًن ټن ًنّىث مّجنور ؼٌٖ مرص ټهم ٍض ثټدوثًجس ثْضوٗض ټعىًر ِدصمرب ومن ثٖضؤٸو أنهم
ټن ًٵدٽىث خأن ً٭جمٌوث خومجبهم من أؼپ أرسر آٻ ِ٩ىه وخٵٌثً ٴو ًصمي خفٱنز من ثټووَضًثس.
وشجخ ٪ٴجبُضً "ً٬م رشثِز ثټ٩ووثن ؤور رضخجشه وً٬م ثټفٙجً وثټصومري وثټمنٶ إَض أن ثټؽٌٖ
وثْضمن أظدض شمجِٹه وإًمجنه خٵٝجًج ثټى٠ن وثټٕ٩ذ وًوًٷ ثټىثٴ ٪خٹپ شوثٌ٨جشه وٴو ثشمي ٨ور
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إؼٌثءثس ٘٨ض ثْضً ٛوٰٵج ً ټٽمىٴٲ ثټ٩جٿ وثټٵصجذ  وأنه مهمج ٸعٲ ثټ٩ووثن رضخجشه ٰهنجٷ وثٴ٘٨ ٪ض
ثْضًً ٛعدض أن ثټىـوثس ثټّ٩ٹًٌز وثْضمنٌز مصىثؼور وشٵىٿ خووًهج ووثؼدهج ثټٵجنىنٍ ٍض شٌٌِن
ثْضمن وثَضِصٵٌثً".

إسقا ١ٝ٥اٚي A ١ٝتغع ١آالف  >78 ٚؽٗٝز  ٚدضٜح دضا ٤ايكقف ايغعٛر ٟايػاؽِ

[/62أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح :
و٘پ ٨وه ٔهوثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن ظُضظز آَضٯ و ٔ 584هٌوث ً خٌنهم 294
٠ٱُضً و٠ٱٽز و  419ثمٌأر وخٽٮ ٨وه ثټؽٌـى ِصز آَضٯ و 889ؼًٌفج ً خٌنهم ٠ 978ٱُضً و٠ٱٽز
و  784ثمٌأر.
ؼجء ىټٺ ٍض ثٔضـٙجبٌجس ثْضوټٌز ٖضؤِّز خٌض ثټفًٌز ٖضٹجٰفز ثټٱّجه وثټوٰج٨ ٧ن ثټفٵىٳ
وثټفًٌجس ـىٻ ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن وثْضرضثً ثټصٍ شّددض ٌٰهج ثټ٭جًثس مني
خوثًصه ٍض مجًُ ثٖضجيض وـصى  45أخًٌپ ثټؽجًي.
ووٰٵج ً ټٽصٵًٌٌ و٘پ ٨وه ثْضرس ثټصٍ نَـض من مّجٸنهج ٍض ثْضـٌجء و ثټٵٌي و ثٖضون ثټصٍ ٠جټهج
ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لُضٻ ثټـ ً 41ىمج ً ثٖضجٌٜز مجخني  95 – 91أټٲ ثرسر مٕريث ً إٗض أن ٨وه
ثٖضّجٸن ثټصٍ شهوّمض وشرضّ ًس ٸٽٌج ً أو ؼَبٌج ً خٽٮ أًخ٩ز آَضٯ و  898منََض ً منهج  849منََض ً شم
شومريهج ٘٨ض ِجٸنٌهج مىٍ٨ز ٘٨ض  512شؽم٩ج ً ِٹجنٌج ً إٗض ؼجنذ شومري  857منٕأر مونٌز ىثس
٠جخ ٪لومٍ ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز شم ٴٙٱهج من ٴدپ ٴىثس ثټصفجټٲ خٵٌجهر
ثټّ٩ىهًز.

َٓظُ ١ايعف ٛايزٚي ١ٝتطايب بتشكٝل "عضٜع" يف اينضبات اؾ ١ٜٛايٛسؾ ١ٝعً ٢ائُٝ

[/60أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٠جټدض من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز ،ثټٌىٿ ،خجټصفٵٌٶ ٘٨ض وؼه ثټرس٨ز ٍض مٵصپ مةجس ثٖضونٌني ،خمج ٍض ىټٺ
٨رشثس ثْض٠ٱجٻ ،وإ٘جخز ثِضَضٯ لُضٻ ـمٽز ثټرضخجس ثټؽىًز ثټىـٌٕز ٘٨ض ممصٽٲ أنفجء ثټٌمن،
وثټصٍ ٴجهشهج ثٖضمٽٹز ثټٌ٩خٌز ثټّ٩ىهًز.
وٴجٻ نجبذ موًٌ ٴّم ثټرشٳ ثْضوِ ٢ؤمجٻ إًٌٰٵٌج ٍض من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌزٌ٩ِ ،و خىمووـز،
إن "ـمٽز ثټرضخجس ثټؽىًز ثټصٍ ٔنصهج ثټّ٩ىهًز وـٽٱجبهج ٘٨ض موثً ٔهٌ ٴو ـىَّ ټض منج٠ٶ
ٸعرير من ثټٌمن إٗض أمجٸن لٌ١ر ټٽمونٌني".
وثِصٌ١ه ٌِ٩و خىمووـز ٴجبُضً" :ټٵو أًُ٬م مُضًني ثْضٔمجٗ ٘٨ض ثټٍ ٌٖ٩ض ً٨ذ شجٿ ،لىٰج ً من
أن ًُٵصٽىث ٍض خٌىشهم .وًٕ ٌ٩ثټٹعريون أنهم ټم ً٩و ټوًهم لٌجً ِىي ثټٌـٌپ ٨ن ٴٌثهم ثٖضُومَّ ٌر
ټٹٍ ًىثؼهىث مّصٵدُضً ٬ري م٩ٽىٿ".

يوميات العــدوان

وأٔجًس من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز إٗض أنهج وظَّٵض ظمجن رضخجس ٍض لمْ من ثٖضنج٠ٶ ثٖضٹص َّ
٥ز خجټّٹجن
(وهٍ ٘٩ور ،و٘ن٩جء ،وثټفُ وًِّور ،وـؽز ،وإح) .وشعري خ ٞ٩هيه ثټرضخجس ممجوٯ خٕأن موي
ثټصٵٌو خٵىث٨و ثټٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ .
وٴجټض ثٖضن٥مز إنه "خفّذ ثټدفغ ثټيي أؼٌشه ٴصپ مج َض ًٵپ ٨ن ٔ 849مٙجً ،خٌنهم  97مونٌج ً
٘٨ض ثْضٴپ (وٜمن هؤَضء ٠ 44ٱُضً) ،لُضٻ شٽٺ ثټرضخجس ،ٸمج أٌُ٘ذ ٔ 261مٙج ً (خٌنهم مج َض
ًٵپ ٨ن  857مونٌجً)".
وٴجٻ ٌِ٩و خىمووـز "إن شٙج٨و ٨وه ثټٵص٘ض وثټؽٌـى من ثٖضونٌني ٍض خ ٞ٩ثټفجَضس ثټصٍ شنجوټهج
خفغ ثٖضن٥مز شعري ٴٽٵج ً ٨مٌٵجًٰ .د ٞ٩ثټرضخجس ثټصٍ ُٔنض خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ټم شصمي٘٨ ،ض مج
ًدوو ،ثَضـصٌج٠جس ثټرضوًًز ټصٵٽٌپ ثٔض٘جخجس ٍض ٘ٱىٯ ثٖضونٌني وثټفو من ثْضرضثً ټٽمنٕآس
ثٖضونٌز .ومن ثټرضوًي إؼٌثء شفٵٌٵجس مّصٵٽز ونًَهز ټٽصفٵٶ ممج إىث ٸجنض ٴو وٴ٩ض ثنصهجٸجس
ټٽٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ ".
وٴجټض ثٖضن٥مز "لُضٻ رضخز ٘٨ض أـو ثٖضٙجنٍ ٪ض موًنز ثټفُ وًور ًىٿ  48مجًُ/آىثً ،4185
أٌُ٘ذ ٔمً ٚدٽٮ من ثټ٩مٌ ٨ 44جمج ً وأ٘دق مٕٽىَض ً خ٩و أن ثِصٵٌس ٌٔ٥ز ٍض ٰٵٌثشه".

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜغتٗزف َطاص فٓعا ٤ايزٚيٚ ٞرنضد٘ عٔ اؾاٖظ١ٜ

[/60أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨رص ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  مٽفٵج ً خه
أرضثًث ً ٸدرير ألٌؼصه ٨ن ثټؽجهًَز وؼ٩ٽصه ٬ري ٴجهً ٘٨ض ثِصٵدجٻ ثټ١جبٌثس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن
شّددض ٍض إټفجٳ أرضثً خجټ٭ز خجٖضمٌ ثټٌبٌم  وثٖضمٌ ثٖضىثٍي ومٌىس ثټ١جبٌثس.
وأٔجً إٗض أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض إـٌثٳ ٠جبٌر شجخ٩ز ټرشٸز ثټٌّ٩ور ټٽ١ريثن و٠جبٌر نٵپ ٌ٠ثٍ
"ًىٔن" شجخ٩ز ټٽفٹىمز ثټٌمنٌز.
وثِص٭ٌح ثٖضٙوً ـوًغ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٨ن شّهٌپ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز خٌنمج ًٵىٿ خٵٙٲ
م١جًثس مونٌز.

إفاب ١ثالث ١أؽدال ظضٚح بايػ ١دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜباقِ بقعز٠

[/62أةسيل ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خممصٽٲ ثْضِٽفز ثټعٵٌٽز موًًٌجس ثټرشً ٢ثټفووهي.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ موًًٌز خجٴم وأٌ٘ذ لُضټهج ظُضظز أٔمجٗ خؽٌوؿ خجټ٭ز خٌنهم ٠ٱپ ؼٌثء ثټ٩ووثن ،شم
نٵٽهم ټٽمّصٕٱى ثټؽمهىًي خموًنز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وٌٰمج ټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٭جًشني من١ٵز ثټفٌٯ خدجٴم ،أوٜق أن
ٴيًٱصٍ هجون ِٵ١ض ٘٨ض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز ًثٍؿ ټم شنصؾ ٨نهج أي إ٘جخجس.
ؤن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس أمْ ٘٨ض موًًٌز ثټٙٱٌثء خمن١ٵصٍ همجػ وآٻ ٨مجً.

ٚطاص ٠ايرتب ١ٝتكض اعتُضاص تعًٝل ايزصاع ١يف احملافظات غري املغتكض ٠أَٓٝاً ست ٢إؽعاص آخض

[/62أةسيل ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٴٌ مؽٽْ وٸُضء وٍثًر ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم ٍض ثؼصمج٨ه ثټٌىٿ خٌبجِز نجبذ وًٌٍ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم
ثټوٸصىً ٨دو هللا ثټفجموي ،ثِصمٌثً ش٩ٽٌٶ ثټوًثِز ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثٖضفجٰ٥جس وثٖضوًًٌجس
٬ري ثٖضّصٵٌر أمنٌج ً ـصى إٔ٩جً آلٌ.
وأٸو ثٖضؽٽْ ثِصمٌثً ثټوًثِز خجٖضفجٰ٥جس وثٖضوًًٌجس ثٖضّصٵٌر أمنٌج ً ومىثٌ٨و ثَضلصدجًثس ٌٰهج
خفّذ ثټٵٌثًثس ثټٙجهًر ٨ن ثټىٍثًر ِجخٵج ً خج٨صدجً أن شٽٺ ثټٵٌثًثس شأشٍ ٍض إ٠جً ـٌٗ
ثټىٍثًر ٘٨ض ُِضمز ثټُ١ضح و٨وٿ شًٌٝ٩هم ټٽمٍ ٌ١ض ٤پ ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

اعتؾٗار صاع ٞأغٓاّ دضا ٤مضب ١د ١ٜٛيطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢دغض يف ْك ٌٝمساص٠

[/62أةسيل ]6102/إب ـ طتأنح:
ثِصٕهو ثټٌىٿ خمفجٰ٥ز إح ًث ٍ٨أ٬نجٿ ونٱجٳ ٨رشًن ًأِج ً من أ٬نجمه ؼٌثء رضخز ؼىًز ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټيي ثِصهوٯ ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز نٵٌپ ِمجًر ثټفٌىي ثټٌثخ٢
خني ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء و٨وه من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ٍض مفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٍض هيه ثټ٭جًثس ٨دَّجًر ِجًٽز ثټفنٕز ثټىثٴ٩ز ٍض من١ٵز ـٽٌپ موًًٌز ثٖضمجهً ونصؾ ٨نهج
أرضثًث ً خٽٌ٭ز ٍض ثټ٩دجًر وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً ٨دجًر ٖضٌجه ثټٌّىٻ وثْضم١جً ٍض منٵ١ز
ثټٱٌؼوي ثټٵًٌدز من مٹجن ثټرضخز ثټّجخٵز خهوٯ ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ومن ٪و٘ىٻ أي ثموثهثس
شمىًنٌز ٬يثبٌز وِٽٌ٩ز ټٽمفجٰ٥ز وأټفٵض أرضثًث ً خجټ٭ز خجټ٩دجًر وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.
وٸجن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴو ثِصهوٯ ثْضِدى ٧ثٖضجيض خجټٙىثًًن ؼرس ـٌىي أِٱپ نٵٌپ
ؼدپ ِمجًر وأِٱٌ ٨نه ثِصٕهجه ٔ 46مٙج ً من ثٖضىث٠نني وإ٘جخز  86آلًٌن خؽٌوؿ ل١رير
نصٌؽز هيث ثټ٩ووثن.

يوميات العــدوان

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ ٜغتعضض تكضٜض ٙاـاَػ بؾإٔ دضا ِ٥ؼايف ايعزٚإ
عً ٢املزْٝني

[/01أةسيل ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِص ٌٛ٩ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن شٵًٌٌه ثټووًي ثټمجمْ خٕأن ؼٌثبم شفجټٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضونٌني ٍض ثټٌمن.
وأوٜق أمني ٨جٿ ثَضبصُضٯ ٨يل ثټوًٽمٍ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو خٙن٩جء ثټٌىٿ أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ًّصمٌ ټٽٌىٿ ثټـ٘٨ 45ض ثټصىثذ  خهؽمجس وٴيثبٲ ٘جًولٌز ٘٨ض ثٖضونٌني ٍض أ٬ٽذ ثٖضون
وِٵى٨ ٟوه من ثټٕهوثء خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وـٙجً ٬ري ٴجنىنٍ خٌي وخفٌي وؼىي ..مدٌنج ً أن
ِٹجن ثټٌمن ًم٩ٝىن ټفجټز إنّجنٌز ٘٩دز ؤجٴز وم٩جنجر ٔوًور.
وټٱض ثټوًٽمٍ إٗض أن ثټصٵًٌٌ ثټمجمْ ًٽم ٚـجټز ـٵىٳ ثٔضنّجن وثټٝفجًج وثټؽٌـى وم٩جنجر
ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وثٖضٌىض وثٖضّنني وو ٪ٜثٖضّصٕٱٌجس وثټفجټز ثټٙفٌز وثټفٙجً ثټؽىي وثټربي
وثټدفٌي ومن ٪ثٖضىث٠نني من ثټصنٵپ خني ثٖضون ورضح ثٖضنٕآس ثټصؽجًًز ثٖضص٩ٽٵز خجټ٭يثء
وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وشأظري ثټٵٙٲ ثټؽىي ؼٌثء ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټفجټز ثٔضنّجنٌز ْضخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
ٍض ممصٽٲ ثټٵٌي وثٖضون وثٖضفجٰ٥جس.
وأٸو أن ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ً٩مپ ټفمجًز ـٵىٳ ثټٝفجًج و٨وٿ إُٰضس ثٖضؽٌمني
من مٌشٹدٍ شٽٺ ثټؽٌثبم من ثټ٩ٵجح ٨جؼُضً أو آؼُض ً وأنهج َض شّٵ ٢خجټصٵجهٿ ..مٕريث إٗض أن
ثټصٵًٌٌ ًٌٸَ من لُضٻ شىظٌٵه ټؽٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خفٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ٘٨ض شٵوًم
م٩ٽىمجس مىظٵز ومٌ٘ىهر خهؽمجس هوٻ شفجټٲ ثټ٩ووثن و٘ىثًًن ثټدىثًػ ثټدفًٌز ثټصٍ شٕٹپ
ثنصهجٸج ً ل١ريث ٖضدجها مٌعجٳ ثْضمم ثٖضصفور وثټٵجنىن ثټووذ  ثٔضنّجنٍ وثټٵجنىن ثټووذ  ټفٵىٳ
ثٔضنّجن ومٌعجٳ ثټؽجم٩ز ثټٌ٩خٌز وثشٱجٴٌجس ثټُ٩ضٴجس خني ثټدٽوًن.
وـّذ ثټوًٽمٍ ٰئن ثټصٵًٌٌ ًىظٶ ٔهجهثس ٘٨ض ؼٌثبم ٴصپ لجًػ ثټٵجنىن ټٕضنّجن ثټٌمنٍ
ؤهجهر ٘٨ض ثًشٹجح ؼٌثبم ٜو ثٔضنّجنٌز خئلٝج ٧ثٖضىث٠نني ثٖضونٌني ټفجټز ـٙجً وشؽىً ٪ومن٪
ثټووثء وثټصنٵپ هثلٽٌج ً ولجًؼٌج ً ومن ٪و٘ىٻ ثٔض٬جظز إټٌهم خهوٯ إؼدجًهم ٘٨ض ثټمٝى ٧ټٽٵٌثًثس
ثټصٍ شمرتٳ ٌِجهر ثټدٽو ،ممج ًٕٹپ شفوي ٔضًثهر ثټٌمنٌني وٌٰ ٛإًثهر خجټٵىر من لُضٻ ٴصٽهم
وش٩يًدهم ٘فٌج ونٱٌّجً.
وٴجٻ  :إن ثټصٵًٌٌ ًّصنو إٗض رشٌ٨ز ثْضمم ثٖضصفور ومٌعجٴهج ثټيي ًٱٌ ٛثـرتثٿ ٌِجهر ثټووٻ
و٨وٿ إخجـز أي ٨ووثن لجًػ شىثٰٶ ثټٵٌثً ثټووذ  وإؼمج ٧ثټووٻ ثْضٝ٨جء ،ٸمج ًّصنو إٗض ثټٵجنىن
ثټووذ  ثٔضنّجنٍ ثټيي شٱٌ ٛثشٱجٴٌجشه ثـرتثٿ ثٖضونٌني و٨وٿ ثټص ٌٛ٩ټهم أظنجء ثټنَث٨جس وشٱٌٛ
مٌوً ثټ٭يثء وثټووثء وثٔضِ٩جٯ وشٽٵٍ ثټُ٩ضػ وٸپ هيه ثټفٵىٳ شؽجوٍهج ثټٵٙٲ ثټؽىي
ثټّ٩ىهي وـٽٱجؤه ٍض ثټص٩جمپ م ٪ثٖضونٌني ".
وأٜجٯ " ٸمج ًّصنو ثټصٵًٌٌ ټٽرشٌ٨ز ثټووټٌز ټفٵىٳ ثٔضنّجن وثٖضىثظٌٶ ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ش٩مپ
ثْضمم ثٖضصفور وأؼهَشهج ٘٨ض ـمجًصهج وش ًََ٩وٜمجن ثَضمصعجٻ َضـرتثمهج ٸفٵىٳ ټٕضنّجنٌز،
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خجٔضٜجٰز إٗض أن ثټصٵًٌٌ ٔهجهر ٔضظدجس ثِصمٌثً ثټهؽمجس ثټؽىًز َضِصهوثٯ ثٖضونٌني وٴصٽهم
وثِصمٌثً ٌٰ ٛـٙجً ٬ري ٴجنىنٍ ومن ٪ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز وشومري ثٖض١جًثس ثٖضونٌز ،وًىظٶ
منجٔوثس ثټؽهجس ثټفٹىمٌز ثټٌِمٌز ثټصٍ شنيً خنٱجى ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ثټصٕ٭ٌٽٌز ټٽمىثُ٘ضس
وثٔضنرتنض وثٖضّصٕٱٌجس ثټٌبٌٌّز ٍض ثټى٠ن خمج ًنيً خٹجًظز إنّجنٌز شهوه ثٖضٌىض ".
ٌٰمج أوٜق ثټصٵًٌٌ ثټمجمْ ټُضبصُضٯ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ٔن ٍض ً 45ىمج ً مج ًٵجًح
٬ 2411جًر ؼىًز أ٨ٽنهج ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټصفجټٲ ثټ٩ووثن ،وټم شٵصرص شٽٺ ثټهؽمجس ٘٨ض
ثٖضونٌني ،خپ نٱيس هؽمجس ٘جًولٌز من ثټّٱن ثټفٌخٌز ٍض خجح ثٖضنوح ٘٨ض ٘ن٩جء وټفؾ خفّذ
خُض٬جس ًث٘وي ثَضبصُضٯ وثِصهوثٯ ٌِجًثس ونجٴُضس شٵپ َضؼةني من ممٌم لٌٍ ومدجنٍ شؽجًًز
وِٹنٌز خموًنز ٨ون وِٵى٨ ٟرشثس ثټٵيثبٲ ونريثن ثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خ٩ٙور
وـؽز أهي إٗض ِٵى ٟمةجس ثٖضونٌني خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء ونَوؿ آَضٯ ثٖضىث٠نني لٌٕز شٌٜ٩هم
ټٽٵصپ وثٖض٩جنجر ثٖضصىث٘ٽز من ٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز وٴٙٲ ثټ١ريثن.
وىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن ٨وه ٔهوثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أټٲ ؤ 411هٌوث ً خٌنهم ٠ 245ٱُضً و 447نّجء
وأًخ٩ز إُ٨ضمٌني وَ 87ضؼةج ً خٌنهم ِد٩ز أ٠ٱجٻ وثمٌأر ـجمپ وأًخ٩ز مّ٩ٱني ټٽٙٽٌذ ثْضـمٌ
ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  4465ؼًٌفجً.
وخني ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ  75منََض ً ِٹنٌج ً و 45موًِز و 46مّصٕٱى
ومٌٸَ ٘فٍ و 45مّؽوث ً و 46مؽم ٪ـٹىمٍ و 85مٌٸَ ش٩ٽٌمٍ و 81مُض٨ذ ًًجٌٜز و881
مج خني ؼّىً وٌ٠ٴجس و 71ممجٍن شؽجًًز ټٽفدىح و 5مٙجن٘ ٪ىثمُ٬ ٪ضٻ و 61مف١ز وٴىه
وظُضظز ٴٙىً ًبجٌِز وظمجن مفجٸم.
و ٴجٻ ثټصٵًٌٌ " إن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ  84مرشو ٧مٌجه ؤدٹجس ثَضشٙجَضس خٕٹپ ٸيل ٍض ٘٩ور
وـؽز و 82مًَ٨ز هوثؼن و 85مدجنٍ ِٱجًثس و 81م١جًثس و 81مىثٴ ٪أظًٌز وٌِ 8411جًر
و 41نجٴُضس ٬يثبٌز و 45نجٴُضس وٴىه ".
وخمٙىٗ ثٖضون ثْضٸعٌ ثِصهوثٰج ً خجټ٭جًثس لُضٻ ثټ٩رشر ثْضًجٿ ثْضلرير ..أٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن
مفجٰ٥جس ٨ون و٘٩ور و٘ن٩جء وش َ٩شص ٌٛ٩ټهؽمجس مّصمٌر ومٹعٱز ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي وثټرضخجس ثټٙجًولٌز من ثټدىثًػ ثټدفًٌز وثټٵٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز وثټٌٔجٔجس ثټعٵٌٽز.
وأٜجٯ " شٌٜ٩ض موًنز ٨ون ټٵٙٲ ثټدىثًػ ثټدفًٌز ثټيي ٠جٻ هيث ثْضِدى ٧مدنى مؽم٪
شؽجًي ٍض لىً مٹرس وثټٌٕن ٨عمجن نٱيهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وټم ًٌ٩ٯ ـصى ثِضن خ٩وه
ثټٕهوثء وثټؽٌـى ،وٍض موًنز ټفؾ شَ ٌٛ٩ضؼةىن ټٵٙٲ خجًؼز خفًٌز ـٌغ ٸجنىث ًّصٵٽىن
ٌِجًشهم ثِصٕهو منهم ِد٩ز أ٠ٱجٻ وثمٌأر ـجمپ وؼٌؿ شّ٩ز آلًٌن".
وٍض موًنز ٘٩ور ًّصمٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٙىًر مٹعٱز شٙپ إٗض ٬ 41جًر ًىمٌج ً
٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًنز ٘٩ور وموًًٌجشهج و٠جٻ أؼَثء من ثٖضون ثټفووهًز ٴيثبٲ موٌٰ٩ز
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وثټٌٔجٔجس ثټعٵٌٽز ثِصهوٰض ثٖضىث٠نني ثٖضجًر ٍض ثټٌ١ٴجس ثټ٩جمز وأهس إٗض ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى
خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء.
وً٬م إُ٨ضن مفجٰ٩٘ ٦ور أن ثٖضفجٰ٥ز منٹىخز ،إَض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٠جٻ
ثٖضونٌني ومٌثٰٶ ـٹىمٌز ولج٘ز ومَثً ٧وممجٍن ثټ٭يثء وثټٌ١ٴجس وٸجٰز ثٖضنٕآس ثټفٌىًز
وثنٵ١ج ٧شجٿ ټٕدٹجس ثَضشٙجَضس ثټوثلٽٌز ثټصٍ رضخض ٸجٰز مٵجًهج ثټفٹىمٌز ثْضِدى ٧ثټٱجبض.
وٍض موًنز ٘ن٩جء ًّصمٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثْضـٌجء ثټّٹٌنز وًفىٻ منج٠ٶ ٍض
ثټ٩ج٘مز إٗض أمجٸن لٌ١ر نصٌؽز ش ٌٛ٩شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ټرضخجس ؼىًز ٴوًهج ممصٙىن ٍض هٌةز
ثټ١جٴز ثټيًًز أنهج شفمپ إٔ٩ج٨جس نىوًز لٌ١ر ،مج ًفىٻ شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز إٗض منج٠ٶ شٽىط
خٌةٍ خجٔضٔ٩ج٨جس ؤٹپ لٌ١ث ً ٘٨ض ثټّٹجن خٕٹپ ٨جٿ.
وٌٰمج ًص٩ٽٶ خجټفٙجً ٬ري ثټٵجنىنٍ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ أوٜق ثټصٵًٌٌ أن م٩جنجس
ثټٌمنٌني شصٝج٨ٲ ٘٨ض ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ خجٔضٜجٰز إٗض ثًشٹجح ؼٌثبم ثټٵصپ وثِصهوثٯ ثٖضونٌني ٍض
ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض م٥٩م مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وث٨صرب ثټصٵًٌٌ هيث ثټفٙجً ٬ري ٴجنىنٍ ؼٌثء مج ًفوظه من شفوًجس ٸعرير شٵٲ ٨جبٵج ً أمجٿ
مّؤوټٌز ثټىٰجء خجټفٵىٳ ثْضِجٌِز ټٓض٠ٱجٻ وثټنّجء ٍض ٤پ ـٙجً مصىث٘پ ٘٨ض ثټٌمن خٌث ً وخفٌث ً
وؼىث ً ًٌثٰٵه شٹعٌٲ مصىث٘پ ټٽ٩مٽٌجس ثټّ٩ٹًٌز وشىٌِ ٪ن١جٴهج ٍض أٸعٌ من ثشؽجه ،ومن٪
هلىٻ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وو٘ىټهج إٗض ثٖضىثنت ثټٌمنٌز مج ًنيً خصىٴٲ  85مّصٕٱى ًبٌٌّج ً ٍض 85
موًنز ٨ن ثټ٩مپ وشىٴٲ ٌ٬ٯ ثټ٩مٽٌجس وثن٩وثٿ ثټووثء ٖضٌىض ثټٱٕپ ثټٹٽىي مج ً ٌٛ٩ـٌجر
ِصز آَضٯ مًٌ ٞخجټٱٕپ ثټٹٽىي ٖضىس مفٵٶ.
وشٌ١ٳ ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټفٙجً ٬ري ثټٵجنىنٍ من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِجهم ٍض ٨وٿ و٘ىٻ
آَضٯ ثټٌمنٌني وأرسهم إٗض خٽوثنهم وهم ٨جټٵىن ٍض م١جًثس ٨وه من ثټووٻ ثټٌ٩خٌز وثْضؼندٌز خمج ٍض
ىټٺ مرص وثْضًهن ومج ًُضٴىنه من م٩جنجس وآَضٿ ؼٌثء هيث ثټفٙجً.
و٨رب ثټصٵًٌٌ ٨ن ثْضِٲ ثټٕوًو ټّفذ ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ٠ىثٴم ٨مٽهج من ؼمٌ ٪ثٖضنج٠ٶ ثټٌمنٌز
وثٸصٱجبهج خدٵجء منّٵني أو ًٌٰٶ ٨مپ شىث٘پ ًٵوٿ م٩ٽىمجس ً٘و خٌّ١ز ٨مج ًؽٌي ٍض ثټدٽو
ومج شص ٌٛ٩ټه من هؽمجس ،مج ٔٹپ ٘ومز ټوي من٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ ثٖضفٽٌز خمىثٴٲ شٽٺ
ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثټصٍ ًؽوً خهج أن شٹىن ـجرضر خٵىر ٍض ثٖضٌوثن ټصٵوًم ؼهىه ثٔض٬جظز وثټ٩مپ
٘٨ض ـمجًز ثٖضونٌني ثټيًن ًصٌٜ٩ىن ټٽٵصپ وټٱض أن٥جً ثټ٩جټم وثٖضن٥مجس ثټووټٌز وآټٌجس ثْضمم
ثٖضصفور ټٽؽٌثبم ثټصٍ شٌشٹذ خفٶ ثٖضونٌني وثِصموثٿ أِٽفز مفٌمز.
وً٘و ثټصٵًٌٌ ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثټصٍ ش٩مپ ـجټٌج ً من لُضٻ رشٸجء شنٱٌيًني ٍض ثٖضٌوثن أو منّٵني
مٌوثنٌني خمج ٍض ىټٺ مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنٌز ومن٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز ومن٥مز
ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ ثټووذ  ومن٥مز " هىمجن ًثًصْ وشٖ " ومن٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز.
وأوىص ثټصٵًٌٌ خجټىٴٲ ثټٱىًي ټ٩مٽٌجس ثټ٩ووثن ثټصٍ شمجًِه ثټّ٩ىهًز ومن ًّجنوهج شؽجه
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ومٵوًثشه خج٨صدجً ىټٺ ٨ووثنج ً ٬ري مربً وًمجټٲ ٸپ ثٖضىثظٌٶ وثْضٌ٨ثٯ ثټووټٌز..
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م١جټدج ً ثٖضؽصم ٪ثټووذ  ممعُضً خجْضمم ثٖضصفور خٽؽنز شفٵٌٶ هوټٌز مفجًور ومّصٵٽز ټٽصفٵٌٶ خٕأن
ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضونٌني وثْضِٽفز ثٖضّصمومز.
وه٨ج ثټصٵًٌٌ إٗض ثټ٩مپ ٘٨ض شٱٌ٩پ هوً أؼهَر ثْضمم ثٖضصفور وٸيث ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثْضلٌي ټٽٵٌجٿ
خأ٨مجټهج شؽجه ثټٹجًظز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ً٩جنٍ منهج ثټٌمنٌىن مني خوء ثټ٩ووثن وٸرس ثټفٙجً ٬ري
ثټٵجنىنٍ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمنٌني.
وـغ ٸجٰز من٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ ٘٨ض ً٘و وشىظٌٶ ؼٌثبم ثټ٩ووثن وشىـٌو ثټؽهىه ٍض ِدٌپ
إ٨وثه ثټو٨جوي ثټٵٝجبٌز خٕأن ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وشٵوًمهج إٗض مفٹمز ثټؽنجًجس ثټووټٌز
خج٨صدجًهج ؼٌثبم ـٌح وؼٌثبم ٜو ثٔضنّجنٌز ٸمج ـوههج ثټٵجنىن ثټووذ  ثٔضنّجنٍ ومٵجٜجر
مٌشٹدٌهج.
أظٌي ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ـرضه ٨وه من أٝ٨جء ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن،
خجټنٵجٓ ثٖضّصٱٌ ٞوثٖضوثلُضس من ٴدپ ثٔضُ٨ضمٌني وثټٙفٱٌني ـىٻ ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وثټفٙجً ثٖضٱٌو.ٛ

ًَٝ 8:اص رٚالص خغا٥ض ايكطاع االقتقارٚ ٟايتذاص ٟيف اي ُٔٝدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛرٟ
عً ٢املٓؾآت ٚاملقاْع

[/01أةسيل ]6102/صنعاء – طتأنح:
٨ٵو خٙن٩جء ثټٌىٿ ثؼصمج٨ج ً مىِ٩ج ً خٌبجِز ًبٌْ ثټٽؽنز ثټعىًًز ثټ٩ٽٌج مفمو ٨يل ثټفىظٍ وٜم
ًبٌْ ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز ثټٙنجٌ٨ز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ـّن ثټٹدىُ وٴٌجهر ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز و٨وه
من ثټصؽجً.
وٍض ثَضؼصمج ٧ٴجٻ ًبٌْ ثټٽؽنز ثټعىًًز ثټ٩ٽٌج مفمو ٨يل ثټفىظٍ إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ٸعريث ً من ثٖضمجٍن ثټصؽجًًز وثٖضنٕآس ثَضٴصٙجهًز من مٙجن ٪ومٕجًً ٪شؽجًًز ..مٌٝٱج ً " إن
ثټٽؽنز ثټعىًًز ٨مٽض ٘٨ض شٕٹٌپ ټؽجن من ثټوٰج ٧وثټوثلٽٌز وثٖضجټٌز وثټٙفز وثټٵ١ج ٧ثټمجٗ من
أؼپ إ٬جظز ثٖضصرضًًن من ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن ".
خووًه ٸٕٲ ًبٌْ ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز ثټٙنجٌ٨ز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ـّن ثټٹدىُ ٨ن ـؽم لّجبٌ
ثټٵ١ج ٧ثَضٴصٙجهي وثټصؽجًي ٍض ثټٌمن ؼٌثء ٴٙٲ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبهج ټٽمنٕآس
وثٖضٙجن ،٪ورضخه ټٽدنٌز ثټصفصٌز ټٽٵ١ج ٧ثَضٴصٙجهي وثټصؽجًي ٍض ثټدُضه ،وثټيي ٸدوه لّجبٌ
ٰجهـز وٸدرير شٵوً خأٸعٌ من  84مٽٌجً هوَضً.
وٴجٻ  :إن  67مٙن٩ج ً ٸدريث ً شرضً ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټهج ،و 82مٙن٩ج ً همٌ
خجټٹجمپُٰٝ ،ضً ٨ن ثٖضٙجن ٪وثٖض٩جمپ وثټىًٓ ومنٕآس ثٖضٕجًً ٪ثټٙ٭رير " ..مؤٸوث ً أن مةجس
ثِضَضٯ من ثټ٩مجٻ ٍض شٽٺ ثٖضٙجن ،٪ومنٕآس ثټٵ١ج ٧ثَضٴصٙجهي ـٌمىث من مٙوً ٌٕ٨هم ؼٌثء
شومري ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمٙجن ٪وثټدنى ثټصفصٌز ثَضٴصٙجهًز ثټصٍ ً٩مٽىن خهج ٍض ٨مىٿ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.

يوميات العــدوان

وأوٜق أن ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز خأمجنز ثټ٩ج٘مز خجټصنٌّٶ م ٪ثټ٭ٌٯ ثټصؽجًًز خجٖضفجٰ٥جس ش٩مپ
ـجټٌج ً ٘٨ض ً٘و ثٖضنٕآس ثَضٴصٙجهًز ثټصٍ شرضًس وهمٌس ٍض ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټيي
ثِصهوٯ شٽٺ ثٖضنٕآس ٍض ٨مىٿ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ..مدٌنج ً أنه ٌِصم ٨مپ شٵٌٌم م ٪ثٖضفٹمز
ثټصؽجًًز ټٽمّجبٌ ثټصٍ ش ٌٛ٩ټهج ثټٵ١ج ٧ثَضٴصٙجهي وثټصؽجًي ٍض ثټٌمن ،وثٖض١جټدز خجټص٩ىًٝجس
ثټصٍ ټفٵض خهيث ثټٵ١ج ٧ثټفٌىي ٍض ثټدُضه.
و٠مأن ًبٌْ ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز ثټٙنجٌ٨ز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ثٖضىث٠نني خٕأن ثٖضمَون ثټ٭يثبٍ َض
ٌِمج ثٖضىثه ثْضِجٌِز ٸجټوٴٌٶ وثټٵمق ..وٴجٻ " َض هث ٍ٨ټٽمىٯ وثټهٽ ٪ټوي ثٖضىث٠نني خٕأن ثټّٽ٪
ثټ٭يثبٌز ،وثټصهجٰض ٘٨ض رشثبهج ٸىن هيه ثټّٽ ٪مصىٌٰر ٍض ثْضِىثٳ مدرشث ً خ٩ىهر أِ٩جًهج إٗض
ثٖضّصىًجس ثټونٌج وٰٵج ً ټٓضِ٩جً ثټ٩جٖضٌز ٍض ٝ٬ىن ٔهٌ أو ٔهًٌن".
وخني أن ِدذ ثًشٱج ٧أِ٩جً خ ٞ٩ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ثْضِجٌِز َضن٩وثٿ مجهر ثټوًَٻ مج ثن٩ٹْ ىټٺ
٘٨ض ًٰ ٪أؼىً ثټنٵپَ ..ضٰصج ً إٗض أن خ ٞ٩ثٖضٙجن ٪شصىٴٲ ٨ن ثټ٩مپ نصٌؽز ثن٩وثٿ مجهر ثټوًَٻ،
وأن هيه ثٖضٙجن ٪شصٹدو لّجبٌ ٰجهـز خّدذ ثْضٍمز ثټمجنٵز ٖضجهر ثټوًَٻ.
وأٜجٯ ثټٹدىُ " إن ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ش٩مپ ٘٨ض ٌ٠ٳ أخىثح ثٖضن٥مجس ثټووټٌز
وثْضمم ثٖضصفور مني خوثًز ثټفٙجً ثټيي ًٱٌٜه شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ،وم١جټدصهم
خٱٺ ثټفٙجً ٨ن ثټّٱن ثټصؽجًًز وثټفجوًجس ثټ٩جٴٽز ٍض مىثنت خ ٞ٩هوٻ ثټؽىثً " ..مىٜفج ً أن
نفى  7آَضٯ ـجوًز خٝجب٨ ٪جټٵز ٍض شٽٺ ثٖضىثنت.
وـىٻ ه٨م ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ ټٽمصرضًًن وثټؽٌـى ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸو ثټٹدىُ أنه شم
شٕٹٌپ ٘نووٳ ثٔض٬جظز خٌأُ مجٻ  411مٽٌىن ًًجٻ ٴجخٽز ټٽًَجهر ٖضىثِجر نجٍـٍ وؼٌـى
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن مدٌنج ً أنه ٌِصم شٌّري  2ٴىثٰپ إ٬جظز ٍض ثْضًجٿ ثټٵجهمز إٗض ٸپ من
٨ون وټفؾ و٘٩ور.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓفعزٜٚ ٠غتٗزف َهتب قٓا ٠املغري٠

[/01أةسيل ]6102/صعدة – طتأنح:
ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وه من ثټ٭جًثس ثټهمؽٌز ٘٨ض ممصٽٲ موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مٹصذ ٴنجر ثٖضّرير ثټٱٝجبٌز خموًنز ٘٩ور مج أهي إٗض شومري ثٖضدنى وإټفجٳ أرضثً
خجټ٭ز خجٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر ټه من مفُضس شؽجًًز ومنجٍٻ مىث٠نني مونٌني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز
ِفجًٍ ،ض ـني ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي خ٭جًر ؼىًز موًًٌز مؽَ ثِصهوٰض منَٻ خموًنز
ٜفٌجن وأٌ٘ذ لُضټهج ِصز أٔمجٗ.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ رضخجشه خممصٽٲ ثْضِٽفز ثټٌٔجٔز وثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض
موًًٌجس ثټرشً ٢ثټفووهي خٕٹپ ٕ٨ىثبٍ وهّصريي.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب ١ثالث ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملز ١ٜٓتعظ

[/01أةسيل ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضوًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ٜمن ٬جًثشه ثټٌىٿ منٕآس ثټٵرص ثټؽمهىًي ثټّٹنٌز ومّ٩ٹٌ ثټٵىثس ثټمج٘ز ..مدٌنج أن
ثټٵٙٲ ٠جٻ ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ خموًنز ش َ٩مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهٌو وظُضظز ؼٌـى.

يوميات العــدوان

يوميات العــدوان

مــايو
 97ؽٗٝزاً ٚأنجض َٔ  <7دضذناً يف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢س ٞعهين مبٓطك ١ععٛإ
بايعافُ ١فٓعا٤

[/10مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  41مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  51آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًثس ٔنصهج ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ منصٙٲ ټٌپ ثټممٌْ ٘٨ض ـٍ ثٖضٌثون خمن١ٵز ِ٩ىثن ثټّٹنٌز.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نصؾ
٨نهج شومري ثټفٍ ثټيي ًٵٍ ٪ض ؼىټز ٔجً ٧ثْضًخ٩ني خمن١ٵز ِ٩ىثن خجټٹجمپ.
وأٔجً إٗض أن ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ وثټوٰج ٧ثٖضونٍ وثٖضىث٠نني ٍض ثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر هٌ٨ىث إٗض ثټفٍ
ثٖضنٹىح ټٽٵٌجٿ خ٩مٽٌز ثٔضِ٩جٯ وثٔضنٵجى وثنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض أنٵج ٛثٖضنجٍٻ ثټصٍ همٌس
خجټٹجمپَ ..ضٰصج ً إٗض أنه شم إِ٩جٯ ثٖضٙجخني إٗض مّصٕٱٌجس أمجنز ثټ٩ج٘مز ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.
وأوٜق أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض ٨وه من منج٠ٶ وأـٌجء ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّصهوٰج ً
م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ومن١ٵز ثټفٙدز وؼدپ ٌ٨دجن وٰؾ ١٨جن مج أهي إٗض إـوثط أرضثً ٸدرير ٍض
منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشومري موًؼجس م١جً ٘ن٩جء وثٖضٌىس وممٌثس ثټهدى ٟوثٔضٴُضٍ ٧ض ثٖض١جً ..مدٌنج ً
أن هيه ثټ٭جًثس ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  شأشٍ ٖضن ٪و٘ىٻ ثټ١جبٌثس ثٖضفمٽز خجٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز
وٸيث من ٪و٘ىٻ ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني ٍض ثټمجًػ ثټيًن شٵ٩١ض خهم ثټّدپ لجًػ و٠نهم وًٌ٬دىن
ٍض ثټ٩ىهر إٗض خُضههم.

َٓظُ ١ايقش ١ايعامل A ١ٝعزر اينشاٜا يف اي ُٔٝاصتفع اىل ;; 89ؽٗٝزاً ٚتنضص <ًَٕٛٝ >.
ؽدك

[/10مايى ]6102/جنيف – طتأنح:
أ٨ٽنض من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز ثټٌىٿ ثټؽم٩ز ثًشٱج٨ ٧وه ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ٘٨ض ثټٌمن إٗض
أٸعٌ من ٔ 8421هٌوث ً وشرضً مجَض ًٵپ ٨ن  7.5مٽٌىن ٔم ..ٚمفيًر ٍض نٱْ ثټىٴض من
شوهىً ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټ٩وًو من ثٖضنج٠ٶ.
وٴجټض ثٖضن٥مز ثټووټٌز ٍض خٌجن ټهج ثټٌىٿ أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ شنٱيهج ثټّ٩ىهًز و٨وه من
ثټووٻ ثٖضصفجټٱه أِٱٌس ٨ن ِٵىٔ 8422 ٟهٌوث ً وث٘جخز  5122آلًٌن وىټٺ مني ثټـ  89من
مجًُ وـصى ثټـ  47من إخًٌپ ثٖضجٌٜني.
وأٔجًس إٗض أن ىټٺ ًأشٍ ٍض ثټىٴض ثټيي شرضً ٌٰه مج َض ًٵپ ٨ن  7.5مٽٌىن ٔم.ٚ
ٸمج و٘ٱض من٥مز ثټٙفز ٍض خٌجنهج ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن خـ "ثٖضصوهىً" ،وخمج٘ز ٍض
مفجٰ٥جس وِ ٢وؼنىح ثټدُضه.

يوميات العــدوان

وټٱصض إٗض أن وؼىه نٵ ٚٸدري ٍض ثْضهوًز وثټ١ىثٴم ثټ١دٌز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ شٕهو ٨مٽٌجس ٴٙٲ
وم٩جًٷٍ ،ض ثټىٴض ثټيي أ٘دق ثټى٘ىٻ إټٌهج مص٩يًث ً شوًًؽٌج ً مج ًؽ٩پ نٵپ ثْضهوًز ثټرضوًًز
أٸعٌ ٘٩ىخز.
وأٔجًس ثٖضن٥مز ثٗض ثټنٵ ٚثټفجه ٍض ثٖضٌجه ثټنٌ٥ٱز ٍض ٸجٰز أنفجء ثټدُضه ٸجٰز وثټيي أ٘دق أٸعٌ
لٌ١ثًٌٰ ،مج أ٘دفض ثټدُضه ش٩جنٍ ثنٵ١ج٨ج ً ٍض ثټصٌجً ثټٹهٌخجبٍ ونٵٙج ً ـجهث ً ٍض ثټىٴىه ،مج ًؤظٌ
أًٝج ً ٘٨ض ؼهىه إًٙجٻ ثٖض٩وثس ثټ١دٌز ثټرضوًًز ،و٘٨ض ٨مپ ثٖضّصٕٱٌجس وٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ.
وـيًس من٥مز ثټٙفز ثټووټٌز من ًٍجهر ـجَضس ثَضټصهجح ثټٌبىي وثٔضِهجٻ ثټفجه وثٖضُضًًج..
مٕرير إٗض شٽٵٌهج  22شفيًٌث ً من ثـصمجٻ ثنصٕجً أوخةز خٌنهج ثټصهجح ثټّفجًج وثټفٙدز وـمى
ثټٝنٺ.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ يًُٛاطٓني ٚاملٓؾآت اؿٚ ١ٜٛٝاـزَ ١ٝيف عزر َٔ
قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/10مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن أمْ ثټممٌْ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٯ لُضټهج
ثټدنى ثټصفصٌز ومٵوًثس ثټٕ٩ذ من منٕآس ـٌىًز و٘نجٌ٨ز ولومٌز ٍض ٨وه من مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز.
ٰٱٍ مفجٰ٥ز ٘٩ور أٌ٘ذ ِد٩ز مىث٠نني ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن وثټٵٙٲ ثٖضوٰ٘٨ ٍ٩ض ثٖضفجٰ٥ز
لج٘ز ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز وثټصٍ ثِصهوٯ لُضټهج موًنز ٘٩ور ومنج٠ٶ ٜفٌجن وثٖضُضـٌ٦
وثٖضنَثټه وًثٍؿ ؤوث وِفجً منج٠ٶ آٻ ثټٌٙٱٍ وآٻ ـمٌوثن وثټدٵ ..٪ٸمج نصؾ ٨ن هيه ثټ٭جًثس
وثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩أرضثًث ً مجهًز ٍض ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وثٖضنجٍٻ.
وٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم من١ٵز ثټٙدجـز ثٖض١ٽز ٘٨ض من١ٵز ُٜض٧
هموثن وؼدپ ٌ٨دجن ٌ٬ح ثټ٩ج٘مز ومن١ٵز ثټفٙدز.
ٌٰمج أهي ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض مفجٰ٥ز ش َ٩إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز
أًخ٩ز آلًٌن ـٌغ ثِصهوٯ ثټٵٙٲ ثټٵرص ثټؽمهىًًز وثټٕجً ٧ثټ٩جٿ ومّ٩ٹٌ ثټٵىثس ثټمج٘ز
ومٙنُ٘ ٪ضؿ ثټوًن ټٙنج٨ز ثټدُضِصٌٺ ٍض ؼىټز ثټٹنوي وؼدپ أومجن ومّ٩ٹٌ ثټٽىثء  44موً٧
ٍض ثټؽنو وخ ٞ٩ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن م١جـن ثټٌّ٩ور ٍض ثٖضُ٩ض ومٌنجء ٨ون و٨وه من
ثټٱنجهٳ وثٖضفُضس ثټصؽجًًز خفٍ لىً مٹرس وم١جً ٨ون ثټووذ  وؼًٌَر ثټ٩مجٻ.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ خموًنز
ثټفوًز ومّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي ٍض ثټٙٽٌٲ ..وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ شم ثِصهوثٯ من١ٵز ٘رب ومنَٻ
مفجٰ ٦ثٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز مأًح ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٸصٌدز  54هٰج ٧ؼىي ٍض ٘جٌٰ و ثټٽىثء
ٌٰ ،817مج شم ثِصهوثٯ مٵٌ ٴٌجهر ثټٵٱٽز خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/10مايى ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي -ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض
مفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ شومري
منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثټؽو٨جن و ٔجـنز مفمٽز خمجهر ثټوًَٻ شجخ٩ز ٖضف١ز نٱٌ١ز ٸجنض
ٍض ًٌ٠ٵهج إٗض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ِجبٵهج.

ٚطاص ٠ايهٗضبا ٤ؼٌُ ايعزٚإ ايغعٛرَ ٟغؤٚي ١ٝاْكطاع ايتٝاص ايهٗضباَٚ ٞ٥ا ٜرتتب عً٘ٝ
َٔ ناصث ١إْغاْ١ٝ

[/10مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ـمٽض وٍثًر ثټٹهٌخجء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجءه ٸجمپ ثٖضّؤوټٌز ٌٰمج ًرتشذ ٨ن ثنٵ١ج ٧ثټصٌجً
ثټٹهٌخجبٍ من ٸجًظز إنّجنٌز لج٘ز ٍض ثٖضؽجٻ ثټٙفٍ وٸيث ثٖضٌجه وثټدٌةز وؼمٌ ٪منجـٍ ثټفٌجر
ثٖضٌشد١ز خفٌجر ثٔضنّجن ثټٌىمٌز.
وأوٜق خٌجن ٘جهً ٨ن وٍثًر ثټٹهٌخجء شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ أن ثټفٙجً ثټدفٌي
ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم وثټيي شّدذ خجن٩وثٿ ثټىٴىه "مجٍوس – هًَٻ"
ثٖضٕ٭پ ټدٵٌز مف١جس ثټصىټٌو ٍض ثټؽمهىًًز أهي ثٗض ثنٵ١ج ٧ثټٹهٌخجء ٨ن  91خجٖضجبز من ثټّٹجن.
وأٔجً ثټدٌجن إٗض أن ل١ى ٟنٵپ ثټ١جٴز ( 211ٷ – ٯ) مأًح ٘ -ن٩جء شٌٜ٩ض َض٨صوثءثس من
ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ٘٨ض ثټٌمن ٍض  84ثخًٌپ ثٖضجيض مج أهي إٗض لٌوػ مف١ز مأًح
ثټ٭جًٍز ٨ن ثټمومز مني ىټٺ ثټصجًًن وـصى ثټٌىٿ.
وټٱض إٗض أن ل ٢نٵپ ( 844ٷ – ٯ) ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ش ٌٛ٩ټٽٵٙٲ من ٴدپ ثټ٩ووثن وأهي إٗض
لٌوػ مفجٰ٥ز ٨ون ٨ن ثٖضن٥ىمز ثټٹهٌخجبٌز ثټى٠نٌز وٸيث ل 844( ٢ٷ – ٯ) ٍض مولپ
مفجٰ٥ز ش َ٩ول 844( ٢ٷ – ٯ) ٰؾ ١٨جن  /ـًََ لٙى٘ج ً ٍض من١ٵز ٰؾ ١٨جن.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف دغض مبٓطكٚ ١ار ٟخٛٝإ مبزٜض ١ٜسٛخ بعُضإ

[/10مايى ]6102/عمسان – طتأنح:
ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ؼرس خمن١ٵز وثهي لٌىثن موًًٌز ـىط مفجٰ٥ز ٨مٌثن ثټٌىٿ،
مج أهي إٗض ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌم  خٕٹپ ٸجمپ خني مفجٰ٥صٍ ٨مٌثن و٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأٸو مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ټٽؽّىً وثټٌ١ٴجس ًٌثه منهج ٴ ٪١ثٔضموثهثس وثٔض٬جظجس ټّٹجن ثٖضون وثٖضنج٠ٶ ثٖضمصٽٱز.

إفاب ١عؾضات املٛاطٓني يف غاص ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عز ايقكٝع مبزٜض ١ٜخزٜض بتعظ

[/10مايى ]6102/ثعص – طتأنح:
أٌ٘ذ ٨رشثس ثٖضىث٠نني ثټٌىٿ ؼٌثء ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټّو ثټٙٵٌ ٪خموًًٌز لوًٌ
مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ ٴصپ ثٖضىث٠نني
وشومري ثټدنٌز ثټصفصٌز وثٖضنٕآس ثټفٌىًز ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
وأٔجً إٗض أن ثټّو ثټيي ثِصهوٯ ثټٌىٿ إـوي ثٖضنٕآس ثٖضونٌز ثټصٍ ًّصٱٌو منهج ثٖضىث٠ن ٍض
ثټًَث٨ز وثټٌي ممج ًؤٸو همؽٌز ثټ٩ووثن.

َٓتز ٣األؽدال س ٟٚاإلعاق A ١ايعزٚإ تغبب يف تٛقف َ :77ضنظ ٚمجعَ ١ٝتدقق١

[/16مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
أٸو ثٖضنصوي ثټٌمنٍ ټٓضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن شّدذ ٍض
شىٴٲ ٴٌثخز  411مٌٸَ وؼمٌ٩ز ش٩نى خصىٰري ثټمومجس ثٖضصمٙٙز ټٓضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز ٘٨ض
مّصىي ٸجٰز ثٖضفجٰ٥جس.
وٴجٻ ثٖضنصوي ٍض خُض٘ ٫فٱٍ شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ىټٺ ثْضمٌ شّدذ ٍض م٩جنجر
إنّجنٌز ٸدرير ټٓضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز ٌِمج ثْضٔمجٗ ثټيًن ًفصجؼىن شأهٌُضً ٠دٌج ً مّصمٌث ً
وشص ٌٛ٩ـجَضشهم إٗض مٝج٨ٱجس ٘فٌز ٸدرير نصٌؽز شىٴٲ ثٖضؤِّجس ثٖض٩نٌز خصٵوًم ثټمومجس
ثٖضصمٙٙز مج ً ٌٛ٩ـٌجشهم ټٽم.ٌ١
ونجٔو ثٖضنصوي ٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٖض٩نٌز خفٵىٳ ثٔضنّجن وٸجٰز ثْضٌ٠ثٯ إٗض شفمپ
مّؤوټٌصهم ثٔضنّجنٌز شؽجه مج ًمٌ خه ثټٌمنٌني ٨جمز وثْضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز ٘٨ض وؼه
ثټمٙىٗ ،وىټٺ خجټ٩مپ ٘٨ض إًٵجٯ ثټفٌح ثټ٩ووثنٌز ثټمجًؼٌز ٘٨ض ثټٌمن ثټصٍ شصّدذ ٍض ـووط
مًَو من ثٔض٨جٴجس ْضخنجء ثټٌمن.
و٠جټذ خئٍثټز ثټف ٌ٥ثټدفٌي وثټؽىي ٨ن ثټٌمن ٔضّٰجؿ ثٖضؽجٻ ټصىٰري ثټ٭يثء وثټووثء وشؽنذ
ثٖضًَو من ثٖضآيس ثٔضنّجنٌز ،م٩ربث ً ٨ن أِٱه ثټٕوًو ٖضج و٘ٽض إټٌه ثْضـوثط وشوهىً ثْضوٜج ٧خٕٹپ
ٸدري خّدذ ثټ٩ووثن ثټيي نصؾ ٨نه شومري ثټ٩وًو من ثٖضنٕآس ثټفٌىًز وثْضـٌجء ثټّٹنٌز وإٍهجٳ
ثْضًوثؿ وإ٘جخز ثټٹعري من ثٖضىث٠نني خئ٨جٴجس وؼٌوؿ.
وٴجٻ منصوي ثْضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز "إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټيي ًٱٌ ٛـٌ٥ث ً ؼىًج ً
وخفًٌج ً ٘٨ض ثټٌمن شّدذ ٍض شٱجٴم م٩جنجر ثٖضىث٠نني خٕٹپ ٬ري مّدىٳ ټٹن ثٖضأِجر ثٔضنّجنٌز أټٵض
خآظجًهج خٙىًر أٸرب ٘٨ض ـٌجر ثْضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز ـٌغ أن م٩جنجشهم و٘ٽض إٗض هًؼز َض

يوميات العــدوان

ًمٹن شٙىًهج ٰئىث ٸجن ثټفوًغ ٨ن ٌ٤وٯ ثْضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز ٍض ثْضوٴجس ثټ٩جهًز ًدني أن
أوٜج٨هم وم٩جنجشهم شَهثه خٙىًر أٸعٌ ممج ٨ٽٌه خٵٌز أٌٰثه ثٖضؽصمٰ ٪ئن أوٜج٨هم ثټٌىٿ
وٌ٤وٰهم أ٘دفض ٍض ٤پ ثټ٩ووثن ٬جًز ٍض ثټ٩ٙىخز ،وأ٘ىثشهم ثټٌىٿ ټم ش٩و مّمى٨ز وم٩جنجشهم
ثټٙفٌز وثَضؼصمجٌ٨ز ټم ً٩و ًٽصٱض إټٌهج ،وخجس ثټٹعري منهم ٬ري ٴجهًًن ٘٨ض ثَضنصٵجٻ من مٹجن إٗض
آلٌ أو ٴٝجء ـىثبؽهم ثټٌىمٌز خّدذ إ٨جٴجشهم".
وأٜجٯ خٌجن ثٖضنصوي "إن ثٖض٩جٴني ثټٌىٿ َض ًّص٩ٌ١ىن ٍض ٤پ ثټٌ٥وٯ ثټٌثهنز ثټفٙىٻ ٘٨ض
ثټمومجس ثٖضّصمٌر ثټصٍ َض ًمٹن ثَضِص٭نجء ٨نهج من ٘نووٳ ً٨جًز وشأهٌپ ثٖض٩جٴني ولج٘ز شٽٺ
ثټمومجس ثټُ٩ضؼٌز ټٽيًن ټوًهم أمٌث ٛمَمنز ُٰٝض ً ٨ن أن آَضٯ ثْضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز من
ممصٽٲ أنىث ٧إ٨جٴصهم ثټّمٌ٩ز وثټدرصًز وثټيهنٌز وثټفٌٸٌز ًفٌمىن ثټٌىٿ من ثټص٩ٽٌم خّدذ
شىٴٲ موثًُ ثټومؾ وثٖض٩جهو وثٖضٌثٸَ.
وثِص ٌٛ٩ثٖضنصوي ٍض خٌجنه خ٘ ٞ٩ىً ثٖض٩جنجر ثٔضنّجنٌز ثْضټٌمز ثټصٍ شٽفٶ رضًث ً ٸدريث ً
خجْضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز ٍض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس ،مؤٸوث ً أن ىټٺ يشء ٴٽٌپ ممج أشٌق ټٽمنصوي
ثټصٌ٩ٯ ٨ٽٌه ټنفى  4مُضًني م٩جٳ خفّذ خ ٞ٩ثټصٵوًٌثس.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜغتٗزف َٝزإ ايغبعني بايعافُ ١فٓعا٤

[/16مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ٰؽٌ ثټٌىٿ ثټّدض مٌوثن ثټّد٩ني
خأمجنز ثټ٩ج٘مز خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن أهي إٗض إـوثط
أرضثً ٍض ثٖضٌوثن ثټيي ًّصموٿ ٸًٌ١ٶ ورشًجن هجٿ ًٌخ ٢ثْضـٌجء ثټٕمجټٌز خجْضـٌجء ثټؽنىخٌز
ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ شومري ثټدنى ثټصفصٌز ثٖضونٌز وثټّ٩ٹًٌز وٴٙٲ
ثٖض١جًثس ثٖضونٌز وثٖضىثنت ثټدفًٌز وثټؽّىً وثټٌ١ٴجس وٸپ مٵوًثس ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

اعتؾٗار دٓزٚ ٟإفاب = ١آخض ٜٔإثض غاصات د ١ٜٛيطريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعً ٢قافظ١
فعز٠

[/16مايى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو ؼنوي وأٌ٘ذ  6آلٌون ،ثټٌىٿ ،إظٌ ٨ور ٬جًثس ؼىًز نٱيهج ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
وثِصهوٰض مىٴ٩ج ً ّ٨ٹًٌج ً خمن١ٵز آٻ ٨مجً موًًٌز ثټٙٱٌثء خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًفٽٶ خٕٹپ
مٹعٲ ٍض ِمجء موًًٌجس ـٌوثن وِجٴني وًثٍؿ ؤوثء وثټ٥جهٌ.
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وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو نٱي ٬جًثس مص٩وهر ٘٨ض موًًٌجس ِفجً مّصهوٰج ً ٨ور منج٠ٶ
ٌٰهج نؽم ٨نهج آظجً مجهًز ٸعرير ٍض ثٖضَثً ٧وثٖضمصٽٹجس وټم شّؽپ ـصى ثټٽف٥ز أي إ٘جخجس
خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞغتٗزف َز ١ٜٓسضٜب يف َأصب بتغع غاصات د١ٜٛ

[/16مايى ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ ٤هٌ ثټٌىٿ شّ٬ ٪جًثس ؼىًز ثِصهوٰض موًنز ـًٌذ
خمفجٰ٥ز مأًح وأِٱٌس ٨ن إ٘جخز لمّز أٔمجٗ من ثٖضونٌني خئ٘جخجس ل١رير.

َٓظُ َٖٔٛٝ ١صاٜتػ Aايٓظاّ ايغعٛر ٟاعتدزّ سخا٥ض عٓكٛر ١ٜقضَ ١رٚيٝاً يكقف
ايُٝٓٝني

[/10مايى ]6102/نيىيىزك ـ طتأنح:
ٸٕٱض من٥مز "هٌىمن ًثًصْ ووشٖ" أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصموٿ ىلجبٌ ٨نٵىهًز
مفٌمز هوټٌج ً من ٘ن ٪أمريٸٍ ټٵٙٲ ثټٌمنٌني.
ونٵپ مىٴٌٰ" ٪ثنْ ٨ "42ن ثٖضن٥مز ثٖضوثٰ٩ز ٨ن ـٵىٳ ثٔضنّجن إٰجهشهج ٍض خٌجن ثټٌىٿ ثْضـو٨ ،ن
وؼىه ٘ىً ومٵجٌٰ ٪٠وًى و٬ريهج من ثْضهټز ثټصٍ شؤٸو ثِصموثٿ ىلجبٌ ٨نٵىهًز ثٖضف٥ىًر ٨جٖضٌج ً
من ٘ن ٪أمريٸٍٍ ،ض ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لُضٻ ثْضِجخٌ ٪ثْضلرير
٘٨ض ثټٌمن.
وأٸوس أنهج شعدصض من لُضٻ شفٽٌپ ٘ىً ټٓضٴمجً ثټٙنجٌ٨ز أن هيه ثټيلجبٌ ثِصمومض ٍض هٝدز
مًَو٨ز ٘٨ض مّجٰز  611مرت من ٨رشثس ثٖضدجنٍ ثټىثٴ٩ز ٍض مؽمى٨ز من أًخ ٪إٗض ِض ٴٌي.
وأٸوس ثٖضن٥مز ثټصٍ شصمي من نٌىًىًٷ مٵٌث ً ټهج ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز شفصىي ٘٨ض ٨رشثس أو مةجس
ثټيلجبٌ ثټٙ٭رير ثټصٍ شنٱؽٌ ٨نو ثًش١جمهج خجْضً ٛوشنصرش ٘٨ض مّجـز وثِ٩ز ،شٵجًح مّجـز
مٽ٩ذ ٸٌر ٴوٿ ،وهى مج ًؽ٩پ ٸپ ٔم ٚمصىثؼو ٍض مٹجن ثټهؽىٿ ٌٜ٨ز إٗض ثٖضىس أو ثٔض٘جخز
خؽٌوؿ ،وأـٌجنج ً َض شنٱؽٌ ثټيلجبٌ ثټٙ٭رير ٍض وٴصهجٰ ،صصفىٻ خ١دٌ٩صهج إٗض أټ٭جٿ أًٌٜز.
ًيٸٌ أن ثټىَضًجس ثٖضصفور ٴجمض خصٙوًٌ ٸمٌجس ٸدرير من ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز ټٽّ٩ىهًز ٍض ثټٱرتر
ثٖضمصور خني  8971و.8999

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢طاص اؿزٜز ٠ايزٚيٞ

[/10مايى ]6102/الحديدة – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض م١جً ثټفوًور ثټووذ .
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ٠جٻ موًػ ثٖض١جً
وثټٙجَضس ثټٌبٌٌّز مج شّدذ ٍض إټفجٳ أرضثً مجهًز ٸدرير ..مٕريث ً إٗض أن ثِصهوثٯ م١جً
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ثټفوًور ًأشٍ ٍض إ٠جً ل١ز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٱٌ ٛـٙجً ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ومن ٪و٘ىٻ
ثٔضموثهثس ثٔض٬جظٌز وثٔضنّجنٌز إٗض ثٖضىث٠نني.

تكضٜض Aققف س ٞععٛإ بأَاْ ١ايعافُ ١اعتٗزف إْٗا ٤سٝا ٠ايبؾض ٚتزَري نٌ َكَٛات
اؿٝا٠

[/10مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثًشٹذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ ٘٨ض ثټٌمن ؼًٌمز ؼوًور شٝجٯ إٗض ِٽّٽز ؼٌثبمه ثټدٕ٩ز
ثټصٍ ثًشٹدهج ٍض ـٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ شمعٽض ٍض ٴٙٲ ـٍ ثٖضٌثون ثټّٹنٍ خمن١ٵز ِ٩ىثن خأمجنز
ثټ٩ج٘مز مج أهي إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز أٸعٌ من  75مىث٠نج ً وشومري ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز ٍض ثټفٍ.
وخني شٵًٌٌ ثټٽؽنز ثټى٠نٌز ټصىظٌٶ ؼٌثبم ثټ٩ووثن وشنٌّٶ ؼهىه ثٔض٬جظز أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي –
ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض ثټفٍ ثټّٹنٍ خمن١ٵز ِ٩ىثن خموًًٌز ٔ٩ىح خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٍض ثټّج٨جس ثْضوٗض
من ًىٿ ثټؽم٩ز ثٖضجٌٜز ثِصهوٯ إنهجء ـٌجر ثټدرش ومّجٸنهم ٍض شٽٺ ثٖضن١ٵز وشومري ٸپ مٵىمجس
ثټفٌجر ٸمج ٰ٩پ ٍض ـٍ ٰؾ ١٨جن وثټٹعري من ثٖضنج٠ٶ ٍض ٘٩ور و٨مٌثن وثټفوًور و٨ون وټفؾ
و٬ريهج.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أن ثټفٍ ثټّٹنٍ ثټيي ثِصهوٰه
ثټ٩ووثن أـو ثْضـٌجء ثټٕ٩دٌز وًصٹىن من خٌىس ِٹنٌز ٘٭رير مدنٌز من ثټ١ىح خوثلٽهج ٌ٬ٯ
ٌٜٵزٌٰ ،مج ًٍ ٌٖ٩ض خ ٞ٩منجٍٻ ثٖضىث٠نني أٸعٌ من ظُضط أرس ومج َض ًٵپ ٨ن شّ٩ز أٔمجٗ
وخٝ٩هج ًصٹىن من ٌٰ٬ز وـمجٿ وثټدًّ ٞ٩ٹنهج ِصز إٗض ِد٩ز أٌٰثه.
وٴجٻ ثټصٵًٌٌ " ټ٩پ ثټٙىًر ثټصٍ شٙوٿ مٕج ٌ٨من ًَوً مٹجن ِٵى ٟثټٙجًوك هى مج ًأًنجه ٍض
منَٻ خٌض مفمو ٘جټق ثټ٩ٙٱجنٍ ثٖضٽٵذ " رشًز" من خٵجًج أُٔضء مصنجظٌر من ټفم ثټٝفجًج
وثټومجء ثٖضٽ١مز ٍض خٵجًج مُضخْ أو أظجط ،خٵجًج ـٌجر وؼَء من ټ٩دز ،مَٳ من ٸصجح ٨نومج
شٙٱفنجهج وؼونجهج شصفوط ٨ن ثٔضِ٩جٰجس ثْضوټٌز ْضرسر ټم شؽو ٌٰ٘ز ټص١دٌٶ مج ش٩ٽمصه ٍض هيث
ثټٹصجح من ش٩ٽٌمجس ثٔضِ٩جٰجس ثْضوټٌز وإنٵجى ثټفٌجر ْضن ـٌجشهم ثنصَ٨ض خمنصهى ثٔضؼٌثٿ ٸأنهج
أوًثٳ ثټٹصجح ثٖضمَٳ ".
وأٜجٯ " ٍض هيث ثٖضنَٻ ثټيي ټم ً٩و منه إَض ثټٌٸجٿ أخج ً ؼًٌفج ً وأمج ً خني ثټفٌجر وثٖضىس ًفجوٻ
ثټ١ذ إنٵجى ـٌجشهج،ټٹن ثټفٙجً ثټيي ًٱٌٜه ثټ٩ووثن ًفٌمهم ـصى من ثټووثء خ٩و أن ـٌمهم
من ثٖضأوي وثْضمن وأٰؽ ٪ٴٽىخهم وٸپ من ټه ٴٽذ خىـٌٕز ثِصهوثٯ ثْضخًٌجء ثټيي ثنصَ ٧ـٌجر
أًخ ٪من خنجشهم وثخنصهم ثٖضصَوؼز و٠ٱٽٌهج ثټصٍ نَـض من منَټهج إٗض ىټٺ ثټفٍ ثټّٹجنٍ ثټيي
٤نصه أمنج ً ٸىنه َض ًفصىي ٘٨ض أي منٕأر شعري ٔهٌز ثټ٩ووثن َضِصهوثٰه " ..مٕريث ً إٗض أن ثټٵٙٲ
أهي إٗض ثِصٕهجه ٨وه من ثټٱصٌجس ٍض ٨مٌ ثټَهىً وأٿ ٔجخز م٠ ٪ٱٽٌهج مفمو وًًمجُ" لمْ
ِنىثس و٨جمجن ونٙٲ " ثټٽيثن ِفٶ ؼّوهمج ثټ٭ٝجن وشنجظٌس أُٔضؤهمج وأن ثٖضىس ً٬م

يوميات العــدوان

ٴّىشه ًـم ثْضٿ ممج ټى ًأس أُٔضء ٠ٱٽٌهج ولج٘ز ثټٱصى مفمو ثټيي ثًش١م ؼدٌنه خجټٕ٥جًج
وثټٌٸجٿ ټٌصنجظٌ ممه ٘٨ض أً ٛشٕهو خدٕج٨ز ثټ٩ووثن ووـٌٕصه.
وشجخ ٪ثټصٵًٌٌ" ٤ن ثټٱًٌٶ ثٖضٌوثنٍ ټصىظٌٶ ؼٌثبم ثټ٩ووثن أن ىټٺ أخٕ ٪مج ًمٹن ًؤًصه أو ِم٩ه
ټٹن ل١ىشني ٴجهشه إٗض ثٖضنَٻ ثٖضؽجوً مٌٸَ ثَضنٱجً وٌٰه ِٵ ٢ثټٙجًوك ومنه ثنصرش ثټٌ٨ذ ٍض
ثټفٍ وشٱٌٳ ثٖضىس ٘٨ض ؼمٌِ ٪جٸنٌه ،إنه منَٻ ٨دوهللا أـمو ثټٹدم  ثټيي ټم ً٩و منه مج ًوٻ ٘٨ض
وؼىهه إَض ٔهجهر أخنجء ثټفٍ".
ووٰٵج ً ټٽصٵًٌٌ ٰئن ثْضمني ثټرش ٍ٨ټٽفٍ ثټّٹنٍ وأمه وخنجشه ثټّض ٴٝىث مرص٨هم شفض ثټٌٸجٿ
وټم ًّٽم منهم إَض وټوهم ثٖض٩جٳ ٨ٵٽٌجً ..مصّجبُضً هپ ٴصٽصهم ثټٕ٥جًج ؟ أٿ ٴصٽهم ثټٌٸجٿ وثټرتثح
ثټيي شنجظٌ من ؼندجس ثټوثً ٨ٽٌهم ؟ أو ٴصٽهم ثټٌ٨ذ ؟.
وٴجٻ " ٍض شٽٺ ثټٽف٥جس ثټٵٽٌٽز ثټٱج٘ٽز خني ـٌجر ٸجنض ْضرسر ثْضمني ثټرش ٍ٨ټهم خٹپ آمجټهج
ثټٌ٩ث ٛوخني مىس مدج٬ض ٬جهً َض أـو ًوًي ٸٌٲ مجشىث خم٥ٽمصهم وٰؽٌ٩صهم هون أن ًرتٸىث
ٔجهوث ً أو وٌ٘ز ،ټٵو ثنصهى ثټؽمٌ ٪وخٵٌض ثٖضأِجر ثٖض٩ٽنز شمٱٍ مأِجر وًثءهج َض أـو ًٌثهج،
خٵٌض ثْضٿ ثټصٍ ٰٵوس ؼمٌ ٪أخنجبهج وخٵض ثټَوؼز ثټصٍ ٰٵوس رشًٺ ـٌجشهج ٰٵو ٸجنض لجًػ
ثٖضنَٻ خٌٰٵز ثخنصهج ثټصٍ ش ٪ٝمىټىهثً ،أي َ٨ثء أو مىثِجر ًمٹن أن شٵوٿ ټهيه ثٖضٌأر وهپ ٌِٙمو
٨ٵٽهج أمجٿ هيث ثٔضؼٌثٿ ثٖضؽنىن ثټيي َض ٨ٵپ ټه أٿ شٽفٶ خىټوهج ثټيي نؽج ".
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ًٌٰٶ ثټنَوٻ ثٖضٌوثنٍ ټٽفٍ ثټّٹنٍ ٍض ـجټز ىهىٻ خمج ٔجهوه ،إى مج شَثٻ
ثٖضآيس شصىثٗض ٘٨ض هيث ثټفٍ ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٥جټم.
وأٜجٯ  :إن منََض ً ٘٭ريث ً ًٝم ٌٰ٬ز وـمجٿ ٸجنض ثْضٿ ثټصٍ أٰنض ـٌجشهج ٔض٩٠جٿ ٘٭جًهج شأمپ
أن شٱٌؿ خهم وشٌثهم ًٹربون أمجمهج ټرتي ظمٌر ٸٱجـهج ،خج٬صهج ثټٙجًوك وخوأس ٔ٥جًجه شٵصپ
ثټفٌجر ،وټم شٱٹٌ أمٌنز ٘جټق ثټفٌثٍي ٨ 45جمج ً أن شيهپ ٨ن ٘٭جًهج وثلصجًس أن شفمٌهم
خفٌغ َض ًصؽجوٍ أٸربهم ثټصجِ٩ز وأ٘٭ٌهم ثټٕهًٌن خؽّوهج وأن شؽ٩ٽه هً٨ج ً ټفمجًصهم.
وشجخ : ٪هؤَضء ثټٙ٭جً ټم ًٌٰ٩ىث أن خىِ ٪أـو أن ًٌِپ إؼٌثمه و٘ىثًًمه ټٌٵصپ هيه ثْضٿ ٰ٥ٽىث
ًفٌٸىنهج وًرصلىن منجهًن إًجهج أن شٱٌٶ ،ش٩ىهوث أن شؽٌدهم ټيټٺ ټم ًٹرتظىث ټٽومجء ثټصٍ
شٌّپ من ٸپ أنفجء ؼّوهج ټٵو ٤نىث أنهج ټن شرتٸهم ٰهٍ ټم شٱ٩پ ىټٺ من ٴدپ م١ٽٵجً،
ٌِٹربون وشٹرب م٩هم هيه ثټٱجؼ٩ز وًوًٸىن من ٴصپ أمهم وٌِ٩ٽمىن أنهج ـمصهم ٍض ـٌجشهج
وأ١٨صهم ثټفٌجر خمىشهج".
وثلصصم ثټصٵًٌٌ خجټٵىٻ " إن هيث ثټفٍ ثټّٹنٍ ثټنجبٍ ثٖضفٌوٿ معپ ًمنٍ مٙ٭ٌ ٰٵو ٜم أرس
من م٥٩م منج٠ٶ ثټٌمن ش ٌٖ٩م٩ج ً وشصأټم م٩ج ً وشدٹٍ وشٱٌؿ وشصٹجٰپ وشرتثـم وَض ٌٰٳ خني أرسر
وأرسرً ،ٹٕٲ هيث ثټفٍ ٸم هى ثټٌمن خؽمٌٰ ٪ةجشه ومنج٠ٵه مّصهوٰج ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي –
ثْضمًٌٹٍ وٸم هى مصمجِ ٌٺ ومصآلٍ و٘جمو ".
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اعتؾٗار َٛ 87اطٓني ٚإفاب 8> ١آخض ٜٔيف غاص ٠د ١ٜٛعًَٓ ٢طك ١املغكا ٠مبزٜض ١ٜايغز٠
قافظ ١إب

[/10مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثِصٕهو  81مىث٠نني وأٌ٘ذ  87آلٌون خٌنهم  4أ٠ٱجٻ ٍض ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثٖضّٵجر
خموًًٌز ثټّور مفجٰ٥ز إح وىټٺ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ثټّور ٨دو ثټفٹٌم ثټٕوثهي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ أن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضن١ٵز أهي إٗض شومري ظُضظز منجٍٻ نهجبٌج ً وشرضً ٨وه آلٌ من ثٖضنجٍٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن
ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ شىث٘پ ثټدفغ شفض ثْضنٵج٨ ٛن أي ٜفجًج ًفصمپ وؼىههم شفض ًٸجٿ
ثٖضنجٍٻ.

ٚاؽٓطٔ تعرتف بتظٜٚز ايغعٛر ١ٜبكٓابٌ عٓكٛر ١ٜاعتدزَت يف ايعزٚإ عً ٢ائُٝ

[/10مايى ]6102/واشنطن  -طتأنح:
ث٨رتٰض ثټىَضًجس ثٖضصفور ثْضمريٸٌز ٨ن شَوًوهج ټٽن٥جٿ ثټّ٩ىهي خٵنجخپ ٨نٵىهًز ثِص٩مٽض ٍض
ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن..مربًر ىټٺ خأن منصؽجشهج من هيث ثټنى ٧شفرتٿ خرصثمز ٜىثخ ٢ثَضنٱؽجً.
وٴجٻ مّؤوٻ ّ٨ٹٌي أمًٌٹٍ خجټدنصج٬ىن ٨ٵذ إظدجس من٥مز "هٌىمن ًثًصْ ووشٖ" ثِصموثٿ
ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز ىلجبٌ ٨نٵىهًز ٍض ٬جًثشه ثټؽىًز ثټ٩ووثنٌز ٍض ثټٌمن أن وثٔن١ن
ٍوهس ثټّ٩ىهًز خيلجبٌ ٨نٵىهًز خ٩و ثټصَثٿ ثټًٌج ٛخأن "ًنفرص ثِصموثٿ شٽٺ ثټيلجبٌ
خأهوثٯ ّ٨ٹًٌز مفوهر خىٜىؿ ،وأن َض ًصم ثِصموثمهج ٍض منج٠ٶ مٌ٩وٯ أن ٌٰهج مونٌني أو
ًٵ١نهج ٍض ثټ٩جهر مونٌىن".
وٍ٨م ثٖضّؤوٻ ثْضمًٌٹٍ أن "ثټىَضًجس ثٖضصفور شٙن ٪ىلجبٌ ٨نٵىهًز شفرتٿ ثټرش ٟثټٙجًٿ
خجَضنٱؽجً خٕٹپ ٔده ٸجمپ"...مٌٝٱج أن هيث ٨نرص ـجِم ٍض ثټٌّجِز ثْضمًٌٹٌز ثټصٍ شرشٯ ٘٨ض
شٙوًٌ ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز...ـو ٴىټه.
وأٜجٯ أن ثټىَضًجس ثٖضصفور "شألي ٘٨ض مفمپ ثټؽو ٸپ ثٖض٩ٽىمجس ثٖضص٩ٽٵز خّٵى ٟٴص٘ض مونٌني ٍض
ثْض٨مجٻ ثټؽجًًز ٍض ثټٌمن" ...هثٌ٨ج ً "ٸپ ثْضٌ٠ثٯ إٗض ثـرتثٿ ثټٵجنىن ثټووذ  ثٔضنّجنٍ وثشمجى ٸپ
ثٔضؼٌثءثس ثٖضصجـز ټٽفو خأٸرب ٴوً ممٹن من إټفجٳ ثټرضً خجٖضونٌني".
من ؼجنده ث٨رتٯ ثټنج٠ٶ خجِم شفجټٲ ثټ٩ووثن ٨ٽی ثټیمن خٵیجهر ثټّ٩ىهیز ثٖضو٨ى أـمو ّ٨یٌی
خجِصموثٿ ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهیز ٰی ثټیمن وٴجٻ إن ثټٵنجخپ ثټصی أٔجً شٵٌیٌ من٥مز 'هیىمن ًثیصْ
ووشٖ' إټی أنهج 'أِٽفز مف٥ىًر' شُّصموٿ ٰی ثټیمن خج٨صهج ټنج ثټىَضیجس ثٖضصفور.
وٴجٻ ّ٨یٌی خفّذ مجىکٌس ٴنجر 'ِی إن إن' ثْضمًٌٹٌزً ،هث ً ٨ٽی ِؤثٻ ـىٻ مج أٸوشه ثٖضن٥مز
٨ن ثِصموثٿ ثټّ٩ىهیز ټٵنجخپ ٨نٵىهیز من نىٰ CBU-105 ٧ی ثټیمن ،إن خُضهه شّص٩مپ
خجټٱ٩پ شٽٺ ثټٵنجخپ ،وټٹنه خًٌ خأنهج شّصهوٯ ثِضټیجس ثټّ٩ٹًٌز

يوميات العــدوان

وشجخّ٨ ٪یٌی مصّجبُضً :هی ټیّض ٬یٌ ٴجنىنیز وإىث کجنض شٽٺ ثټٵنجخپ ٬یٌ ٴجنىنیز ٰٽمجىث ٴو
شدی٩هج ثټىَضیجس ثٖضصفور؟.
ًيٸٌ أن ثټٵندٽز ثټ٩نٵىهًز ثټىثـور شفصىي ٘٨ض ٨رشثس ثټٵنجخپ ثټٙ٭رير ًصفىٻ خٝ٩هج إٗض مج
ًٕده أټ٭جمج ً لٌ١ر ٘٨ض مونٌني ٍض ـجٻ ٨وٿ ثنٱؽجًهج خ٩و ث٘١وثمهج خجْضً.ٛ
وٸجنض من٥مز "هٌىمن ًثًصْ ووشٖ" ٴو أٸوس أمْ ثْضـو وؼىه ٘ىً ومٵجٌٰ ٪٠وًى وأهټز
ألٌي شؤٸو ثِصموثٿ ىلجبٌ ٨نٵىهًز من ٘ن ٪ثټىَضًجس ثٖضصفور ٍض ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ شٕنهج
ٴىثس ثټ٩ووثن خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز لُضٻ ثْضِجخٌ ٪ثْضلرير ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق خٌجن ثٖضن٥مز أن هيث ثټنى ٧من ثټيلجبٌ "ًٕٹپ لٌ١ث ً ٠ىًپ ثْضمو ٘٨ض ـٌجر ثٖضونٌني"،
ُ٨ضور ٘٨ض أنهج مف٥ىًر خمىؼذ ثشٱجٴٌز أخٌمض ٍض  4118ووٴ٨ ٪ٽٌهج  886خٽوثً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ ثالثني غاص ٠عًَ ٢طاص عزٕ

[/10مايى ]6102/عدن – طتأنح:
أوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵىثس ثٖضّٽفز ثٖضّنىهر خجټٽؽجن
ثټٕ٩دٌز ٜد١ىث ممَنج ً ټٓضِٽفز خمن١ٵز ثټصىثهٍ ًفصىي ٘٨ض ٨صجه ّ٨ٹٌي مصنى٨ ٧ٵذ ٌٰثً
ثټ٩نجرص ثٔضًهجخٌز من ثٖضن١ٵز ٸمج شم ث٨صٵجٻ  5من شٽٺ ثټ٩نجرص.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن أٸعٌ من ٬ 41جًر ٘٨ض م١جً ٨ون خجټصَثمن م٪
مفجوټز ټد٨ ٞ٩نجرص ثٔضًهجح وثٖضٌشَٴز ټٽهؽىٿ ٘٨ض ثٖض١جً ..مؤٸوث ً أن أخ١جٻ ثټٵىثس ثٖضّٽفز
وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز شٙووث ټهيه ثٖضفجوټز وأـد١ىث ثټهؽىٿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي نٱي ٬جًثس مٹعٱه ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ خمىً مٹرس
وثټٌٕن ٨عمجن وٸًٌرت وثټ ًٌٖ٩وثٖض١جً وؼًٌَر ثټ٩مجٻ و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات َهجف ١عًَٓ ٢اطل َٛٚاقع عغهض ١ٜمبأصب

[/10مايى ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي  -ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز مٹعٱز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ وثٖضىثٴ٪
ثټّ٩ٹًٌز وثٖضونٌز ٍض مفجٰ٥ز مأًح ٍض مفجوټز ًجبّز ٔضًٵجٯ شٵوٿ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز
خجشؽجه موًنز مأًح.

يوميات العــدوان

ايكا ِ٥بأعُاٍ ٚطٜض ايهٗضبا ٤ذنشص َٔ ناصث ١إْغاْٚ ١ٝب ١ٝ٦ٝيف اي ُٔٝدضا ٤اعتُضاص
اؿقاص ايغعٛرٟ

[/10مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ـيً ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټٹهٌخجء وثټ١جٴز ثٖضهنوُ ٨جهٻ ىمٌثن من ـووط ٸجًظز إنّجنٌز
وخٌةٌز ٍض ثټٌمن ؼٌثء ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټّ٩ىهي " ثټدفٌي وثټربي وثټؽىي " ثٖضٱٌو٘٨ ٛض
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خ٭ري وؼه ـٶ ٴجنىنٍ أو إنّجنٍ.
وٴجٻ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو خٙن٩جء ثټٌىٿ ،ن٥مصه وٍثًر ثټٹهٌخجء وثټ١جٴز ورشٸز ثټنٱ ٢ثټٌمنٌز
" إن ثنٵ١ج ٧ثټٹهٌخجء أظٌس ِٽدج ً ٘٨ض ؼمٌ ٪منجـٍ ثټفٌجر وٴ١ج٨جشهج ثٖضمصٽٱز خمج ٌٰهج ثټٵ١ج٧
ثټٙفٍ ثټيي أهي شىٴٲ ثټٹهٌخجء إٗض وٰجر ٨وه ٸدري من ثټفجَضس " ٌ٬ٯ ثټ٩مٽٌجس وثټ٭ٌّپ
ثټٹٽىي و٬ريهج" وشأظٌ ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨وّٰوس ثٖضفجٌ٘پ ثټًَثٌ٨ز وشٽٱهج نصٌؽز شىٴٲ مٝمجس
ثٖضٌجه وثټصربًو ".
وأٜجٯ  :مني خوثًز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن شم ثِصهوثٯ ٴ١ج ٧ثټٹهٌخجء خص ٌٛ٩هوثبٌ
 844ٸٌٽىٰىټض ٍض ـًََ ْضرضثً لُضٻ ثټممّز ثْضًجٿ من ثټ٩ووثن وشٌٜ٩ض ل١ى ٟثټنٵپ 211
ٸٌٽىٰىټض َض٨صوثء شم ٘٨ض إظٌه لٌوػ مف١ز مأًح ثټ٭جًٍز وټم ًصم إ٨جهشهج إٗض ثټٌىٿ".
وټٱض ثٖضهنوُ ىمٌثن إٗض ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ شىثؼه ٴ١ج ٧ثټٹهٌخجء نصٌؽز ٨وٿ شىٌٰ ثټىٴىه " مجٍوس
وهًَٻ" مج ِجهم ٍض ٨وٿ شمٹن ثٖضؤِّز من شٕ٭ٌپ مف١جس ثټصىټٌو ٍض مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز إَض
خجټفو ثْضهنى ..مدٌنج ً أن ٨مٽٌز ثټصىټٌو شرتثوؿ ٍض شٽٺ ثٖضف١جس خـ  411مٌؽجوثس ٌٰمج ثټ١ٽذ ثټٌىٿ
٘٨ض ثټٹهٌخجء أٸعٌ من  8411مٌؽجوثس.
وشجخ : ٪إن مف١ز مأًح ثټ٭جًٍز مصىٴٱز مني منصٙٲ أخًٌپ ثٖضجيض ـصى ثټٌىٿ ولّجبٌ إًٵجٯ
ثٖضف١ز ٍض ثټٌىٿ ثټىثـو  421مٽٌىن ًًجٻ ،خمج ً٩نٍ شىٴٲ ٖضور ً 82ىٿ خمّجًر ظُضظز مٽٌجًثس
و 461مٽٌىن ًًجٻ ".
وأٔجً ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټٹهٌخجء وثټ١جٴز إٗض أن مف١ز مأًح ثټ٭جًٍز ش٭ ٍ١مج نّدصه 25
خجٖضجبز من ٴ١ج ٧ثټٹهٌخجء ٍض ثټؽمهىًًز إٗض ؼجنذ ثٖضف١جس ثْضلٌي ٍض ًأُ ٸعٌذ وثٖضمج ثټصٍ
ش٩جنٍ من نٵ ٚثٖضجٍوس نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
من ؼجنده نجٔو ثٖضوًٌ ثټ٩جٿ ثټصنٱٌيي ټرشٸز ثټنٱ ٢ثټٌمنٌز ٨يل مفمو ثټ١جبٱٍ ٸجٰز ثٖضن٥مجس
ثټووټٌز ومؽٽْ ثْضمن وثْضمم ثٖضصفور إٗض ثټصولپ ثټٱىًي ٔضنٵجى ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ من ٸجًظز إنّجنٌز
وخٌةٌز ؼٌثء ثټفٙجً ثټؽجبٌ ٘٨ض ثټٌمن و ثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز.
وٴجٻ " إن ثټى ٪ٜثټٵجهٿ ٸجًظٍ وٌِت ؼوث ً ومج نصمنجه من ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثٔضنّجنٌز أن شألي
ه٨ىشنج خؽوًز ومّؤوټٌز ألُضٴٌز ٍض إنٵجى ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خج٨صدجً أن ثټىٍ ٪ٜض ثټٌمن َض ًفصمپ
مًَو من ثټصوهىًٰ ،جټىٍ ٪ٜض ثټٌمن ٸجًظٍ ".
وأٜجٯ " إن ثټفٙجً ثټدفٌي ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن من ٪من و٘ىٻ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ونفن ٍض
ثټرشٸز نّ٩ى مني ٔهٌ شٵًٌدج ً ټٽفٙىٻ ٘٨ض شرصًق هلىٻ ِٱٌنصني مفمٽصني خجٖضٕصٵجس

يوميات العــدوان

ثټنٱٌ١ز ټٽمىثنت ثټٌمنٌز ،وټم نّص ٪١ثټفٙىٻ ٘٨ض شٽٺ ثټصٙجًًق " ..مؤٸوث ً أن هنجٷ شىث٘پ
ومٌثُِضس خ٭ٌ ٛـٙىٻ ثټرشٸز ٘٨ض شٙجًًق هلىٻ ثټّٱن ثٖضفمٽز خجٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ،نصٌؽز
ثټٌ٥وٯ ثټفجټٌز.
وشجخ : ٪ټوًنج شىث٘پ م ٪ثٖضن٥مجس ثٔض٬جظٌز ومنهج خٌنجمؾ ثٔض٬جظز ثټ٩جٖضٍ وٴو ٠ٽدىث منج شرصًق
َضِصريثه ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وټٌْ ټوًنج أي مجن ٪نفن ٍض ثټرشٸز ْضي ؼهز شّص ٪ٌ١إهلجٻ
ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز إٗض ثټدُضه " ..مؤٸوث ً أن رشٸز ثټنٱ ٢شٱصق أخىثخهج ْضي ؼهز شّجهم ٍض ثِصريثه
ثټنٱٔ ٢ضنٵجى ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
وثِص ٌٛ٩ثټ١جبٱٍ مج شٌٜ٩ض ټه مف١جس ثټنٱٍ ٢ض مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز من ٨ووثن من ٴدپ
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټيي ثِصهوٯ  45مف١ز خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ٴجٌ٠ثس ثټنٱ ٢خجټٌ١ٴجس..
مدٌنج ً أن لّجبٌ رشٸز ثټنٱ٨ ٢جټٌز ؼوثً.
وټىؿ إٗض أن ثټرشٸز ثشميس لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز ٨ور شوثخري ټصىٰري ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ٨رب شٹًٌٌ
ثټنٱ ٢خمٙجٍض ٨ون ومأًح ،ټٹنهمج شىٴٱج نصٌؽز ثْضـوثط ثټؽجًًز ..مؤٸوث ً أن ثټٌ٥وٯ ثټصٍ مٌس
خهج ثټٌمن ٍض ثټٱرتر ثٖضجٌٜز ِجهمض ٍض ثِصنٱجى ٸجٰز ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ثټصٍ ٸجنض ثټووټز شّصىًه
ٔهًٌج ً مج ٴٌمصه  211مٽٌىن هوَضً ټرشثء ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز من ثټمجًػ.
ٌٰمج أوٜق موًٌ ٨جٿ ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽٹهٌخجء وثټ١جٴز ثٖضهنوُ لجټو ًثٔو أن مف١ز مأًح
ثټ٭جًٍز شٌٜ٩ض ټنفى  25ٴ ٪١ورضً ٍض من١ٵز نهم وثټؽو٨جن خمأًح وهنجٷ ٌٰٳ ٰنٌز ش٩مپ
٘٨ض إُ٘ضؿ شٽٺ ثْضرضثً مني شٌٜ٩هج.
وأٔجً إٗض أن ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽٹهٌخجء ټم شصمٹن من ـرص ثْضرضثً ٍض ل١ى ٟثټنٵپ 211
ٸٌٽىٰىټض ول١ى ٟثټنٵپ  88 / 44ٸٌٽىٰىټض ؤدٹجس ثټصىًٍ ٪وثٖضفىَضس و٬ريهج ٍض ؼمٌ٪
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز نٌ٥ث ً َضِصمٌثً ثَض٨صوثءثس ٨ٽٌهج.
وٴجٻ  :إن ٌٰٳ ثٖضؤِّز ټم شصمٹن ثټى٘ىٻ إٗض أمجٸن ثْضرضثً ِىثء خأمجنز ثټ٩ج٘مز أو
ثٖضفجٰ٥جس ولّجبٌ ثٖضؤِّز خمٽٌجًثس ثټووَضًثس وٍض شٙج٨و مّصمٌ ـٌغ ٠جټض ثْضرضثً أخٌثػ
نٵپ ثټ١جٴز ول١ى ٟثټنٵپ ثټ٩جذ  وثٖضنمٱ ٞوثٖضفىَضس ثټصجخ٩ز ټهج ولج٘ز ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز
ومفجٰ٥جس ٘٩ور وش َ٩و٨ون وخٙىًر ٸدرير وخٵٌز ثٖضفجٰ٥جس خٙىًر مصٱجوشز".
وٸجن ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټٹهٌخجء ش٘ض خٌجن ٘جهً ٨ن وٍثًر ثټٹهٌخجء وثټ١جٴز ورشٸز ثټنٱ٢
ثټٌمنٌز ـىٻ آظجً ثټفٙجً ثټؽجبٌ و٬ري ثټٵجنىنٍ من ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
وثټٵ١ج٨جس ثټمومٌز وثٖضؤٌِّز ..ثِصٌٰ ٌٛ٩ه مج ً٩جنٌه ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ من ٸجًظز إنّجنٌز
وخٌةٌز ؼٌثء ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټدفٌي وثټربي ثټؽىي ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټدُضه.
وىٸٌ أن ـٙجً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من هلىٻ ثټ٭يثء وثټووثء وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ممجټٱج ً ټٓضٌ٨ثٯ
وثټٵىثنني ثټووټٌز وٴٌثًثس مؽٽْ ثْضمن ىثس ثټُ٩ضٴز خجټٌمن وثټصٍ ه٨ض إٗض ثټّمجؿ خولىٻ
مّج٨وثس إنّجنٌز وشّهٌپ ٨مٽٌز إهلجټهج ټٽٌمن ومن ظم إٗض ممصٽٲ ثٖضنج٠ٶ.

يوميات العــدوان

وأٸو أن ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټؽجبٌ ٌِصرضً منه ٸجٰز أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وٌِؤهي إٗض ثنهٌجً
مؤِّجس ثټووټز وثَضٴصٙجه ثټى٠نٍ وټن شن٩ٹْ ٘٨ض ثټووټز وثٖضؽصم ٪ثټٌمنٍ ٰفّذ ،خپ ٌِٹىن
ټهج آظجًهج ٘٨ض ثٖضن١ٵز خٹجمٽهج.
ونجٔو هوٻ ثټ٩جټم وٍض مٵومصهج ثْضمم ثٖضصفور ومؽٽْ ثْضمن ثټووذ  خجټصولپ ثټ٩جؼپ ٔضهثنز وًٰ٪
ثټفٙجً ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وإهلجٻ ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز وثْضهوًز وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز و٘٨ض
وؼه ثټرس٨ز شؽنذ ٸجًظز إنّجنٌز وخٌةٌز ٌِ٩جنٍ منهج  45مٽٌىن نّمز.
وخني أن ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټؽجبٌ ومن ٪هلىٻ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وثْضهوًز ً٩نٍ ثٖضىس ثټرسًٌي
ټٽٕ٩ذ وٸعٌر ثْضوخةز نصٌؽز ٸعٌر ثٖضمٽٱجس و٨وٿ ًٰ٩هج ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز وؼمٌ ٪مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز وش٩ٱن ؼعغ ثٖضىشى ٍض ظُضؼجس ثٖضّصٕٱٌجس ووٰجر ثټٹعري من ثٖضٌىض لج٘ز مٌىض
ثټٱٕپ ثټٹٽىي ټ٩وٿ ثټٵوًر ٘٨ض شٕ٭ٌپ ؼهجٍ ٌّ٬پ ثټٹ٘ض.
وأٸو أن ثِصمٌثً ثټفٙجً ٘٨ض ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وثْضهوًز ًؤهي إٗض وٰجر ثټٹعري من ثٖضٌىض خّدذ
ٴٽز ثټووثء و٨وٿ ؼجهًَز ٌ٬ٯ ثټ٩مٽٌجس وـٱ ٦ثْضهوًز لج٘ز ټٵجـجس ٔٽپ ثْض٠ٱجٻ وٸيث ثن٩وثٿ
ثټمدَ ٍض ثْضِىثٳ ثټٌمنٌز نصٌؽز ٨وٿ وؼىه ثټىٴىه وثٖضىثه ثْضِجٌِز ٸجټٵمق وثټوٴٌٶ وإټفجٳ
أرضثً ؼٌّمز خجٖضَثً٨ني وثٖضًَو٨جس نصٌؽز ٨وٿ شىٌٰ ثټىٴىه ټٽٌي خجٔضٜجٰز إٗض ٔفز مٌجه
ثټرشح ټ٩وٿ ثټٵوًر ٘٨ض ٜن ثٖضٌجه من ثِضخجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ عز ٠غاصات عًَ ٢طاص فٓعا ٤ايزٚيٞ

[/10مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  مج أهي إٗض ثـرتثٳ
٠جبٌر مونٌز من ٌ٠ثٍ "ًىٔن" شجخ٩ز ټٽم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مؽوهث ً موًؼجس ثٖض١جً ثټصٍ ٸجن مصىٴ٩ج ً ؼجهًَصهج ثټٌىٿ خ٩و إ٨جهر إُ٘ضـه وشأهٌٽه من
ثټٱٌٳ ثټٱنٌز وثټهنوٌِز ثټصجخ٩ز ټٽهٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن وثْضٔ٭جٻ ثټّ٩ٹًٌز.
وٸجن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٔن ثټعُضظجء ثٖضجيض ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ٬ 89جًر ؼىًز ٘٨ض موًؼجس
ثٖض١جً ،و٨جوه مّجء ثټممٌْ ټٵٙٲ ثٖض١جً خّض ٬جًثس.

َٓظُتإ رٚيٝتإ Aايػاصات ايغعٛر ١ٜعً ٢املطاصات اي ١ُٝٓٝأعاقت إٜقاٍ املغاعزات
اإلْغاْ١ٝ

[/12مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٨خض من٥مصجن هوټٌصجن ش٩مُضن ٍض مؽجٻ ثٔض٬جظز ٨ن ٴٽٵهمج من هؽمجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
م١جًي ٘ن٩جء وثټفوًور ،وثټيي شّدذ ٍض إ٨جٴز إًٙجٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ثټصٍ شٕصو ثټفجؼز
إټٌهج و١٨پ ـٌٸز ثټ٩جمٽني ٍض ثٖضؽجٻ ثٔضنّجنٍ ..خفّذ خٌجن مٕرتٷ ٘وً ٨نهمج ثټٌىٿ.

يوميات العــدوان

وؼجء ٍض ثټدٌجن ثټيي أ٘وًشه من٥مز أ٠دجء خُض ـووه ،وثټٽؽنز ثټووټٌز ټٽٙٽٌذ ثْضـمٌ ،نٵُضً ٨ن
"ٌِوًًٺ ٔٱجًصًَ" ثټيي ًٌأُ ًٌٰٵج ً مٹىنج ً من  451مى٤ٱج ً شجخ٩ني ټٽؽنز ثټووټٌز ټٽٙٽٌذ
ثْضـمٌ ٍض ثټٌمن أن ثټٌمن ً٩صمو خٕٹپ ٸيل "شٵًٌدج ً ٘٨ض ثِصريثه ثټ٭يثء وثټووثء وَض ٌِمج ټُ٩ضػ
ثْضمٌث ٛثٖضَمنز"
وأ٨صرب ثټدٌجن "أن م١جً ٘ن٩جء أـو ثټدنى ثټصفصٌز ثٖضونٌز ثْضِجٌِز وهى رشًجن ثټفٌجر ثټٌبٌم 
ٔضموثهثس ثټّٽ ٪وثټمومجس ثٔضنّجنٌز ثټرضوًًز.
وأٔجً إٗض أن ش١٩پ ثټدنٌز ثټصفصٌز ثټٽىؼّصٌز ثټٌبٌٌّز ،خمج ٌٰهج ثٖض١جًثس وثٖضىثنت ثټدفًٌز
وثټؽّىً وثټٌ١ٳ ،أٰىض إٗض ٨ىثٴذ مٌو٨ز خجټنّدز ټٽّٹجن ثٖضونٌني ،وأ٘دق ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ
مأِجوًج ً ٍض ثټىٴض ثټٌثهن
وٴو أٜجٰض ثټٵٌىه ثټٙجًمز ثټصٍ ٌٰٜهج شفجټٲ ثټ٩ووثن ٘٨ض ثَضِصريثه لُضٻ ثْضِجخٌ ٪ثټّصز
ثٖضجٌٜز ُٰٝضً ٨ن ثټنٵ ٚثټٕوًو ٍض ثټىٴىه ٘٩ىخجس ؼمز ؼ٩ٽض ثټفٌجر ثټٌىمٌز ټٽٌمنٌني ٬ري
مفصمٽز وأٜجٰض أ٨دج ًء ألٌي إٗض م٩جنجشهم ثټهجبٽز".
من ؼهصهج ٴجټض "مجًي إټٌَثخٌغ إًن٭ٌُ" ثټصٍ شٌأُ خ٩عز من٥مز أ٠دجء خُض ـووه ٍض ثټٌمن
"ټٵو شّدذ ثټنَث ٧ثټفجذ  خجټٱ٩پ ٍض م٩جنجر ٔوًور ټٽّٹجن ٍض ؼمٌ ٪أنفجء ثټدُضه".
وأٜجٰض ثًن٭ٌُ "أن شومري موًػ ثٔضٴُض ٧وثټهدىٍ ٟض م١جً ٘ن٩جء ً٩نٍ أن آَضٯ ثْضًوثؿ
أ٘دفض ثِضن أٸعٌ ٌٜ٨ز ټٽم ،ٌ١وَض ًّ٩نج أن نٵٲ مٹصىٍض ثْضًوي خٌنمج ً ٌ١ٝثټنجُ ټرشح
مٌجه ٬ري مأمىنز وٜجًر خجټٙفز وًمىس ثْض٠ٱجٻ ْضِدجح ًمٹن ثټىٴجًز منهج".
و٠جټدض ثٖضن٥مصجن م٩ج ً ٍض خٌجنهمج خٱصق ٴنىثس وهون ٨ىثبٶ ټصٵوًم ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز وخجـرتثٿ
ؼمٌ ٪أٌ٠ثٯ ثټنَث ٧شٽٺ ثټٵنىثس ٍض ٤پ هيه ثټفجټز ثٖضٕىخز خجټٌأُ ثٖضصَثًو ،ٸمج ه٨صج إٗض "و٪ٜ
ـو ټٽهؽمجس ٘٨ض رشثًني ثټفٌجر ثټفٌىًز شٽٺ ،وإٗض منق ِٽ١جس ثټ١ريثن ثٖضونٍ ثټٌمنٌز ٌٰ٘ز
ٔضُ٘ضؿ ثٖض١جًثس خفٌغ ًمٹن إًِجٻ مّج٨وثس إنّجنٌز إٗض هيث ثټدٽو".

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ حملافظ ١فعز٠

[/12مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
شٌٜ٩ض ٨وه من منج٠ٶ مفجٰ٥ز ٘٩ور ټ٩وه من ثټ٭جًثس وثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩من ٴدپ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مٽفٵج ً أرضثًث ً خٽٌ٭ز خممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ منج٠ٶ ثٖضُضـٌ٦
وثټ٥جهٌ ووثهي ټٌه خـ٘ 44جًولج ً وٴيًٱز موٌٰ٩ز مني منصٙٲ ټٌٽز أمْ ـصى ٘دجؿ ثټٌىٿ،
ٸمج ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثټٵٱپ وثټ٩دُض ،و٬جًثس ألٌي ٘٨ض موًنز ٘٩ور.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ من١ٵز ثټفؽٽز خموًًٌز ًثٍؿ خٙجًولني
ووث٘پ ٴٙٲ من١ٵز ثټٙدز وثٖضنَثټز خموًًٌز ثټ٥جهٌ ثټفووهًز ،ـٌغ ٴٙٲ ثټ٩ووثن من١ٵز
ثٖضنَثټز خٙجًولني و 5ٴيثبٲ هجون ،خجٔضٜجٰز إٗض ٴٙٲ مف١ز ؼٌمجن ٍض مٱٌٳ ثټٌ١ؿ خموًًٌز

يوميات العــدوان

ِفجً ،ٸمج أ٬جً ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٰٽز خعُضط ٬جًثس ،ومن١ٵز أـمج خأًخ٪
٬جًثس ،و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټ١ٽق ،وألٌي ٘٨ض من١ٵز منوخه خموًًٌز خجٴم.
وخني ثٖضٙوً أن موٌٰ٩ز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱض منج٠ٶ ثټفؽٽز ؤوث وثټفٙجمز ثټفووهًز
خ٩وه من ثټٵيثبٲ ،خٌنمج ِٵ١ض شّ٩ز ٴيثبٲ و٘ىثًًن ٘٨ض منج٠ٶ ثټٙجٌٰز وؼدپ ثټٙدز
ومعٽغ ٔوث.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف عزراً َٔ املٓاطل يف قافظَ ١أصب بأعًش ١قضَ ١رٚيٝاً

[/12مايى ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي -ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز مأًح مّصمومج ً
أِٽفز وٴنجخپ مفٌمز هوټٌجً.
وىٸٌ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵنجخپ أـوظض ِٽّٽز من ثَضنٱؽجًثس ثټهجبٽز
وٸصٽز من ثټٽهذ ٍض ٨وه من ثٖضىثٴَ ..٪ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًفٽٶ ٘٨ض ٨ٽى منمٱٞ
ٍض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو نٱي ٨مٽٌز إنَثٻ أِٽفز لٱٌٱز ومصىِ١ز ټٽ٩نجرص ثٔضًهجخٌز
ثٖضصمٌٸَر ٍض خ ٞ٩ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ ٸجن ثټ١ريثن ًفٽٶ ٌٰهج.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عزراً َٔ ايػاصات اؾ ١ٜٛعًَ ٢زٜض ١ٜباقِ بقعز٠

[/12مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز خجٴم خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خجٴم أمني َ٨ثټوًن ثٖضؤًو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ خٕٹپ همؽٍ ثٖضَثً ٧وثټدنى ثټصفصٌز ټٽموًًٌز هون مٌث٨جر ْضي ٴٌم أو
مدجها ثنّجنٌز أو ثلُضٴٌز.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز وثټٙىثًًن خٵٌز ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض ثٖضوًًٌز
٘٨ض ٠ىٻ ثټرشً ٢ثټفووهي.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز نٱيهج ثټٌىٿ ٴًٌز ثټ٩مٌر خموًًٌز ًثٍؿ
وٸيث من١ٵز خنٍ م٩ني ٍض موًًٌز ٬مٌ.

يوميات العــدوان

ؼايف ايعزاي ١ايؾعب ١ٝملٛادٗ ١ايعزٚإ ٜعًٔ قا ١ُ٥أٚي ١ٝبـ ?= ؽدق ١ٝميَٓ ١ٝتٛاط٦ني يف
ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/12مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أ٨ٽن شفجټٲ ثټ٩وثټز ثټٕ٩دٌز ٖضىثؼهز ثټ٩ووثن ٴجبمز أوټٌز خ٩وه ٔ 68مٌٙز من ثټٌّجٌِني
وثټّ٩ٹًٌني وٴجهر ثٖضٽٌٌٕجس وخ ٞ٩ثټٕمٌٙجس ثټٌمنٌز ثْضلٌي من ثٖضصىث٠ةني وثٖضٕجًٸني
ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن.
وثِص ٌٛ٩ثټصفجټٲ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵوه خٙن٩جء ثټٌىٿ خفٝىً ٨وه من ثټٌّجٌِني
وثْضٸجهًمٌني وثٖضعٵٱني وثٔضُ٨ضمٌني ومن٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ ،ثټصٵًٌٌ ثٔضـٙجبٍ ثټمجمْ ٖضؤِّز
ًٌٰووٿ هجوُ ًمن ـىٻ ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن ټٽٱرتر  46مجًُ إٗض  4مجًى ثټؽجًي.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضظز آَضٯ و 554مىث٠نج ً خٌنهم  514أ٠ٱجٻ هون
ِن ثټمجمّز ٨رشر و 488ثمٌأرٍ ،ض ـني خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى ِصز آْضثٯ و 478ؼًٌفج ً خٌنهم أټٲ
و٠ٱٽني هون ِن ثټمجمّز ٨رشر وٴٌثخز  745إمٌأر.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٨وه  212شؽم٩ج ً ِٹنٌج ً وهوٿ لمّز آَضٯ و452
منََض ً منهج  824مّٹنج ً شم شومريهج ٘٨ض ِجٸنٌهج ..مدٌنج ً أن مج خني مج خني  811 – 95أټٲ أرسر
ثٌ١ٜس ټٽنَوؿ من ثٖضّجٸن وثْضـٌجء وثټٵٌي وثٖضون ثٖضّصهوٰز ،وشومري ٨وه  948منٕأر مونٌز
ومٌٰٵج ً لومٌج ً ومؤِّز ٨جمز ولج٘ز ،وثِصهوٯ  52مٕٱى ومٌٰٵج ً ٘فٌج ً و 46مّؽوث ً و868
منٕأر ش٩ٽٌمٌز منهج ظُضط موثًُ ٴٙٱض وثټُ١ضح ًوًِىن ٌٰهج.
وأٸو ًبٌْ شفجټٲ ثټ٩وثټز ثټٕ٩دٌز ثټوٸصىً مفمو ًفٌى ٔيثن ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) أن ثټصفجټٲ ثټيي ًصٹىن من ثْضـَثح ثټٌّجٌِز ومن٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ وثټٕمٌٙجس
ثټٌّجٌِز وثَضؼصمجٌ٨ز وثَض٨صدجًًز ـٙپ ٘٨ض  511أټٲ شىٴٌ ٪من أخنجء ثټى٠ن ًٌ١٩ه ثټفٶ ٍض
مُضـٵز من ٴجمىث خجًشٹجح ؼٌثبم مص٩ٽٵز خأمن ثټووټز ثټمجًؼٍ وثټوثليل.
وٴجٻ " ٸمج شم شمىًپ ثټصفجټٲ خمصجخ٩ز من ٴجمىث خجًشٹجح ؼٌثبم ىثس ثټم ٌ١ثټ٩جٿ ،وؼٌثبم
شمْ ثَضٴصٙجه ثټٵىمٍ ،وؼٌثبم ـٌح وثًشٹجح ؼٌثبم ثټُ٩ضنٌز وثټنرش وشٕٹٌپ مؽجمٌ ٪مّٽفز
ولٌٳ ثټٵجنىن وثټوِصىً وثِص٭ُضٻ نٱىى وثنصفجٻ ٘ٱز و٬ريهج من ثټؽٌثبم ثټصٍ شّدذ أرضثًث ً
ٸدرير ٘٨ض ثټى٠ن وثِصٵُضټه وُِضمز أًثٌٜز وأمنه وشمْ أمن ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ".
وأٸو ٔيثن أنه ٌِصم ثټٹٕٲ ٨ن خٵٌز ثْضِمجء ثټصٍ ثًشٹدض ؼٌثبم وثټٵٌجٿ خمُضـٵصهم ٴٝجبٌج ً
وٴجنىنٌج ً أمجٿ ثٖضفجٸم ثٖضفٽٌز وثټووټٌز ټٌنجټىث ٨ٵجخهم ثټٌثه ٧وًٹىنىث ٨ربر ټٹپ لجبن ِىټض ټه
نٱّه ٍض ٴجهٿ ثْضٍمجن أن ًمىن و٠نه.
وٴجٻ  :إن ثټصفجټٲ ٌِصم من لُضټه ثټى٘ىٻ إٗض إنٕجء ٸصٽز و٠نٌز شجًًمٌز ٔضنٵجى ثټٌمن من
مّصنٵ ٪ثټرصث ٧ثټّٽ١ىي ثټيي ثنصؽصه ثْضـَثح ثټٹجبنز ٘٨ض ثټّجـز ثټى٠نٌز ثټصٍ ټم ًٹن همهمج
إَض ثټدفغ ٨ن ثټّٽ١ز وثٖضجٻ وثټعٌور وٸٌٱٌز شٵجِمهج و٬جح ٨ن مّؤوټٌجشهج مٙجټق ثټى٠ن
وثٖضىث٠ن ".

يوميات العــدوان

األَِ املتشز ٠تطايب ايغعٛر ١ٜبايهف عٔ ققف َطاص فٓعا٤

[/12مايى ]6102/نيىيىزك  -طتأنح:
ه٨ض ثْضمم ثٖضصفور ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي خجټصىٴٲ ٨ن ثِصهوثٯ م١جً ٘ن٩جء ٍض ثټىٴض ثټيي شم٢١
ٌٰه ثٖضن٥مز ثټووټٌز ټصٕ٭ٌپ ؼرس ؼىي ټنٵپ مى٤ٱٍ إ٬جظز من ؼٌدىشٍ إٗض ثټٌمن.
وٴجٻ منّٶ ثټٕؤون ثٔضنّجنٌز ثټصجخ ٪ټٓضمم ثٖضصفور ٍض ثټٌمن ًىهجنْ ٰجن هًٌ ٸُضوٯٍ ،ض خٌجن ټه،
إن ثټرضخجس ثټؽىًز ثِصهوٰض موثًػ م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ٘٨ض موثً ثْضِدى ٧ثٖضجيض ،ؼ٩ٽهج ٬ري
٘جټفز ټُضِصموثٿ...مىٜفج ً أنه َض ًمٹن شٌّري أي ًـٽز ؼىًز مج ټم ًصم إُ٘ضؿ هيه ثٖضوثًػ.
ؤوه ٸُضوٯ ٘٨ض رضوًر ٸٲ ثټّ٩ىهًز ٨ن ثِصهوثٯ م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  وثټفٱج٘٨ ٣ض هيث
ثټرشًجن ثټفٌىي و٘٨ض ؼمٌ ٪ثٖض١جًثس وثٖضٌثٰت ،ټٌصمٹن مى٤ٱى ثٔض٬جظز من ثټى٘ىٻ إٗض ثٖضنج٠ٶ
ثٖضصرضًر ٍض ثټدُضه.

 88ؽٗٝزاً  8?ٚدضذناً يف سق ١ًٝأٚي ١ٝيكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملز ١ٜٓسَاص

[/12مايى ]6102/ذماز – طتأنح:
ثِصٕهو ٔ 88مٙج ً وأٌ٘ذ  88آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٖضوًنز
ىمجً.
وأوٜق مٙوً ٠دٍ خمّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ أن ثټٕهوثء وثټؽٌـى من ثټُ١ضح ثټوثًِني خمٌٸَ
شوًًذ ثټرش٠ز وثٖضىث٠نني من ِٹجن ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٽمٌٸَ.
وأٔجً إٗض أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض شومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ وإ٘جخز ٨وه آلٌ خأرضثً ؼٌّمز.

اعتؾٗار ;َٛ :اطٓاً ٚإفاب ? ١آخض ٜٔيف اعتٗزاف يًعزٚإ ايغعٛر ٟيعزر َٔ املٓاطل بقعز٠

[/12مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو 42مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  8آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ټ٩وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ـٌٙٽز ثټ٩ووثن ٘٨ض موًنز
٘٩ور ثټٌىٿ خٽٮ ٔ 47هٌوث ً وإ٘جخز  2آلًٌن ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنَٻ ثٖضىث٠ن
٨دو هللا ثٔضخٍ خموًنز ٘٩ور.
وأٔجً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٸصجٯ أهي إٗض ثِصٕهجه  7مىث٠نني وأٌ٘ذ  2آلًٌن
من أرسر وثـور خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٴٙٲ ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خٹصجٯ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌز خجٴم ثټفووهًز خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز
ثِصهوٰض ثټدنى ثټصفصٌز وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٸمج ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم من١ٵز ثټٵجمز
خموًًٌز ـٌوثن ٘ 41جًولجً.

يوميات العــدوان

وخني ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ِفجً خ٭جًثس ؼىًز ٸمج ٴٙٲ
من١ٵز ثٖضنَثټز خموًًٌز ثټ٥جهٌ خ٩رشثس ثټٙىثًًن.

اعتؾٗار مثاَْٛ ١ٝاطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١مشٝإ بقعز٠

[/12مايى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي – ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض من١ٵز ٜفٌجن
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
٘٩ور وِٵى٘ ٟجًولني ٘٨ض من١ٵز ثٖضٙن٩ز خموًًٌز ٬مٌ خ٩ٙور خجٔضٜجٰز إٗض ٴٙٲ موٍٰ٩
٘٨ض موًًٌز ٔوث وثټ٥جهٌ.

ْاطل ايكٛات املغًش A١ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ أتاح ايفضف ١الْتعاـ تٓظ ِٝايكاعز٠

[/12مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٸو ثټنج٠ٶ خجِم ثټٵىثس ثٖضّٽفز وثْضمن ثټ٩مٌو ثټٌٸن رشٯ ٬جټذ ټٵمجن أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن أشجؿ ثټٱٌ٘ز َضنص٩جٓ شنٌ٥م ثټٵج٨ور ووٌٰ ټه إمٹجنٌز إ٨جهر شٌشٌذ أوٜج٧
لُضًجه و٨نجرصه ثٔضًهجخٌز وِىٯ ًوٰ ٪ثٖضؽصم ٪ثټووذ  وثٔضٴٽٌمٍ ظمن هيث ثٖضىٴٲ وثټٙمض ٘٨ض
ثټ٩ووثن.
وٴجٻ ثټ٩مٌو ټٵمجن ٍض مؤشمٌ ٘فجٍض ثټٌىٿ إن ثټ٩نؽهٌز وثټ٭ٌوً خٽ٭ض خجټن٥جٿ ثټّ٩ىهي إٗض
ثټّ ٍ٩ټٵصپ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ٨رب إـٹجٿ ثټٌٌّ١ر وثټفٙجً ٘٨ض ثٖضنجٰي ثټربًز وثټدفًٌز وثټؽىًز
ورضح ثٖض١جًثس خهوٯ إ٨جٴز و٘ىٻ ثٔض٬جظز ومٝج٨ٱز ثټفٙجً ثټؽجبٌ من ثټ٭يثء وثټىٴىه ،مٕريث ً
إٗض أن مج أِمجه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خـ "إ٨جهر ثْضمپ" هى مىس خٍ١ء ټٽٌمنٌني.
وثِص ٌٛ٩ثټ٩مٌو ټٵمجن شٱجٌ٘پ ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن مني ثټـ 47من أخًٌپ
ثٖضجيض إٗض ًىٿ  6مجًى ثټؽجًي ،مىٜفج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي نٱي أٸعٌ من ٬ 584جًر ؼىًز إٗض
ؼجنذ ٴٙٲ ٘جًولٍ ٘٨ض أمجنز ثټ٩ج٘مز و٨وه من ثٖضفجٰ٥جس ومنج٠ٶ ـووهًز مّصهوٰج ً 459
من١ٵز وموًًٌز وٴًٌز شىٍ٨ض ٸمج ًيل:
 أمجنز ثټ٩ج٘مز ٬ 814جًثس. ٘٩ور ٬ 895جًر و٘جًولجً. ثټفوًور ٬ 27جًر. ٘ن٩جء ٬ 47جًر. ـؽز ٬ 86جًر. ش٬ 44 َ٩جًر. -ثح ٬ 6جًثس.

يوميات العــدوان

 ثټٝجټ٬ 4 ٪جًثس. ٨مٌثن ٬ 88جًر. ثټدٌٝجء ٬ 87جًر. ىمجً ٬ 9جًثس. ٨ون ٬ 41جًر. مجًح ٬ 86جًر. ثټمّجبٌ ثټدرشًز من ثٖضى٠نني ثٖضونٌني من 47أخًٌپ إٗض  6مجًىٔ 477هٌوثً.
أٸعٌ من  4259ؼًٌفجً.
ثټمّجبٌ ثٖضجهًزهمٌس ٬جًثس وٴٙٲ ثټ٩ووثن مج ًيل- :
 24منََض ً خٙىًر مدجرشر وشأظٌ أٸعٌ من  281منََضً.
٨ 8مجًثس ِٹنٌز.
 85منٕةجس ومٙجټق ـٌىًز.
٘ 4ىثمُ٬ ٪ضٻ.
 4مىثنت
 4مؽم٩جس ـٹىمٌز.
 4م١جًثس مونٌز.
 8مّؽو.
 8مّصٕٱى.
٠ 4جبٌثس مونٌز ونٵپ.
 81مفُضس شؽجًًز وٰنجهٳ.
 2مف١جس ٬جٍ.
 4مف١ز وأخٌثػ ٸهٌخجء.
 2ؼّىً.
 4مٙجن.٪
 2ٴجٌ٠ثس.
ِ 8و مٌجه.
 8مؤِّز إُ٨ضمٌز.
 4مٌثٸَ شؽجًًز.

يوميات العــدوان

 5ممجٍن ټصؽجً.
 4مىثٴ ٪وٴُض ٧أظًٌز.
 8مٌوثن و٠نٍ شجًًمٍ.
 5مَثً.٧
وخني أن ثخٌٍ ؼٌثبم ثټ٩ووثن لُضٻ ثټٱرتر ثٖضيٸىًر شمعٽض ٍض :
 ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  مٽفٵج أرضثًث ً ٸدرير خجٖضمٌ ثټٌبٌم  وثٖضمٌثٖضىثٍي ومٌىس ثټ١جبٌثس ألٌؼصه ٨ن ثټؽجهًَز وؼ٩ٽصه ٬ري ٴجهً ٘٨ض ثِصٵدجٻ ثټ١جبٌثس ثٖضونٌز
ٸمج أٌ٘ذ ِد٩ز أٌٰثه من أمن ثٖضىثنت ثټؽىًز ثټصجخ٩ز ټٵىثس ثْضمن ثټمج٘ز.
 شّددض ٬جًثس ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ٍض إـٌثٳ ٠جبٌشني أـوهمج شجخ٩ز ټرشٸزثټٌّ٩ور ټٽ١ريثن وألٌي ٠جبٌر نٵپ ٌ٠ثٍ ًىٔن.
 ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي م١جً ثټفوًور ثټووذ  مٽفٵج ً خه همجًث ً ٔجمُضً ألٌؼه ٨نثټؽجهًَز.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٽ٩ز ـًٌذ ثټصجًًمٌز خرصوثؿ وهمٌهج. ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨مجًر ٍض من١ٵز ثټٵ ٪ٌ١خموًًٌز ٸًٌرت خ٩ون مجأهي إٗض ثنهٌجًهج خجټٹجمپ ٘٨ض ِجٸنٌهج وثِصٕهو  4مىث٠نني وأٌ٘ذ آلًٌن خؽٌثؿ خجټ٭ز.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ممجٍن شؽجًًز شجخ٩ز ټٌؼپ ثْض٨مجٻ ٨دوثٔضټه ـَثٿ ثټ٩ٽٌمٍٍض ٨ون وهمٌهج خجټٹجمپ خمّجبٌ شٙپ إٗض  6مُضًني هوَضً.
 ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٨مجًر ِٹنٌز ٍض ثٖضوًنز ثټٽٌدٌز مٵجخپ ـٍ ٘ىٰجن خجټ٩ج٘مز٘ن٩جء وثِصٕهو ٌٰهج 4مىث٠نني وؼٌؿ ثظنج ٨رش آلًٌن.
 ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض ثٖضدنى ثټفٹىمٍ ٖضوًًٌز ـًٌذ خمفجٰ٥ز مأًح مجأهي إٗض شومري ٨وه من ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وؼٌؿ ٨وه من ثٖضىث٠نني.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منََض ً ٍض ٴًٌز ثټفؽجوًر خفٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز مج أهي إٗضثِصٕهجه وإ٘جخز  4نّجء من أرسر وثـور ٸمج ټفٵض أرضثً ممصٽٱز خ٩وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
 ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي مؽم ٪ثټٌ٩ح مىٻ ثټصؽجًي خ٩ون مج أهي إٗض ثـرتثٴه ومٵصپ وؼٌؿثټ٩رشثس وخٽ٭ض ثټمّجبٌ ٨رشثس مُضًني ثټووَضًثس.
 ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي مٵٌ ٴىثس رش٠ز ثټووًًجس وأمن ثټٌ١ٳ خجټدٌٝجء ومدنى إهثًرأمن موًًٌز ثټَثهٌ ثِصٕهو لُضټهج  4ؼنىه وؼٌؿ ِد٩ز آلًٌن وأټفٶ أرضثًث ً مجهًز ٸدرير
خجٖضدنٌني وشومري ٨وه من ٌِجًثس ثټووًًجس.
 ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خممصٽٲ ثْضِٽفز ثټعٵٌٽز موًًٌز خجٴم ومن١ٵز خٌٸجنخموًًٌز ًثٍؿ وأٌ٘ذ لُضټهج ظُضظز أٔمجٗ خؽٌوؿ خجټ٭ز خٌنهم ٠ٱپ.
 ٔنض ٠جبٌثس ثټصفجټٲ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ومدنى مٙٽفز ثټٌ١ٳ خموًنزـٌ- ٛمفجٰ٥ز ـؽز وشم شومري ثٖضدجنٍ خجټٹجمپ.

يوميات العــدوان

 ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨دجًر ِجبٽز ثټفنٕز ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز نٵٌپ ِمجًرخمفجٰ٥ز إح وثِصٕهو ًث ٍ٨أ٬نجٿ ونٱجٳ ٨رشًن ًأِج ً من أ٬نجمه.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مف١ز وٴىه خموًنز ثټفى٠ز مفجٰ٥ز ټفؾ. ٴٙٲ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ل١ى ٟنٵپ ثموثهثس ثټٹهٌخجء ثْضًٌٜز ثټىث٘ٽز خني لىً مٹرسوثٖضنٙىًر وموًًٌجس ثٖضُ٩ض وثټصىثهٍ وٸًٌرت خ٩ون.
 ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼرس خمن١ٵز وثهي لٌىثن موًًٌز ـىط مفجٰ٥ز ٨مٌثن. ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثټؽو٨جن خمجًح ؤجـنز مفمٽزخمجهر ثټوًَٻ شجخ٩ز ٖضف١ز نٱٌ١ز ٸجنض ٍض ًٌ٠ٵهج إٗض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
 أٌ٘ذ ِد٩ز مىث٠نني ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن وثټٵٙٲ ثٖضوٰ٘٨ ٍ٩ض منج٠ٶ ٜفٌجن وثٖضُضـٌ٦وثٖضنَثټز وًثٍؿ ؤوث وِفجً وآٻ ثټٌٙٱٍ وآٻ ـمٌوثن وثټدٵ ٪خ٩ٙور ٸمج نصؾ ٨ن هيه ثټ٭جًثس
وثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩ثرضثً مجهًز ٍض ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وثٖضنجٍٻ.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  خّٽّٽز من ثټ٭جًثس أهس إٗض شومريممٌثس ثټهدى ٟوثٔضٴُض ٧و٨وه من مٌثٰٵه ثٖضمصٽٱز خ٩و ثَضنصهجء من شٌمٌمه مدجرشر.
 ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټٙدجـز ثٖض١ٽز ٘٨ض من١ٵز ُٜض ٧هموثن وؼدپ ٌ٨دجنٌ٬ح ثټ٩ج٘مز ومن١ٵز ثټفٙدز وـٍ ِ٩ىثن ثټّٹنٍ وٰؾ ١٨جن.
 ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٵرص ثټؽمهىًي وثټٕجً ٧ثټ٩جٿ ومّ٩ٹٌ ثټٵىثسثټمج٘ز ومٙنُ٘ ٪ضؿ ثټوًن ټٙنج٨ز ثټدُضِصٌٺ ٍض ؼىټز ثټٹنوي وؼدپ أومأن ومّ٩ٹٌ ثټٽىثء
 44موًٍ ٧ض ثټؽنو وخ ٞ٩ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي م١جـن ثټٌّ٩ور ٍض ثٖضُ٩ض ومٌنجء ٨ون و٨وه من ثټٱنجهٳوثٖضفُضس ثټصؽجًًز خفٍ لىً مٹرس وم١جً ٨ون ثټووذ  وؼًٌَر ثټ٩مجٻ.
 ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ خموًنزثټفوًور.
 ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ خمن١ٵز ِ٩ىثن خٙن٩جء ثِصٕهو 41مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  51آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مٹصذ ٴنجر ثٖضّرير ثټٱٝجبٌز خموًنز ٘٩ور مج أهي إٗضشومري ثٖضدنى وإټفجٳ أرضثً خجټ٭ز خجٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر ټه من مفُضس شؽجًًز ومنجٍٻ مىث٠نني
مونٌني.
 ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ِفجًوموًًٌز مؽَ وٜفٌجن أٌ٘ذ لُضټهج ِصز أٔمجٗ.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًنز ـًٌذ خمفجٰ٥ز مأًح وأِٱٌ ٨ن إ٘جخز لمّزأٔمجٗ من ثٖضونٌني خئ٘جخجس ل١رير.

يوميات العــدوان

 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز آٻ ٨مجً موًًٌز ثټٙٱٌثء خمفجٰ٥ز ٘٩ور. ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مٌوثن ثټّد٩ني خأمجنز ثټ٩ج٘مز خ٩وه من ثټ٭جًثسثټؽىًز.
 ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِو ثټٙٵٌ ٪خموًًٌز لوًٌ مفجٰ٥ز ش.َ٩ ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ؼدپ ثٖضٱٌثك خّفجً ٘٩ور. ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټٵٽ٩ز ومن١ٵز ٔٵري ومن١ٵز ثټَوً خرصوثؿ مأًح. ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثٖضّٵجر خموًًٌز ثټّور مفجٰ٥ز إح ثِصٕهو 81مىث٠نني وأٌ٘ذ  87آلٌون خٌنهم  4أ٠ٱجٻ.
 ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨ور ٬جًثس ٘٨ض م١جً ثټفوًور ثټووذ  خ٩و ټف٥جس منإ٨جهر شٌمٌمه.
 ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  مج أهي إٗض ثـرتثٳ٠جبٌر مونٌز من ٌ٠ثٍ "ًىٔن" شجخ٩ز ټٽم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز ٸمج همٌ موًؼجس ثٖض١جً خ٩و
إ٨جهر إُ٘ضـه وشأهٌٽه من ثټٱٌٳ ثټٱنٌز وثټهنوٌِز ثټصجخ٩ز ټٽهٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن وثْضٔ٭جٻ
ثټّ٩ٹًٌز.
 ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم من١ٵز ثټفؽٽز خموًًٌز ًثٍؿ ومن١ٵز ثټٙدز وثٖضنَثټزومف١ز ؼٌمجن ٍض مٱٌٳ ثټ١ٽق ومنج٠ٶ ٰٽز وأـمج وثټ١ٽق ومنوخز خ٩ٙور.
 ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ٸصجٯ وموًًٌز خجٴم ثټفووهًز ومن١ٵز ثټٵجمز خفٌوثنخمفجٰ٥ز ٘٩ور أهي إٗض ثِصٕهجه 42مىث٠نج ً وإ٘جخز  8آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
 ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ِفجً خ٭جًثس ؼىًز ٸمج ٴٙٲمن١ٵز ثٖضنَثټز خموًًٌز ثټ٥جهٌ خ٩رشثس ثټٙىثًًن.
 ٴٙٱض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مٌٸَ شوًًذ ثټرش٠ز خموًنز ىمجً وثِصٕهو ٔ 88مٙج ًوأٌ٘ذ  88آلًٌن من ثټُ١ضح ثټوثًِني وثٖضىث٠نني من ِٹجن ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٽمٌٸَ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات د ١ٜٛعً ٢ايظٚص ٚايزؽٛـ ٚايزسً ١مبأصب

[/12مايى ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي -ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثټَوً
وثټؤىٓ وثټوـٽز خمفجٰ٥ز مأًح.
إٗض ىټٺ ًىث٘پ أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ش١هري ثٖضنج٠ٶ وثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ٹًٌز ثٖض١ٽز ٘٨ض
موًنز مأًح من ثټ٩نجرص ثٔضًهجخٌز وشووً مىثؼهجس ٨نٌٱز ٘٨ض مٕجًٯ ثٖضوًنز.

يوميات العــدوان

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ ذنٌُ فًػ األَٔ ايزٚي ٞتزٖٛص ايٛمع اإلْغاْ ٞيف
ائُٝ

[/12مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ـمپ ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،مؽٽْ ثْضمن ثټووذ ،شوهىً ثټى٪ٜ
ثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن ؼٌثء ثِصمٌثً ثټ٩ووثن وثټفٙجً ثټؽجبٌ ٬ري ثټٵجنىنٍ ٘٨ض أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
خٹپ ٰةجشه وأٌ٠جٰه.
وأٸو ثَضبصُضٯ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو ثټٌىٿ َضِصٌ٩ث ٛثټصٵًٌٌ ثټووًي ثټّجهُ ټؽٌثبم ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ،أن ظمجنٌز مُضًني ًمنٍ ًصٌٜ٩ىن ٖضمج ٌ٠ثټصوهىً ٍض ثټفجټز ثټٙفٌز
وثټ٭يثبٌز خمج ٌٰهم ثْض٠ٱجٻ وثټنّجءٌِ ،مج ثټنّجء ثټفىثمپ وثْض٠ٱجٻ ـوًعٍ ثټىَضهر نصٌؽز ثن٩وثٿ
شٽٺ ثټمومجس ثټٙفٌز.
و٨رب ثَضبصُضٯ ٨ن أِٱه ټ٩ؽَ مؽٽْ ثْضمن ٍض ثِصٙوثً خٌجن هث٨م ټٽهونز ثٔضنّجنٌز وإهلجٻ
ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز وثټ١دٌز ټٽٌمنَ ..ضٰصج ً إٗض ثٖضّؤوټٌز ثٖضٽٵجر ٘٨ض ٨جشٶ مؽٽْ ثْضمن شؽجه
ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وِٵى ٟمًَو من ثټٕهوثء ثٖضونٌني خمج ٌٰهم
ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وثِصموثمه ْضِٽفز مفٌمز هوټٌجً.
ٸمج أٸو ثَضبصُضٯ رضوًر أن ًٹىن ٖضؽٽْ ثْضمن هوً ـجِم ٍض وٴٲ ثټ٩ووثن وٰٺ ثټفٙجً
وثټ٩مپ ٘٨ض إ٬جظز ثٖضونٌني خٙىًر ٨جؼٽز وه٨م ثټ٩مٽٌز ثټٌّجٌِز م ٪ثْضٌ٠ثٯ ثټٌمنٌز ٸمج ًصىؼذ
٨ٽٌه،هثٌ٨ج ً إٗض ٨مپ شوثخري ٨جؼٽز ټى٘ىٻ ثٖضّج٨وثس ثټ٭يثبٌز وثټ١دٌز وثٔضنّجنٌز ټٽٌمن وإهلجٻ
ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز و ثټ١ىثٴم ثټ١دٌز ٔضنٵجى آَضٯ ثٖضهوهًن خجٖضىس ٍض ثټٌمن.
وؼوه ثَضبصُضٯ ه٨ىشه ټٹجٰز ثْضٌ٠ثٯ ٍض ثټٌمن إٗض مٝج٨ٱز ثټؽهىه ثټوثلٽٌز ٔضًٙجٻ ثٔض٬جظز
ثٔضنّجنٌز إٗض ثٖضون وثٖضنج٠ٶ ثٖضصرضًر ..م١جټدج ً ثٖضن٥مجس ثټووټٌز إٗض ثټىٰجء خمج ه٨ض إټٌه خرضوًر
إؼٌثء شفٵٌٵجس مّصمٌر ونًَهز ـىٻ ثَضنصهجٸجس ټٽٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ  وثْضِٽفز ثٖضفٌمز
ثٖضّصمومز ٍض ثټهؽمجس ثټؽىًز ثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٴٌثخز لمّز آَضٯ ٔهٌو وؼًٌق.
وٴو أوٜق ثټصٵًٌٌ ثټووًي ثټّجهُ ټُضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثًشٱج٨ ٧وه ثټٕهوثء
إٗض أټٲ ؤ 214هٌوث ً وظُضظز آَضٯ خٌنهم ٠ 292ٱُضً و  474ثمٌأر و 292ؼًٌفجً ..مّصٌٜ٩ج ً
ثٖضؽجًٍ ثټصٍ ثًشٹدهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خفٶ أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثْضِدى ٧ثٖضجيض ٍض موًنز
ِ٩ىثن خأمجنز ثټ٩ج٘مز وًثؿ ٜفٌصهج  41مىث٠نج ً خٌنهم لمّز أ٠ٱجٻ وظمجن نّجء و 42ؼًٌفج ً
وشومري شّ٩ز منجٍٻ.
وٴجٻ ثټصٵًٌٌ  :إن مفجٰ٥ز إح ٔهوس ؼًٌمز ٴٙٲ ؼىي ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًنز إح
ٴًٌز ثٖضّٵجر وًثؿ ٜفٌصهج أًخ٩ز مىث٠نىن إ٘جخز  84آلًٌن خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء وشومري ظُضظز
منجٍٻ وشرضً  81مّجٸن وأًخٌِ ٪جًثس وٸيث ؼًٌمز ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
موًنز ىمجً وشومري منجٍٻ مىث٠نني وموًِز وثِصٕهجه  84مىث٠نج ً خٌنهم أًخ٩ز أ٠ٱجٻ وظُضط
نّجء وؼٌؿ  44آلًٌن ".

يوميات العــدوان

وـّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ وظٶ ـؽم ثٖض٩جنجس وثټٹىثًط ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ً٩جنٍ منهج
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ مٌ٬ ٪جح هوً من٥مجس ثٔض٬جظز ٖضىثؼهز مىس ثٖضونٌني شفض ثْضنٵج ٛؤفز ثٖضىثه
ثټ٭يثبٌز وثْضهوًز وثٖضص١ٽدجس ثْضِجٌِز ټٽ.ٌٖ٩

األَِ املتشز A٠أنجض َٔ  8;77قت ٌٝيف اي ُٔٝخالٍ = أعابٝع َٔ ايعزٚإ

[/12مايى ]6102/نيىزيىزك  -طتأنح:
أ٨ٽنض ثْضمم ثٖضصفور ثټٌىٿ ثټممٌْ ٨ن مٵصپ أٸعٌ من ٔ 8211م ٚم٥٩مهم مونٌني ونّجء
وأ٠ٱجٻ وأ٘جخز أٸعٌ من  6آَضٯ آلًٌن لُضٻ ِصز أِجخٌ ٪مٝض من ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض ثټٌمن.
وأٸو منّٶ ثټٕؤون ثٔضنّجنٌز ٍض ثْضمم ثٖضصفور ًىهجنْ ٰجن هً ٸُضوٯ ٍض خٌجن ثټٌىٿ إن ٬جټدٌز
ثټٝفجًج مونٌىن...مٌ٩خج ً ٨ن "ٴٽٵه ثټٕوًو" من ٴٙٲ ثٖضونٌني..مدٌنج ً أن هنجٷ شٵجًًٌ شٱٌو خأن
مونٌني شٌٜ٩ىث ٔضُ٠ضٳ ثټنجً ومٹعىث ٨ور أِجخٌ ٪هون أن ًٹىن ټوًهم ثټى٘ىٻ إٗض ثٖضٌجه وثْض٬يًز
وثټمومجس ثټ١دٌز.
وه٨ج ٸُضوٯ ٸجٰز ثَضٌ٠ثٯ إٗض شٵوًم ممٌثس آمنز ٔضؼُضء ثٖضونٌني من منج٠ٶ ثټٵصجٻ وثټصمّٺ
خجټصَثمجشهج ثٖضص٩ٽٵز خفمجًز ثٖضونٌني وٰٵج ً ټٽٵجنىن ثټووذ  ثٔضنّجنٍ.
وأٔجً ثٖضنّٶ ثټووذ  إٗض رضوًر إُ٨ضن هونجس إنّجنٌز ،من ٔأنهج إؼُضء ثٖضونٌني وثټّمجؿ ټىٸجَضس
إ٬جظٌز خئًٙجٻ ثٖضّج٨وثس ثټرضوًًز ټهم.

تٛافٌ ايػاصات اؾٚ ١ٜٛايتشًٝل املهجف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١فعز٠

[/12مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬ 8جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز ٘٩وه وثِصهوٰض ٨وه من
ثٖضنٕآس ثټفٹىمٌز.
وأوٜق مٙوً خجټّٽ١ز ثٖضفٽٌز ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خأن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض
مدنى ٌٰ ٧ثټنؽور ومدنى رش٠ز ثټّري وثٖضفٹمز ومدنى ثټؽهجٍ ثٖضٌٸَي ټٽٌٴجخز وثٖضفجِدز
ومٹصذ ثٖضجټٌز و إنهجء مج شدٵى من مدنى ثٖضفجٰ٥ز ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ.
وٸجنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ٬جًثس ِجخٵز ٴو ثِصهوٰض أ٬ٽذ ثٖضٹجشذ ثټفٹىمٌز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور وهمٌشهج خجټٹجمپ ومن ٜمنهج مٹصذ ثٔضُ٨ضٿ وٌٰ ٧مٹصذ وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ).
وخني ثٖضٙوً خأن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ًىث٘پ ٬جًثشه ٘٨ض ثټرشً ٢ثټفووهي ٍض من١ٵز ثٖضنَثټه
خجٖضُضـٌ ٢و آٻ ٨يل خموًًٌز ًثٍؿ وموًًٌصٍ خجٴم ومنده وٸصجٯ ومج ٍثٻ ثټ١ريثن ًفٽٶ ٍض ِمجء
ثٖضفجٰ٥ز ـصى ثټٽف٥ز.

يوميات العــدوان

إعالٕ َزٜضٜات سضض ٚعبػ ٚبه ٌٝاملري َٝٚزَٚ ٟغبأ مبشافظ ١سذَٓ ١اطل َٓهٛب١
بغبب ايعزٚإ

[/10مايى ]6102/حجة – طتأنح:
أ٨ٽن أمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ٖضفجٰ٥ز ـؽز ٰهو مٱصجؿ ههٕىٓ موًًٌجس ـٌ ٛو٨دْ وخٹٌپ
ثٖضري ومٌوي ومّدأ منج٠ٶ منٹىخز خّدذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
وأوٜق ههٕىٓ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هيه ثٖضنج٠ٶ شٌٜ٩ض ټٵٙٲ همؽٍ ٨نٌٲ
وٕ٨ىثبٍ من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مج أهي إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز ثٖضةجس من ثٖضىث٠نني وشومري
ثټدنٌز ثټصفصٌز وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وشومري منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم وٸيث ثن٩وثٿ
ثټمومجس وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز.
ونجٔو أمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ٖضفجٰ٥ز ـؽز ثْضمم ثٖضصفور وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٔضنّجنٌز
رس٨ز ثټصفٌٷ ٔضًٵجٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ وإنٵجى ِٹجن هيه ثٖضنج٠ٶ وشىٰري أخّ٢
مٵىمجس ثټفٌجر ټهم وثټصمٱٌٲ من م٩جنجشهم.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َبٓ ٢اجملُع اؿه َٞٛمبزٜض ١ٜايكفً ١بعُضإ

[/10مايى ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ مدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ثټٵٱٽز مفجٰ٥ز ٨مٌثن مج
أهي إٗض إ٘جخز ٔمٙني.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٨ٵذ ُ٘ضر ثټؽم٩ز ثټٌىٿ مّصٕٱى ثٖضوًًٌز وثټؽجم ٪ثټٹدري و٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

ايْٝٛٝغٝف Aاؿقاص ٜعضض قضاب :77 ١أيف طفٌ ميين يًدطض بغبب ْكك ايػشا٤

[/10مايى ]6102/جنيف ـ طتأنح:
ـيًس من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱىټز (ثټٌىنٌٌّٲ) ثټٌىٿ ثټؽم٩ز من أن ثټٵٌىه ثٖضٱٌوٜز ٘٨ض
ثَضِصريثه إٗض ثټٌمن شٌ٩ٶ إٗض ـو ٸدري ثټ٩مٽٌجس ثٔضنّجنٌز وش ٌٛ٩ـٌجر آَضٯ ثْض٠ٱجٻ ټٽم.ٌ١
وٴجٻ ثټنج٠ٶ خجِم ثټٌىنٌٌّٲ ٸًٌّصىٯ خىټريثٷ ٍض ؼنٌٲ "ٴو شنٱو ثٖضفٌوٴجس لُضٻ ثِدى ٧إىث
ثِصمٌس ثټٵٌىه ثٖضٱٌوٜز ٘٨ض ثټىثًهثس ثټصؽجًًز ټٓض٬يًز وثٖضفٌوٴجس ٍض ثټٌمن ّٰصؤهي إٗض ٨وه
أٸرب من ثټٵص٘ض ممج ًمٽٱه ثټٌ٘جٗ وثټٵنجخپ لُضٻ ثْضٔهٌ ثٖضٵدٽز.
وأوٜفض ثټٌىنٌٌّٲ أن ثِصمٌثً ثټنٵٍ ٚض ثٖضفٌوٴجس وثْض٬يًز ٍض ثټٌمن ٌِهوه أٸعٌ من 841
أټٲ ٠ٱپ خٕٹپ مدجرش خّىء ثټص٭يًز ثټفجه لُضٻ ثْضٔهٌ ثټعُضظز ثٖضٵدٽز خجٔضٜجٰز ثٗض  861أټٲ
٠ٱپ ٸجنىث ً٩جنىن أُ٘ضً من ِىء ثټص٭يًز ثټفجه ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن ٍض 46
مجًُ ثٖضنرصٿ.

يوميات العــدوان

وٴجٻ ثټنج٠ٶ خجِم مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنٌز (ثؤج ًنْ َضًٌٷ) أن ثټ٩جبٶ ثټٌبٌم 
أمجٿ ثَضِصريثه هى ن٥جٿ ثټصٱصٌٖ خمىؼذ ٴٌثً مؽٽْ ثَضمن ثټووذ  ثټَث٨م ثنه ًهوٯ ثٗض ٨وٿ
ثهلجٻ ثَضِٽفز ثٗض ثټٌمن.
وأٜجٯ أن "هيث ثْضظٌ ثټؽجندٍ ټن٥جٿ ثټصٱصٌٖ أهي إٗض ٨وٿ ثټفٙىٻ ٘٨ض مج ًٹٱٍ من ثٖضفٌوٴجس
وهيث ًٌ٩ٶ ثټ٩مٽٌجس ثٔضنّجنٌز" ...ميٸٌث ً خأن ثټٌمن ٸجن ًّصىًه ٍ 91ض ثٖضجبز من ٬يثبه.

اعتؾٗار َٛ 8:اطٓاً ٚإفاب 9 ١آخض ٜٔيف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١مسٓ ١مبزٜض١ٜ
به ٌٝاملري قافظ ١سذ١

[/10مايى ]6102/حجة – طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  4آلًٌن م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ من أرسر وثـور ٍض ٴٙٲ ټٽ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ِمنز خٹٌپ ثٖضري خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن مفمو نجرص ٰٹنه خمن١ٵز ِمنز موًًٌز خٹٌپ ثٖضري مج أهي إٗض شومريه شمجمجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞؾٔ عزراً َٔ ايػاصات عً ٢قافظ ١فعزَٚ ٠زٜضٜاتٗا

[/10مايى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي – ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًنز ٘٩ور و٨وه
من موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ مني
ثټٙدجؿ ثټدجٸٌ موًنز ٘٩ور خـ ٬ 85جًر ؼىًز ثِصهوٰض مدنى ثٔضشٙجَضس ومّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن
ثټمج٘ز و٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن أِٵ ٢منٕىًثس ًفيً ِٹجن موًنز ٘٩ور ثټٵوًمز من
ثٖض٭جهًر خج٨صدجًهج هوٰج ً ّ٨ٹًٌج ً ټٵىثس ثټصفجټٲ ..مٕريث ً إٗض أن شٽٺ ثٖضنٕىًثس أمهٽض ثٖضىث٠نني
ـصى ثټّجخ٩ز من مّجء ثټٌىٿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َطاص فٓعا ٤ايزٚيٚ ٞقاعز ٠ايز ًُٜٞاؾ١ٜٛ

[/12مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘دجؿ ثټٌىٿ م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  وٴج٨ور ثټوًٽمٍ ثټؽىًز
خٙىثًًن مج أهي إٗض إټ٭جء ًـٽصني إ٬جظٌصني ٸجن مٵًٌث ً و٘ىټهمج ثټٌىٿ إٗض ثٖض١جً.
وٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أوٜق ًبٌْ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن ثٖضونٍ وثْضً٘جه
ـجمو ٌٰػ أن هوٻ ثټ٩ووثن ٴجمض خرضح م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  وثټٵج٨ور ثټؽىًز خأًخ٩ز ٘ىثًًن

يوميات العــدوان

ومن٩ض إ١٨جء شٙجًًق ټ١جبٌشٍ ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ ثټووذ  ومن٥مز أ٠دجء خُض ـووه ثټٽصجن ٸجنصج
شفمُضن مّج٨وثس إ٬جظٌز وإنّجنٌز ټٽٌمن.
وأٔجً إٗض أن هوٻ ثټ٩ووثن شّصهوٯ موًػ م١جً ٘ن٩جء خجِصمٌثً خهوٯ من ٪و٘ىٻ ثٖضّج٨وثس
ثٔضنّجنٌز وثٔض٬جظٌز إٗض ثټٌمن ،مدٌنج ً أنه شم ٰصق ثٖضوًػ خٙىًر مؤٴصز َضِصٵدجٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز
وثٔض٬جظٌز خٙىًر ٨جؼپ خّدذ ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ثٖضرتهي ٍض ثټٌمن ؼٌثء ثټ٩ووثن.
وٴجٻ ٌٰػ "إن ثټهٌةز أ١٨ض شٙجًًق ټهجشني ثټ١جبٌشني إَض أن هوٻ ثټ٩ووثن ًٰٝض إ١٨جء
ثټصٙجًًق ،وشم ثټصىث٘پ م ٪ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ وأ٠دجء خُض ـووه ټصىٌٜق أن ثټصٙجًًق شم إټ٭جؤهج
من ٴدپ ثټ٩ووثن ټٌصدني ټٽ٩جټم من ًٌ٩ٴپ و٘ىٻ ثٖضّج٨وثس ثٔض٬جظٌز وثٔضنّجنٌز".
وـمپ ثٖضّؤوټٌز ؼٌثء مج ًفوط ټٽم١جً ٴىي ثټ٩ووثن ثټصٍ شّصمٌ خرضح ثٖض١جً ٔض٨جٴز أ٨مجٻ
ثٔض٬جظز وو٘ىٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز وإؼُضء ثټٌ٨جًج وثټ٩جټٵني ثټٌمنٌني ٍض ثٖض١جًثس ـىٻ ثټ٩جټم.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف اجملُع اؿه َٞٛبعُضإ ٜٚؾٔ غاصات عً ٢عزر َٔ املٓاطل

[/12مايى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ثټٌىٿ مج أهي إٗض
إ٘جخز ظُضظز أٌٰثه من ـٌثِز ثٖضؽم ٪وإـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضدنى.
وأوٜق مّؤوٻ ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټ٩وًو من ثٖضىثٴ٪
ثټمومٌز وثٖضنجٍٻ وثټدٌىس ٍض ٨وه من موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ..مدٌنج ً أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټّ٩ىهًز
ثِصهوٰض موًنز ٨مٌثن ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز و٬ىټز ٨ؽٌذ خموًًٌز ًًور وموًنز ـىط ووثهي لٌىثن
خموًًٌز ـىط و٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن ومٱٌٳ خنٍ ٴٌْ وخٌض ٔىً ٢خموًًٌز
خنٍ رصًم ومٌٸَ موًًٌز ٴٱٽز ٨يً وٌ٨جٻ رسًق وؼدپ ٌ٨جٻ ًًَو وخ ٞ٩ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس
ألٌي.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف قافظ ١فعز٠

[/12مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ًىث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٴٙٲ مفجٰ٥ز ٘٩ور خجټٙىثًًن وثټٵيثبٲ وثټٵنجخپ
ثټ٩نٵىهًز ثٖضفٌمز هوټٌجً.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز وِ ٢شفٽٌٶ مٹعٲ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز خٕٹپ
مصىث٘پ وٰصق ـجؼَ ثټٙىس ٘٨ض موًنز ٘٩ور وثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن خٕٹپ ٕ٨ىثبٍ ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ ٍض موًنز ٘٩ور وثټؽىَضس وثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز وثٖض٩جټم ثټصجًًمٌز ٍض ثٖضوًنز معپ خجح ثټٌمن وِىٳ ثټرسخٍ ثټٽيثن همٌهمج ثټٵٙٲ.

يوميات العــدوان

وثِصهوٯ ثټ٩ووثن موًًٌز ِفجً من١ٵز آٻ ـمٌوثن خ٭جًشني ؼىًز وموًًٌز مؽَ خّد٬ ٪جًثس،
وٸيث ٬جًثس ٘٨ض موًنز ٜفٌجن خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ِىٳ من١ٵز ثٖضؽجًٍن خموًًٌز ِجٴني،
ٸمج ٔن ثټ٩ووثن ٬ 86جًر ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن من١ٵز مٌثن وټم ًٌ٩ٯ ـصى ثِضن ٨وه ثټٝفجًج.
وًٵىٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن خ٩و أن ًٱٌ ٫ـمىټصه من ثټٙىثًًن وثټٵيثبٲ وثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز ثٖضفٌمز
هوټٌج ً وٴصپ ثْضخًٌجء خفٌٸجس خهٽىثنٌز وًِىمجس ِجلٌر ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب :; ١آخض ٜٔيف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قض ١ٜعٛار٠
َزٜض ١ٜايغز ٠بإب

[/12مايى ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ  42آلًٌن خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
ٴًٌز ِىثهر خموًًٌز ثټّور مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق موًٌ ٌٰ٬ز ثټ٩مٽٌجس خمفجٰ٥ز إح مفمو ثټرشًٲ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أ٠ٽٶ ٰؽٌ ثټٌىٿ لمْ ٘ىثًًن ٘٨ض هيه ثټٵًٌز ثټٙ٭رير خموًًٌز ثټّور لُضٻ
هيث ثټ٩مپ ثٔضؼٌثمٍ ثټىـيش ..مدٌنج ً أن من خني ثټؽٌـى ٠ 88ٱُضً وظُضط نّجء.
وٴجٻ " إن هنجٷ شّ ٪ـجَضس من ثٖضٙجخني ـجټصهم ل١رير وثِصٽَٿ نٵٽهج ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ لجًػ
ثٖضفجٰ٥ز "َ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نؽم ٨نه أًٝج ً شرضً  26منََض ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
منهج  89منََض ً ش ٌٛ٩ټصهوٿ ٸيل نصٌؽز ثټ٩ووثن.

ايقش ١تؤنز عزّ قزصتٗا عً ٢اعتٝعاب سذِ ايهاصث ١ايقش ١ٝيف قافظ ١فعز٠

[/12مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸوس وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ٨وٿ ٴوًشهج ٘٨ض ثِصٌ٩جح ـؽم ثټٹجًظز ثټٙفٌز ٍض مفجٰ٥ز
٘٩ور نصٌؽز شٹعٌٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱه ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني ثټيي لٽٲ أ٨وثهث ً ٸدرير من
ثټٝفجًج من ثٖضونٌني م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
ً
نّمز منه أن ـؽم ثټٹجًظز أٸرب من أن
وأٸوس ثټىٍثًر ٍض خُض ٫شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
ًّصى٨دهج مج شدٵى من من٥ىمصهج ثټٙفٌز خجٖضفجٰ٥ز ..هثٌ٨ز ٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ولج٘ز
ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ ثټووذ  ومن٥مز أ٠دجء خُض ـووه وؼمٌ ٪ثٖضن٥مجس ثٖضفٽٌز إٗض ثټصولپ ټٽمٕجًٸز ٍض
شٵوًم ثټمومجس ثټٙفٌز ټٽٝفجًج.
وٴجٻ  :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خجټٵٙٲ أٸعٌ من  84مّصٕٱى ومٌٸَ ٘فٍ ٍض
٘٩ور لُضٻ ثْضًجٿ ثټّجخٵز من ثټ٩ووثن وٸيث ثِصهوثٯ ثټٌ١ٴجس ومٙن ٪ثْضوٸّؽني ٌٰهج ٸمج ثن
ثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ونَوؿ ثټٹجهً ثټ١دٍ هٌخج ً من ثټٵٙٲ ٸپ ىټٺ ؼ٩ٽهج ٨جؼَر ٨ن
ثِصٌ٩جح ثټٹجًظز ثټٙفٌز ثټٌىٿ ".

يوميات العــدوان

وـيً ثټدٌجن من ـووط ٸجًظز ٘فٌز ٍض ثټٌمن خٕٹپ ٸجمپ نصٌؽز ثَضنهٌجً ثټيي خوأ ٍض من٥ىمز
ثټمومجس ثټٙفٌز ـٌغ خٽٮ ٨وه ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټصٍ شم ٴٙٱهج  49مٌٰٵج ً ٘فٌج ً لٌؼض
ؼمٌ٩هج  ٨ن ثټمومز وثٖضٌثٰٶ ثټصٍ ټم ً١ٽهج ثټٵٙٲ شىٴٱض خٝ٩هج " ثٖضّصٕٱٌجس ومٌثٸَ
ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي" ٨ن ثټ٩مپ نصٌؽز ثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وثنٵ١ج ٧ثټصٌجً ثټٹهٌخجبٍ وإؼُضء
ثټٹجهً ثټ١دٍ ٨نهج وشم ثِصهوثٯ أٸعٌ من ٌِ 84جًر إِ٩جٯ ،خجٔضٜجٰز إٗض خوء نٱجى ممَون
ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ٍض ثټٹعري من ثٖضّصٕٱٌجس.
ونجٔوس وٍثًر ثټٙفز من٥مجس ثْضمم ثٖضصفور وثٖضؽصم ٪ثټووذ  وثټٝمري ثٔضنّجنٍ ثټصولپ ثټ٩جؼپ
ٔضًٵجٯ هيث ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم وثټيي أ٘دق ًهوه ثِصمٌثً ثټفٌجر ٍض ثټٌمن.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َبٓ ٢نً ١ٝايٓفط ٚاملعارٕ َٚغتؾف ٢عتل بؾب٠ٛ

[/12مايى ]6102/شتىة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټ٩نٌٱز ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ ٍض موًنز
٨صٶ مفجٰ٥ز ٔدىر.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٔدىر ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
مدنى ٸٽٌز ثټنٱ ٢وثٖض٩جهن ومّصٕٱى ٨صٶ ثٖضٌٸَي ،مج أهي إٗض ِٵى٨ ٟوه من ثټٝفجًج ٍض مدنى
مّصٕٱى ٨صٶ.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ٚإفاب ١أنجض َٔ  87آخض ٜٔيف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢غذز اإلَاّ
اهلار ٟبقعز٠

[/12مايى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ  81آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضّؽو ثٔضمجٿ
ثټهجهي خموًنز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أنه شم ثِصهوثٯ ثٖضّؽو ثټيي
ًٵٍ ٪ض ثټؽهز ثټؽنىخٌز ثټرشٴٌز ٖضوًنز ٘٩ور ثټٵوًمز وً٩صرب أـو أٴوٿ ؼىثم ٪موًنز ٘٩ور
وأهمهج ـٌغ ً٩ىه شجًًن خنجبه إٗض ثټ٩جٿ  491هؽًٌز.

اعتؾٗار إَاّ ٚخطٝب داَع ْٛح مبشافظ ١فعز٠

[/12مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو إمجٿ ولٌ١ذ ؼجم ٪نىؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ثټُ٩ضمز ـّني إخٌثهٌم أـمو مٌٳ وٴًٌده
أمني ٨دوهللا ـّني ثْضمٽفٍ ؼٌثء ٬جًر ؼىًز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي – ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض منَټه ثټٹجبن
خؽىثً ثټؽجم.٪

يوميات العــدوان

وث٨صرب مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ْضبمز ول١دجء ثٖضّجؼو ؼًٌمز نٹٌثء خفٶ ثټ٩ٽمجء شٝجٯ إٗض ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
من ؼجنده هثن مٹصذ ثْضوٴجٯ وثٔضًٔجه خمفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمىث٠نني
خٙىًر ٨جمز وثټ٩ٽمجء وثټم١دجء وأبمز ثٖضّجؼو خىؼه لجٗ وٸيث ٴٙٲ ثٖضّجؼو وثټٵدىً
وثْضرضـز.

إفاب ١عزر َٔ املٛاطٓني يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ايعافُ ١فٓعا٤

[/01مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٘ذ ٨وه من ثٖضىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وه من ثْضـٌجء خجټ٩ج٘مز
٘ن٩جء ٰؽٌ ثټٌىٿ ثْضـو.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٴٙٱض ـٍ ثټنهٝز مج أهي إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني وشومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ ٍض ثټفٍ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ـٍ ـور ثټّٹنٍ مّصهوٰز
منَٻ ثټٌبٌْ ثْضِدٶ ٨يل ٨دو هللا ٘جټق ٖضٌشني مج أهي إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني وشومري ٨وه
ٸدري من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټهَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨وهث ً من ثٔضُ٨ضمٌني ثټيًن ٸجنىث ًٵىمىن خص٭ٌ١ز آظجً
ثټٵٙٲ ثْضوٻ ثټيي ش ٌٛ٩ټه ثټفٍ أٌ٘دىث ٍض ثټٵٙٲ ثټعجنٍ ثټيي ٔنه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
ثټفٍ.

األَِ املتشزَA٠ا تؾٗز ٙفعز َٔ ٠ققف اْتٗاناً يًكاْ ٕٛايزٚيٞ

[/01مايى ]6102/جنيف  -طتأنح:
أٸوس ثْضمم ثٖضصفور أن مج شٕهوه ٘٩ور من ٴٙٲ من ٴدپ ثټّ٩ىهًز ثنصهجٸج ً ټٽٵجنىن ثټووذ .
وٴجٻ منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن (ًىهجنٌْ ٰجن هًٌ ٸُضوٯ) ٍض خٌجن ټه شٽٵض
ً
نّمز منه إن ثټرضخجس ثټؽىًز ثټصٍ ًنٱيهج ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه
وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
ثټّ٩ىهًز ٘٨ض ٘٩ور ٍض ثټٌمن وثټصٍ ًىؼو خهج ثټٹعري من ثٖضونٌني ثٖضفجرصًن ً٩و ثنصهجٸج ً ټٽٵجنىن
ثټووذ  خجټٌ٬م من شىؼٌه نوثءثس ټٽمونٌني ٖض٭جهًر ثٖضن١ٵز".
وأٸو ٸُضوٯ إن ثټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ ټٽمنج٠ٶ ثټّٹنٌز ِىثء خصفيًٌ مّدٶ أو خوونه ًصنجٌض م٪
ثټٵجنىن ثٔضنّجنٍ ..مٌ٩خج ً ٨ن ٴٽٵه من هيه ثټهؽمجس ثټصٍ شٕنهج ثټّ٩ىهًز ٘٨ض ٘٩ور.
وٴجٻ " إن نصجبؾ ثټٵٙٲ ٘٨ض ثټدنٌز ثْضِجٌِز ٸجنض مٌو٨ز لج٘ز م٨ ٪وٿ ٴوًر ثٖضونٌني ٘٨ض
ثټٱٌثً من ثٖضوًنز نصٌؽز أٍمز ثټىٴىه"..مفيًث ً من ثِصمٌثً ثِصهوثٯ ثٖضنج٠ٶ ثٖضأهىټز خجټّٹجن
ـصى وټى ِدٶ ىټٺ شفيًٌث ً خج٨صدجً ىټٺ لٌٴج ً ټٽٵجنىن ثټووذ ،لج٘ز ٌٰمج شّدده من شومري ټٽدنٌز
ثټصفصٌز لج٘ز ثټٌ١ٳ وثټٹهٌخجء وثَضشٙجَضس.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات ي ١ًٝٝعًَٓ ٢طك ١بين أععز بشَاص

[/01مايى ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ؼدپ ثټرشٳ خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز ؼدپ ثټرشٳ مفجٰ٥ز ىمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼدپ ثټٌٸٲ خـ٬2جًثس خَ٩ټز خنٍ أِ٩و موًًٌز ؼدپ ثټرشٳ وأٔجً إٗض أنه
نصؾ ٨ن ثټ٭جًثس شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ وَضٜفجًج.

قافظ ١عُضإ تٛد٘ ْزا ٤اعتػاث ١يتكزَ ِٜغاعزات إْغاْ ١ٝيٓاطس ٞفعز٠

[/01مايى ]6102/عمسان  -طتأنح:
أ٠ٽٵض مفجٰ٥ز ٨مٌثن نوثء ثِص٭جظز ټصٵوًم ثټو٨م وثٖضّج٨ور ثٔضنّجنٌز ټنجٍـٍ مفجٰ٥ز ٘٩ور
ثٖضنٹىخز ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز ،مج أهي إٗض نَوـهم من منج٠ٵهم.
وأٸو مفجٰ٨ ٦مٌثن ثټوٸصىً ٌٰٙپ ؼ٩مجن ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثٖضفجٰ٥ز
ثِصٵدٽض ټٽٌىٿ ثټعجټغ أ٨وثهث ً ٸدرير من ثٖضىث٠نني ثټنجٍـني من مفجٰ٥ز ٘٩ور ثټيًن شهومض
منجٍټهم ٰىٳ ِجٸنٌهج ونَؿ من نؽج منهم إٗض ٨مٌثن و٘ن٩جء وثٖضفجٰ٥جس ثْضلٌي.
وټٱض إٗض أن ثْض٨وثه ثټصٍ ثِصٵدٽصهج ٨مٌثن شًَو ٨ن  811أټٲ وهم خفجؼز مجِز ټٽمومجس
وثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز من ثـصٌجؼجس ثٔضًىثء وثٖضٌجه وثټٙفز وثټص٭يًز وثٖضّصٽَمجس ثټُضٍمز ٌِمج ٍض
هيه ثټٌ٥وٯ ثټ٩ٙدز.
وأوٜق أن ثْض٠ٱجٻ ثټنجٍـني م ٪ىوًهم ًفصجؼىن إٗض ً٨جًز لج٘ز ؼٌثء ٌ٤وٯ ثټنَوؿ ثټٵجٌِز
وثټٌ٨ذ ثټنٱم  ٖضج ټفٶ خمنج٠ٵهم وٴٌثهم ومنجٍټهم من ٴٙٲ ؼىي وثِ ٪ثټن١جٳ وٸدري ثْضظٌ
وثټصأظري ثټىثٴ ٍ٩ومج ًّدده من أظٌ ِٽدٍ ٘٨ض ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وثټٌٕىك من ٸدجً ثټّن وثْضمٌثٛ
وثټفىثمپ.
وـغ أخنجء ٨مٌثن خممصٽٲ رشثبفهم وثټصؽجً إٗض ثٖضدجهًر وشٵوًم ثټ٩ىن ٖضّج٨ور إلىثنهم
ثټنجٍـني من أخنجء مفجٰ٥ز ٘٩ور.

اعتؾٗار ؽدقني ٚإفاب ١عت ١آخض ٜٔبْ ِٗٓٝغا ٤يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض١ٜ
ايظاٖض بايبٝنا٤

[/01مايى ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ثِصٕهو ٔمٙني وأٌ٘ذ ِصز آلًٌن خٌنهم نّجء ٍض ٬جًر ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
موًِز ټٽدنجس خموًًٌز ثټَثهٌ مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌس
ثٖضوًِز ثٖضٹىنز من ٠جخٵني خجټٹجمپ وشّددض خيٍ ٌ٨ض أوِج ٟثْضرس خجٖضوًًٌز ثټصٍ شٕهو

يوميات العــدوان

مىثؼهجس خني ثټؽٌٖ و٨نجرص شنٌ٥م ثټٵج٨ورَ ..ضٰصج ً إٗض أنه شم إِ٩جٯ ثٖضٙجخني إٗض مّصٕٱٌجس
موًنز ثټدٌٝجء.

طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ غاصات عً ٢قافظ ١فعز٠

[/01مايى ]6102/صعدة – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم نٱي ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٭جًر
ؼىًز منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ٜفٌجن ،وټم ًصم شّؽٌپ أي إ٘جخجس.
وأٜجٯ "ٸمج نٱي ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًنز ٘٩ور وٜىثـٌهج،
وهمٌ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ٴًٌز ثټؽمٌمز خموًًٌز مٌثن ،مؤٸوث ً أنه ټم ًصم شّؽٌپ أي إ٘جخز ٍض
ثْضًوثؿ.
ٍض ٝ٬ىن ىټٺ ،أوٜق ثٖضٙوً أن أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم إمجٿ مّؽو ثٔضمجٿ ثټهجهي ثِصٕهووث،
وؼٌؿ آلًٌن ،إظٌ ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض ًىٿ أمْ مّؽو ثٔضمجٿ ثټهجهي وِ ٢موًنز ٘٩ور.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ عز ٠غاصات عًَ ٢طاص فٓعا ٤ايزٚيٞ

[/01مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ .
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مؽوهث ً موًؼجس ثٖض١جً ٍض مفجوټز منه ٔض٨جٴز و٘ىٻ ٠جبٌثس ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز ټٽٌمن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ً٩مپ خٹپ ثټىِجبپ ٘٨ض من ٪و٘ىٻ أي ٠جبٌثس إ٬جظٌز
ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ ٍض إ٠جً ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټؽجبٌ ٨ٽٌه.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  وٴٙٲ
موًؼجس ثٖض١جً وإـٌثٳ ٨وه من ٠جبٌثس ثټٌمنٌز وثټٌّ٩ور.

اعتؾٗار َٛ :اطٓني ٚإفاب ١آخض ٜٔيف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطل عذ١

[/00مايى ]6102/حجة  -طتأنح :
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضن١ٵز ثټفؽجوًر خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز معٽغ ٨جهم وموًنز ـٌ ٛمج أهي إٗض شومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ
وثٖضفُضس ثټصؽجًًز وإ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ مفجٰ٥ز ـؽز من لُضٻ ثټ٭جًثس ثټؽىًز
وثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩خٕٹپ هثبم ومصىث٘پ مج أهي إٗض شومري ثټ٩وًو من ثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز وثٖضنجٍٻ وثٖضَثً.٧

اعتؾٗار <َٛ 8اطٓاً ٚإفاب ١أنجض َٔ  :7آخض ٜٔيف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ١
تعظ

[/00مايى ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو  85مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  41آلًٌن ٸفٌٙٽز أوټٌز ټٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټٌىٿ ٘٨ض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ثٖض٥ٱٌ ٨دو ثټٽٌ١ٲ ٨دوه ثټٕ٭وًي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن
٬جًثس ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټصٍ خوأس ٰؽٌث ً وثِصمٌس ـصى ِج٨جس مج ٴدپ ثټ٥هٌ
ثِصهوٰض شومري ٨مجًر من ظُضظز ٠ىثخٶ ٘٨ض ِجٸنٌهج ُٰٝضً ٨ن شومري ظمجنٌز منجٍٻ خؽىثًهج
وشومري ؼَبٍ وٸيل ټٽ٩وًو من ثٖضٌثٰٶ ثټفٹىمٌز.
وٴجٻ  :إن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٰض أـٌجء ٍض ٴٽذ ثٖضوًنز خموًًٌز ثٖض٥ٱٌ ومنج٠ٶ ألٌي
ٍض ٜىثـٍ ثٖضوًنز مصّددز ٍض ِٵىٜ ٟفجًج مونٌني وشومري منجٍٻ ومٌثٰٶ ـٹىمٌز ".
وخني ثټٕ٭وًي أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض خٕٹپ مدجرش خجټٙىثًًن مٵٌ ثٖضدجـغ ثټؽنجبٌز ورش٠ز
ثټّري(ثٖضٌوً) وم٩هو ثټصوًًذ ثټٱنٍ وثٖضهنٍ مج أهي ٔضٗض أرضثً ٸدرير ٌٰهج ،وٸيث ؼجم ٪ثټّنز ٍض
ثټفٍ ىثشه خ٭جًر أهس إٗض ثنهٌجً ؼَء من مدنجه.
وأٸو أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٰض أًٝج ً ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ثټصجًًمٌز خّد٩ز ٘ىثًًن مج أهي
إٗض أرضثً ٍض ثټٵٽ٩ز ًؽٌي ـجټٌج ً إ٨وثه شٵًٌٌ خٕأنهج ،ٸمج ثِصهوٰض مٌٰٵج ً ـٹىمٌج ً ٍض ـٍ ٘جټز
ومىثٴ ٪ألٌي ٍض ٜىثـٍ ثٖضوًنزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض شومري وثنهٌجً خنجًز من ظُضظز
٠ىثخٶ ٘٨ض ِجٸنٌهج ٍض ـٍ ثټوـٍ ـٌغ ٸجنض شٵ١نهج أًخ٨ ٪جبُضس ؼمٌ٩هم ثِصٕهووث ٍض هيث
ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٨وث ٌٰه وثـو خٵى ٘٨ض ٴٌو ثټفٌجر.
وأٔجً إٗض أن مص١ى٨ني وٌٰٳ ثټوٰج ٧ثٖضونٍ شديٻ ؼهىهث ً ٍض ِدٌپ ثټدفغ ٨ن ثټٝفجًج وثټنجؼني
ټٽمنجٍٻ ثټصٍ شهومض ٘٨ض ِجٸنٌهج ..مؤٸوث ً أن ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خموًًٌز ثٖض٥ٱٌ خوأ خمصجخ٩ز ثْضرضثً
ثټنجؼمز ٨ن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وشٵوًم ثٖضّج٨ور ټٽٝفجًج.

األَِ املتشز ٠تٓزر بايكقف ايعؾٛا ٞ٥عً ٢ايٚ ُٔٝؼشٜضات َٔ ناصث ١إْغاْ١ٝ

[/00مايى ]6102/نيىيىزك – طتأنح:
نوه منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنٌز (ًىهجنْ ٰجن هً ٸُضوٯ) خجټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ
ٖضفجٰ٥ز ٘٩ور وثټيي ًأشٍ خ٩و أًخِ ٪ج٨جس ٘٨ض إنيثً هوٻ ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمنٌٰ ،مج ـيً لربثء
هوټٌني من أن ثټدٽو ًىٔٺ ٘٨ض ٸجًظز إنّجنٌز.

يوميات العــدوان

وٴجٻ ثٖضّؤوٻ ثْضممٍ ٍض شرصًفجس نٵٽصهج ٘فٌٱز (ٰجًننٕجٻ شجًمَ) ثټربً١جنٌز ثټٌىٿ ثَضظنني إن
"ثټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ ټ٩ٙور ثټيي ًأشٍ خ٩و إنيثً موشه أًخِ ٪ج٨جس ً٩و ثنصهجٸج ً ټٽٵجنىن ثټووذ ".
وـيً ًىهجنٌْ ٸُضوٯ من ثًشٹجح مؽجًٍ ٍض ثٖضفجٰ٥ز ٸىن "ثټٹعري من ثټٌمنٌني مفجرصًن ٍض
٘٩ور ْضنهم َض ًمٹنهم ثټفٙىٻ ٘٨ض وٌِٽز ثنصٵجٻ نٌ٥ث ً ټٕفز ثټىٴىه".
وًأشٍ ىټٺ ٍض ثټىٴض ثټيي أٸو لربثء هوټٌىن من أن ثټٌمن ًىٔٺ ٘٨ض ٸجًظز إنّجنٌز ؼٌثء ثټفٙجً
ثټؽىي وثټدفٌي ثټمجنٶ ثټيي ًٱٌٜه شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مني ٔهٌ مجًُ ثٖضجيض مج أهّي
إٗض نٱجه ثټ٭يثء وثټىٴىه.
ونٵٽض ثټٙفٌٱز ثټربً١جنٌز ٨ن مّؤوذ  ثٔض٬جظز ٴىټهم إن ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ثټٌبٌٌّز معپ ثْضًٍ
وثټّٽ ٪ثټٌبٌٌّز معپ ثْضهوًز أؤٹض ٘٨ض ثټنٱجه وَض ًمٹن نٵٽهج خّدذ ٔفز ثټىٴىه.
وأٔجًوث إٗض أن مف١جس ثټصَوه خجټىٴىه نٱو ممَونهج ،ٸمج أن ثٔضموثهس ٍض ٔمجٻ ثټٌمن نجهًر
ټٽ٭جًز خفٌغ شٝج٨ٲ ظمنهج  81أمعجٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ؽٔ غاصات٘ اؾ ١ٜٛعًَ ٢ز ١ٜٓفعز٠

[/00مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ٨ ،ور ٬جًثس ٘٨ض موًنز ٘٩ور ثِصهوٰض ثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز أهمهج إىث٨ز ٘٩ور ومٙن ٪ثټهيثٯ ټٽفوًو وثٖضىثه ثټدُضِصٌٹٌز خمن١ٵز آٻ ٨ٵجح.
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًًٌز
ًثٍؿ خمن١ٵز ٔ٩جًر خ٭جًر ؼىًز ،وټم شّؽپ أي إ٘جخجس.

َقزص قً ٞبأَاْ ١ايعافُ @7 A١ؽٗٝزاً  :77ٚدضذناً يف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟألسٝاْ ٤كِ

[/06مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٸو مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز أن ٨وه ٔهوثء ؼًٌمز ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وه من
ثْضـٌجء ٍض من١ٵز نٵم خجټ٩ج٘مز ًىٿ أمْ ثَضظنني خٽٮ ٔ 91هٌوث ً و 411ؼًٌق ـجټز خٝ٩هم
ـٌؼز.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن أ٬ٽذ ثټٕهوثء وثٖضٙجخني من ثټنّجء
أرضثً ٸدرير خجٖضّجٸن وثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثْض٠ٱجٻ ..مؤٸوث ً أن ثټ٩ووثن شّدذ أًٝج ً ٍض إـوثط
ٍ
وثټمج٘ز خّدذ ثټٵيثبٲ ثٖضص١جًٌر ثټنجؼمز ٨ن ثټٵٙٲ ثټيي شم خأِٽفز مفٌمز هوټٌج ً ٸمج ـوط
ٍض ثټ٩ووثن ٘٨ض ٰؾ ١٨جن و٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټٌمنٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض وؼىه ٘٩ىخجس ٍض ُ٨ضػ ثٖضٙجخني ؼٌثء ثټ٩ووثن نصٌؽز نٵ ٚثٔضمٹجنٌجس
وثْضهوًز ٍض ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز خّدذ ثټفٙجً ثټؽجبٌ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن ..مدٌنج ً أن
ثټٵٙٲ أهي إٗض شهوٿ مدنى خنٺ ثټوٿ و٨وه من ثٖضٌثٰٶ خمّصٕٱى ثټعىًر ثټ٩جٿ.

يوميات العــدوان

وټٱض إٗض أن ثټٹعري من ثٖضنجٍٻ همٌس شمجمج ً وثټد ٞ٩شهومض ؼَبٌج ً ٌٰمج ش ٌٛ٩أ٬ٽدهج إٗض أرضثً
ممصٽٱز ..مٕريث ً إٗض أن أمجنز ثټ٩ج٘مز ٰصفض ثٖضوثًُ ٔضًىثء ثْضرس ثٖضصرضًر ثټصٍ ٰٵوس منجٍټهج..
وٴجٻ " إن هيه ثټؽًٌمز ثټنٹٌثء شٝجٯ إٗض ِٽّٽز ثټؽٌثبم ثټصٍ ثًشٹدهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثټيي ثِصهوٯ ٴصپ ثٖضىث٠نني وشومري ٸجٰز ثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وٌٰ ٛـٙجً
ؼجبٌ ٘٨ض ٸجٰز ثٖضنجٰي ثټربًز وثټدفًٌز وثټؽىًز مج أهي إٗض شٱجٴم ثْضوٜج ٧ثٔضنّجنٌز ٍض ثټدُضه".
وه٨ج ثٖضٙوً ثْضمم ثٖضصفور ومفٹمز ثټ٩وٻ ثټووټٌز ومفٹمز ؼٌثبم ثټفٌح إٗض ٰصق شفٵٌٶ ٨جؼپ
ٍض ؼٌثبم ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي ٜو ثٖضونٌني ثټٌمنٌني وثِصموثمه أِٽفز مفٌمز هوټٌجً.

اعتؾٗار َٛ ;7اطٓاً ٚإفاب ١أنجض َٔ  <7يف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜعبػ
عذ١

[/06مايى ]6102/حجة – طتأنح:
ثِصٕهو  21مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من لمّني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ٨دْ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ِؽن ٨دْ و٨وه من ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثټصٍ همٌس خٕٹپ ٸجمپ ومنهج منجٍٻ ٨يل ٨دوه ثټرشٍض
ومفمو ٨يل ؼجخٌ ثٖضفمٌي وإخٌثهٌم ثْضٔىٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٠جٻ مدنى
ثٖضٌٸَ ثټعٵجٍض خ٩دْ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني شرضًس ؼٌثء ٔور ورضثور ثټٵٙٲ ثټؽىي
ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز ٨دْ ،مج شّدذ ٍض شّجٴ ٢أؼَثء من شٽٺ ثٖضنجٍٻ ٘٨ض ِجٸنٌهج.

ػزر ايكقف اؾ َٔ ٟٛقبٌ طا٥ضات ايعزٚإ عً ٢قافظ ١عُضإ

[/06مايى ]6102/عمسان – طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه ثټؽىًز ثټٌىٿ ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ شومري مؽمپ
ثٖضٵوًثس وثٖضٹصّدجس ٘٨ض مّصىي مٌٸَ ثٖضفجٰ٥ز و٨وه من موًًٌجشهج وثِصهوثٰهج خجټرضخجس
ثټؽىًز ثټٵجشٽز.
وأٸو أن هيه ثټرضخجس ثټ٩وثبٌز ٨مٽض ٘٨ض شومري ٸپ مٵىمجس ثټفٌجر وثټدنٌز ثټصفصٌز ومٹصّدجس
ثټى٠ن إٗض ؼجنذ إٍهجٳ ثْضًوثؿ من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وثٖضونٌني ثټَ٩ٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن هيث ثټ٩ووثن ٴو
أـوط ؼٌـج ً ٨مٌٵج ً ٍض نٱىُ ثټٌمنٌني خٕٹپ ٨جٿ َض ًمٹن نٌّجنه أخوثً.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ :اطٓني ٚإفاب > ١يف غاصات دزٜز ٠يًطريإ ايعزٚإ عً ٢قًع ١ايكاٖض ٠ايتاصرن١ٝ
بتعظ

[/06مايى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ثټصجًًمٌز خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي أهي إٗض
ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني وإ٘جخز ِد٩ز آلًٌن خئ٘جخجس ل١رير ؼٌثءَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٴٙٲ
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٠جٻ أـو منجٍٻ ثٖضىث٠نني خىثهي ثٖضوثٿ مج أهي إٗض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ
وإ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار َٛ 97اطٓاً ٚإفاب ١أنجض َٔ مخغني يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عٛم
ؽعيب بظبٝز

[/06مايى ]6102/شةيد – طتأنح:
ثِصٕهو  41مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من لمّني آلًٌن ٸفٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ِىٳ ٔ٩دٍ خموًنز ٍخٌو ثټصجًًمٌز مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز ٍخٌو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري ثټّىٳ
و٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټه ثټصٍ ثنهجًس ٘٨ض ِجٸنٌهج ..مدٌنج ً أن ٌٰٳ ثټوٰج ٧ثٖضونٍ وثٔضِ٩جٯ مج
شَثٻ شٵىٿ خ٩مٽٌجس ثٔضنٵجى وإِ٩جٰهم إٗض مّصٕٱى ثٖضوًنز.
وٴجٻ  :إن ثٖضّصٕٱى ً٩جنٍ من ٨ؽَ ٍض ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ټصٵوًم ثټٌ٨جًز ثټٙفٌز
ټٽمٙجخني وىټٺ ؼٌثء ثټفٙجً ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم " ..منجٔوث ً ثٖضىث٠نني إٗض ثټصىؼه ټٽمّصٕٱى
ټٽصرب ٧خجټوٿ.

تكضٜض Aققف سْ ٞكِ اعتُضاص ُٖذ ١ٝايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ يف إْٗا ٤سٝا ٠ايبؾض
َٚغانِٓٗ

[/00مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثًشٹذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض ثټٌمن ؼًٌمز ألٌي شٝجٯ إٗض ِٽّٽز ؼٌثبمه ثټدٕ٩ز
ثټصٍ ثًشٹدهج ٍض ـٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ شمعٽض ٍض ٴٙٲ ـٍ نٵم ثټّٹنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز مج أهي إٗض
ثِصٕهجه وإ٘جخز أٸعٌ من  211مىث٠نج ً وشومري ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز ٍض ثټفٍ.
وـّذ شٵًٌٌ ثټٽؽنز ثټى٠نٌز ټصىظٌٶ ؼٌثبم ثټ٩ووثن وشنٌّٶ ؼهىه ثٔض٬جظز ٰئن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي – ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض ثټفٍ ثټّٹنٍ خمن١ٵز نٵم خأمجنز ثټ٩ج٘مز خ٩و ٨رص ًىٿ ثْضظنني ؼوه
همؽٌصه ٍض ثِصهوٯ إنهجء ـٌجر ثټدرش ومّجٸنهم ٍض شٽٺ ثٖضن١ٵز وشومري ٸپ مٵىمجس ثټفٌجر ٸمج
ٰ٩پ ٍض ـٍ ثٖضٌثون ثټّٹنٍ خمن١ٵز ِ٩ىثن و ـٍ ٰؾ ١٨جن خأمجنز ثټ٩ج٘مز وثټٹعري من ثٖضنج٠ٶ
ٍض ٘٩ور و٨مٌثن وثټفوًور و٨ون وټفؾ و٬ريهج.

يوميات العــدوان

وخني ثټصٵًٌٌ ثټيي شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه " أنه شفض ٴومٍ ؼدپ نٵم شٵ٪
ثټٹعري من ثْضـٌجء ثټٕ٩دٌز ثټصٍ ٨جٓ م٥٩مهج هىٻ ثټصٱؽريثس ثټىـٌٕز ثټصٍ و٘پ ثمصوثههج إٗض
م٥٩م أـٌجء ثټ٩ج٘مز ثټصٍ شد٩و ٸعريث ً ٨ن ـٍ نٵم ".
وٴجٻ ثټصٵًٌٌ "ثن ًٌٰٶ من ثټٽؽنز ثنصٵپ ٤هرير ثټٌىٿ ثټعجنٍ ټٽصٱؽريثس ثټ٩ووثنٌز إٗض ٴٽذ ثټفٍ
ثټٕ٩دٍ ثټيي شٌٷ ثټٹعري من ثټٵ ٚٙخٝ٩هج َض ً٩ٽم ٨نهج ٔت ْضنهج أ٘دفض رس من أرسثً
ثټؽعغ ثټصٍ شٌٴو ٍض ظُضؼز ثٖضىشى ،وخٝ٩هج شصد٩نج لٌ ٢ثټومجء ثټصٍ شفٹٍ ٨ن ثټؽٌـى و٨ن
ثټٌ٨ذ ثټيي ٠جٻ ثټّجٸنني ممج ىٸٌنج خٌ٨ذ ًمجظٽه ـٙپ م ٪ثنٱؽجً ١٨جن ٍض  41أخًٌپ
ثٖضجيض".
وأٜجٯ ثټصٵًٌٌ " ثټؽدپ ثټيي ٨جٓ ٍض ٤ٽه أخنجء ـٍ نٵم ـجًر ثټّو ٸجن ًـٌمج ً خّجٸنٌه ٰ٭١ى
٨ٽٌهم من ثټفمم وثټٕ٥جًج و ثټصٍ ٸجنض شنوٰ ٪خٵىر هجبٽز إٗض منج٠ٶ أخ٩و ٸٕجً٧
ثټٌٴجٗ،شىنْ و٬ريهج..ټٹن ثټٌ٨ذ ثټيي لٽٱصه ثْضِٽفز ثټٱصجٸز من ٘ىثًًن وٴنجخپ أټٵٌض خفٵو
خجټٮ ٘٨ض شٽٺ ثٖضن١ٵز ،ىټٺ ثټٌ٨ذ ټم ًٕ٩ه أـو ٸمج ٰ٩پ ِٹجن نٵم".
وو٘ٲ ثټصٵًٌٌ ـجٻ ثټفٍ ٰٱٍ ثټّىً ثٖضفجىي ټفوًٵز خٌټني وخجشؽجه ـجًر ثټّوً .ٵىٻ
ِجٸنىهج أنهج شٝم  611إٗض  711خٌض وأن أٴپ أرسر شصٹىن من شّ٩ز أٌٰثه ـٌغ وؼو ٍض شٽٺ
ثټفجًر ٴ ٚٙثټٌ٨ذ ثټصٍ َض ٍثټض مصنجظٌر ٸصنجظٌ ٔ٥جًج ثټَؼجػ ٍض ٸپ خٌض،ـصى ثْضخىثح ٸأنهج
أٌ٘دض خجټٌ٨ذ ٰجنمٽ٩ض من ٔور ثټٱَٰ ٧ٹٌٲ خجټٵٽىح ثټصٍ ٸجنض ٸٽهج شدٹٍ وشرصك وشدفغ
٨ن ًٌ٠ٵز ټٽمٌوػ من ؼهنم ثټصٍ أٔ٩ٽهج ثټ٩ووثن خأِٽفصه ثټصٍ شّجٴ١ض ٘٨ض ًؤِهم".
و٨ن ٘ىًر ثټٱؽٌ٩ز ثټصٍ ٨مض ثټفٍ وٸٌٲ أمٌ١س ثټّمجء نريثن وأـؽجً ؤجًٸصهج ثټدٌىس
خنىثٰيهج و أخىثخهج وؼوًثنهج خجټّٵىً ،ٟفٹٍ ُ٨ض ـّني ثټٹجمپ ٸٌٲ ٔجهو ثټٙىثًًن ثْضوٗض
ثټصٍ هَس ثټفٍ وٸٌٲ شنجظٌس وخوء ثټنجُ ًمٌؼىن ٍض لىٯ ،مٕريث ً إٗض أن ثټ١جبٌر ٸجنض ش١ري
٘٨ض ٨ٽى منمٱ ٞوشّٵُِ ٢ضؿ ټم ًصمٹن من و٘ٱه ،ـٌغ ًٵىٻ ًٌٰٶ ثټٽؽنز من ٔور مجو٘ٱه
ُ٨ض ثټٹجمپ ومج ٰهمنجه منه أن ىټٺ ثټُّضؿ ٸدري ثټفؽم وأنه ټم ً ٌَ ٌٔةج ً ًمجظٽه من ٴدپ.
ووٰٵج ً ټٽصٵًٌٌ ټم ًصفوط ُ٨ض ٨ن نٱّه ٸعريث ً ټٹنه ٸجن مصىؼ٩ج ً ٘٨ض مج أ٘جح ثټنّجء و ثْض٠ٱجٻ
من ً٨ذ،مّصنٹٌث ً ٸٌٲ ًمٹن ٖضن ًفمپ نٱْ ثټوًن و نٱْ ثټندٍ و ًٹىن مّٽمج ً أن ًٵصپ خهيه
ثټٵّىر وهون ىنذ.
ًٵىٻ ُ٨ضء  ":ټى أن ثټيي أ٠ٽٶ ثټٙجًوك ِم ٪خٹجء ثټنّجء ورصثك ثْض٠ٱجٻ ولىٯ ثټٌٕىك ،ټى
أنه ًأي ٍوؼز ثټ٩وًنٍ ثټصٍ ثًشٱ ٪ټوًهج ثټّٹٌ وٰجًٴض ثټفٌجر،أو أـو ًؼجٻ ثټفٍ ثټيي مجس
خجًشٱج ٧ثټٝ٭٨ ٢نوه ،ټى ًأي أوټةٺ ٸٽهم ټٌخمج َّ
ًٳ ٴٽده و٨جشده هًنه ومن٩ه ٴٌآنه من أن ًٱ٩پ
خنج مجٰ٩ٽه ".
ٌٰمج شفوط ثٖضىث٠ن ثخٌثهٌم مفمو ًفٌى ثٖضٱصٍ "أنه ٸجن لجًػ ٘ن٩جء وأن ٍوؼصه وأ٠ٱجټه
ثټعُضظز ٸجنىث ٍض ثٖضنَٻ ،ـني ِم٩ىث أوٻ رضخز ثهصَس ټهج ثټونٌج،وټم ًّصى٨دىث مج ـٙپ ـصى ټفٶ
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ثټٙجًوك ثټعجنٍ وٸجنض ثټرضخز أٔو من ثْضوٗض وخوأس ثټدٌىس خجَضًشؽجػ وثټصّجٴ ٢وټٲ ثټيٌ٨
ثټؽمٌ ٪وخووث خجټمٌوػ من خٌىشهم خفعج ً ٨ن ثټنؽجر ټٹن ثټ٭دجً و ثټنريثن ثٖضٕص٩ٽز وثټٌٸجٿ
وثټٕ٥جًج ؼ٩ٽض ثټنَوؿ ٘٩ذ ٘٨ض ٸپ ِٹجن ثټفٍ ٸجنض ثټنريثن شصٵوٿ مّريهم وٸأنهج هٍ
ثْضلٌي شًٌو أن شٱٌ من ثټٙىثًًن وثټٵنجخپ ثټصٍ شنَٻ شدج٨جً".
ثټ١جټذ ٍض ثټٙٲ ثْضوٻ ظجنىي ثخٌثهٌم ظجخض ًصفوط ٨ن ـجټز ثټٌ٨ذ وثټمىٯ ثټصٍ ـٙٽض
ولج٘ز ْض٠ٱجٻ ألٌه ٌٰٙپ ثټعُضظز مٌُضٯ (ِ )9نىثس،مفمو (ِ )7نىثس،ؼجنٌض (ِ )2نىثس،
ًٵىٻ " ٸنج نرصك من ثټمىٯ أنج وألىثشٍ وٍوؼز ألٍ وثْض٠ٱجٻ ثټٙ٭جً وم ٪ثټٙجًوك ثټعجنٍ
خوأ ٸپ يشء ً١ري من ـىټنج و ٌٔ٩نج أننج ِنٙجح خجْضىي".
وأٜجٯ" هٌخنج إٗض منَٻ خٌض ؼوشٍ وهنجٷ ـٙپ ثنٱؽجً مووي ٘٨ض أظٌه هلپ ٜىء أـمٌ معپ
ثټنجً و ثټرتثحٰ،هٌخنج مؽوهث ً م ٪ثْضوَضه إٗض لجًػ ثټفٍ وٸجن ؼمٌِ ٪ٹجن ثټفٍ ًمٌؼىن ٸمج
نمٌػ وٸأننج ؼمٌ٩ج ً نمٌػ من ؼهنم شجًٸني وًثءنج ثټنجً و ثټولجن وثټ٭دجً وًثبفز ثټفًٌٶ".
ٌٰمج ټمٙض ثټٙ٭رير مٌُضٯ مجمٌس خه هٍ وأرسشهج ٍض ٸٽمز أٸرب من ٨مٌهج ـني ٴجټض
"مٌ٨ذ".
ًخمج ٸجنض مٌُضٯ مف٥ى٤ه ً٬م أنهج شفمٽض أ٩ٜجٯ مجًند٭ٍ ټ١ٱٽز ٍض ٨مٌهج ٰٵو ٸربس
ِنىثس ٍض ًىٿ وثـوْ ،ضن هنجٷ ٠ٱٽز ٍض ثټّجخ٩ز من ٨مٌهج ٍض نٱْ ثټفٍ وٍض نٱْ ثټٌىٿ ټم
ًّص٨ ٪١ٵٽهج ثټٙ٭ري أن ًصفمپ ٸپ هيث ثټؽنىن ٰ٭جهًهج.
وًفٹٍ ثـمو ؼدري ٨ن ثخنصه هون أن ًّمٌهج وًٵىٻ  :إنهج خّدذ ثټٌ٨ذ ثټيي ٨جٔه ثټفٍ خّدذ
ثټٌىٿ ثٖضٌ٨ذ أٌ٘دض خجټؽنىن وأنه ٴجٿ خٌخ١هج لٌٕز أن شٱٌ.
وًٵىٻ ًٌٰٶ ثټٽؽنز إنه أمجٿ خىثخز موًِز ٬موثن ٸجن ٘٨ض مفّن ٘جټق ثټٝجټًٌ ٍ٩هه هنج
ثخنٍ ،ټم نؽو إَض خٵجًج همجء ٰجٴرتخنج نّأٻ ثټ٩م ٨يل ٨ن ثْضمٌ ،ٸجن ثټٌؼپ م٭مىً خجټفَن وهى
ًفوظنج ٨ن ٨دوثټٌـمن ثټيي ٸجن ٠جټدج ً ٍض ثټٙٲ ثټصجِ ٪وټم ًدٽٮ ثټّجهِز ٨رش وهى هجًح من
ثټدٌض م ٪أمه وألىثشه خ٩و أن خوأس ثټّمجء شم ٌ١نريثن وٴنجخپ،أٌ٘ذ خٌٕ٥ز ٍض ًؼٽٌه أمجٿ خىثخز
ثٖضوًِز ثټصٍ ًوًُ ٌٰهج،ټٹن إ٘جخصه ٍض ًؼٽه ثټٌمنى ٸجنض خجټ٭ه ممج أهي إٗض خرتهج ".
وأٜجٯ" ٌٰمج أٌ٘دض وثټوشه خجټٕ٥جًج ٍض ًؼٽٌهج وىهدض خهم إٗض مّصٕٱى ثټعىًر وټم ًصم
ٴدىټهم ْضن ٸعٌر ثټفجَضس ثټصٍ ٸجنض شٙپ شدج٨ج ً ټٝفجًج شٱؽريثس ـٍ نٵم ٰجٴض ٴوًر ثٖضّصٕٱى
ثَضِصٌ٩جخٌز ٰيهدض خهم إٗض مّصٕٱى لجٗ".
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن أـو ِٹجن ثټفٍ ٴجٻ إنه ـني أٰجٴىث ټُٙضر ثټٱؽٌ ًأوث ثټٕجً ٧أمجٿ موًِز
٬موثن م٭١ى خٵ٘ ٪١٭رير من ثټٽفم وأؼَثء من ثټ٥٩جٿ وأن ثټٹُضح ٴو شؽم٩ض ټصأٸٽهج.
وٴجٻ ثټصٵًٌٌ " أنه خ٩و ثټٙجًوك ثْضوٻ ٔهو مّؽو ثټيٸٌ نَوـج ً ټٽنّجء ثټٵًٌدجس ٤نج ً منهن أنه
مٹجن آمن وَض ًمٹن ثِصهوثٰه ټٹن ثټٙجًوك ثټعجنٍ لٌذ ٤ن ثټؽمٌ ٪وأ٘جح ثٖضّؽو خأرضثً
خجټ٭ز ٰص١جًٌثس ثټنّجء هجًخجس من ثټٕ٥جًج وؼربوس ثټ٩ووثن ثټيي ټم ًفرتٿ هيث ثٖضّؽو وٸيټٺ
ٰ٩پ خمّؽو ثټٌـمز ٍض نٱْ ثټفٍ".
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وأوٜق ثټصٵًٌٌ أنه ـّذ إٰجهثس ثټصٵجًًٌ ثْضوټٌز أن أٸعٌ من (ٔ ) 21مٙج ً ٴٝىث نفدهم ؼٌثء
ثټصٱؽريثس ثټصٍ ثِصهوٰض ـٍ نٵم وأن هنجٷ أٸعٌ من ( )411ؼًٌق ،وخّدذ ثټفٙجً ثټيي
ًٱٌٜه ثټ٩ووثن خٌث ً وخفٌث ً وؼىث ً ٰئن ٨وهث ً ٸدريث ً من هؤَضء ثټؽٌـى ممن َض ًمٹن إِ٩جٰهم
خمجًفصجؼىنه من ثټووثء ثٖضنجِذ مٌٔفىن ټٽٌٴىه ٍض ظُضؼز ثٖضىشى ٸؽٌثبم مٌٸدز.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أنه ًىؼو ٍض ظُضؼز ثٖضىشى ٍض مّصٕٱى ثټعىًر ظمجن ؼعغ من ٜفجًج ثټ٩ووثن
ثټيي ثِصهوٯ ثْضخًٌجء ٍض نٵم،خٝ٩هم مؽهىٻ ثټهىًز وخٝ٩هم شٱفمض ؼعصه و خٝ٩هم شنجظٌ
همج٬ه و ثټد ٞ٩مٱٙىٻ ثټٌأُ".
ونٵپ ثټصٵًٌٌ ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض خ ٞ٩أٴّجٿ مّصٕٱى ثټعىًر ثټ٩جٿ ثټيي شأظٌ م٥٩مه ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ ټفٍ ټنٵم ،ـٌغ وؼو ٍض ثټ٩نجًز ثٖضٌٸَر خٵّم ثټؽٌثـز ٍض ثٖضّصٕٱى ـّذ مج
ٴٌپ ټٱًٌٶ ثټٽؽنز أنه مٌثِپ ٴنجر ثټٌّ٩ور ًٜىثن ثټّمجوي وهى ټٌْ من ِٹجن ـٍ نٵم وټم
ًٹن مجًث ً ٍض ىټٺ ثټفٍ ِج٨ز ثَضنٱؽجً ،وإنمج هثلپ منَټه ٍض ٔٵصه ٍض ثټووً ثټعجټغ ٍض ٔجً٧
ثټٌٴجٗ.
وټم ًصىٴًٜ ٪ىثن أو ًم ٌ١خدجټه وهى ًّم ٪أن خوثًز ثَضنٱؽجً ٍض نٵم أنه هى وأمه وثخنز ألصه
ٌِٹىنىن من ٜفجًج ىټٺ ثَضنٱؽجً.
وًٙٲ ثټ١دٌذ ٨مجه ثټنؽٌي ـجټز ًٜىثن خجټٌّةز وًٵىٻ  :ثٖضًٌ ٞل ٪ٝټ٩مٽٌز خرت من أ٘٨ض
ٴمز ثټٌؼپ ثټٌرسي ٸمج أنه ً٩جنٍ من شهصٺ ٔده ٸيل ټٽيًث ٧ثْضًمن وإىث ټم شّصؽذ ىًث٨ه ټٓضهوًز
ٌّٰصم خرتهج ".
و٬ري خٌ٩و ٨ن ًٜىثن ِم ٪ثټٱًٌٶ ثټ١ٱپ مفمو ٙ٨جٿ نجرص ثټيي َضًصؽجوٍ ثټّجهِز من ٨مٌه
خأن أ٘جخصه ثټٕ٥جًج ٍض ثټد١ن ممج أهس إٗض شٽٲ ٍض ثټ١فجٻ و أؼًٌض ٨مٽٌز َضِصةٙجټهج.
وًٵىٻ شٵًٌٌ ثټٽؽنز ثټى٠نٌز ټصىظٌٶ ؼٌثبم ثټ٩ووثن وشنٌّٶ ؼهىه ثٔض٬جظز مج خني ثټ١ٱپ ثټيي
خوون ًأُ وثټ١ٱپ ثټيي خوون ٠فجٻ ،وثټ١ٱٽز ثټصٍ ؼنض و ثْض٠ٱجٻ ثٖضٱٵىهًن ـصى ثټٽف٥ز
ِؽپ ٠ىًپ ٍض ٴجبمز ثنصهجٸجس خفٶ أ٠ٱجٻ ثټٌمن وثنصهجٸجس ألٌي خفٶ ثَضنّجن ثټٌمنٍ أًنمج
ٸجن".

يف أ ٍٚإسقا ٤صمس Aٞايعزٚإ ايغعٛرًٜ ٟشل أمضاصاً بايػ ١بَ 89عًُاً أثضٜاً ميٓٝاً بٗٓٝا ;
َزٕ تاصرن١ٝ

[/00مايى ]6102/صنعاء -طتأنح:
أ٨ٽنض ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً وثٖضصجـٲ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أټفٶ أرضثًث ً خجټ٭ز خـ 84م٩ٽمج ً أظًٌج ً
خٌنهج  2مون شجًًمٌز هٍ مؽمى ٧مج شٽٵض ثټهٌةز خُض٬جس ًِمٌز خهج.
وأوٜق ًبٌْ ثټهٌةز مهنو ثټٌّجنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثٖض٩جټم ثْضظًٌز ثټٌمنٌز
ث ٖضصرضًر ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن هٍ :مّؽو ٨دوثټٌٍثٳ ثټٙن٩جنٍ ٍض ِنفجن وهثً ثټفّن ٍض همض
ومصفٲ ٨ون وٴٽ٩ز ثټٵجهٌر خص َ٩ومّؽو ثٔضمجٿ ثټهجهي خ٩ٙور وـمجٿ ثټدمجًي ؼىثً مّؽو
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ثټهجهي وٴرص ٬موثن وموًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز وموًنز ٘٩ور ثټٵوًمز وموًنز خٌثٴٖ ٍض ثټؽىٯ
وموًنز رصوثؿ ٍض مأًح ،خجٔضٜجٰز إٗض ٴًٌز ٰؾ ١٨جن ثْضظًٌز خٙن٩جء.
وأٔجً إٗض أن هيه ثٔضـٙجبٌز ټٌّض ِىي ٖضج شٽٵض ثټهٌةز من خُض٬جس ًِمٌز خهج ـٌغ ٴو ًٹىن
هنجٷ م٩جټم ألٌي ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن ټم شصٽٶ ثټهٌةز خُض٬جس خهج ؼٌثء ثْضوٜج٬ ٧ري ثٖضّصٵٌر ٍض
ثټدُضه.
ونجٔو ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثټصولپ وإًٵجٯ ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ټٽرتثط ثټٌمنٍ.
وأٌ٨ح ثټٌّجنٍ ٨ن ثټٕٹٌ ٖضن٥مز ثټٌىنّٹى ټصٱج٨ٽهج وإُ٠ضٳ شنوًو خجِصهوثٯ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ټٽم٩جټم ثْضظًٌز ٍض ثټٌمن.

ْا٥ب ٚطٜض ايرتبٜ ١ٝتفكز األمضاص بكطاع املٓاٖر دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/00مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
نٱيس ٴٌجهر وٍثًر ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم ومى٤ٱٌهج وٴٱز ثـصؽجؼٌز أمجٿ ٴ١ج ٧ثٖضنجهؾ وثټصىؼٌه ثټيي
شرضً ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
وأوٜق نجبذ وًٌٍ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم ثټوٸصىً ٨دوهللا ثټفجموي أن ثٔضـٙجبٌجس ثْضوټٌز شٕري إٗض
شرضً نفى  811موًِز ومؤِّز ش٩ٽٌمٌز ؼٌثء شىث٘پ ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم.
وٸجن نجبذ وًٌٍ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم وم٩ه وٸٌُض ثټىٍثًر ټٵ١ج ٧ثٖضٕجًً ٪وثټصؽهٌَثس ٨دوثټٹًٌم
ثټؽنوثًي وٴ١ج ٧ثٖضنجهؾ وثټصىؼٌه ٨يل ثټفٌمٍ شٱٵووث ـؽم ثْضرضثً ثټدجټ٭ز ثټصٍ ش ٌٛ٩ټه
ٴ١ج ٧ثٖضنجهؾ وثټصىؼٌه ؼٌثء ثټ٩ووثن.

ايْٛٝغه Aٛايكقف اؾ ٟٛأؿل أمضاصاً دغ ١ُٝبقٓعا ٤ايكزميٚ ١أبٓٝتٗا ايتاصرن١ٝ

[/00مايى ]6102/ةازيع – طتأنح:
ـيًس من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽرتخٌز وثټعٵجٰز وثټ٩ٽىٿ (ًىنٌّٹى) من ش ًٌٞ٩موًنز ٘ن٩جء
ثټصجًًمٌز ټٽم ٌ١ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ٘٨ض ثټٌمنَ ..ضٰصز إٗض أن ٴٙٲ هوٻ ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٘ن٩جء مّجء ثْضظنني أِٱٌ ٨ن وٴى ٧أرضثً ؼٌّمز ٍض ثټ٩وًو من أخنٌصهج
ثټصجًًمٌز .وأٸوس ثٖضوًٌر ثټ٩جمز ټٽمن٥مز (إًًٌنج خىٸىٰج) ٍض خٌجن نرشه مىٴ ٪ثټٌىنّٹى ٘٨ض
ٔدٹز ثٔضنرتنض أن ثټٵٙٲ ثټؽىي أټفٶ أرضثًث ً ؼٌّمز خموًنز ٘٩ور ثټٵوًمز ثٖضوًؼز ٍض ٴجبمز
ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ ،وٸيټٺ خجٖضىٴ ٪ثْضظٌي ٖضوًنز خٌثٴٖ ثٖضفٙنز وثټصٍ ً٩ىه شجًًمهج إٗض مج ٴدپ
ثٔضُِضٿ .وٴجټض خىٸىٰج "إننٍ أهًن ممجًِجس ثټصومري هيه ،وأه٨ى ٸجٰز ثْضٌ٠ثٯ إٗض إخ٩جه ثټرتثط
ثټعٵجٍض ٨ن هثبٌر ثټنَث."٧
ٸمج أٌ٨خض ٨ن خجټٮ ثټٵٽٶ خٕأن ثْضلدجً ثټمج٘ز خجټٵٙٲ ثټؽىي ٘٨ض منج٠ٶ ٸعٌٱز ثټّٹجن معپ
موًنصٍ ٘ن٩جء و٘٩ور.

يوميات العــدوان

وٴجټض "ٰدجٔضٜجٰز إٗض ثٖض٩جنجر ثٔضنّجنٌز ثټٵجٌِز ثټصٍ شّٱٌ ٨نهج هيه ثټهؽمجسٰ ،ئنهج شومٌ
ثټرتثط ثټعٵجٍض ثټٱًٌو من نى٨ه ٍض ثټٌمن وثټيي ًٝم ٍض ٌ٠جشه هىًز وشجًًن وىثٸٌر ثټٕ٩ذُٰٝ ،ضً
٨ن أنه ًٕهو ٘٨ض إنؽجٍثس ثټفٝجًر ثٔضُِضمٌز".
وٍض هيث ثټٙوه ،ه٨ض ثٖضوًٌر ثټ٩جمز ټٽٌىنّٹى "إٗض إخ٩جه ثټرتثط ثټعٵجٍض ٨ن هثبٌر ثټنَث."٧
ٸمج أخوس خىٸىٰج شٌـٌدهج خئُ٨ضن وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثٖضٵًٌ أن خوأ مّجء أمْ وثټيي من ٔأنه
شىٰري إموثهثس ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز ټٽدُضهُٰٝ ،ضً ٨ن ثټٵٌجٿ خ٩مٽٌجس ثټصٵوًٌ ثْضوټٌز ټٽمّجبٌ ثټصٍ
وٴ٩ض.

َؤعغ ١فضٜزٖ ّٚاٚؼ Aاعتؾٗار @>@َ :زْٝاً ٚإفاب =??> ١دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٣عً٢
ائُٝ

[/00مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  4آَضٯ و  979من ثٖضونٌني خٌنهم ٠ 578ٱُضً و٠ٱٽز هون ِن ثټمجمّز ٨رش و 429
ثمٌأر ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن مني خوثًصه ٍض  46مجًُ ثٖضجيض.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ثټّجهُ ٖضؤِّز ًٌٰووٿ هجوُ ثټيي شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز
منه أن ٨وه ثټؽٌـى خٽٮ ِصز آَضٯ و  887ؼًٌفج ً خٌنهم أټٲ و ٠ 816ٱپ و٠ٱٽز هون ِن
ثټمجمّز ٨رشر ،و  775ثمٌأر.
و أٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ِد٩ز آَضٯ و  48منََض ً ومّٹنج ً شهومض ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټؽىي خٝ٩هج
خٕٹپ ٸيل وألٌي خٕٹپ ؼَبٍ ٍض ؼمٌ ٪مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وىٸٌ خأن  984منٕأر من ثٖضنٕآس وثٖضمصٽٹجس ثٖضونٌز ىثس ثټ١جخ ٪ثټمومٍ شرضًس من ثټٵٙٲ
وشٝمنض مف١جس شفىًٽٌز ومف١جس شىټٌو ثټٹهٌخجء ومف١جس ش٩دةز ثټ٭جٍ ثٖضنَذ  وثټىٴىه،
وٴجٌ٠ثس نٵپ مفمٽز خجټفوًو وموثًُ وم٩جهو وٸٽٌجس ومؤِّجس ش٩ٽٌمٌز ومّجؼو
ومّصٕٱٌجس ومّصى٘ٱجس ووـوثس ومٌثٰٶ ٘فٌز ومىثنت خفًٌز وشؽجًًز ـٌىًز ومٌثٰٶ
٘فٌز وم١جًثس.
إٗض ىټٺ ِٽمض مؤِّز ًٌٰووٿ هجوُ خٌجن و شٵًٌٌ إـٙجبٍ إٗض مد٩ىط ثْضمم ثٖضصفور ټٽٌمن
إِمجٌ٨پ وټو ثټٌٕن ثټصٵًٌٌ ثٔضـٙجبٍ شٝمن ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منيو مجًُ ثٖضجيض
وـصى ثټٌىٿ ،و أټدىٿ ٘ىً شىظٌٵٍ ټٽؽٌثبم ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن.

اعتؾٗار @ َٛاطٓني يف عزٚإ ععٛر ٟدزٜز عًَ ٢زٜض ١ٜايظاٖض مبشافظ ١فعز٠

[/00مايى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  9مىث٠نني ثټٌىٿ خمن١ٵز ثټٙجٌٰز موًًٌز ثټ٥جهٌ مفجٰ٥ز ٘٩ور ؼٌثء ٴٙٲ ټ١جبٌر
أخجشيش شجخ٩ز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽٌّجًر ثټصٍ ٸجنض شٵٽهم.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هيث ثټ٩ووثن ًأشٍ ٍض لٌٳ
ؼوًو ټٽهونز ثٔضنّجنٌز ثٖضٱرتٜز ..مؤٸوث ً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ث٨صوثءثشه ٘٨ض ممصٽٲ
ثٖضنج٠ٶ وثٖضوًًٌجس خجٖضفجٰ٥ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وث٘پ شفٽٌٵه ٰىٳ ٨وه من موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور إٜجٰز إٗض ٴٌجمه خجِصفوثظجس ّ٨ٹًٌز ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز وثِصهوثٯ من١ٵز
ثٖضنَثټز خٵيثبٲ هخجخجس وٸيث ثِصهوثٯ من١ٵصٍ ثټؽدپ ثْضـمٌ وثټربٿ ثټفووهًصني خم٩وٻ  84و
 82من خٌػ ومٌٸَ ثټٌهًٲ من ثټؽجنذ ثټّ٩ىهي وٴٙٲ ٕ٨ىثبٍ ټٽمنج٠ٶ ثټفووهًز خ١جبٌثس
ثْضخجشيش وثټوخجخجس وثټٌٔجٔجس من ؼهز ثٖض٩جًني.
وټٱض إٗض أن ثټ٩ووثن ٴجٿ خٵٙٲ منج٠ٶ معٽغ ٔوثء وموًًٌز خجٴم وثټ٥جهٌ خم٩وٻ  44وٴٙٲ
منج٠ٶ ثټدٵ ٪وثټصدز ثټفمٌثء ومىٴ ٪ثټٵٌٿ وٴٌجٿ ٠جبٌثس ثِصُ١ضٌ٨ز خجټصفٽٌٶ ٰىٳ ثټفٙجمز
ؤوثء.

َضنظ سكٛق ٞميين Aال ميهٔ ٚفف املعاْا ٠اإلْغاْ ١ٝيف اي ُٔٝيف غٝاب اهل٦ٝات ٚاملٓظُات
املعٓ١ٝ

[/00مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أن ـؽم ثٖض٩جنجر ثټصٍ ًىثؼههج أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثټٌىٿ َض
ًمٹن و٘ٱهج من لُضٻ شٵجًًٌ شٙوًهج ممصٽٲ ثټهٌةجس وثٖضن٥مجس ثٖضفٽٌز وثټووټٌز ٍض ٤پ ٌ٬جح
ثټووً ثټٱ٩يل ټٹپ ثٖضن٥مجس ثٖض٩نٌز خجٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز وثټٙمض ٬ري ثٖضّدىٳ ٖضن٥ىمز ثْضمم ثٖضصفور
خٹپ مؤِّجشهج وهٌةجشهج و٨وٿ ٴٌجمهج خمّؤوټٌجشهج شؽجه وٴٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ٍض خٌجن ٘فٱٍ شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أن ثِصمٌثً شفجټٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ثًشٹجح ثټؽٌثبم خفٶ ثټٌمنٌني ًؤٸو ثلرتثٴه ټٹپ مىثظٌٶ وأٌ٨ثٯ ـٵىٳ
ثٔضنّجن وثټٵجنىن ثټووذ  ثٔضنّجنٍ من لُضٻ شنٱٌي مةجس ثټ٭جًثس ثټٙجًولٌز ثټصٍ شّصهوٯ
ثْضمجٸن ثِضهٽز خجټّٹجن ثٖضونٌني وممجًِز ثټفٙجً ثټٕجمپ وثِصهوثٯ ٸپ مٵوًثس ثټدٽو وخمج من
ٔأنه ثټى٘ىٻ خجټدٽو إٗض ٸجًظز إنّجنٌز مفٵٵز.
وټٱض ثټدٌجن إٗض مج ًرتشذ ٘٨ض شٽٺ ثٖضمجًِجس ٬ري ثٖضربًر من شرشًو ونَوؿ ؼمج ٍ٨ټ٩رشثس آَضٯ
ثْضرس ثټٌمنٌز وإؼدجًهج ٘٨ض ثټمٌوػ من ثټٵٌي وثٖضون ٴرسث ً ټٽدفغ ٨ن ثْضمجن وثټفو ثْضهنى من
ثټ٭يثء.
وثِص ٌٛ٩ثٖضٌٸَ شٵًٌٌ مٱٙپ خٕأن أوٜج ٧ـٵىٳ ثٔضنّجن ثٖضصوهىًر نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم وثټفٙجً ثټٕجمپ ٍض إ٠جً شٵجًًٌ ٔده ًىمٌز ًٙوًهج ٨ن ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
ٰٱٍ مفجٰ٥ز ٘٩ور ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضظنني ثٖضجيض ٬جًثس ٘٨ض ٴٌي خنٍ وثُ وخنٍ خفٌ
وثټٌوًْ من لىَضن ٍض موًًٌز ـٌوثن ،و٬جًر ؼىًز همٌس ثټىـور ثټٙفٌز خمٌثن شومري ٸيل و 5
٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خجٴم وثِصهوثٯ من١ٵز ثټٵمٍ ٪ض موًًٌز ٸصجٯ خٵنجخپ ٨نٵىهًز وثِصٕهو

يوميات العــدوان

ِصز مىث٠نني خٌنهم  2نّجء ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثټ١٩ٱني خموًًٌز
ٸصجٯ ؤن أًخ٬ ٪جًثس مىٍ٨ز ٘٨ض منج٠ٶ ثټفٙجمز وـٌوثن وِجٴني و٬مٌ.
وٍض نٱْ ثټٌىٿ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼدپ نٵم وثټفجٰز ؤن ٬جًثس
مصٱٌٴز ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصمٌ ٍض ثټصفٽٌٶ ،وِٵ ٢خّدذ ثِصهوثٯ ؼدپ نٵم ثټيي
ًفصٝن آَضٯ ثٖضنجٍٻ مةجس ثټٵص٘ض وثټؽٌـى ٨وه ٸدري منهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وٸعري من
ثٔض٘جخجس ل١رير ؼوث ً مج ؼ٩پ وٍثًر ثټٙفز ش٩ٽن ـجټز ثټ١ىثًا ثټٵٙىي وشو٨ى ثْض٠دجء ثټصىؼه
ټٽمّصٕٱٌجس ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ووشهوٿ ٨وه ٸدري من من ثٖضنجٍٻ وشرضً ٨وه أٸرب ٍض مفٌ٢
ثٖضن١ٵز ثٖضّصهوٰز ومنهج شرضً ٨وه من مٌثٰٶ مّصٕٱى ثټعىًر ثټ٩جٿ ومّصٕٱٌجس ومٌثٰٶ ٠دٌز
ألٌي لج٘ز ٍض ثٖضن١ٵز ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ؼدپ نٵم وشأظٌ ٸپ مج هى ـٍ ٍض
ثٖضن١ٵز ـصى ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټدٌ٩ور من مٹجن ثَضِصهوثٯ خفىثذ  ظمجنٌز ٸٌٽى مرتثس.
وٍض ًىٿ ثټعُضظجء ثٖضجيض ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ ثټٌٙجنز وممَن ثټصىثًٌ ثټصجخ٪
ټٽؽٌٖ ٍض من١ٵز ثټفٙدز ثٖضٹص٥ز خجټّٹجن خـ ٬ 84جًر ؼىًز ،ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ١٨جن
خ٭جًشني.
وٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن خممْ ٬جًثس ؼىًز مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټّجـيل،و6
٬جًثس ٘٨ض ثٖض١جً ثٖضونٍ ،وٍض ًىٿ ثټعُضظجء ثٖضجيض ثًشٹذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مؽًَر خٕ٩ز خّض
٬جًثس ٘٨ض م٩١م ٍض أـو ثْضِىثٳ خموًنز ٍخٌو ثْضظًٌز أهي إٗض ِٵى ٟٴٌثخز مجبز ولمّني ٴصٌُض ً
وؼًٌفجً.
وٌٰمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټّؽن ثٖضٌٸَي خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ،٪ٴٙٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي مدنى ثټوـٍ خمفجٰ٥ز ش َ٩وِٵٌٰ ٢ه ٔ 42هٌوث ً و 44ؼًٌفجً ،و ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټعُضظجء ثٖضجيض مؽوهث ً ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ثټصجًًمٌز وأهجذ  ثٖضوًنز ثټٵوًمز ًىؼهىن
نوثء ثِص٭جظز .وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي منَٻ ثټرشٍض ومنجٍٻ مؽجوًر
مأهىټز خجټّٹجن ٍض موًًٌز ٨دْ وثِصهوٯ ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خنٱْ ثٖضوًًٌز وو٘پ ثټٵص٘ض إٗض
 21وثټ٩وه ٍض شَثًو خّدذ ٨وٿ وؼىه ثٔضِ٩جٰجس وخ٩و مّجٰز ثٖضّصٕٱٌجس.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن خ٭جًثشه ثټؽىًز معٽغ ٨جهم ؼٌثء ثِصهوثٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ټٽمّصٕٱى
وثټّؽن هنجٷ ِٵى 85 ٟمىث٠نج ً و 45ؼًٌفجً ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټؽرس ثټىث٘پ خني
موًًٌصٍ ٨دْ ؤٱٌ ،ؤن ٬ 2جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳ ثټفووهًز ،ومٌوـٌز أخجشيش ِ٩ىهًز
شٵٙٲ ثټؽدپ ثْضـمٌ ٍض من١ٵز ثٖضًَٳ ثټفووهًز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ خضق٘ يًٗزْ ١اإلْغاْ ١ٝاملفرتم١

[/02مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘ٽض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وأهوثشهج من ٨نجرص ثټٵج٨ور وهجهي لٌوٴجشهج ټٽهونز ثٔضنّجنٌز
ثٖضٱرتٜز من لُضٻ شفٽٌٶ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٍض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي
٬جًر ؼىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨ون إٜجٰز إٗض ثِصمٌثً شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز خٕٹپ
مٹعٲ.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور أٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٸعٲ من شفٽٌٵه ٘٨ض
ممصٽٲ منج٠ٶ وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ٍض ًثٍؿ ومنده وثٖضٽٌپ خٹصجٯ وٴ١جخٌ وشهجمز ولىَضن و٬مٌ..
مدٌنج ً أنه شم إُ٠ضٳ ٘ىثًًن وٴيثبٲ هجون وث٨صوثء خجټوخجخجس ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ثٖضمصٽٱز ٍض
منٱي ٨ٽذ ومنده ومنوخز وٸصجٯ ووثهي ثټٱٌ ٧وثټٵم ٪إٜجٰز إٗض ثِصفوثط ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضىثٴ ٪ؼوًو خني مىٴ ٍ٩ثټربػ وثٖضٱٌوٳ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصمٌ ٍض شفٽٌٵه ثٖضٹعٲ ٍض مفجٰ٥جس ش َ٩وټفؾ
وـؽز وثټٝجټ.٪

َغؤًَ ٍٚف املفاٚمات بأْقاص اهلل ٜبًؼ املبعٛخ األمم ٞإىل اي ُٔٝباْتٗانات ايعزٚإ
ايغعٛر ٟيًٗزْ ١املعًٓ١

[/02مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أخٽٮ مّؤوٻ مٽٲ ثٖضٱجوٜجس خأنٙجً هللا مهوي ثٖضٕج ٟمد٩ىط ثْضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور إٗض
ثټٌمن ومّصٕجًه ثټمجٗ إِمجٌ٨پ وټو ثټٌٕن خجنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ټٽهونز
ثٔضنّجنٌز ثٖض٩ٽنز وث٨صوثءثس ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ وهجهي.
ؼجء ىټٺ ٍض ًِجټز خ٩عهج ثٖضٕج ٟإٗض وټو ثټٌٕن ثټٌىٿ شٝمنض نمجىػ من ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ټٽهونز ثٔضنّجنٌز ثٖض٩ٽنز وـؽم ومّصىي شٽٺ ثټمٌوٴجس وثَضنصهجٸجس ټٽٌىٿ ثټعجنٍ ٘٨ض
ثټصىثذ .
وٌٰمج ًيل ن ٚثټٌِجټز:
ثټٌّو إِمجٌ٨پ وټو ثټٌٕن مد٩ىط ثْضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور إٗض ثټٌمن ومّصٕجًه ثټمجٗ
ثٖضىٜى / ٧ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ټٽٌىٿ ثټعجنٍ ٘٨ض ثټصىثذ  ټٽهونز ثٔضنّجنٌز ثٖض٩ٽنز
خجٔضٜجٰز إٗض إًٝجؿ ث٨صوثءثس ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ وهجهي
خمٙىٗ ثٖضىٜى ٧ثٖضٕجً إټٌه ؛ و١٨ٱج ً ٘٨ض ًِجټصنج ثٔضًٝجـٌز ًىٿ أمْ ثْضًخ٩جء نىه ثٔضـج٠ز
خأنه ټٽٌىٿ ثټعجنٍ ٘٨ض ثټصىثذ  وثَضنصهجٸجس ټٽهونز ثٔضنّجنٌز ثٖض٩ٽنز مجٍثټض مّصمٌر من ٴدپ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه وخٙىًر مٹعٱز ً٥هٌ م٩هج ـؽم ثَضِصهصجً و٨وٿ ثَضٸرتثط خجټصَثمجشه شؽجه
هيه ثټهونز ،ـٌغ ً٥هٌ ىټٺ من لُضٻ ـؽم ومّصىي شٽٺ ثټمٌوٴجس وثَضنصهجٸجس ثټصٍ نرششهج
وٍثًر ثټوٰج ٧ثټٌمنٌز ٘٨ض مىٴ٩هج ثټٌِمٍ وثټصٍ نىًه ټٹم نمجىػ منهج ٘٨ض ِدٌپ ثٖضعجٻ َض ثټفرص
ٍض ًِجټصنج هيه ،ٸمج ِنىًه ټٹم أًٝج ً إٜجٰز إٗض ىټٺ ٘٨ض ِدٌپ ثٔضًٝجؿ نمجىػ من ثَض٨صوثءثس
ثټصٍ شٵىٿ خهج ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس هجهي وثٔضُ٘ضؿ ٜو ثٖضىث٠نني وأٌٰثه ثټؽٌٖ وثْضمن
وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز وثِصهوثٯ ثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ٌِجٳ ثټّ ٍ٩إٗض إهلجٻ ثټدٽو ٍض أشىن

يوميات العــدوان

ثټٱىىض وثټرصث٨جس وشٱصٌض نٌّؽه ثَضؼصمج ٍ٨وټفمصه ثټى٠نٌز خمج ًهوه ثټّٽم وثْضمن ثټى٠نٍ
وىټٺ ثِصؽجخز ْضؼنوثس ٌٜٵز ټد ٞ٩ثټٵىي ثټمجًؼٌز.
نمجىػ من ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽهونز ثٔضنّجنٌز ثٖض٩ٽنز :
 -8ثِصمٌثً ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩خجٔضٜجٰز إٗض إُ٠ضٳ ثټنجً من أِٽفز ًٔجٔز من هثلپ
ثْضًثيض ثټّ٩ىهًز ٘٨ض نفى مصٵ٠ ٪١ىثٻ ًىمنج هيث ـٌغ شٌٜ٩ض من١ٵز "ثٖضًَٳ  -مٌوي -
ثټصدز ثټفمٌثء  -ثٖضعٽغ ثْضِٱپ  -ثټدٵ "٪ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ـؽز ټٵٙٲ ٨نٌٲ من ًثؼمجس
٘ىثًًن وهخجخجس وموٌٰ٩ز ِ٩ىهًز من ؼهز منج٠ٶ ثٖض٩جًني ومنوخز وثټؽجخٌي وثټٌهًٲ
ثټّ٩ىهًز وٸيث مىٴ ٪ثٖضمٌوٳ ثټّ٩ىهي.
 -4وٍض شمجٿ ثټّج٨ز ثټّجخ٩ز وِد ٪هٴجبٶ من ٘دجؿ ًىمنج هيث ثټممٌْ ٸجنض موًنز ثټٌٕن
٨عمجن وشفوًوث ً من١ٵز ثٖضموثًر ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ٨ون ٘٨ض مى٨و م ٪ٴٙٲ ٨نٌٲ ټ١ريثن شفجټٲ
ثټ٩ووثن ،ٸمج شد٩ه ٴٙٲ آلٌ خ٭جًر ؼىًز ٘٨ض نٱْ موًنز ٨ون ٍض شمجٿ ثټّج٨ز ثټصجِ٩ز وإـوي
وظُضظني هٴٌٵز.
 -4ٸمج شٌٜ٩ض من١ٵز ٌ٬ح ثٖضًَٳ ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ـؽز ٍض ِج٨ز مصألٌر من ټٌپ أمْ إٗض
ٴٙٲ ٠ريثن أخجشيش من ؼهز ثٖض٩جًني ثټّ٩ىهًز.
 -2وٍض ٘دجؿ ثټٌىٿ ثټممٌْ شم ثِصهوثٯ من١ٵز (ًأُ ٨مٌثن) خ٩وه من ثټٙىثًًن ٸجن
مٙوًهج إـوي ثټدىثًػ ثټفٌخٌز ثټصجخ٩ز ټووٻ شفجټٲ ثټ٩ووثن.
نجهٌٺ ٨ن ثټصفٽٌٶ ثٖضّصمٌ ټٽ١جبٌثس ثټفٌخٌز وثَضِصُ١ضٌ٨ز ٍض ِمجء م٥٩م ثٖضفجٰ٥جس ثټٌمنٌز
ومج ًٕٹٽه هيث ثټٱ٩پ من ثِصٱَثٍ وثنصهجٷ وشهوًو ًصنجٴ ٞم ٪مٵصٌٝجس ثـرتثٿ ثټهونز،
وټٽىٴىٯ أمجٿ ثٖضًَو من شٱج٘پ شٽٺ ثَضنصهجٸجس ًمٹنٹم ثَضُ٠ض٘٨ ٧ض ثټؽووٻ ثٖضٌٰٶ ثټيي أوًه
أٸعٌ من لمّني لٌٴجً.
نمجىػ من ث٨صوثءثس ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ وهجهي ٘٨ض ِدٌپ ثٔضًٝجؿ :
ثِصمٌس ثٖضٽٌٌٕجس ثٖضىثټٌز ټٽّ٩ىهًز وثٖضٕٹٽز ـ ٸمج هى مٌ٩وٯ ـ من لٽًٌ ٢صد ٪هجهي وـَح
ثٔضُ٘ضؿ (ٌٰ ٧ثٔضلىثن ثٖضّٽمني) ،وأ٨ىثنهم من ٨نجرص شنٌ٥م ثټٵج٨ور ٍض ث٨صوثءثشهج ٘٨ض ثٖضىث٠نني
وأٌٰثه ثټؽٌٖ وثْضمن وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز وثِصهوثٯ ثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ
ٍض ٔدىر و٨ون ومأًح وثټٝجټ ٪وش ..َ٩إټن.
وٴو شنى٨ض هيه ثَض٨صوثءثس من من١ٵز إٗض ألٌي خني ٍـىٰجس شٙجـدهج ش٭ٌ١ز نجًًز ٸعٌٱز ٸمج
ـوط ٍض ٨ون وثټٝجټ ٪أظنجء مفجوَضس ٰجٔٽز ٴجٿ خهج ثټٌ١ٯ ثِضلٌ ٔضِٵج ٟمىثٴ ٪شجخ٩ز ټٽؽٌٖ
وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٍض ؼىټز ثټّٱٌنز خ٩ون ومن ثټٌٕ٩دٍ خجټٝجټ ٪إٗض ؼهز ثٖضن١ٵز ثټٵًٌدز ټه ،إٗض
إُ٠ضٳ نجً خجْضِٽفز ثټمٱٌٱز وثٖضصىِ١ز وخجټوخجخجس ،وټٽىٴىٯ ٘٨ض ثٖضًَو من شٱجٌ٘پ هيه
ثَض٨صوثءثس ًمٹنٹم ثَضُ٠ض٘٨ ٧ض ثټؽووٻ ثٖضٌٰٶ ثټيي أوًه أٸعٌ من ِصني ث٨صوثء.

يوميات العــدوان

وٍض ثټمصجٿ شأشٍ هيه ثټٌِجټز ټص٩ٝٹم ٍض ٘ىًر ثَضِصهصجً ثټٹدري ثټصٍ ً٥هٌه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
خفٽٱجبه ٍض ش٩جمٽه م ٪مىٜى ٧ثټهونزٍ ،ض مٵجخپ ثٖضّصىي ثټ٩جذ  من ٜد ٢ثټنٱْ ثټيي مج ًَثٻ
ًصف٘ض خه ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ً٬م ٸپ شٽٺ ثټمٌوٴجس ثټؽٌّمز ،وهى مج ًفمپ ثټؽمٌ٪
مّؤوټٌز ٸدرير ٍض مىثؼهز هيث ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم وثټٙٽٲ ثټيي ًىثؼه خه ٸپ ثټؽهىه ثټٌثمٌز ټىٴٲ
آټز ثټٵصپ وثټصومري وٰٺ ثټفٙجً ثټمجنٶ ٘٨ض أخنجء ٔ٩دنج ثټٌمنٍ.

َقزص عغهضٜ ٟؤنز َٛافً ١ايعزٚإ ايغعٛرٚ ٟأرٚات٘ ايتابع ١ي٘ اْتٗانِٗ يًٗزْ١
اإلْغاْ ١ٝاملفرتم١

[/02مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٸو مٙوً ّ٨ٹٌي أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وأهوثشه و٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس هجهي وث٘ٽىث
لٌوٴجشهم ټٽهونز ثٔضنّجنٌز ثٖض٩ٽنز.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ
شفٽٌٵه ٍض ِمجء ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس وٴٙٲ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز
خجټٙىثًًن وثٖضوٌٰ٩ز وثټوخجخجس وثټٌٔجٔجس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ ٴيثبٲ ًٔجٔجس ٌ٨جً  44من ؼدپ شىًٽٶ خجشؽجه
معٽغ ٔوث وثَض٨صوثء ٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٙجمز وثٖضنَثټز ثټفووهًصني ،وٸيث إُ٠ضٳ ٘ىثًًن ٘٨ض من١ٵز
ثټفٙجمز ثټفووهًز إٜجٰز إٗض ٴٙٲ موٰ ٍ٩من مىٴ ٪ثټٌهًٲ ثټّ٩ىهي خجشؽجه من١ٵز ثټربٿ
ثټفووهًز وثټرضح خجْضِٽفز ثٖضصىِ١ز من ؼدپ ؼفٱجن ثټّ٩ىهي خجشؽجه ثټصدز ثټفمٌثء ٍض من١ٵز
ثٖضنَثټز ورضح خجْضِٽفز ثٖضصىِ١ز من أـو ثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ىهًز ثٖضّصفوظز خجشؽجه من١ٵز ثٖضُضـٌ.٢
وټٱض إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ ٨وهث ً من ثټٙىثًًن وثټٵيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳ
خفؽز و٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز.

َؤعغ ١فضٜزّ ٖاٚؼ تز ٜٔاعتٗزاف ٚعا ٌ٥اإلعالّ اي َٔ ١ُٝٓٝقبٌ ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/02مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أهثنض مؤِّز "ًٌٰووٿ هجوُ ًمن" ثِصهوثٯ وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ ثټٌمنٌز من ٴدپ شفجټٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن خئِٵج ٟشٌهه ثټٵنىثس ثټٱٝجبٌز آلٌهج ٴنجر "ثټٌمن ثټٌىٿ" وشٕىًٖ
شٌههثس ثٔضىث٨جس وثِصنّجك مىٴ ٪وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ).
وث٨صرب ًبٌْ ثٖضؤِّز خجِم ثټٌ٨وي ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ن٥م ثټٌىٿ خٙن٩جء إِٵج ٟشٌهه ٴنىثس؛
ثټٌمنِ ،دأ٨ ،ون ،ثٖضّرير ،ثټّجـجس ،ثټٌمن ثټٌىٿ وإىث٨ز إٯ إٿ ومف١جس ثټدغ ثٔضىثٍ٨
وثټصٽٱًَىنٍ وثِصنّجك مىٴ ٪وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)ِ ،ٽىٷ ًٝجٯ إٗض ثټٌٌ٘و ثٔضؼٌثمٍ
ټصفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن.

يوميات العــدوان

و٨رب ثټٌ٨وي٨ ،ن ٴٽٶ مؤِّز "ًٌٰووٿ هجوُ ًمن" من ثِصهوثٯ ثٖضؤِّجس ثٔضُ٨ضمٌز ثټٌمنٌز،
َضٰصج ً إٗض أن ؼمٌ ٪ثٖضؤرشثس ثټصٍ ً٘وشهج ثٖضؤِّز شؤٸو أن ٸپ ثِصهوثٯ ً١جٻ وٌِٽز إُ٨ضمٌز
ًمنٌز ًىثٸده أو ًصد٩ه ثًشٹجح ؼٌثبم ٨ووثنٌز خٕ٩ز شفٌٗ ٴىثس ثټصفجټٲ ٘٨ض إلٱجبهج ٨ن
ثټٌأي ثټ٩جٿ ثټ٩جٖضٍ.
وه٨ج ًبٌْ مؤِّز ًٌٰووٿ هجوُ نٵجخز ثټٙفٱٌني وثشفجه ثټٙفٱٌني ثټٌ٩ح وثَضشفجه ثټ٩جٖضٍ
ټٽٙفجٰز وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټفٵىٴٌز وثٖضهصمني خجټفٵىٳ وثټفًٌجس إهثنز هيه ثٖضمجًِجس ثٔضؼٌثمٌز
ثټصٍ شنصهٺ ٸپ ثټٵىثنني وثْضٌ٨ثٯ وثټٵٌم ثټندٌٽز ،وشص٥جٌٰ م ٪ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ ثټيي ًٵصپ ٔ٩دج ً
خأٸمٽه وًومٌ ممصٽٹجشه وًفجرصه خٌث ً وخفٌث ً وؼىث ً ٘٨ض مّم ٪ومٌأي من ثټ٩جټم.
وأٸو أن ثِصهوثٯ وِجبپ ثَضُ٨ضٿ مفجوټز ټصٹمٌم ثْضٰىثه ومٙجهًر ـٶ ثټٕ٩ذ ٍض ثټص٩دري ٨ن آَضمه
وم٩جنجشه ،م٩صربث ً شٽٺ ثٖضمجًِجس ثٖضٙفىخز خفمُضس شٝٽٌپ وشًٌَٲ ألٰٙ ٌ١ىٻ ثټ٩ووثن ٸىنهج
شفجوٻ إلٱجء وش٭ٌ١ز ؼٌثبم ثٔضخجهر وثټصومري وثَضنصهجٸجس ثټصٍ ش١جٻ ٸپ ثټفٵىٳ ثٖضٹٱىټز
وشمجټٲ ٸپ رشثب ٪ثټّمجء وشرشً٩جس ثْضً.ٛ

ؾٓ ١ايطٛاص ٨عذ ١تٓاقؿ أٚماع ايٓاطسني اإلْغاْٚ ١ٝتؤنز عً ٢اإلعضاع يف تكزِٜ
املغاعزات هلِ

[/02مايى ]6102/حجة  -طتأنح:
نجٴٕض ټؽنز ثټ١ىثًا خمفجٰ٥ز ـؽز ٍض ثؼصمج٨هج ثټٌىٿ خٌبجِز أمني ٨جٿ مفيل ثٖضفجٰ٥ز ٰهو
ههٕىٓ ؼمٽز من ثټٵٝجًج ثٖضص٩ٽٵز خجْضوٜج ٧ثٔضنّجنٌز ټٽنجٍـني ثټيًن ٴومىث من أمجنز ثټ٩ج٘مز
و٨وه من ثٖضفجٰ٥جس وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن.
وثِصم ٪ثَضؼصمج- ٧ثټيي ٜم وٸٌپ ثٖضفجٰ٥ز ثٖضّج٨و ٨دوثټ ًََ٩ثټ٭جهً وثټؽهجس ىثس ثټُ٩ضٴز -إٗض
ثټصٵًٌٌ ثٖضٵوٿ من موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټصم٨ ٢ٌ١دوثټٌـمن ثٖضٽفجنٍ ـىٻ إؼمجذ  ثټنجٍـني ثټيًن شم
ـرصهم من ٴدپ ثټٽؽنز خجټصنٌّٶ م ٪ثټّٽ١جس ثٖضفٽٌز خجٖضوًًٌجس وثټدجټٮ ٨وههم مج ًًَو ٨ن 41
أټٲ أرسر ،مىٍ٨ني ٘٨ض ممصٽٲ موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.
ووٴٲ ثټصٵًٌٌ أمجٿ أوٜج ٧ثټنجٍـني ثٔضنّجنٌز ثټيًن ً٩جنىن من ثن٩وثٿ ثټمومجس ثْضِجٌِز ټهم،
وإمٹجنٌز شىٰريهج ٨رب ثټ٩وًو من ثٖضن٥مجس ،وأهمٌز ثٔضرسثٍ ٧ض إًٙجټهج ټٽصمٱٌٲ من م٩جنجشهم.
وثِص ٌٛ٩ثٖضٕجًٸىن ٍض ثَضؼصمج ٧ثِضټٌز ثٖضٵرتـز ټو٨م ثټنجٍـني وشىٰري ثٖضص١ٽدجس ثْضِجٌِز ټهم
لج٘ز ثٖضجء وثټ٭يثء وثټووثء.

يوميات العــدوان

ؽضن ١ايٓفط اي ١ُٝٓٝتزع ٛايغُاح ؾُٝع ايغفٔ املٛدٛر ٠يف عضض ايبشض إىل ايزخٍٛ
يًُٛاْ ٧اي ١ُٝٓٝيتفار ٟناصث ١إْغاْ١ٝ

[/02مايى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ه٨ض رشٸز ثټنٱ ٢ثټٌمنٌز إٗض ثټّمجؿ ټؽمٌ ٪ثټّٱن ثٖضىؼىهر ٍض  ٌٛ٨ثټدفٌ إٗض ثټولىٻ ټٽمىثنت
ثټٌمنٌز و٨وٿ ث٨رتث ٛأي ِٱٌنز وٴىه مصؽهز ټٽٌمن ټصٱجهي ٸجًظز إنّجنٌز.
وأوٜق مٙوً خرشٸز ثټنٱ ٢ثټٌمنٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وٿ ثټّمجؿ خولىٻ
ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ٰىًث ً إٗض ثټٌمن ٌِؤهي إٗض شٱجٴم ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ثٖضصوهىً من ٸجٰز ثټنىثـٍ..
مدٌنج ً أن ثټرشٸز شصجخ ٪ټٽّمجؿ خئهلجٻ ِٱٌنز مفمٽز خمجهر ثټوًَٻ شم رشثؤهج من ٴدپ ثټرشٸز
وخٹمٌز  68أټٲ ٠ن.
وـمپ ثٖضٙوً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّؤوټٌز ثټصّدذ ٍض شألريهج ...مٕريث ً إٗض أن ثټرشٸز ِصّصمٌ ٍض
ٜن أي ٸمٌجس شٙپ إٗض ثټدُضه ټصىٰري ثَضـصٌجؼجس ثٖضفٽٌز من هيه ثٖضجهر.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټدٌٍ ٪ض ثٖضف١جس مّصمٌ من ثټّج٨ز ثټّجهِز ٘دجـج ً ـصى ثټّج٨ز ثټعجنٌز
٨رشر منصٙٲ ثټٽٌپ ..هثٌ٨ج ً ثٖضىث٠نني إٗض ثَضټصَثٿ خجټن٥جٿ ٖضّج٨ور ثټرشٸز ٘٨ض شىًٍ ٪ٸپ ثټٹمٌجس
خّهىټز وًرس وإخُضٌٰ٬ ٫ز ٨مٽٌجس ثټرشٸز ٨ن أي ٔٹىي أو ممجټٱز ٘٨ض ثټٌٴم ( )224248أو
ثټٱجٸْ (.)227692

ايكطاع اـال ٜٛد٘ ْزا ٤عادٌ يألَِ املتشزٚ ٠فًػ األَٔ عٔ تضر ٟايٛمع االقتقار ٟيف
ائُٝ

[/02مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وؼه ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ ٍض ثټٌمن ٍض خٌجن ټه نوثء ٨جؼُضً إٗض ثْضمم ثٖضصفور ـىٻ ل١ىًر ثټفٌح
ثَضٴصٙجهًز ثٖضٱٌوٜز ٘٨ض ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
و٨رب ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ ٍض وٴٱز ثـصؽجؼٌز أمجٿ مدنى خ٩عز ثْضمم ثٖضصفور خٙن٩جء ٨ن ٴٽٵه ثټدجټٮ من
رضثور ثټفٌح ثَضٴصٙجهًز و ٨نٱهج ثټفج٘پ ٍض ثټدُضه من لُضٻ ثِصهوثٯ ثٖضنٕآس ثټٙنجٌ٨ز و
ثټصؽجًًز خجټٵٙٲ ثٖضدجرش ٍض ٨وه من منج٠ٶ ثټؽمهىًًز وأهي إٗض شومري ؤٽپ ٸيل ټصٽٺ ثٖضنٕآس
و ٴصپ أ٨وثه ٸدرير من ثټ٩مجٻ ثْضخًٌجء وإ٨جٴز آلًٌن و أرضثً خجټدنٌز ثټصفصٌز ثٖض٩صمور ٸٽٌج ً ٘٨ض
ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ وشرضً ؼمٌ ٪ثْضنٕ١ز ثټٙنجٌ٨ز و ثټًَثٌ٨ز و ثټصؽجًًز ؼٌثء ثټفٙجً ثټدفٌي و
ثټؽىي و ثټربي.
وـّذ خٌجن ثټنوثء أن ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر و ٬ري ثٖضدجرشر ټٽٵ١ج ٧ثَضٴصٙجهي شؽجوٍس  82مٽٌجً
هوَضً أمًٌٹٍ ؼٌثء ثټفٙجً ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن ومن ٪هلىٻ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز و شٌ١٩پ ـٌٸز
ثټنٵپ و شىٴٲ ٸجٰز ثْضنٕ١ز ثټصؽجًًز و ٸيث ثـصؽجٍ ومن ٪هلىٻ ثټّٱن ثټصؽجًًز ثټنجٴٽز ٖضمصٽٲ
ثټدٝجب ٪و ثټّٽ ٪و ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز و ثټووثبٌز و ثٖضىثه ثَضِصهُضٸٌز و ثٖضىثه ثټُضٍمز ټٽنٕجٟ
ثټٙنجٍ ٍ٨ض ثټٌمن وإؼدجً ثټّٱن ٘٨ض شفىًپ مّجًهج و شٱًٌٮ ـمى َضشهج ٍض مىثنت هوٻ ثټؽىثً.

يوميات العــدوان

وو٘ٲ ثټدٌجن هيه ثٔضؼٌثءثس و ثټٌّجِجس خجټٹجًظز ثٔضنّجنٌز ثټٕجمٽز ٍض ثټٌمن ثټصٍ ً٩ٙذ
شؽجوٍ أظٌهج ټ٩ٵىه من ثټَمن ؼٌثء مج شٽفٵه من أرضثً شٕمپ ،خ١جټز ٸدرير ٍض ثټٵىي ثټ٩جمٽز
شصٙج٨و خٙىًر مصّجً٨ز ًرتشذ ٨ٽٌهج ٨ؽَ ٍض ثمٹجنٌجس شىٰري ثټ٭يثء ممج ًصّدذ ٍض ـووط
مؽج٨جس ٸدرير.
ونجٔو ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ هٌةز ثْضمم ثٖضصفور وؼمٌ ٪مؽجټّهج وأمٌنهج ثټ٩جٿ وثټؽمٌ٩ز ثټ٩مىمٌز
ٖضؽٽْ ثْضمن ثټووذ  وؼمٌ ٪ثټهٌةجس وثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثټصمٌٙٙز خٱٺ ثټفٙجً وًٰ ٪ثټٵٌىه
ثټصٍ ٌٰٜهج ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټؽجنذ ثَضٴصٙجهي.
و٠جټدهم خجټن ٌ٥خجټ٩وثټز ثٔضنّجنٌز وٜمري ومدجها ثْضلُضٳ ثټندٌٽز وشؽٌّوث ً ټٓضهوثٯ ثټصٍ وؼوس
شٽٺ ثټهٌةجس وثٖضن٥مجس من أؼٽهج ټٽٝ٭ ٢ثټ٩جؼپ ٘٨ض هوٻ ثټصفجټٲ ټٱٺ ثټفٙجً ثټؽجبٌ ٬ري
ثټٵجبم ٘٨ض أي رشٌ٨ز هوټٌز وشفمٌٽهج ثٖضّؤوټٌز ٨ن ىټٺ.

َقزص عغهضَ ٟغؤ 9=@ Aٍٚخضقاً اصتهبٗا ايعزٚإ ايغعٛرًَٝٚ ٟؾٝات ٖارٚ ٟايكاعز٠
خالٍ فرت ٠اهلزْ ١اإلْغاْ١ٝ

[/02مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ إن لٌوٴجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٽٌٌٕجس هجهي و٨نجرص ثټٵج٨ور
خٽ٭ض  469لٌٴج ً لُضٻ ٰرتر ثټهونز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ أ٨ٽنض ثټعُضظجء ثٖضجيض.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن ثټمٌوٴجس وثَضنصهجٸجس ٔمٽض ٴٙٲ
خجټ١ريثن وثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض منج٠ٶ آهٽز خجټّٹجن ولٙى٘ج ً مفجٰ٥جس؛ ٘٩ور وـؽز و٨ون ؤدىر
وټفؾ وثټٝجټ ٪ومأًح وش َ٩وثټؽىٯ.
وأٸو ثٖضٙوً أن لٌوٴجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور ٸٕٱض ٨وٿ ثټؽوًز ٍض
ثَضټصَثٿ خجټهونز ثٔضنّجنٌز وثٔضرصثً ٘٨ض إلٝج ٧ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثټٌ٥٩م وشٌٸٌ٩ه وثًشٹجح أخٕ٪
ثټؽٌثبم ٍض ـٵه ٘٨ض موي أٸعٌ من ً 51ىمجً،
و٠جټذ ثٖضٙوً ،ثٖضن٥مجس ثټصجخ٩ز ټٓضمم ثٖضصفور وٸجٰز من٥مجس ـٵىٳ ثٔضنّجن شفمپ مّؤوټٌصهج
إٍثء ؼٌثبم ثټ٩ووثن ومج ًص ٌٛ٩ټه ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ من ٴصپ وشومري وشؽىً ..٪مؤٸوث ً ـٌٗ ٴىثس
ثټؽٌٖ وثْضمن وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٘٨ض ٨وٿ لٌٳ ثټهونز ثٔضنّجنٌز ثٖضٱرتٜز.
وٌٰمج ًيل ً٘و َضنصهجٸجس ثټ٩ووثن لُضٻ ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز :
ثْضًخ٩جء ثٖضىثٰٶ  84مجًى 4185ٿ :
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني ٘٨ض معٽغ ثټ٩نو وثِصهوٯ خجٖضوثٰ ٪مَثً ٧نٌّم خمٌوي
ثټفووهًز ،وـٽٶ خ١جبٌر ثِصُ١ض٘٨ ٧ض موًنز ـٌ ٛوٴٙٲ خممْ ٬جًثس ٘٨ض ٨ٵدز ټىهً ٍض
مفجٰ٥ز أخني وٸيث شفٽٌٶ ټٽ١ريثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مفجٰ٥صٍ ٨ون وثټفوًور.
وٴجٿ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خئُ٠ضٳ ٴيًٱز هخجخز ولمْ ٠ٽٵجس ٌ٨جً ٘٨ 51ض من١ٵز شهجمز
ثټفووهًز وشفٽٌٶ ټٽ١ريثن ٘٨ض من١ٵز لىَضن ٨جمٌ وإُ٠ضٳ ٴيًٱز هخجخز من ؼهز ثټٌهًٲ خجشؽجه
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من١ٵز ثٖض٩جًن ثټفووهًز ،ٸمج أ٠ٽٶ ِد٩ز ٘ىثًًن من خجًؼز ـٌخٌز من ثټدفٌ إٗض ًأُ ٨مٌثن
خمفجٰ٥ز ٨ون.
ٸمج وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شفٽٌٵه ٘٨ض من١ٵز ثټٌٕن ٨عمجن خ٩ون وٸيث ٘٨ض أمجنز
ثټ٩ج٘مز ومفجٰ٥صٍ ثټؽىٯ وأخني وموًنز ٘٩ور وخجٴم ووثهي آٻ أخى ؼدجًر وثټدٵ ٪وشهجمز
وأ٠ٽٶ ٘جًولني ٸجشٌىٔج ٘٨ض من١ٵز خجٴم ثټفووهًز.
ووث٘ٽض مٽٌٌٕجس هجهي و٨نجرص ثټٵج٨ور إُ٠ضٳ ثټنجً ٘٨ض من١ٵز ثټؽو٨جن خمأًح وأ٠ٽٵض
مٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ وثټٵج٨ور ٴيًٱز آً خٍ ؼٍ ٘٨ض مفجٰ٥ز ش َ٩وٴٙٱض مٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور
خجټوخجخجس وثٖضوٌٰ٩ز من١ٵز ثټربًٵز وثٖضموثًر ٍض ؼهز ِجـپ أخني.
وشّٽٽض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور من موًنز مأًح خجشؽجه ثټوـٽز وأ٠ٽٵض
مٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ وثټٵج٨ور ِض ٴيثبٲ ٖضوٰ ٪هىًٍ ٘٨ض ـٍ ؼجم ٪خجًٍ٨ز وؼىثً ثٖضّصٕٱى
ثټّ٩ٹٌي وموًِز ثټٹىًض ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأ٠ٽٵض مٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور أًخ ٪ٴيثبٲ هجون خمن١ٵز ثټؽو٨جن خمأًح وٴيثبٲ موٌٰ٩ز
وهجون ٘٨ض مىٴُ٘ ٪ضؿ ثټوًن خ٩ون وأ٠ٽٵض نجً خم٩وَضس ٌٔٹٍ ٘٨ض موًنز ثٖضنٙىًر خ٩ون
وٴٙٱض خجټوخجخز وم٩وٻ ٘٨ 84/ 7ض من١ٵز ثٖضموثًر خ٩ون وأ٠ٽٵض نجً وٴن٘٨ ٚض موًنز شَ٩
من ٨نو ثټؽجم٩ز ثټى٠نٌز ٍض ـى ٛثْضرشثٯ.
وٴٙٱض مٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ وثټٵج٨ور خم٩وٻ وٴنجٗ آذ  من ـجًر ثټؽمهىًي إٗض ؼىثً ؼجم٪
ثټٌٕدجنٍ خص َ٩وٴٙٲ خم٩وَضس ٌٔٹٍ و 84/ 7و  44وٴيثبٲ هجون وهخجخز ٘٨ض موًنز ثټٝجټ٪
وأ٠ٽٵض ظُضط ٴيثبٲ هخجخز ٘٨ض مىٴ ٪ثټٙٽذ خمأًح.
وٴ٩١ض مٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خموًنز ثټٌصمز خجټؽىٯ وأ٠ٽٵض ٴيًٱز هخجخز ٘٨ض
موًنز ثټربًٵز خ٩ون ورضخض خم٩وَضس 44و 84/ 7وُِضؿ لٱٌٲ من١ٵز من١ٵز ثټؽٽٱىٍ خٕدىر
وٴٙٱض خٵيثبٲ هخجخز ورضح م٩وَضس ٘٨ض موًنز ٨ون ورضح ٠ 81ٽٵجس ٌٔٹٍ ٘٨ض مىٴ٪
ثټؽمٌوً خمفجٰ٥ز مأًح.
ٍض ـني مٕ١ض مٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور خوخجخصني و خٍ إٿ خٍ من١ٵز ثټٌٕن ٨عمجن ـ ؼ٩ىټز
خ٩ون ورضخض خم٩وَضس ٌٔٹٍ وآذ  و 84/7من ٨نو ٸربي وثهي هً٨ز إٗض ثٖضموًر خمأًح
وأ٠ٽٵض نجً آذ  ٘٨ض من١ٵز هثً ِ٩و خ٩ون.
وأ٠ٽٵض مٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور ٨ور ٴيثبٲ هخجخز ٘٨ض من١ٵز ثٖضنٙىًر خجشؽجه ثټم ٢ثټدفٌي
خ٩ون وـجوټض ثټَـٲ ٘٨ض من١ٵز ثټٌٕن ٨عمجن خ٩ون ورضخض خم٩وٻ  82/5ؤٌٹٍ ٘٨ض
من١ٵز رشٳ مّ٩ٹٌ مجُ خمأًح وأ٠ٽٵض ٴيًٱز هخجخز ٘٨ض من١ٵز ؼدپ ؼفجٯ خجټٝجټ.٪
وٴٙٱض مٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور خّد ٪ٴيثبٲ هجون ثْضمن ثٖضٌٸَي خٵ١٩دز خجټٝجټ ٪وأ٠ٽٵض
ثټنجً ٘٨ض أ٠ٵم ثټؽٌٖ خمن١ٵز ثټىخق خجټٝجټ ٪وـجوټض ثټصٵوٿ ٘٨ض ؼدپ ثټؽٌر وثټؽدجٻ ثٖض١ٽز
٘٨ض ٔجً ٧ثټممّني خص َ٩وٴٙٱض خجِصمٌثً وأـٌجنج ً خٕٹپ مصٵ ٪١خم٩وَضس  44و٘٨ 84/7ض
ؼدپ أخٌ ٞوثټصدجح ثټىثٴ٩ز ٍض ثټفو خني موًًٌز ثټٌ٩ٙو و٨صٶ ؼنىخج ً خٕدىر.
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ثټممٌْ ثٖضىثٰٶ  82مجًى 4185ٿ :
وث٘ٽض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وأهوثشهج من ٨نجرص ثټٵج٨ور وهجهي لٌوٴجشهج ټٽهونز ثٔضنّجنٌز
ثٖضٱرتٜز من لُضٻ شفٽٌٶ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٍض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس وش ٌٛ٩منج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز
٘٩ور ټٽٵٙٲ خجټٙىثًًن وثټوخجخجس وثٖضوٌٰ٩ز.
ـٌغ نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ؼىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨ون إٜجٰز إٗض ثِصمٌثً شفٽٌٶ
٠ريثن ثټ٩ووثن ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز خٕٹپ مٹعٲ.
ٸمج وث٘ٽض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس هجهي ث٨صوثءثشهج خجټوخجخجس وخٕٹپ مّصمٌ ٘٨ض مىثٴ٪
ثټؽٌٖ ٍض لىً مٹرس وؼًٌَر ثټ٩مجٻ وثٖضنٙىًر ومن١ٵز ثٖضموثًر خجټٌٕن ٨عمجن ومن١ٵز هثً
ِ٩و ٸمج ـجوټض ثټَـٲ ٘٨ض مىثٴ ٪ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز من من١ٵصٍ ثټؽىهر ٴٌح ُ٘ضؿ
ثټوًن وؼ٩ىټز ٍض ثټٌٕن ٨عمجن و٘٨ض ثټؽىټز و ثټًٌ١ٶ ثٖضصٙپ خجټم ٢ثټّجـيل ٍض من١ٵز هثً
ِ٩و و ثشؽجه هوثً ثټّٱٌنز.
وثِصهوٰض شٽٺ ثټ٩نجرص مىثٴ ٪ثټؽٌٖ ٍض ثټم ٢ثټّجـيل خجټٌٔجٔجس ثټمٱٌٱز وثٖضصىِ١ز من
من١ٵز هثً ِ٩و ومن ؼىټز ٸٌث ٧خوثً ِ٩و ومن ثٖضموثًر خجشؽجه ثٖضنٙىًر وثِصهوثٯ ثٖض١جً
ول ٢ثټّجـپ ٸمج ثِصهوٰض منجٍٻ ټٽمىث٠نني خمن١ٵز ثټ ًٌٖ٩إٜجٰز إٗض ٴٌجمهج خٵٙٲ إـوي
ثټٌّجًثس مج أهي إٗض وٴىٜ ٧فجًج.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم من شفٽٌٵه ٘٨ض ممصٽٲ منج٠ٶ
وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ٍض ًثٍؿ ومنده وثٖضٽٌپ خٹصجٯ وٴ١جخٌ وشهجمز ولىَضن و٬مٌ ..مدٌنج ً أنه شم
إُ٠ضٳ ٘ىثًًن وٴيثبٲ هجون وث٨صوثء خجټوخجخجس ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ثٖضمصٽٱز ٍض منٱي ٨ٽذ
ومنده ومنوخز وٸصجٯ ووثهي ثټٱٌ ٧وثټٵم ٪إٜجٰز إٗض ثِصفوثط ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضىثٴ ٪ؼوًو
خني مىٴ ٍ٩ثټربػ وثٖضٱٌوٳ.
وٴجمض ٨نجرص ثټٵج٨ور وثٖضٌٽٌٌٕج ثٖضّٽفز ثټصجخ٩ز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ش َ٩وثٖضصىثؼور ٍض ثٖضؽم٪
ثټٵٝجبٍ خجِصهوثٯ من٥ٵز ثٖضنصَر و٨وه من ثٖضنجٍٻ ٍض ؼدپ ٘رب خ٩وه من ثټٵيثبٲ ٌٰمج ٴجمض
هيه ثټ٩نجرص ثٖضصمٌٸَر ٍض ثټٕمجيس خجِصهوثٯ ثْضمن ثٖضٌٸَي وثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر ټه خجټٌٔجٔجس
ثٖضمصٽٱز وٴٙٲ ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز ٍض أـٌجء ثٖضٌوً وٌ٘نز وثټدفغ ثټؽنجبٍ خٵيثبٲ ثټوخجخجس من
ؼدپ ؼٌر" ..مؤٸوث ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء مفجٰ٥ز ش.َ٩
وثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض شفٽٌٵه ثٖضٹعٲ ٍض مفجٰ٥جس ټفؾ وـؽز وثټٝجټٌٰ ٪مج
ٴجمض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس هجهي خمىث٘ٽز ث٨صوثءثشهج ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ٘٨ض مىثٴ ٪ثټؽٌٖ
وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٍض موًنز ثټفى٠ز وثټفدٌٽني وثټصدجح ثٖض١ٽز ٘٨ض ل ٢ثټٝجټ ٪ومعٽغ ثټ٩نو
خجِصموثٿ ثټوخجخجس وثٖض٩وَضس وثټٵنج٘جس ثٖضمصٽٱز".
ٸمج وث٘ٽض ٨نجرص شنٌ٥م ثټٵج٨ور ٍض مفجٰ٥ز ٔدىر ثٖضصمٌٸَر ؼنىح نٵ١ز ثټؽٽٱىٍ ث٨صوثءثشهج
٘٨ض مىثٴ ٪ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز خجِصموثٿ ثټٌٔجٔجس وثٖض٩وَضس وثټٵيثبٲَ ..ضٰصج ً إٗض ثِصمٌثً
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٨نجرص ثټٵج٨ور خمفجٰ٥ز ثټٝجټٍ ٪ض ث٨صوثءثشهج ٘٨ض خ ٞ٩ثٖضىثٴ ٪ثټصجخ٩ز ټٽؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز
ٍض من١ٵز ثټٌٕ٩ذ وثټٕجً ٧ثټ٩جٿ خٵيثبٲ ثټهجون وثټٌٔجٔجس ٸمج ٴجمض شٽٺ ثټ٩نجرص ٍض ٨ٹو
ومىهًز وثټىٍ ٪ٌٜض مفجٰ٥ز أخني خجِصهوثٯ مىثٴ ٪ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز خجٖض٩وَضس
وثټٌٔجٔجس.
ثټؽم٩ز ثٖضىثٰٶ  85مجًى 4185ٿ :
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شفٽٌٵه ٍض ِمجء ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس وٴٙٲ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض
مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز خجټٙىثًًن وثٖضوٌٰ٩ز وثټوخجخجس وثټٌٔجٔجس.
وأ٠ٽٶ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴيثبٲ ًٔجٔجس ٌ٨جً  44من ؼدپ شىًٽٶ خجشؽجه معٽغ ٔوث وثَض٨صوثء
٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٙجمز وثٖضنَثټز ثټفووهًصني وٸيث إُ٠ضٳ ٘ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز ثټفووهًز
إٜجٰز إٗض ٴٙٲ موٰ ٍ٩من مىٴ ٪ثټٌهًٲ ثټّ٩ىهي خجشؽجه من١ٵز ثټربٿ ثټفووهًز وثټرضح
خجْضِٽفز ثٖضصىِ١ز من ؼدپ ؼفٱجن ثټّ٩ىهي خجشؽجه ثټصدز ثټفمٌثء ٍض من١ٵز ثٖضنَثټز ورضح
خجْضِٽفز ثٖضصىِ١ز من أـو ثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ىهًز ثٖضّصفوظز خجشؽجه من١ٵز ثٖضُضـٌ.٢
ٸمج أ٠ٽٶ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من ثټٙىثًًن وثټٵيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳ خفؽز
و٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز.
وٴجمض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس هجهي خج٨صوثءثس ٘٨ض ثٖضىث٠نني ومىثٴ ٪ثټؽٌٖ وثْضمن
وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس ـٌغ أ٠ٽٵض من من١ٵز ثٖضنٙىًر ٍض مفجٰ٥ز
٨ون ٴيثبٲ هخجخجس وأ٨رير نجًًز من ًٔجٔجس ٌ٨جً خجشؽجه ثټم ٢ثټّجـيل وثٖض١جً وإُ٠ضٳ
ٴيثبٲ هخجخجس ٘٨ض من١ٵز ثټ ًٌٖ٩وألٌي ٘٨ض خري أـمو ولىً مٹرس وثِصهوثٯ ؼدپ ـوًو
خٙجًوك ٸجشٌىٔج.
وٴٙٱض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس هجهي ٍض ـٍ ٨دوثټٵىي خجټٌٕن ٨عمجن من١ٵز ثټًٌٖ٩
خجټوخجخز وثټهجون وثټٌٔجٔجس ثٖضمصٽٱز ٖضور ِج٨ز ٸجمٽز ..مٕريث ً إٗض أنه شم ً٘و شفٌٸجس ټدىًثػ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٕٹپ مّصمٌ ٠ىثٻ ثټٽٌپ ٍض ِجـپ خٌض ثټٙدٌفٍ وثنصٵجټهج من خجح ثٖضنوح
إٗض ٨ون ومن ٨ون إٗض خجح ثٖضنوح.
وثِصفوظض ٨نجرص ثټٵج٨ور ٍض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ نٵ١صني ثْضوٗض ٍض لذ ثټٕ٩ٲ ٘٨ض ًٌ٠ٶ ثټٌصمز
وثټعجنٌز ٍض ثټٌصمز نٱّهج ٸمج أن ٨نجرص ثټٵج٨ور وثٖضٌٽٌٌٕجس ثٖضّٽفز خمفجٰ٥ز ش َ٩ثٖضصمٌٸَر ٍض
ؼدپ ؼٌر ومىٴ ٪ثټٌ٩وُ ؼوهس ٴٙٱهج ْضـٌجء ثٖضنصَه وثټؽفمٽٌز وٴصٽض أـو ثٖضىث٠نني ٘٨ض مصن
هًثؼصه ثټنجًًز ٍض ٔجً ٧ثٖضٌوً".
وأ٠ٽٵض ٨نجرص ثټٵج٨ور ثٖضصمٌٸَر ٍض ثټٌ٩ٙو خٕدىر  8ٴيثبٲ هجون وٴيثبٲ ًٔجٔجس ٘٨ض موًنز
٨صٶ ونٵ١ز ثټؽٽٱىٍ ٸمج وث٘ٽض شٽٺ ثټ٩نجرص ٍض ثټفى٠ز خٽفؾ ث٨صوثءثشهج ٘٨ض مىثٴ ٪ثټؽٌٖ
وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز خجْضِٽفز ثټمٱٌٱز وثٖضصىِ١ز وٸيټٺ ٍض موًنز ثټٝجټ.٪
ثټّدض ثٖضىثٰٶ  86مجًى 4185ٿ :
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ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ خ٭جًشني وثهي ُ٨ضٯ خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض
ؼٌؿ ٔمٙني وٸيث ٴٙٲ من١ٵز ثټفٙجمز من ؼدپ ثټ٩مىه خٵيثبٲ ٘جًولٌز وثِصفوط
مىثٴ ٪ؼوًور ٍض ثٖضن١ٵز ثټفووهًز ثټٵًٌدز من موًًٌصٍ ًثٍؿ و٬مٌ.
و٨جوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ من١ٵز ثټفٙجمز خممْ ٴيثبٲ ٘جًولٌز وأ٠ٽٶ لمّز
٘ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ثټٙدز و٘ 81ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جهٌ ثټفووهًز
خجٔضٜجٰز إٗض شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١جبٌثس أخجشيش ِ٩ىهًز ٍض ِمجء من١ٵصٍ ثټفٙجمز وثٖضنَثټز
ثټفووهًصني.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټفٙجمز من ؼدپ ثټ٩مىه خٵيثبٲ ٘جًولٌز وشفٽٌٶ
مٹعٲ ټٽ١ريثن ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز وأ٠ٽٶ ٴيًٱصني من ثټوـٌر
ورضح خ٩رش ٠ٽٵجس م٩وٻ من ؼدپ ثٔضٿ خٍ يس إٗض ثټفٙجمز وٴٙٲ خٙجًوك وٴيًٱز هخجخز من
ثټوـٌر إٗض ثټفٙجمز وأټٶ ٠ 84ٽٵز ٌ٨جً  51من ؼدپ ثٔضٿ خٍ يس إٗض ثټفٙجمز ".
وأ٠ٽٵض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٠ 45ٽٵز م٩وٻ و٠ٽٵصني  44من ٨ٽذ إٗض منوخه وظُضط ٴيثبٲ
هجون من ٨ٽذ إٗض منوخز وشفٽٌٶ ټ١جبٌر ثټ٩ووثن نى ٧أخجشيش ٰىٳ ؼدپ ؼفٱجن وأ٠ٽٶ
٘جًولني من ؼدپ ثټ٩مىه إٗض لٽٲ ثټٕدٹز ولمْ ٴيثبٲ هجون و٠ 46ٽٵز خٍ أٿ خٍ من ٨ٽذ
وثِصفوط مصجًُ وشفٌٙنجس خجټوًٸصُضس لٽٲ ثټٙدز".
وثلرتٳ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضؼىثء ثټٌمنٌز خصفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن نى ٧أخجشيش و٠جبٌشٍ ثِصُ١ض٧
٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ورضح ٠ريثن ثټ٩ووثن نى ٧ثْضخجشيش من١ٵز ثٖضوثـٕز خأًخ٩ز ٘ىثًًن،
ٸمج ٴجمض خجټصمٌٕ ٢خٌٔجٓ ورضخض خٙجًولني ٘٨ض مَثً ٧ثټدٌض ثْضخٌ ٞؼنىح مًَ٨ز نٌّم.
و ثِصفوط ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مىثٴ ٪ومصجًُ وشفٌٙنجس خوًٸصُضس ٍض ؼدپ ٴٌْ ثټفووهي
وشفٽٌٶ ٠ريثن ثِصُ١ض٘٨ ٧ض موًنز ٘٩ور وًثٍؿ و٬مٌ وأؼَثء من لىَضن وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي خدٍ إٿ خٍ و 44من ٨ٽذ خجشؽجه منوخز.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شفٽٌٵه خٹعجٰز ٍض أؼىثء ثٖضوًنز ،خٕٹپ لجٗ
ومفجٰ٥ه ٨ون خٙىًر ٨جمزٍ ،ض ـني أ٠ٽٵض ٨نجرص ثټٵج٨ور ٴيًٱصٍ هخجخز من ـٍ ٨دوثټٵىي
خجټٌٕن ٨عمجن خجشؽجه ثټ ًٌٖ٩وٴٙٱض خجْضِٽفز ثټعٵٌٽز خجشؽجه ثٖض١جً وثټم ٢ثټّجـيل وؼىټز
ثټٹٌث.٧
وأ٠ٽٵض مٽٌٌٕجس هجهي وثټٵج٨ور ٴيًٱز هخجخز من مىٴُ٘ ٪ضؿ ثټوًن خجشؽجه ثټربًٵز وٴٙٱض
خجټوخجخز وثټٌٔجٔجس ثټعٵٌٽز وثٖضصىِ١ز ٘٨ض ؼىټز ثټّٱٌنز من لٽٲ ثټؽىټز ومن ثټؽنىح ثټرشٴٍ
إٗض ؼىټز ثټٹٌث.٧
ٸمج أ٠ٽٵض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس هجهي ٠ 85ٽٵز 82وٓ من مٽ٩ذ  44مجًى ؼهز ل٢
ثټّجـپ و٠ 7ٽٵجس  bmbمن ثٖضنٙىًر خجشؽجه ثٖض١جً وٴيًٱصٍ هخجخز من ثٖضنٙىًر ٘٨ض ثټًٌٖ٩
ولمْ ٴيثبٲ هخجخز من مىثٴ ٪ثټفمجًز ټُٙضؿ ثټوًن إٗض ؼهز ثټٙفٌثء".
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ووث٘ٽض ٨نجرص ثټٵج٨ور لٌٴهج ټٽهونز خئُ٠ضٳ ٴيًٱصٍ هخجخز إٗض ؼىټز ٸٌث ٧وٴجمض مٽٌٌٕجس
هجهي و٨نجرص ثټٵج٨ور خ٩مٽٌز ٴٙٲ خجټوخجخجس وثټٵنج٘جس من ثٖضنٙىًر خئشؽجه ثٖض١جً وثټم٢
ثټّجـيل ".
وـٽٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض أؼىثء مفجٰ٥ز ټفؾ وثِصهوٰض ٨نجرص ثټٵج٨ور أـو ثَض٠ٵم
ثټّ٩ٹًٌز خفٍ ثٖضٌوً خمفجٰ٥ز ش َ٩ونصؾ ٨نه ثِصٕهجه ٔمٙني وؼٌؿ آلًٌن ،وٴٙٱصج
خجټٌٔجٔجس من ؼدپ ٘رب ٘٨ض أـٌجء ش َ٩ثټرشٴٌز وثټىِ١ى ومنج٠ٶ هثً ثټنرص وٴٌثٜز خٙرب.
وٍض ـني ثِصهوٰض ٨نجرص ثټٵج٨ور ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ٌ٘نز وثٖضٌوً ومفٌ ٢ثټدفغ ثټؽنجبٍ
خجټرضح من ؼدپ ؼٌر ،ـجوټض ثټصٵوٿ وثَضِصٌُضء ٘٨ض مٌثٰٶ ـٹىمٌز ولج٘ز ٍض منج٠ٶ ـىٛ
ثْضرشثٯ وثٖضٌوً وخري خجٔج وثټؽمهىًي ونٱيس ٨مٽٌز ثنصفجًًز ٍض ثټفىخجن ثِصهوٰض نجٴٽز
خرتوٻ.
وٴٙٱض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس هجهي خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ٪خٌٔجٓ  44من لٽٲ ثټؽٽٌٽز رشٳ
إٗض مىٴ ٪ثټٕدٹز ،ٸمج ٴٙٱض خجْضِٽفز ثٖضصىِ١ز وثټعٵٌٽز من رشٳ موًنز ثټفى٠ز خٽفؾ وثٖضؽم٪
إٗض ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض موًنز ثټفى٠ز ".
وأ٠ٽٵض ٨نجرص ثټٵج٨ور  7ٴيثبٲ هجون وٴٙٱض ثٖض٩وَضس من ثټٌ٩ٙو إٗض ثٖضىٴ ٪ثټؽٽمىٍ ؼهز
ٔمجٻ موًنز ٨صٶ خمفجٰ٥ز ٔدىر وؼوهس ٴٙٱهج خجټهجون وٌ٨جً ٘٨ 44ض مىٴ ٪ثټؽٽمىٍ خ٩صٶ
خجِصمٌثً ".

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف اـط ايعاّ مبزٜض ١ٜباقِ قافظ ١فعز٠

[/00مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ثټم ٢ثټ٩جٿ ثټيي ًٌخ ٢موًًٌز خجٴم خموًًٌز مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خجٴم أمني  َ٨ثټوًن ثٖضؤًو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز ٸربي خمن١ٵز ثټٌٸىه خموًًٌز خجٴمَ ..ضٰصج ً إٗض أن موٌٰ٩ز
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض من١ٵز ثټفٙجمز ؤوث خموًًٌز ثټ٥جهٌ.
وٸجن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ خ٭جًشني ؼىًصني َ٨ټز ُ٨ضٯ خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه
مىث٠ن وثِصهوٯ ٌِجًر هًنز مفمٽز خمفجٌ٘پ ًٍثٌ٨ز ُٰٝضً ٨ن شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي خٕٹپ مّصمٌ ٘٨ض موًنز ٘٩ور وموًًٌجشهج.
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َقزص عغهضAٟايعزٚإ ايغعٛرًَٝٚ ٟؾٝات ٖارٚ ٟعٓافض ايكاعزٜٛ ٠افً ٕٛاخرتام اهلزْ١
املفرتم١

[/00مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٽٌٌٕجس هجهي و٨نجرص ثټٵج٨ور ًىث٘ٽىن
ثلرتثٳ ثټهونز ثٖض٩ٽنز مني ثټعُضظجء ثٖضجيض.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ ٘ 88جًولج ً و 81ٴيثبٲ
هجون ٘٨ض من١ٵز ثٖضُضـٌ ٦ثټفووهًز خ٩ٙور ،وٴٙٲ خأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض وثهي ُ٨ضٯ خموًًٌز
ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه ًؼپ مّن ُٰٝضً ٨ن ثِصهوثٰه خجټٵٙٲ ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩من
لٽٲ ثټوـٌر و٬ىًٯ ثټٌٕن وثټ٩مىه من ثټؽجنذ ثټّ٩ىهي خجشؽجه ثټفٙجمز.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٴٙٱج ً موٌٰ٩ج ً من ؼهز ٨ٽذ خجشؽجه من١ٵز منوخز ومن١ٵز
ٌٔ٩ذُ٨ ،ضور ٘٨ض شفٽٌٶ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټفٌخٍ وثټصؽّم  خٹعجٰز ٍض ِمجء
مفجٰ٥ز ٘٩ور وموًًٌجشهج وأ٠ٽٶ أًخ٩ز ٘ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز خ٩ٙور.
وٴجٻ " إن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٵض أٸعٌ من ٘ 41جًولج ً ٘٨ض من١ٵز ثټٙدز ثټفووهًز
لُضٻ ثټّج٨جس ثټعُضط ثٖضجٌٜز ،وأٸعٌ من ٘ 41جًولج ً وٴيثبٲ موٌٰ٩ز ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز
و٘جًولني ٘٨ض ثټفٙجمز وشفٽٌٶ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض ثټرشً ٢ثټفووهي
ټٽمفجٰ٥زُٰٝ ،ضً ٨ن شفٽٌٶ ټ١ريثن ثټصؽّْ ثْضمًٌٹٍ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ومفجٰ٥صٍ ٘٩ور
وثټؽىٯ ".
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي -ثْضمًٌٹٍ أ٠ٽٵض ٴيًٱز ٘جًوك من لٽٲ ثټوـٌر
ثټفٙجمز وٴيًٱز خوخجخز من ٬ىًٯ ثټٌٕن إٗض ثټفٙجمز خجٔضٜجٰز إٗض إُ٠ضٳ ٴيًٱصٍ هخجخز من
مىٴ ٪ثټ٩مىه إٗض ثټفٙجمز وٴيًٱز من ٬ىًٯ ثټٌٕن إٗض ثټفٙجمز وٴيًٱز هخجخز من إٿ خٍ يس إٗض
ثټفٙجمز وٴيًٱز خٍ ثٿ خٍ من ٨ٽذ إٗض منوخز.
وىٸٌ أن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ أ٠ٽٵض  41ٴيًٱز هجون من ٨ٽذ إٗض ٌٔ٩ذ ومنوخز
و 7ٴوثبٲ هجون من ٨ٽذ ٘٨ض منوخز ُٰٝضً ٨ن ٴٙٱهج خـ  47ٴيًٱز هجون من ثټفووه إٗض منوخز
وٍَ٨س مىٴ ٪ؼدپ ثټووه خٵج٨وشني ٘جًولٌز ٸمج ٴجٿ ثټ٩ووثن خجټرضح ثٖضصٵ ٪١خجټوخجخجس
وثٖض٩وَضس من ثټفووه إٗض نٵ٩ز ـٌغ شم إُ٠ضٳ ٠ 58ٽٵز م٩وٻ من ثټووه إٗض ثټٙدز وٴٙٱض
خجٖض٩وَضس وثْضِٽفز ثٖضصىِ١ز من ثټؽفٲ ٘٨ض من١ٵز ثټدٵ ٪و٘٨ض ؼدپ ثټنجً وؼدپ خٌٿ وثٖضنج٠ٶ
ثٖضؽجوًر ُٰٝضً ٨ن شفٽٌٶ مّصمٌ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضِصُ١ض ٍ٨وثټفٌخٍ ٘٨ض أ٬ٽذ
منج٠ٶ ٘٩ور وأ٠ٽٵض ٘ 6ىثًًن ٘٨ض ثٖضنَثټز خموًًٌز ثټ٥جهٌ ،و٘جًولني ٘٨ض ؼدپ ثټ٭ىً
خموًًٌز ٬مٌ".
وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ أٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ـٽٶ ٰىٳ ِمجء ثٖضفجٰ٥ز،
ٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٬ 4جًثس ٘٨ض ثټّجـپ ثټيهدٍ ٍض موًنز ثټصىثهٍ
خموًنز ٨ون وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٖضوثٰ ٪من١ٵز ٰؾ ـٌ ٛخفؽز.
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وٴجٻ " إن ٨نجرص ثټٵج٨ور ٴٙٱض خجْضِٽفز ثټعٵٌٽز من١ٵز لىً مٹرس ومّ٩ٹٌ خوً وثِصهوٰض
٨نجرص ثټٵج٨ور ثٖضصمٌٸَر ٍض ـٍ ٨دوثټٵىي من١ٵز ثټ ًٌٖ٩خـ  4ٴيثبٲ هخجخجس ،وثِصهوٰىث
م١جً ٨ون ثټووذ  خ٩وه من ثټٵيثبٲ ٸمج ٴجمض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس هجهي خئُ٠ضٳ 21
٘جًوك ٸجشٌىٔج من مّ٩ٹٌ ثټربًٵز إٗض ؼهز ثټٙفٌثء و 2ٴيثبٲ هخجخز من ثٖضنٙىًر إٗض ؼهز
لىً مٹرس وأ٠ٽٵض  4ٴيثبٲ هخجخز من ـٍ ٨دوثټٵىي إٗض ثټ." ًٌٖ٩
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس هجهي رضخض خم٩وٻ  44خٕٹپ مصىث٘پ من ـٍ ٨دو
ثټٵىي إٗض ثټ ًٌٖ٩وٸيث خجټوخجخجس ٘٨ض لىً مٹرس ومّ٩ٹٌ خوً من ثٖضنٙىًر وخـ ٴٙٱض خعُضط
٬جًثس من ـٍ ٨دوثټٵىي خجشؽجه ثټ ًٌٖ٩ٸمج ٴجمض خجټصمٌٕ ٢ثټٕ٩ىثبٍ خجټٌٔجٔجس ثٖضصىِ١ز
خجشؽجه ؼىټز ثټّٱٌنز ،وٴٙٱض ثٖض١جً خجټوخجخجس وأ٠ٽٵض  7ٴيثبٲ وخـ  84ً7من ثټم ٢ثټدفٌي
٘٨ض لىً مٹرس.
وٍض مفجٰ٥ز ش َ٩أوٜق ثٖضٙوً أن ٨نجرص شٹٱريًز هجؼمض منَٻ مٱصٍ ش َ٩ثټُ٩ضمز ِهپ خن
٨ٵٌپُٰٝ ،ضً ٨ن شفٽٌٶ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥زٍ ،ض ـني وث٘ٽض
٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ ثٖضصمٌٸَر خمىٴ ٪ثټٌ٩وُ ثِصهوثٯ ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خموًنز
ش َ٩وأـٌجء موًنز ؼدج ٨ج٘مز موًًٌز ثٖضرسثك خجٖضوٌٰ٩ز.
ووٰٵج ً ټٽمٙوً ٰئن ٨نجرص ثټٵج٨ور وثٖضٽٌٌٕجس ثٖضّٽفز ثٖضصمٌٸَر ٍض ؼدپ ؼٌر وث٘ٽض ثِصهوثٯ
ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ثٖضٌوً وٌ٘نز ومفٌ ٢ثټدفغ ثټؽنجبٍ خممصٽٲ ثْضِٽفز ،وشمٹن ثټؽٌٖ
وثْضمن وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز من هـٌ شٽٺ ثټ٩نجرص ثټصٍ ٸجنض ٍض خ ٞ٩منج٠ٶ ؼدپ ٘رب وٴجمض
خصأمني ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ شم ش١هريهج وخجشض ٴًٌدز من ش١هري مىٴ ٪ثټٌ٩وُ.
ٍض ـني وث٘ٽض ٨نجرص هث ٖ٨ومج ًّمى ثټٵج٨ور ٴٙٲ ثٖضولپ ثټرشٴٍ ٖضوًنز ٨صٶ خٕدىر
وثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر ټه ونٵ١ز ثټؽٽٱىً خجْضِٽفز ثټعٵٌٽز وٴيثبٲ ثټهجون
وٌٰمج أٸو ثٖضٙوً أن ٨نجرص ثټٵج٨ور ٴجمض خنٙذ ٸمٌنني ٘٨ض أٌٰثه ثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٍض مفجٰ٥ز
إح ،مج أهي إٗض ؼٌؿ أًخ٩ز ..أٔجً إٗض أن شٽٺ ثټ٩نجرص أ٠ٽٵض  84ٴيًٱز هجون و٘ 4ىثًًن
ٸجشٌىٔج و 4ٴيثبٲ هخجخز ٘٨ض من١ٵز ثټوـٽز خمأًح.
ونىه ثٖضٙوً خأن ٨نجرص ثټٵج٨ور أ٠ٽٵض ٠ 5ٽٵجس م٩وٻ من مىٴ ٪ثټوـٽز إٗض وثهي إخن ؼٌه،
ونٱيس ٨ور رضخجس خجټُّضؿ ثټعٵٌپ وثټوخجخجس وثټهجونجس من ؼهز ثټّفٌپ ٘٨ض ثټؽهز ثټ٭ٌخٌز
ٖضوًنز مأًح ،ٸمج ٨جوهس خجټرضح خـ٘ 2ىثًًن ٸجشٌىٔج وٴيًٱز هخجخز وهجونجس من مىٴ٪
ثټّفٌپ إٗض ثټؽهز ثټ٭ٌخٌز ټٽموًنز.
وٍض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ أٸو ثٖضٙوً أن ٨نجرص ثټٵج٨ور ثِصفوظض نٵ١صني ٘٨ض ل ٢لذ ثټٕ٩ٲ
ونٵ١صني ٘٨ض ل ٢ومن١ٵز ثټٌصمز".

يوميات العــدوان

ٖ َٔٛٝصاٜتػ ٚٚتؿ Aاينضص ايالسل باملزْٝني يف فعز ٠ػاٚط أَ ٟهغب عغهض ٟيًتشايف
ايش ٟتكٛر ٙايغعٛر١ٜ

[/02مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أ٨ٽن ًٌٰٶ شجخٖ ٪ضن٥مز هٌىمن ًثًصْ ووشٖ ،أنه وظّٶ لُضٻ ًٍجًشه مؤلٌث ً إٗض مفجٰ٥ز ٘٩ور،
٨ور ٬جًثس ٕ٨ىثبٌز ٨وًمز ثټصمٌٌَ ٴجٿ خهج ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز٘٨ ،ض مدجن ِٹنٌز،
وأِىثٳ ،خوون هوٯ ّ٨ٹٌي ٤جهٌٍ ،ض ثٖضفجٰ٥زَ ،ضٰصج ً إٗض أنه نؽم ٨ن ثټ٭جًثس ٴصپ وؼٌؿ
مونٌني.
وٴجٻ ٝ٨ىث ثټٱًٌٶ ثټَثبٌ ٖضفجٰ٥ز ٘٩ور ،خٽٵٌْ وًيل وأوذ  ِىټٱجنؾٍ ،ض خُض٘ ٫فٱٍ نرش،
ثټٌىٿ٘٨ ،ض مىٴ ٪ثٖضن٥مز ٘٨ض ٔدٹز ثٔضنرتنض" ،إن ثټرضً ثټُضـٶ خجٖضونٌني ٍض ٘٩ور٘٨ ،ض ثٖضوًني
ثټٵٙري وثټ١ىًپ ټ٩ٽه ٴو شؽجوٍ أي مٹّذ ّ٨ٹٌي خأٔىث ٟخٌ٩ور".
وأٜجٰج "وظٵنج أًٝج ً ثِصموثٿ ٴىثس ثټصفجټٲ ټٽيلجبٌ ثټ٩نٵىهًز ثٖضف٥ىًر ،ثٖضٽٵجر من ثټ١جبٌثس،
ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور".
وشجخ٩ج "ٍض  6مجًى٘٨ ،ض ِدٌپ ثٖضعجٻِ ،ٵ١ض ٴندٽز ٘٨ض منَٻ ِٹنٍ ٍض ٘٩ور ٰٵصٽض  47من
أٌٰثه ٨جبٽز وثـور ،وخٌنهم ٠ 82ٱُضً .وهمٌ ثټٵٙٲ مج َض ًٵپ ٨ن أًخ٩ز أِىثٳ ٍض ٘٩ور ،ممج
٘ ّ٩ذ ٘٨ض ثټنجُ رشثء ثټ٩١جٿ".
وأٔجًث إٗض أن ثټٱًٌٶ ٴىض ثْضًجٿ ثْضلرير ثٖضجٌٜز ٍض ٘٩ورَ ،ضٰصج ً إٗض أنه خ٩و مج ًًَو ٘٨ض  6أِجخٌ٪
من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،ثنصرشس ٍض ثٖضوًنز ـٱٌ ثټٵٙٲ ،وثټٌٸجٿ ،وثٖضدجنٍ ثٖضومٌر.
ؤوهث ٘٨ض أن ثټصٵٌو خٵىثنني ثټفٌح ،وثټصرصٯ ٘٨ض ثټنفى ثټيي ًد٩و ثٖضونٌني ٨ن ثټم ٌ١وًٵٽپ
ثـصمجَضس شٌٜ٩هم ټٽهؽىٿ ،أمٌ رضوًي ـصى شفرص ثټمّجبٌ ثٖضونٌز ٍض ـووههج ثټونٌج.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب ١أصبع ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓصسبإ
بقعز٠

[/02مايى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلًٌن خٌنهم ٠ٱپ ؼٌثء ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض موًنز ًـدجن خموًًٌز مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٘٨ض موًنز ًـدجن أهي إٗض شومري لمّز منجٍٻ ..مدٌنج ً أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټٵرص ثټؽمهىًي
خ٩ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز و همٌ ٨وه من ثٖضدجنٍ ثټٝممز خجټٕجً ٧ثټ٩جٿ
خموًنز ٘٩ور ومّجٸن وأِىثٳ ٔ٩دٌز مج أهي إٗض وٴى٨ ٧وه من ثټؽٌـى.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار @ َٛاطٓني ٚإفاب ١ثالث ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛرَٓ ٟطك ١مساص ٠بإب

[/02مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو  9مىث٠نني وأٌ٘ذ  4آلًٌن خٝ٩هم ٍض ـجټز ـٌؼز ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٴًٌز ثټفَه خمن١ٵز ِمجًر موًًٌز ًًٌم مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم نٱي
ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ألٌي ثِصهوٰض ًٌ٠ٶ إًًجن ؼىثً ؼٌٯ أِ٩و ثټصجًًمٍ خموًًٌز ثټٵٱٌ.

ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزر َٔ احملافظات

[/02مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٔجً مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 41جًر ٘٨ض منج٠ٶ
١٨جن ونٵم وثټفٱج وخٌثٓ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًًٌز
ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ومّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټّجـيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ،ومّ٩ٹٌ ثټصوًًذ
خجټفىخجن مفجٰ٥ز ش.َ٩
وټٱض ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًنز ٘٩ور
ومنج٠ٶ ثټؽ٩مٽز وِفجً وثټدٵ ٪وثٖضُضـٌ ٢وخجٴم وم٥٩م موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز خأٸعٌ من 811
٬جًر ،ٸمج ٔن ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفجٰ٥جس ثټٝجټ ٪ـؽز خ٩وه من ثټ٭جًثس.

ٚف ٍٛأ ٍٚصسً ١يًعايكني ايُٝٓٝني يف ايكاٖض ٠ملطاص فٓعا ٤ايزٚيٞ

[/61مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
و٘ٽض إٗض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ثټٌىٿ أوٻ ًـٽز ټ١جبٌر ثټم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز شفمپ أوٻ هٰ٩ز
من ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني ٍض ثټٵجهٌر.
وأوٜق ثټٵجبم خأ٨مجٻ ًبٌْ مؽٽْ إهثًر رشٸز ثټم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز مفمو ٨دو ثټفمٌو
مىث٠ن ..مٕريث ً إٗض أن
ثٖضمُضٍض أن ٨وه ثٖضىث٠نني ثټٌمنٌني ثټيًن و٘ٽىث ٘٨ض مصن هيه ثټ١جبٌر 411
ٍ
هنجٷ ًـُضس ألٌي ټ١ريثن ثټم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز ِصٙپ شىثټٌج ً و٘٨ض هٰ٩جس إٗض ٘ن٩جء ٔض٨جهر
ثټ٩جټٵني ثټٌمنٌني ٍض ثټٵجهٌر وثټهنو ٌٰمج ِصٙپ خ ٞ٩ثټٌـُضس إٗض موًنز ٌِةىن.
وټٱض إٗض أن ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن ورشٸز ثټم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌنز خيټض ؼهىهث ً ٸدرير ټصٵىٿ
٠جبٌثس ثټرشٸز خنٵپ ثټ٩جټٵني ثټٌمنٌني ٍض خ ٞ٩ثټووٻ خ٩و أن ٸجن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴجٿ خمن٪
أِ١ىٻ ثټرشٸز من ثټ١ريثن.
وٴو ٨رب ٨وه من ثټ٩جټٵني ثټٌمنٌني ثټيًن و٘ٽىث ثټٌىٿ ٨ن ِ٩جهشهم ثټدجټ٭ز ټ٩ىهشهم إٗض أًٛ
ثټى٠ن ..مٕريًن إٗض أنهم ٨جنىث ثټٹعري من ثٖضآيس خّدذ إهمجٻ ثټّٱجًر ثټٌمنٌز خجټٵجهٌر ٖض١جټدهم
وو٘ٱىث م٩جنجشهم خجټّؽن ثټٹدري ثټيي َض ًصٙىًه أـو.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف خظإ َٝا ٙايٓٗز ٜٔمبزٜض ١ٜايغبعني بأَاْ ١ايعافُ١

[/61مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ لَثن ثٖضٌجه ٍض من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز
ثټّد٩ني خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٜمن ِٽّٽز من ثَضِصهوثٰجس ثټ٩ووثنٌز ثٖضصىث٘ٽز ٖضٵوًثس ثټفٌجر
خجټ٩ج٘مز وثٖضون ثټٌمنٌز.
وٴجٻ موًٌ ثٖضن١ٵز ثټعجټعز خجٖضؤِّز ثٖضفٽٌز ټٽمٌجه خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٨دوه ٨يل ثټٕجمٍ ټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ لَثن ثٖضٌجه ٍض ثټنهوًن ثټيي شدٽٮ
ِ٩صه لمّز آَضٯ مرت مٹ٩ذ وًّصٱٌو منه ظُضظني أټٲ نّمز.
وث٨صرب رضح ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټمَثن ثٖضٌجه هَضټز ل١رير ټٽمّصىي ثټيي و٘پ إټٌه ثټ٩ووثن ٍض
ثِصهوثٰه ټفٌجر ثټنجُ ٸىن ثِصهوثٯ لَثنجس ثٖضٌجه ًمْ ـٌجر ثٖضىث٠نني خٕٹپ مدجرش ٰجٖضٌجه
أهم من أي يشء آلٌ ..مٕريث ً إٗض أن مؤِّز ثٖضٌجه خأمجنز ثټ٩ج٘مز ش٩مپ ـجټٌج ً ٘٨ض ثټدوء ٍض
إؼٌثءثس إ٨جهر شأهٌپ ثټمَثن خمج ًٹٱپ ثِصةنجٯ شَوًو ثٖضّصٱٌوًن خجٖضٌجه.

مثاْ ١ٝؽٗزاٚ ٤مخغ ١دضس ٢يف غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢عغهض قٛات األَٔ
اـاف ١مبشافظ ١إب

[/61مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز أٔمجٗ وأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ؼٌثؿ خٝ٩هم ل١رير ٍض ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨يل مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خمن١ٵز ٔدجن ٍض موًنز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي ٤هٌ ثټٌىٿ
٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض هيث ثٖضّ٩ٹٌ ثْضمنٍ ٍض ثٖضفجٰ٥ز وأ٠ٽٶ ٨ٽٌه أٸعٌ من ٘ 81ىثًًن ٍض ٨مٽٌز
ـجٴور وؼدجنز شّصهوٯ ًؼجٻ ثْضمن خجٖضفجٰ٥ز.
وٸجن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴو نٱي ًىٿ أمْ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز إح
أِٱٌس إـوثهج ٨ن ثِصٕهجه شّ٩ز مىث٠نني ٸجنىث ٨يل مصن خجٗ نٵپ ،وٌِجًر هٌٽىٸْ ٘٨ض
ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خٵًٌز ثټفَر ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ًًٌم وهم ٍض ًٌ٠ٶ ِٱٌهم إٗض ٴٌثهم ومنج٠ٵهم
ٴجهمني من ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

عٛر َٔ 8<9 ٠ايُٝٓٝني ايعايكني يف اهلٓز

[/61مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
٨جه إٗض ٘ن٩جء ،ثټٌىٿ 854 ،من ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني ٍض ثټهنو ٘٨ض مصن ٠جبٌر ثټم١ى ٟثټؽىًز
ثټٌمنٌز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن هيه ثټٌـٽز هٍ
ثْضوٗض ثټصٍ شٵپ ٨جټٵني ًمنٌني من ثټهنو ٸمج أنهج ثټعجنٌز ټ١جبٌر ثټم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز ثټصٍ

يوميات العــدوان

شٙپ إٗض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  مني خوء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمنَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټ١جبٌر ثْضوٗض
أٴٽض  411من ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني ٍض ؼمهىًًز مرص ثټٌ٩خٌز.
ًٕجً إٗض أن ٨وه ثټ٩جټٵني ثټٌمنٌني ٍض ٸپ من ؼمهىًًز مرص ثټٌ٩خٌز وثټهنو ـىثذ   9آَضٯ
مىث٠نجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف قًع ١ايكاٖض ٠ايتاصرنَٓٚ ١ٝتظ ٙايؾٝذ طاٜز بتعظ

[/60مايى ]6102/ثعص – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز ش.َ٩
وأٸو مٙوً مفيل خجٖضوًنز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر
ثټصجًًمٌز خموًنز ش َ٩خ٩ور ٘ىثًًن وٸيث منصَه ثټٌٕن ٍثًو ٍض ؼدپ ٘رب ثٖض١پ ٘٨ض ثٖضوًنز.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٴٙٲ ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ٍثه ٍض شومري ثټٵٽ٩ز ثټصجًًمٌز خ٩و أن ٴٙٱهج ثټ٩ووثن
مٌثس ٨وًور لُضٻ ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز ..مٕريث ً إٗض أن ثټٵٙٲ أـوط همجً وثٍِ ٪ض منصَه ثټٌٕن ٍثًو
ٍض ؼدپ ٘رب.

طريإ ايعزٚإ ٜكقف بٛابَ ١زخٌ َز ١ٜٓفعزٜٚ ٠غتٗزف قط ١دضَإ

[/60مايى ]6102/صعدة – طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خىثخز مولپ موًنز ٘٩ور خ٭جًر ؼىًز ـ١مض ؼَء من
ثټدىثخز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مف١ز ؼٌمجن خ٭جًشني ؼىًصني وٸيث ِىٳ ثټرسخٍ و٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠ننيَ ..ضٰصج ً إٗض
أن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٵض أٸعٌ من لمّني ٘جًولج ً ٘٨ض ِىٳ ثٖضُضـٌ ٦خموًًٌز
ثټ٥جهٌ.
وٴجٻ  :إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ ٍض ٴًٌز ثٖضٌوي " ..مدٌنج ً أن
٠ريثن ثټ٩ووثن مج ًَثٻ ًفٽٶ خجِصمٌثً ٘٨ض ِمجء موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور وًٕن ٬جًثس ٘٨ض
ثٖضنج٠ٶ ثْضظًٌز وثټصجًًمٌز خجٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار = َٛاطٓني دضا ٤اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٝاص ٠صناب عً ٢طضٜل نشالٕ عفاص
عذ١

[/60مايى ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو  6مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ټٌّجًر ًٸجح
خمن١ٵز ثټميثذ  خموًًٌز ٸفُضن ٨ٱجً خمفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هيه ثٖضيخفز ثټؽوًور شٝجٯ إٗض ثټّؽپ
ثْضِىه ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټيي ثِصهوٯ ثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثٖضّصٕٱٌجس وثْض٠ٱجٻ وثټنّجء
وثټٌٕىك وثٖضوثًُ وثٖضّجؼو وثټٌ١ٴجس وٸپ مٵوًثس ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

اعتؾٗار َاالٜكٌ عٔ  97ؽدقاً دضا ٤غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓسَاص

[/60مايى ]6102/ذماز  -طتأنح:
ثِصٕهو مجَضًٵپ ٨ن ٔ 41مٙج ً وأٌ٘ذ  41آلًٌن ؼٌثء ٨ور ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵصٍ هٌثن وىمجً ثټٵٌن ومّ٩ٹٌ ِجمز وؼجم٩ز ىمجً.
وأوٜق ثټوٸصىً ؼمجٻ ثټٕجمٍ ًبٌْ هٌةز مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن
ثټٕهوثء وثټؽٌـى من ثٖضونٌني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ..مٕريث ً إٗض شهوٿ ٨وه من ثٖضنجٍٻ ؼٌثء ثټ٭جًثس
وأن ٨مٽٌجس ثَضنٵجى وثنصٕجٻ ثټٝفجًج َضٍثټض مّصمٌر.

اهل ١٦ٝايعاَ ١يآلثاص ٚاملتاسف تز ٜٔاعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملتشف سَاص

[/60مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
هثنض ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً وثٖضصجـٲ مج ش ٌٛ٩ټه مصفٲ ىمجً ثټيي ًفىي خوثلٽه مٹنىن
ثټفٝجًر ثټٌمنٌز من ٴ ٪١أظًٌز ممصٽٱز وشومريه وشّىًصه خجْضً ٛمن ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټٌىٿ ثټممٌْ.
وأوٜق ًبٌْ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً وثٖضصجـٲ مهنو ثټٌّجنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شؽجهپ ثټنوثء ثټ٩جٖضٍ ٖضن٥مز ثټٌىنٌّٹى خصؽنٌذ ثټرتثط ثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن أي
ث٨صوثء ..مؤٸوث ً أن هيه ثْض٨مجٻ شصنجٌض م ٪ٸجٰز ثْضٌ٨ثٯ وثٖضىثظٌٶ وثٖض٩جهوثس.

اعتؾٗار َٛ :7اطٓاً ب < ِٗٓٝالد٦ني فَٛايٝني إثض اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملٛاقع َتفضق ١بعز٠
قافظات

[/60مايى ]6102/محافظات – طتأنح:
ثِصٕهو ٔ 41مٙج ً خٌنهم ٘ 5ىمجټٌني وؼٌؿ آلًٌن ،ثټٌىٿ ،ؼٌثء ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٘٨ض مىثٴٍ ٪ض ٨ور مفجٰ٥جس ٍض ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز خٌنهج مٌٸَ
ټُضؼةني شجخٖ ٪ضن٥مز ثْضمم ثٖضصفور خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ٔن ٬جًثس ٘٨ض مّجًٌٰن ٍض من١ٵز خٌ ٟخمفجٰ٥ز ثټؽىٯ إِصٕهو ٘٨ض إظٌهج  45مىث٠نج ،ٸمج
ٔن ٬جًر ٘٨ض مٵٌ ټُضؼةني شجخٖ ٪ضن٥مز ثټٌىنٌٌّٲ خمن١ٵز مٌوي مفجٰ٥ز ـؽز وثِصٕهو ٘٨ض
إظٌهج َ 5ضؼةني ٘ىمجټٌني وؼٌؿ  4آلًٌن

يوميات العــدوان

وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٸيټٺ ٬ 5جًثس ٘٨ض ثٖض٩هو ثٖضهنٍ خمن١ٵز ؼوً خأمجنز
ثټ٩ج٘مز ممج أهي إٗض شومريه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ منج٠ٶ ثټفٙجمز وٸ٩رش
وثٖضُضـٌ ٢وثٖضنَثټز خـ ٘ 65جًوك ،و ٔن ٬جًشني ٘٨ض ؼرس خم ٢مٱٌٳ ثټ١ٽق ِفجً ٍض مفجٰ٥ز
٘٩ور ممج أهي إٗض ِٵى٨ ٟرشثس ثټٕهوثء وثټؽٌـى خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء ،وٍض ىثس ثټىٴض ٔن
٬جًر ثِصهوٰض موًِز ثټَهٌثء ٍض ٜفٌجن
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً ٍض
مفجٰ٥ز ٘٩ور خ٭جًشني ،ٸمج ثِصهوٯ خأٸعٌ من ٬ 81جًثس منجٍٻ ٴًٌز ثٖضٌوي.
وشجخ ٪ثٖضٙوً ثْضمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن أًٝج ً أٸعٌ من ٬ 81جًثس ؼىًز
ثِصهوٰض ثټٽىثء  46ـٌُ ٍض من١ٵز ثټّىثهًز خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ،ولمْ ٬جًثس ألٌي
ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ِجمز ،وؼدپ هٌثن خمفجٰ٥ز ىمجً.

صٝ٥ػ َضنظ ايضفز ايظيظايٜ ٞطايب بإراْٚ ١اعتٓهاص تزَري ايعزٚإ ايغعٛر ٟيًُضنظ

[/66مايى ]6102/ذماز – طتأنح:
٠جټذ ثټٵجبم خأ٨مجٻ موًٌ مٌٸَ ً٘و وهًثِز ثټََضٍٻ وثټربثٸني ثٖضهنوُ ٘جټق ثٖضٱٽفٍ ٸجٰز
ثټووٻ وثٖضن٥مجس وثٖضٌثٸَ ثټدفعٌز ثټ٩ٽمٌز ٍض ثټ٩جټم خئهثنز وثِصنٹجً شومري ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضٌٸَ ً٘و ثټَټَثٻ وثټربثٸني خموًنز ىمجً.
وأٔجً ثٖضهنوُ ثٖضٱٽفٍ ٍض خٌجن  -شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)  -إٗض أن ثِصهوثٯ ثٖضٌٸَ
شؽٌٿ ثَض٨صوثء ٘٨ض منٕآس مونٌز و٨ٽمٌز ټٌّض
ًصنجٌض م ٪ٸجٰز ثْضٌ٨ثٯ وثٖضىثظٌٶ وثٖض٩جهوثس ثټصٍ ّ
ټهج ُ٨ضٴز خجْضمىً ثټّ٩ٹًٌز.
وأوٜق أن ثٖضٌٸَ ثټيي ً٩و من ثٖضٌثٸَ ثټٱًٌور ٍض ثټرشٳ ثْضوًِ ٢فصىي ٘٨ض أؼهَر ً٘و ټٽََضٍٻ
ومف١جس ًٴمٌز شٵىٿ خصّؽٌپ ثټهَثس ثټىثٴ٩ز ٍض ثټن١جٳ ثټؽ٭ٌثٍض ټٽٌمن وثټووٻ ثٖضؽجوًر ،ٸمج
ًٵىٿ خٌ٘و ثټََضٍٻ وشٱّري أِدجح ـووظهج وهًثِز ثـصمجَضس شٹًٌهج وٜمن ث٠جً ثټصمٚٙ
ثټ٩جٿ ټ٩ٽم ثټََضٍٻ وثټهنوِز ثټَټَثټٌز وش١دٌٵجشهج ىثس ثَضًشدج ٟخ٩ٽىٿ ثَضً ٛوخمج ًّهم ٍض
ثټصمٱٌٲ من ثٖضمج ٌ٠ثټَټَثټٌز.
وأٸو ثټٵجبم خأ٨مجٻ موًٌ مٌٸَ ً٘و وهًثِز ثټََضٍٻ وثټربثٸني أن ثٖضٌٸَ َض ًىؼو ٌٰه أي مىثٴ٪
ّ٨ٹًٌز ټٽؽٌٖ وثْضمن أو مّٽفني أو أِٽفز وإنمج شىؼو ٌٰه أؼهَر ـوًعز شٵىٿ خٌ٘و ثټهَثس
ثْضًٌٜز ثټصٍ شفوط من وٴض ِضلٌ ،هثٌ٨ج ً ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ومن٥مجس ـٵىٳ ثَضنّجن إٗض ثټنَوٻ
ټٽمن١ٵز ٖض٩جًنز آظجً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض هيث ثٖضٌٸَ ثټ٩ٽمٍ.
ًٕجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ،أمْ ،مٌٸَ ً٘و وهًثِز ثټََضٍٻ وثټربثٸني ثټيي ًٵ٪
ٍض من١ٵز هٌثن خموًنز ىمجً خ٩وه من ثټ٭جًثس مج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپ م ٪مصفٲ ىمجً ثټيي
ًٵٍ ٪ض نٱْ ثٖضٹجن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف عزر َٔ املٛاقع املزْٚ ١ٝايعغهض ١ٜيف عز٠
قافظات

[/66مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ٬ ،جًثشه ٘٨ض ٨وه من ثٖضىثٴ ٪ثٖضونٌز وثټّ٩ٹًٌز ٍض ٨وه من
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض ؼدپ
ثټنهوًن ،وِٽّٽز ٬جًثس ألٌي ٘٨ض مّ٩ٹٌ خٌثٓ خأمجنز ثټ٩ج٘مز.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌثس لٕم ثټدٹٌر وثټٙم ٪وٜدىر
وًًمز ـمٌو وثٖضؽم ٪ثٔضهثًي خموًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ،ٸمج ٔن ظُضط ٬جًثس ألٌي
ثِصهوٰض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض ؼدپ ٜني خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 6جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ؼدپ هٌُضن ٘٨ض
مٕجًٯ موًنز مأًح ،مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهيً ،فٽٶ خٕٹپ مٹعٲ ٍض ِمجء من١ٵز
ـٌ ٛوثٖضوثٰن وثٖض٩جًن وثټربٿ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٴٙٲ ٘جًولٍ مّصهوٰج ً من١ٵز ثټفؽٽز ٍض موًًٌز
ًثٍؿ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ورٍ ،ض ـني ًىث٘پ شفٽٌٵه ثٖضٹعٲ ٘٨ض ثټفووه خجټصَثمن م ٪ٴٙٲ
موٰ٘٨ ٍ٩ض ثټرشً ٢ثټفووهي.

إفابَٛ : ١اطٓني يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملغذز ٚقط ١برت ٍٚبػٛي ١عذٝب
قافظ ١عُضإ

[/60مايى ]6102/عمسان – طتأنح:
أٌ٘ذ  4مىث٠نني خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضّؽو ومف١ز
خرتوٻ مؽجوًر ټه خمن١ٵز ٬ىټز ٨ؽٌذ موًًٌز ًًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مف١ز ثټٵفىٿ ټٽدرتوٻ ومّؽو ثٖضف١ز خٌأُ نٵٌپ ثټ٭ىټز ٬ىټز ٨ؽٌذ موًًٌز ًًور مج
أهي إٗض إ٘جخز  4أٔمجٗ ـجټز خٝ٩هم ل١رير وشومري ثٖضف١ز ومفصىًجشهج وثٖضّؽو ثٖضؽجوً ټهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ لُضٻ ثټٌىمني ثٖضجٌٜني ٨وهث ً من ثٖضىثٴ ٪ثټهجمز
منهج ؼدپ ٜني ثټٱج٘پ خني مفجٰ٥صٍ ٨مٌثن و٘ن٩جء وثټيي وًه ىٸٌه ٘٨ض ټّجن ندٌنج مفمو
٘٘ض هللا ٨ٽٌه وِٽٌم،ـٌغ ٴجٻ "ًدنى مّؽو خموًنز ٘ن٩جء وأن شٹىن ٴدٽصه ٜني" أي خجشؽجه
ؼدپ ٜني ثټيي هى خجشؽجه ثټٹ٩دز ثٖضرشٰز خجټنّدز ٖضوًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز.
وټٱض إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌم  ثټيي ًٌخ ٢موًًٌز
ثټٵٱٽز ومفجٰ٥ز ٨مٌثن من ثټنجـٌز ثټٕمجټٌز ومون ٨جهم،ـٌ،ٛثټ١ىثٻ٨،دْ خمفجٰ٥ز ـؽز
خهوٯ ٴ ٪١هيث ثټًٌ١ٶ ثټفٌىي خني ثٖضفجٰ٥صني وثټيي ًّصمومه ثټنجُ ٍض ثټصنٵپ ونٵپ

يوميات العــدوان

منصؽجشهم ثټًَثٌ٨ز .وأٸو ثٖضٙوً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ مني خوثًز ٨ووثنه
وثِصهوثٰه ټٽمفجٰ٥ز ٜمن ث٨صوثءثشه ټٽمفجٰ٥جس ثْضلٌي ثټ٩وًو من ثٖضىثٴ ٪ثټمومٌز وثٖضنجٍٻ
وثټدٌىس وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وثٖضٵوًثس ثټصنمىًز وثَضنمجبٌز ټٽمفجٰ٥ز ٍض ٨وه من
موًًٌجشهج ممج نؽم ٨نهج ثِصٕهجه وإ٘جخز ثٖضةجس من ثٖضىث٠نني شومري ثټدنى ثټصفصٌز وممصٽٹجس
ثٖضىث٠نني.
وخني ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض موًنز ٨مٌثن ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز و٬ىټز ٨ؽٌذ
موًًٌز ًًور وموًنز ـىط ووثهي لٌىثن موًًٌز ـىط و٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن
ومٌٸَ ثٖضوًًٌز ومٱٌٳ خنٍ ٴٌْ وخٌض ٔىً ٢خموًًٌز خنٍ رصًم ومٌٸَ موًًٌز ٴٱٽز ٨يً
وٌ٨جٻ رسًق وؼدپ ًًَو وخ ٞ٩ثٖضنج٠ٶ خممصٽٲ ثٖضوًًٌجس ثَضلٌي.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜٛافٌ اعتٗزاف عزرٍ َٔ املٛاقع املزْٚ ١ٝايعغهض ١ٜبعز٠
قافظات

[/60مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز ث٠ٱجٻ وأٌ٘ذ  9آلًٌن خٌنهم ثمٌأر ،ؼٌثء مىث٘ٽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثټٌىٿ ،ثِصهوثٰه ٨ور مىثٴ ٪مونٌز وّ٨ٹًٌز ٍض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٌىٿ،
مّ٩ٹٌ ثټفٌُ ٍض ٸٌٽى  86خجټفوًور وثٖضنٕآس ثٖضؽجوًر ټه ومنهج مٙٽفز ثټٌ١ٳ ومٙن٪
ثټ٩ىهي ،مؤٸوث ً ثِصٕهجه  4أ٠ٱجٻ وإ٘جخز  6خٌنهم ثمٌأر ٸفٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثټ٭جًثس.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ٴىثس ثَضـصٌج ٟخمن١ٵز ثټّىثه
ومّ٩ٹٌ ٜدىر وٰؾ ١٨جن ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ رصوثؿ وهٌُضن
وثټؽو٨جن خمفجٰ٥ز مأًح ٍض مفجوټز منه ٔضِنجه ٨نجرص ثټصٹٱري وثٔضًهجح.
وخني ثٖضٙوً ،أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز ثٖضُضـٌ ٦خمفجٰ٥ز خـ ٘ 81ىثًًن من
لٽٲ ؼدپ هلجن ،ٸمج ٔن ٨ور ٬جًثس ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٘٨ض منَٻ ًؼپ ثْض٨مجٻ أخى مّٹز
و٬جًشني ٘٨ض منَٻ ثټٕهٌو أـمو ٥ٌ٨ز ثټفمَي ثټيي ثِصٕهو هى وٍوؼصه وـٱٌوشه ٍض ٬جًر ِ٩ى
أمًٌٹٌز ٘٨ض نٱْ ثٖضنَٻ ٴدپ ـىثذ  ٔهٌ.

تكضٜض فشٜٓ ٞشص بهاصث ١بٚ ١ٝ٦ٝإْغاْ ١ٝيف اي ُٔٝدضا ٤ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/60مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجټض وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن أن ٨وه ثټٕهوثء ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن
مني خوثًز ثټ٩ووثن ـصى ثټـ  41مجًى ثټؽجًي 4185ٿ ،خٽٮ أټٲ و ٔ 882هٌوث ً منهم ٠ 852ٱُضً و
 882ثمٌأ ًر.

يوميات العــدوان

وأوٜفض ثټىٍثًر ٍض شٵًٌٌهج ٨ن ثْضوٜج ٧ثټٙفٌز ٍض ثټدُضه أن ٨وه ثټٕهوثء وثٖضٙجخني خفّذ
مجو٘پ إٗض ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز ثټفٹىمٌز وثټمج٘ز.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثٔض٘جخجس ثټصٍ ش٩ج٠ض م٩هج ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز ثټفٹىمٌز
وثټمج٘ز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز خٽ٭ض ظُضظز آَضٯ و  647مٙجخجً ،منهم ٠ 489ٱُضً،
و 484مٌأر.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ ثټيي ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه إٗض أن ثِصمٌثً شومري ثټٵ١ج٧
ثټٙفٍ ًّصهوٯ ثټدنٌز ثټصفصٌز ثْضِجٌِز ټفٌجر ثٔضنّجن لج٘ز ثْضؼٌجٻ ثټٵجهمزَ ،ضٰصج ً إٗض أن
ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ من ثټٵ١ج٨جس ثْضٸعٌ شرضًثً ،ـٌغ شم شومري  54مٌٰٵج ً ٘فٌج ً خٕٹپ ٸجمپ ،منهج
 44مٕٱى و 84مٌٸَث ً ٘فٌج ً ومٌٸًَن ټٽ١ىثًا ،خجٔضٜجٰز إٗض ٨رشر مٌثٸَ ٠دٌز ـٌىًز مج خني
ممصربثس مٌٸًَز ومٌثٸَ نٵپ هٿ ومٌثٸَ ټٽ٭ٌّپ ومٌثٸَ ً٨جًز وممجٍن شمىًن هوثبٍ ،ولمّز
مٹجشذ ٘فٌز.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ٰٵو أهي ثټٵٙٲ إٗض شىٴٲ ثټ٩مپ وإُ٬ضٳ ٸجمپ ټـ 22مٌٰٵج ً ٘فٌج ً منهج ظمجنٌز
مٕجٍض وِصز مٌثٸَ ٘فٌز و 42وـور ٘فٌز خّدذ م٭جهًر ثټٹجهً ثټ١دٍ منهج هٌخج ً من نريثن
ًّصعن ثټ٩ووثن ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ ـٌغ ٠جٻ ثټصومري ٌِ 42جًر إِ٩جٯ وثِصٕهجه
ثټٵٙٲ ..وټم
ِ
٨وه من ثٖضّ٩ٱني وثټٹجهً ثټ١دٍ.
وىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وش َ٩ثـصٽصج ثٖضٌشدز ثْضوٗض من خني ثٖضفجٰ٥جس ثټصٍ شم شومري
من٥ىمصهج ثټٙفٌز مدجرشر و٬ري مدجرشٰ ،ٵو ثِصهوٯ ثټٵٙٲ ٸپ ثټدنٌز ثټٙفٌز ٍض مفجٰ٥ز
٘٩ور وټم ً٩و ٌٰهج أي مٌٰٶ ٘فٍ ً٩مپ ،ـٌغ شم شومري لمّز مٕجٍض ًبٌٌّز خٕٹپ ٸيل
وشرضًس مٕٱٌني خٕٹپ ؼَبٍ.
ٸمج همٌ ثټٵٙٲ أًخ٩ز مٌثٸَ ٘فٌز خٕٹپ ٸيل وأًخ٩ز مٌثٸَ ٘فٌز شرضًس خٕٹپ ؼَبٍ
ونَوؿ ثټٹجهً ثټ١دٍ منهج ..خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ وشومري مٙن ٪ثْضوٸّؽني ومٹصذ ثټٙفز
وثٖض٩هو ثټٙفٍ.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ٰٵو أهي شومري ثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ثٖضفجٰ٥ز إٗض ـٌمجن ٜفجًج ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي
من لومجس ثٔضِ٩جٯ وإنٵجى ثټفٌجر شَثًوس م٩هج ثټىٌٰجس خم٩وَضس ٨جټٌز ٍض أوِج ٟثٖضٙجخني
وٸمج أهي إٗض ـٌمجن ثْض٠ٱجٻ من لومجس ثټصفٙني ثټصٍ شىٴٱض ٍض ثٖضفجٰ٥ز خٕٹپ ٸجمپ نصؾ ٨نه
٤هىً ـجَضس إ٘جخز خجټفٙدز خم٩وَضس ٬ري مّدىٴز ـٌغ خٽٮ مج أمٹن شّؽٌٽه أٸعٌ من 411
ـجټز شىٰض أًخ ٪منهج وثنصٕجً أمٌث ٛألٌي ټم شّص ٪١ثټىٍثًر ً٘وهج ټصىٴٲ ٨مپ ثٖضن٥ىمز
ثټٙفٌز ٍض ٘٩ور ممج ًنيً خٹجًظز ٘فٌز ِصٹىن ثټٌٌّ١ر ٨ٽٌهج لجًػ ثټٵوًثس ثټٙفٌز
ثٖضصدٵٌز ټٽٌمن خٕٹپ ٸجمپ.
وٍض مفجٰ٥ز ش َ٩أٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أنه شم شومري م٥٩م ثٖضن٥ىمز ثټٌبٌٌّز وشم ٴٙٲ لمّز
ٍ
مٕجٯ ومٌٸًَني ٘فٌني وثٖضمصرب ثٖضٌٸَي وثټهٌةز ثټ٩ٽٌج ټٓضهوًز وممجٍن ثټصمىًن ثټ١دٍ

يوميات العــدوان

وممجٍن ثټٌ٨جًز ثټٙفٌز ثْضوټٌز وثٖضّصٕٱى ثٖضٌوثنٍ ٌٰهج وِدٌِ ٪جًثس إِ٩جٯ ،خجٔضٜجٰز إٗض
شومري ثٖض٩هو ثټ٩جذ  ټٽ٩ٽىٿ ثټٙفٌز.
وأٸو ثټصٵًٌٌ شىٴٲ مٌثٸَ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي ٍض ثٖضوًنز ممج أهي إٗض وٰجر ـجَضس ٸعرير من مٌىض
ثټٹ٘ض  ،وټم ً٩و ً٩مپ ِىي  %41شٵًٌدج ً من من٥ىمصهج ثټٙفٌز ثټصٍ ٨ؽَس ٨ن ثِصٌ٩جح ـجَضس
ثٔض٘جخز ثټنجشؽز ٨ن ثټٵٙٲ وثٖضىثؼهجس ثٖضّٽفز وش٩ٱن ؼعغ ثټٵص٘ض مج ِدذ خٹجًظز ٘فٌز
ـٵٌٵٌز ،خجٔضٜجٰز شىٴٲ لومجس ثټصفٙني ٍض خ ٞ٩موًًٌجس ثٖضوًنز.
أمج مفجٰ٥ز ٨ون ٰٵو ٠جٻ ثټٵٙٲ ظمجنٌز مٌثٰٶ ٘فٌز منهج مٕٱى ثټؽمهىًًز ثټيي ً٩و
ثٖضٕٱى ثټٌبٌم  ټهج وشىٴٱض مٕجٍض موًًٌز ٸًٌرت ومٕٱى خج٘هٌذ ثټّ٩ٹٌي ٨ن شٵوًم
ثټمومجس ثټٙفٌز مج أهي إٗض ٜ٭ٔ ٢وًو ٘٨ض مج شدٵى من مٕجٍض ټم شّص ٪١مىثؼهز ثټ١ٽدجس
ثٖضصَثًور من ثټؽٌـى وثٖضٌىض.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٨وه ٸدري من ثْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني خأمٌث ٛثټرس٠جن ًىثؼهىن ل ٌ١ثٖضىس
خّدذ نٱجى ثْضهوًز ثټمج٘ز خهم  ،ٸمج شىٴٱض لومجس ثټصفٙني ٍض أًخ ٪موًًٌجس ٍض ٨ون،
وشٌثٸمض أٸىثٿ ثټٵمجمز ٍض ؼمٌ ٪أـٌجء ثٖضوًنز ؤىثً٨هج مني ٔهًٌن مج أهي إٗض ثنصٕجً ثټٹعري من
ثْضمٌث ٛوثْضوخةز ٍض ثٖضوًنز وشٱيش ٸدري ْضمٌث ٛثٖضُضًًج وـمى ثټٝنٺ ،و٬ريهج من ثْضمٌث ٛټم
شصمٹن ثټىٍثًر من شفوًوهج خٕٹپ هٴٌٶ خّدذ شىٴٲ ن٥جٿ ثټرت٘و ٍض ثٖضفجٰ٥ز ٨ن ثټ٩مپ ؼٌثء
ثْضوٜج ٧ثْضمنٌز ممج ًهوه خٹجًظز ٘فٌز ل١رير ٍض ٨ون.
ٸمج ٠جٻ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ـٌغ شرضً ٨رشر مٌثٰٶ
٘فٌز ،وظُضظز مٌثٰٶ ٘فٱٌز ٍض مفجٰ٥ز مأًح وشىٴٲ أٸعٌ من  21مٌٰٵج ً ٘فٌج ً ٌٰهج ،ٸمج
شرضً ٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ظُضظز مٌثٰٶ ٘فٌز ،وشم شومري مٕٱٌني ٍض ثټٝجټ ٪ومٕٱٌني ٍض ٔدىر
ومٕٱى ٍض ٨مٌثن وظُضظز مٌثٰٶ ٘فٌز ٍض ـؽز.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ إٗض ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أهي إ٩ٜجٯ ثٖضن٥ىمز ثټٙفٌز وشٱيش ٸعري من ثْضمٌثٛ
ـٌغ شم شّؽٌپ  465ـجټز إ٘جخز خمٌ ٛثټفٙدز شىٰض أًخ٩ز ـجَضس منهج وشّؽٌپ  411ـجټز
إ٘جخز خفمى ثټٝنٺ ٍض ثټفوًور وشم ً٘و ـجټز وٰجر وثـور منهج.
وـّذ شأٸٌوثس ثټوٸصىً ٨جهٻ ثټؽّجًي موًٌ٨جٿ ثټربنجمؾ ثټى٠نٍ ٖضٹجٰفز ثٖضُضًًج ٰئن هنجٷ
أٸعٌ من  211ـجټز مٙجخز خفمى ثټٝنٺ ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ًؽٌي ثټ٩مپ ٘٨ض ثټصأٸو منهج خ٩و أن
ٸجنض ثٖضفجٰ٥ز ٴو شمٽٙض من هيث ثٖضٌ ٛمني ٰرتر ٠ىًٽز.
وـيً ثټصٵًٌٌ من ٸجًظز خٌةٌز وثنصٕجً ثټ٩وًو من ثْضمٌث ٛوثْضوخةز ٍض ثټدُضه ؼٌثء شٌثٸم أ٠نجن
ثټنٱجًجس ٍض ٨مىٿ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز وإـٌجبهج ؤىثً٨هج ،خجٔضٜجٰز إٗض ثټنٵ ٚثټٕوًو ٍض مٌجه
ثټرشح ممج ًٱجٴم هيه ثټٹجًظز وًهوه ـٌجر ثٔضنّجن ٍض ثټٌمن.
وشٌ١ٳ ثټصٵًٌٌ إٗض ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ ًىثؼههج ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ أخٌٍهج ثِصمٌثً ثنٵ١ج ٧ثټصٌجً
ثټٹهٌخجبٍ وثن٩وثٿ ثټىٴىه خّدذ ثټفٙجً ممج ًهوه خصىٴٲ ثټ٩مپ ٍض ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٰٶ
ثټٙفٌزُٰٝ ،ضً ٨ن نٱجى ثْضهوًز ثټرضوًًز وثٖضنٵير ټٽفٌجر وأ٬يًز ثْض٠ٱجٻ.

يوميات العــدوان

وث٨صرب ثټصٵًٌٌ ثِصمٌثً نَوؿ ثٖضىث٠نني من ثٖضنج٠ٶ ثْضٸعٌ شٌٜ٩ج ً ټٽٵٙٲ إٗض منج٠ٶ ألٌي
ومٌثٸَ ثٔضًىثء شفوًج ً ٸدريث ً ټٽمومجس ثټٙفٌز ٸىنه ًٝج٨ٲ من ـؽم ثټ٩ٙىخجس وثٖضٕجٸپ ثټصٍ
شىثؼههج ثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز ،ـٌغ شؽجوٍس شؽم٩جس ثټنجٍـني ( مٌثٸَ ثٔضًىثء) 848مٌٸَث ً ًٝم
 445أټٱج ً و  444نجٍـجً ،مىٍ٨ني ٘٨ض  48أټٲ و  941أرسر ،مٕريث ً إٗض أن هيه ثٖضٌثٸَ شٱصٵٌ إٗض
ثټٹعري من مٵىمجس ثټفٌجر ،خجٔضٜجٰز إٗض نَوؿ ٸدري إٗض منجٍٻ أرس مّصٌٝٱز ټم ًصم ـرصهج خ٩و
وهى مج ًمعپ ٸجًظز إنّجنٌز ٍض ـو ىثشهج.

إفاب @ ١أؽدال اي ّٛٝبعُضإ دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/60مايى ]6102/عمسان  -طتأنح:
أٌ٘ذ شّ٩ز ثٔمجٗ ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ثټٕ٩ز وؼدپ ٜني وثټٵٱٽز
مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
ىٸٌ ىټٺ مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ..مٕريث ً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ أًٝج ً ثټٽٌٽز ثٖضجٌٜز ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض ثٖضفجٰ٥ز أهس إٗض ثرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضمصٽٹجس
ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وټٱض إٗض أن ثټ٩ووثن ٠جٻ ٸيټٺ مف١جس ثَضًِجٻ وثټدغ ټٕدٹجس ثَضشٙجَضس خؽدپ ٜني ممج
شّدذ ٍض ثنٵ١ج ٧ثَضشٙجَضس خجٖضفجٰ٥ز وموًًٌجشهج.

عٛر <>= ٠ؽدقاً َٔ املٛاطٓني ايعايكني يف َقض

[/60مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
و٘ٽض إٗض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ثټٌىٿ ٠ 4جبٌثس شجخ٩ز ټرشٸز ثټم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز شفمپ ٘٨ض
مصنهج ٔ 576مٙج ً من ثٖضىث٠نني ثټ٩جټٵني ٍض ؼمهىًًز مرص ثټٌ٩خٌز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هيه ثټ١جبٌثس ثټصٍ
شٙپ شدج٨ج ً شفمپ ٨جټٵني ًمنٌني ٍض مرص وثټهنو وخ ٞ٩ثټووٻ ثْضلٌيَ ..ضٰصج ً إٗض أن أٸعٌ من
 8911مىث٠ن من ثټ٩جټٵني ٨جهوث إٗض ثټٌمن من أ٘پ  88أټٱج ً من ثټٌمنٌني ثټيًن شٵ٩١ض خهم
ثټّدپ ٍض ٨وه من ثټووٻ نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.

اعتؾٗار ? َٛاطٓني ٚإفاب 89 ١آخض ٜٔيف اعتُضاص ايعزٚإ ايغعٛر ٟاعتٗزاف٘ يعز٠
قافظات

[/60مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  8مىث٠نني وأٌ٘ذ  84آلًٌن إظٌ شىث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ټ٩وه من
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.

يوميات العــدوان

وٴجٻ مٙوً أمنٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن لمّز مىث٠نني ثِصٕهووث ٍض ٴٙٲ
ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض إهثًر أمن من١ٵز ثټؽ٩ٱًٌز خمفجٰ٥ز ًًمز ،ٸمج ثِصٕهو 4
مىث٠نني وأٌ٘ذ  84آلًٌن إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض من١ٵز ٜفٌجن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض ٸٽٌز ثټ١ريثن وثټوٰج ٧ثټؽىي خٕجً٧
ثټّصني ومّ٩ٹٌ ثټّىثه ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ،ؤن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ًًمز ـمٌو ومن١ٵز
ثټٙدجـز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ،أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز هثً
ِ٩و ،ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ٴ١٩دز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثِصهوٯ ٴٽ٩ز خجؼپ ثټصجًًمٌز خمفجٰ٥ز ثټفوًور خّٽّٽز
مٌثن خموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور ،وؼوه ثِصهوثٰه ټؽدپ
٬جًثسٍ ،ض ـني ٴٙٲ من١ٵز ّ
ٜني خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ،ومن١ٵز ثٖضًَٳ خمفجٰ٥ز ـؽز.

ايْٝٛٝغٝف  Aاعتؾٗار < 8:طفالً ٚإفاب 9=7 ١آخضیٕ دضا ٤اؿضب عً ٢اٍیَٔ

[/62مايى ]6102/جنيف  -طتأنح:
ٸٕٱض من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱىټز (ثټیىنٌّیٲ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن أِٱٌ
٨ن ثِصٕهجه ٠ 845ٱُضً وإ٘جخز  461آلًٌن.
وه٨ج ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ټٽٌىنٌٌّٲ أنصىنی ټیٺ ،لُضٻ ـوًغ ټه ٍض ؼنیٲ ،ثټٽٌٽز ثٖضجٌٜز ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي وأٌ٠ثٯ ثټنَث ٧خفمجیز ثْض٠ٱجٻ خمىؼذ ثټٵجنىن ثټووټی ثٔضنّجنی ،وٜمجن 'ثټىٴٱز
ثٔضنّجنیز' لُضٻ ثْض٨مجٻ ثټٵصجټیز ،من أؼپ شى٘یپ ثٖضّج٨وثس إټی ثٖضٙجخین وثٖضٌٜی وثټ٩ٝٱجء
وؼمی ٪ثٖضصرضًین من أ٨مجٻ ثټ٩نٲ.
وشصٙوً ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ٴجبمز ٜفجیج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهی ثټ٭جٔم ،وشَهثه ـٙیٽز ٜفجًج
ثْض٠ٱجٻ ثټٌمنٌني ًىمج خ٩و ًىٿ نصٌؽز هيث ثټ٩ووثن ثټربخٌي.
وشٕیٌ ثْضًٴجٿ إټی مٵصپ أکعٌ من أًخ٩ز آَضٯ ٔم ٚخمن ٰیهم ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء مني خوء ثټ٩ووثن
ثټؽىی وثټدفٌی ٰی  46مجًُ ثٖضنرصٿ ٜو ثټٕ٩ذ ثټیمنی.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ يًُٛاقع املزْ ١ٝيف عز ٠قافظات

[/62مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ،ثِصهوثٯ ٨ور مىثٴ ٪مونٌز ٍض ٨وه من مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
من١ٵصٍ ثټ ًٌٖ٩وؼ٩ىټز خمفجٰ٥ز ٨ون ،ؤن ٬ 2جًثس ٘٨ض من١ٵز خٽز خمفجٰ٥ز ټفؾ.

يوميات العــدوان

وأٜجٯ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض موًًٌز ثټّد٩ني خأمجنز ثټ٩ج٘مز مج
أهي إٗض شرضً مدنى ٘فٌٱز "ثټٌمن ثټٌىٿ" و٨وه من ثٖضنجٍٻ ،ٸمج ٔن ٬ 7جًثس ألٌي ٘٨ض
موًًٌز ٜفٌجن وؼوه ثِصهوثٰه ټٌوٜز ثټٕهوثء ٍض من١ٵز ثٖضٌثٍٿ ټٽمٌر ثټمجمّز خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز مدنى ثټؽمجًٷ ٍض من١ٵز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز
ـؽز.

عٛر َٔ =9@ ٠ايُٝٓٝني ايعايكني يف اهلٓز ٚمجٗٛصَ ١ٜقض

[/62مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
٨جه إٗض ٘ن٩جء ثټٌىٿ  649من ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني ٍض ثټهنو ٘٨ض مصن ٠جبٌر ثټم١ى ٟثټؽىًز ثټٌمنٌز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن هيه ثټٌـٽز هٍ
ثټعجنٌز ثټصٍ شٵپ مىث٠نني من ثټ٩جټٵني ٍض ثټهنو ټٌدٽٮ ثؼمجٗض من ٨جهوث  499من أ٘پ ظُضظز آَضٯ
و ٨ 511جټٶ.
ٸمج ٨جه إٗض ٘ن٩جء ثټٌىٿ  284من ثټٌمنٌني ثټ٩جټٵني خؽمهىًًز مرص ثټٌ٩خٌز ،ټٌدٽٮ إؼمجذ  من
٨جهوث من مرص نفى  4511مىث٠ن من إؼمجذ   88أټٱج ً مىث٠ن.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜقزص تكضٜض س ٍٛايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عً ٢ائُٝ

[/62مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أ٘وً ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن شٵًٌٌ ـىٻ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض ثټٌمن خصٹعٌٲ ثټ٭جًثس ثټؽىًز وثټٙىثًًن ٘٨ض ثٖضون ثٖضٹص٥ز خجټّٹجن مج ًعري ثټهٽ ٪وثټمىٯ
خني أوِج ٟثٖضونٌني ولج٘ز ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ.
وٴجٻ " ٍض ثټٌىٿ  59وؼمٌ ٪مفجٰ٥جس ثټٌمن شفض ٴٙٲ هوٻ ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ،وٸپ
ًىٿ شَهثه ٨وه ثټ٭جًثس ثټؽىًز أٸعٌ وشصىٍِ ٪ض منج٠ٶ أٸعٌ وأٸعٌ وأ٘دفض َض ش٭جهً ِمجء
ثټٌمن وَض شّصعنٍ أي وٴض ٰجټٵٙٲ مّصمٌ ٍض ٸپ ثْضوٴجس وٍض مون مٹص٥ز خجټّٹجن ممج ًّدذ
ثټهٽ ٪وثټمىٯ وإٴُضٳ ثټّٹٌنز ثټ٩جمز خني ٘ٱىٯ ثٖضىث٠نني ٌِمج ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ".
وأٜجٯ "هنجٷ ـجَضس مٌٌٜز ٨وًور خٌنهم نجشؽز ٨ن ثټهٽ ٪من ثټٵٙٲ ثٖضصىث٘پ ،ٸمج ًَهثه
٨وه ثټنجٍـني وشصٱجٴم م٩جنجشهم نصٌؽز ثټى ٪ٜثَضٴصٙجهي ثټيي ًمٌ خه ثټٌمنٌىن وثټٌمن ـصى
و٘پ ٨وه ثټنجٍـني إٗض ٨رشثس ثِضَضٯ ًٌٕ٩ىن و ٪ٜإنّجنٍ ٘٩ذ ټٽ٭جًز".
وثِص ٌٛ٩ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن نهجًز ثْضِدى ٧ثٖضجيضٰ ..ٱٍ
مفجٰ٥ز ثټفوًور نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٬ 81جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټّجـيل
ؤن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټّجـيل.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني موًنز ٨دْ مِ ٪ج٨جس ٰؽٌ ثْضًخ٩جء
ثٖضجيض ،مّصهوٰج ً لَثن ثٖضٌجه ثټٌبٌم  ٖضوًنصٍ ٨دْ ٍض ثنصهجٷ وثٜق ٖضٵىمجس ثټفٌجر ثْضِجٌِز
وثټعجنٌز ؼنىح مّ٩ٹٌ ثټٽىثء  45مٌٹج ،وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منٵ١ز ش٩رش
ثټفووهًز.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨جوه ٴٙٲ مّ٩ٹٌ  45مٌٹج ٍض موًًٌز ٨دْ،
وثِصهوثٯ لَثن ثٖضٌجه ٍض موًًٌز ٨دْ خ٭جًشني ،و خرئث ً ثًشىثًٍز ٍض من١ٵز ثٖضؽرب خموًًٌز ـٌٛ
ثټفووهًز وـٽٶ ٠ريثن ثټصؽّْ ثْضمًٌٹٍ خٹعجٰز ٘٨ض ـٌ ٛوثٖضنج٠ٶ ثټفووهًزٍ ،ض ـني ٔنض
ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز ٘٨ض ثٖضوثٰن وٰؾ ـٌ ٛوؼدپ ثټنجً.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٘ 46جًولج ً وٴيًٱز ٘٨ض منج٠ٶ خٌٿ وثٖضنَثټز ؤٵوٿ
وؼدپ ثټنجً وثټؽدپ ثْضـمٌ خمفجٰ٥ز ـؽز ،وثِصهوٰض ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز ثٖضىثٴ ٪ثٖضفجىًز
ټٽؽجخٌي خجشؽجه من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ موًًٌه ًٍثؿ.
ونٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ُ٠ضن خموًًٌز ثټ٥جهٌ ثټفووهًز ،ؤن ِد٪
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز ثظنصجن منهمج ثِصهوٰصج موًِز ش٩ٽٌمٌز ٍض ثنصهجٷ ټفٶ ثٔضنّجن ٍض
ثټص٩ٽٌم ،و٬جًر ثِصهوٰض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ٜفٌجن ،وٸيث منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز
ٔ٩جًر خموًًٌز ًثٍؿ ،وأرضثً ټٽمنجٍٻ ثٖضؽجوًر و٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز ٜفٌجن ،خجٔضٜجٰز إٗض
أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًنز ٜفٌجن.
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لمْ ٬جًثس ٘٨ض ثٖض٩هو ثټٱنٍ خجشؽجه من١ٵز
ؼوً ؤن ٬جًر ٘٨ض مٵربر لًَمز مّجء ثْضًخ٩جء.
وٌٰمج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خـ ٬ 44جًر ٍض مفجٰ٥ز إح،
ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټٍ ًٌٖ٩ض ٨ون ،وـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ؼدپ ٘رب خمفجٰ٥ز ش َ٩و٨جوه
ثټصفٽٌٶ ٘دجؿ ثْضًخ٩جء ثٖضجيض ـصى ثټ٩رص.
وٍض ًىٿ ثټممٌْ ثٖضىثٰٶ  48مجًى ثټؽجًي ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 81جًثس
٘٨ض منجٍٻ ٴًٌز ثٖضٌوي خمفجٰ٥ز ٘٩ور و٬جًشني ٘٨ض أـو ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خموًنز ٘٩ور وأًخ٪
٬جًثس ٘٨ض موًنز ٘٩ور ،وأ٠ٽٶ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٘ 51جًولج ً ٘٨ض ِىٳ ثٖضُضـٌ٢
خ٩ٙور .ووٰٵج ً ټٽصٵًٌٌ ٰئن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٌٙٱٍ موًًٌز
ِفجً ٘٩ور ،وثِصهوٯ مٹصذ ٴنجر ثٖضّرير ټٽمٌر ثټعجټعز ،ؤن ٬جًر ألٌي ٘٨ض موًِز ثټَهٌثء
ٍض ٜفٌجن وثِصهوٯ منج٠ٶ ثټفٙجمز وٸ٩رش وثٖضُضـٌ ٢وثٖضنَثټز خـ٘ 65جًولج ً وثِصٕهو
مىث٠ن وإ٘جخز ِصز آلًٌن ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًنز ٘٩ور.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض ٸربي ٍض ثټمٍ ٢ض مٱٌٳ ثټ١ٽق ِفجً ٘٩ور،
وثِصٕهوس ثمٌأر وؼٌؿ ظُضظز مىث٠نني ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مٱٌٳ ثټ١ٽق
مٌثن ،وأ٠ٽٵض ٴىثس
خموًًٌز ِفجً ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ ،ؤن ٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵز ّ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لمّز ٘ىثًًن ٘٨ض موًًٌز منده ثټفووهًز.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ثِصٕهو لمّز ٘ىمجټٌني وؼٌؿ ثظنني آلًٌن ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض مٵٌ ټُضؼةني ٍض مٌوي ،وثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مٵٌ من٥مز ثټٌىنٌّٲ
خمن١ٵز مٌوي ،وثِصٕهو  84مىث٠نج ً خٌنهم ثمٌأر إظٌ ٬جًر ثِصهوٰض ٌِجًر ٸجنض شٵٽهم ٘٨ض
ًٌ٠ٶ ٸفُضن ٨ٱجً ،وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ؼدپ أخى ثټنجً ثټفووهي.
وٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 81جًثس ٘٨ض ثټٽىثء  46ـٌُ خمن١ٵز ثټّىثهًز
خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ،ثِصٕهو أٸعٌ من  45ٴصٌُضً ٍض ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
مّجًٌٰن ٍض من١ٵز خٌ ٟخمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وٍض مفجٰ٥ز ش٨ َ٩جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٯ ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ثټصجًًمٌز ټٽمٌر
ثټمجمّز وثِصهوٯ أـو ثٖضصنَهجس خمن١ٵز ٘رب ،وموًِز مفمو ٨يل ٨عمجن خَ٩ټز ٴٌثٜه
موًًٌز ٘رب ثٖضىثهٿ.
و ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ١٨جن ،وثِصهوٯ موًِز ثټفٌُ ٍض ؼىټز
ثټؽمنز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جءٌٰ ،مج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ أِجمه خـ ٬ 5جًثس،
وؼدپ هٌثن خّٽّٽز ٬جًثس ،وموًِز ثټرش٠ز.
وـّذ شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٰئن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وٍض ؼًٌمز وـٌٕز ثِصهوٯ
منَٻ أرسر خأٸمٽهج مٹىنز من ٌٰ 41هث ً و 2نّجء و٠ٱٽني وًح ثْضرسر ـمىه ثټٱج٠مٍ ٍض ـٍ
ًومج خموًنز ىمجً ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِىٳ ثټٹٌثٍ ٧ض من١ٵز هثً ِ٩و
خمفجٰ٥ز ٨ون.
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټؽم٩ز ثٖضىثٰٶ  44مجًى
ثټؽجًي ٍض ٨وه من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ،ٱٍ مفجٰ٥ز مأًح ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
أٸعٌ من٬ 6جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ؼدپ هٌُضن ٘٨ض مٕجًٯ ثٖضوًنز.
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌثس ثټٙم ٪وٜدىر وًًمز ـمٌو،
ؤن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ خٌثٓ رشٳ ثټ٩ج٘مز ،و٬جًشني ٘٨ض ؼدپ ثټنهوًن
خجټ٩ج٘مز ،ٸمج ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ لٕم ثټدٹٌر ٍض خنٍ ثټفجًط ،ؤن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ٬جًشني ٘٨ض مّ٩ٹٌ ًًمز ـمٌو.
وٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 4جًثس ٘٨ض ؼدپ ٜني مّصهوٰج ً ٔدٹز
ثَضشٙجَضسٍ ،ض ـني ـٽٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ـٌ ٛوثٖضوثٰن وثٖض٩جًن وثټربٿ
خفؽز وٴٙٲ من١ٵز ثٖضًَٳ ثټفووهًز ،ومدنى ؼمجًٷ ـٌ ٛخٵيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض منَٻ ٍض خٌض ٰٹنز خمن١ٵز خٹٌپ ثٖضري
خمفجٰ٥ز ٨مٌثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه ؼمٌ ٪أٌٰثه ثْضرسر.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ـٽٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټفووه خجټصَثمن م ٪ٴٙٲ موٰ٩ِ ٍ٩ىهي ٘٨ض
ثټرشً ٢ثټفووهي ،وٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټفؽٽز خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز ،و٬جًر ٘٨ض
من١ٵز آٻ ًِجٿ خموًًٌز ـٌوثن.
مٌثن ،و٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ِجٴني،
وأ٠ٽٵض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘ 5ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ّ
وـٽٶ ٠ريثن ثټصؽّْ ثْضمًٌٹٍ ٍض ِمجء موًًٌز ًثٍؿ وثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ،ؤن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض
من١ٵز خنٍ ٌ٬خجن ثټصٍ ًّٹنهج ثټدوو ثټٌـپ ؼنىح ٌ٬ح مفجٰ٥ز ٘٩ور ،وٴٙٲ موٍٰ٩
ثِصهوٯ من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور.
وٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لمْ ٬جًثس ٘٨ض مىٴ ٪ثټوٰج ٧ثټّجـيل ٍض من١ٵز
ثټوًًهمٍ.

ايعزٚإ ا يغعٛرٜ ٟكقف س ٞسزٚ ٠أمضاص يف َكاص ايبعجات ايزبًَٛاعٚ ١ٝفشٝف ١اي ُٔٝايّٛٝ

[/62مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٌ٘ذ لمّز أٔمجٗ ٍض ٴٙٲ ٘جًولٍ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ثَضظنني ٘٨ض
ـٍ ـور خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز ثټّد٩ني خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أهي أًٝج ً إٗض أرضثً مصٱجوشز خني ؼٌّمز ومصىِ١ز ولٱٌٱز ٍض ٨وه من مٵجً
ثټد٩عجس ثټوخٽىمجٌِز و ثٖضنجٍٻ وثٖضفجٻ ثټصؽجًًز ..مٕريث ً إٗض أن ثْضرضثً ٠جټض مدنى ثټٌمن ثټٌىٿ
وًثهًى ًمن إٯ إٿ.
وهثن ثٖضٙوً ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ْضـٌجء ِٹنٌز شفىي آَضٯ ثٖضونٌني ومٵجً ټٽد٩عجس
ثټوخٽىمجٌِز ..مؤٸوث ً أن هيث ثټ٩ووثن شؽجوٍ ٸجٰز ثْضٌ٨ثٯ وثٖضىثظٌٶ ثټووټٌز وثٔضنّجنٌز.

اعتؾٗار = َٛاطٓني ٚإفاب ١اَضأ َٔ ٠أعضٚ ٠اسز ٠يف ققف يًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قض١ٜ
احملقاّ مبزٜض ١ٜسضض

[/62مايى ]6102/حجة  -طتأنح:
أِصٕهو  6مىث٠نني من أرسر وثـور وأٌ٘دض ثمٌأر ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض ٴًٌز ثٖضفٙجٿ خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز ـٌ ٛټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري ٨وه
من ثٖضنجٍٻ خجٖضن١ٵز ،مٕريث ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مدنى ثټؽمجًٷ خفٌ ٛخٵٙٲ
موٰ ،ٍ٩ونٱي ٬جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضٙجټق ثټفٹىمٌز ومّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خجٖضوًًٌز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار @ َٛاطٓني ٚدضح = 8آخض ٜٔيف ققف يطريإ ايعزٚإ عً ٢قض ١ٜبتعظ

[/46مجًى ]4185/شِ - َ٩دأنض:
ثِصٕهو  9مىث٠نني م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وؼُ ٌؿ  86آلًٌن ٍض ٴًٌز ثټ٭ٌخٌز ثټٵًٌدز من
هثً ثټنرص خؽدپ ٘رب مفجٰ٥ز ش َ٩ثټٌىٿ ؼٌثء ٨وه من ثټ٭جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ أًٝج ً أخٌثػ ثَضشٙجَضس ثټهجشٱٌز خمن١ٵز ثټٌ٩وُ ٍض ٴمز ؼدپ ٘رب ،مٕريث ً إٗض أن
ثټٵٙٲ همٌ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وأـوط أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ألٌي.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ٚإفاب 97 ١آخض ٜٔيف ققف يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜايعؾ١
بعُضإ

[/62مايى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر وأٌ٘ذ  41آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ؼٌثء ٴٙٲ ټٽ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٤هٌ ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ثټٕ٩ز خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وثوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري موًِز
ثټنهٝز خمٌٸَ ثٖضوًًٌز وثٖضٹىنز من ٠جخٵني وشهوٿ ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضفُضس ثټصؽجًًز ثٖضؽجوًر
ټهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثٖضٌٸَ ثټٙفٌىِىٳ ثٖضوًًٌز خ٩ور ٬جًثس
مج أهي إٗض شومريه وشرضً ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓاطل َٚزٜضٜات بقعزٜٚ ٠زَض عبعَٓ ١اطٍ مبز ١ٜٓباقِ

[/62مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
أهي إٗض شومري ِد٩ز منجٍٻ ٍض موًنز خجٴم وأـوظض أرضثًث ً مجهًز ٸدرير ..مدٌنج ً أن ثټٵٙٲ ٠جٻ
منج٠ٶ ثټفٙجمز وثٖضنَثټز وثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ وخنٍ ٌّ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ.

اعتؾٗار َٛ :اطٓني ٚإفاب 8@ ١يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓتعظ

[/62مايى ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهو  4مىث٠نني أـوهمج ٠ٱپ وأٌ٘ذ  89آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ټٵٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٨وهث ً من ثْضـٌجء وثٖضنج٠ٶ خموًنز ش٨ َ٩رص ثټٌىٿ.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ
ثٖضىث٠نني ٍض منج٠ٶ ٌ٘نه وؼىټز ثټٵرص وثٖض٩هو ثټصٵنٍ خجټفىخجن وِجبٽز ثټنمٌ خٙرب ثٖضىثهٿ
وثټؽفمٽٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټؽرس ثټٌثخ ٢خني ثٖضوًنز وؼدپ ٘رب.

تٛافٌ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عً ٢عز ٠قافظات

[/62مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو ٔمٙني أـوهمج ٠ٱپ وأٌ٘ذ  84آلًٌن ،إظٌ ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز ش َ٩ثټيي
ثِصهوٯ منَٻ وٸٌپ مفجٰ٥ز ش َ٩أمني ثټدفٌ ،وٴٌجهر مفىً شٍ َ٩ض ثټؽفمٽٌز ،ومن١ٵز
ثټفىخجن ،ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ظُضط ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثَضِصٵدجٻ ٍض ثٖضفجٰ٥ز.
وأٔجً مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)إٗض إ٘جخز  5من ثټ٩جمٽني ٍض مٌٸَ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي
٘٨ض ٴًٌز ثٖضفٙجٿ خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز ،إظٌ ٴٙٱه من ٴدپ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ،ٸمج
ثِصهوٯ ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض موًًٌز ـريثن ،ووثهي ـٌ.ٛ
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض ثټم ٢ثټدفٌي وم١جً ٨ون
ثټووذ .

َٓظُ ١أٚنغفاّ  Aسضَإ =ًَْٛٝ 8اً ؽدك يف اي ُٔٝملٝا ٙايؾضب ٜٓشص بهاصث١

[/62مايى ]6102/جنيف – طتأنح:
ـيًس من٥مز (أوٸّٱجٿ) ثٔض٬جظٌز من وٴى ٧ٸجًظز ٘فٌز ٍض ثټٌمن خّدذ ٨وٿ ـٙىٻ ـىثذ  86
مٽٌىن ٔم ٚټٽمٌجه ثټٙجټفز ټٽرشح ولومجس ثټرصٯ ثټٙفٍ ،مج ٴو ًنيً خٹجًظز ٍض خٽو هى ٍض
ثْضِجُ من أٰٵٌ هوٻ ثټ٩جټم.
ٴجټض ثٖضن٥مز ثٔض٬جظٌز ٍض خٌجن ټهج ثټٌىٿ ثټعُضظجء إن ـىثذ   86مٽٌىنج ً ٍض ثټٌمن وثټيي ً٩جهٻ ظٽعٍ
ِٹجن ثټدُضه َض ًفٙٽىن ٘٨ض مٌجه ٘جټفز ټٽرشح مج ًنيً خ٩ىثٴذ ٘فٌز ٸدرير ٘٨ض هيث ثټدٽو خ٩و
ٔهًٌن من ثټفمٽز ثټّ٩ٹًٌز ثټصٍ ًص ٌٛ٩ټهج خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز.
وأوٜفض "أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثٖضّصمٌر وثټٵصجٻ ثټربي ونٵ ٚثټىٴىه شّددض خٵ ٪١ثٖضٌجه
ثټٙجټفز ټٽرشح ٨ن ظُضظز مُضًني ٔم ٚإٜجٍض مني خوء ثټفٌح ٍض ثټٌمن ،ټريشٱ ٪خيټٺ ٨وه
ثټٌمنٌني ثټيًن َض ًمٽٹىن إموثهثس ثٖضٌجه ثټنٌ٥ٱز وثټرصٯ ثټٙفٍ إٗض  86مٽٌىن ٔم٘٨ ٚض
ثْضٴپ".
وأٸوس ثٖضن٥مز وثټصٍ شمعپ ثشفجهث ً هوټٌج ً ټـ  87من٥مز إن "ثټنجُ ًؽربون ٘٨ض رشح مٌجه ٬ري
آمنز نصٌؽز ټصٱٹٺ ٔدٹجس ثٖضٌجه ثٖضفٽٌز ،وخيټٺ شٙدق ثْضمٌث ٛلٌ١ث ً ـٵٌٵٌج ً ًهوه ـٌجر
ثټنجُ" ..مٕرير إٗض ثْضمٌث ٛثٖضصىٴ ٪ثنصٕجًهج معپ ثٖضُضًًج وثټٹىټريث وثٔضِهجٻ.

يوميات العــدوان

وخٌنض أن ـٱٌ ثِضخجً وثټيي ً٩و ثټمٌجً ثْضلري ٍض ثټٌمن من أؼپ ثټفٙىٻ ٘٨ض ثٖضٌجه "ټم ً٩و مصجـج ً
ٖض٥٩م ثټٌمنٌني" ..مٕرير إٗض أن "ِ ٌ٩ثٖضٌجه ثٖضنٵىټز خجټٕجـنجس شٝج٨ٲ ظُضط مٌثس شٵًٌدجً" ٍض
٨وه من ثٖضفجٰ٥جس ثټٌمنٌز.
وٴجټض موًٌر مٹصذ (أوٸّٱجٿ) ٍض ثټٌمن  ًٌْ٬أومري "إىث ټم ًٹن ثټٵصجٻ ونٵ ٚثټىٴىه ونٵٚ
ثٔضموثهثس ثټ١دٌز وٴٽز ثټنىٿ خّدذ ثټٵٙٲ وشٙج٨و ثْضِ٩جً ٸجٌٰجًٰ ،ئن أٸعٌ من ظٽعٍ ِٹجن
ثټٌمن َض شٙٽهم ـجټٌج ً ثٖضٌجه ثټنٌ٥ٱز أو لومجس ثټرصٯ ثټٙفٍ".
وأٔجًس أومري إٗض أن "هيث ثټٌٴم ً٩جهٻ ِٹجن خٌټني وټنون وخجًًْ وًومج مؽصم٩ز".

اصتفاع مشاٜا ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ايعافُ ١فٓعا ٤اي ّٛٝإىل ;< ؽٗٝزاً :9<ٚ
دضذناً

[/62مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثًشٱٜ ٪فجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ثټٌىٿ ،إٗض ٔ 52هٌوث ً
و 445ؼًٌفجً.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إنه شم ثنصٕجٻ  82ؼعز ؼوًور من شفض أنٵجٛ
ثٖضنجٍٻ وثٖضدجنٍ ثټصٍ همٌهج ثټٵٙٲ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ ؼدپ ثټنهوًن ومّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز و٠جٻ منج٠ٶ
ِٹنٌز خموًًٌز ثټّد٩ني وـٍ ثټفٙدزَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټٵٙٲ ٠جٻ ثٖضؤِّز ثٖضفٽٌز ټٽمٌجه
وثټرصٯ ثټٙفٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز وأهي إٗض شومري ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومنٕآس لومٌز
و٘فٌز وشؽجًًز.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب ; ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛرَ ٟكرب ٠ايعُٛرٟ

[/62مايى ]6102/ذماز  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مٵربر
ثټ٩مىهي خموًنز ىمجً ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ىمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثِصٕهجه ثٖضىث٠ن وإ٘جخز
ثْضًخ٩ز ثِضلًٌن ؼجء إظٌ ًٍجًشهم ټٵدىً أٴٌخجبهمَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ٠جٻ ٨وه من
ثٖضنجٍٻ وثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر ټٽمٵربر.
وأٔجً إٗض أن مٹصدز ثټربهونٍ ومدنى ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ٖضوًنز ىمجً وموًِز ثټٹىٰز شرضًس ؼٌثء
ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثٖضٵربر.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار @َٛ :اطٓاً ٚإفاب 8? ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜض ١ٜبه ٌٝاملري
عذ١

[/62مايى ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو  49مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  88آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز
خٹٌپ ثٖضري مفجٰ٥ز ـؽز ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خفؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ
ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض شومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ وشرضً خٝ٩هجَ ، ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن 7
٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٨دْ خجٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار < َٛاطٓني ٚدضح  :آخض ٜٔدضا ٤تزَري نً ١ٝايطب باؿزٜز ٠بكقف د ٟٛععٛرٟ

[/62مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  5مىث٠نني وؼٌؿ  4آلٌون ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ټٹٽٌز ثټ١ذ
خؽجم٩ز ثټفوًور وشومريهج خجټٹجمپ.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خأن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
أمًٌٹٍ ثِصهوٰض ٸٽٌز ثټ١ذ خؽجم٩ز ثټفوًور خٕٹپ مدجرش خ٩وه من ثټٙىثًًن.
ٸمج أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٽ٩ز ثټرشًٲ خموًًٌز خجؼپ شٌٜ٩ض ټٽٵٙٲ ثټهمؽٍ ثټّ٩ىهي ممٽٱج ً
أرضثًث ً ؼٌّمز خجټٵٽ٩ز.
من ؼهز ألٌي أٜجٯ مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ټفؾ مج أهي إٗض
شومري ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

إفاب ١أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/62مايى ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘ذ  2مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضن١ٵز ثټفؽٽز خموًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضى٠ن ؼجخٌ ًفٌى خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض إ٘جخز ًٴٌز ًٍو ـّني وًٌٰو ؼجخٌ
٨يل ٨ى ٛوٰج٠مز ـّني ٨دوه و٘جټق ؼجخٌ ًفٌى.

اصتفاع ؽٗزا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜايضاٖز ٠بتعظ إىل  97ؽٗٝزاً  89=ٚدضذناً

[/60مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ٔهوثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىٿ أمْ ٘٨ض موًًٌز ثټٌثهور خمفجٰ٥ز ش َ٩ومنَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خموًنز ش َ٩إٗض ٔ 41هٌوث ً و  846ؼًٌفج ً م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
أمْ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وإـوي مف١جس ثټىٴىه ومّؽوث ً وِىٴج ً ٔ٩دٌج ً وٌِجًر أـو ثٖضىث٠نني ٸجنض
شٵپ نجٍـني خموًًٌز ثټٌثهور وٸيث ٨وه من ثٖضنجٍٻ خموًنز ش.َ٩

َضنظ سكٛق Aٞايعزٚإ ايغعٛر ٟميعٔ يف قتٌ املزْٝني ٚاعتٗزاف األَانٔ املهتظ١
بايغهإ

[/60مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إم٩جن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ٴصپ ثٖضونٌني ثْضخًٌجء وثِصهوثٰه
ټٽمون وثْضمجٸن ثٖضٹص٥ز خجټّٹجن وثټدنى ثټصفصٌز وثْضمُضٷ ثټمج٘ز وثټ٩جمز ومٵوًثس ثټووټز.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨نه شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي لُضٻ ثْضِدى ٧ثټؽجًي ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
ٰٱٍ مفجٰ٥ز ثټفوًور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًِز ثټفٌُ خـ ٬ 2جًثس ومّ٩ٹٌ
ثټفٌُ ٍض ٸٌٽى  86خجټفوًور وثٖضنٕآس ثٖضؽجوًر ټه ومنهج مٙٽفز ثټٌ١ٳ ومٙن ٪ثټ٩ىهي ..مدٌنج ً
أن ثټفٌٙٽز ثْضوټٌز ټهيث ثټ٩ووثن ثِصٕهجه ظُضظز أ٠ٱجٻ وإ٘جخز  6مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر ،ٸمج
ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټّجـيل خـ ٬ 6جًثس.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خـ ٘ 81ىثًًن من لٽٲ ؼدپ
هلجن وثِصهوٯ خأٸعٌ من ٘ 75جًولج ً وٴيًٱز ورضح خجټٌٔجٔجس ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز،
وثِصموٿ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌج ً ٘٨ض من١ٵصٍ ثٖضٵجٓ ونٕىً خ٩ٙور.
مٌثن خموًًٌز ـٌوثن ،ؤن
وـّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ ثټّ٩ىهي شؽوه ٘٨ض من١ٵز ّ
٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ؼى٨جن خموًًٌز ـٌوثن ،وثِصهوٯ مرشو ٧ثٖضٌجه ٍض موًًٌز
ـٌوثن ،وثِصهوٯ منج٠ٶ ثټفٙجمز وثٖضنَثټز وثٖضًَٳ.
ٸمج ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز خنٍ خفٌ ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ِجٴني ،وثِصهوٯ ثټ٩ووثن موًنز
ٜفٌجن خـ ٬ 2جًثس ،و٬جًشجن ٘٨ض منَٻ ثټٕهٌو أـمو ٥ٌ٨ز ثټفمَي ثټيي ثِصٕهو هى وٍوؼصه
وـٱٌوشه ٍض ٬جًر ِ٩ىهًز ٘٨ض نٱْ ثٖضنَٻ ٴدپ ـىثذ  ٔهٌ ،ٸمج ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منَٻ ًؼپ
ثَض٨مجٻ أخى مّٹز.
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ ثټّىثه ؼنىح ثټ٩ج٘مز خّٽّٽز
من ثټ٭جًثس ،ؤن ٬ 6جًثس ٘٨ض ؼدپ ثټنهوًن ،ٸمج ثِصهوٯ خـ ٬ 4جًثس مّ٩ٹٌ ثټٌ٩ٴىح ٍض
لىَضن ثټٌ١جٻ ،ؤن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټّىثه ؼنىح ثټ٩ج٘مز.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًنز ثټصىثهٍ خـ ٬ 2جًثس ،وثِصهوٯ من١ٵز
ٸًٌرت خ٭جًشني ،ومن١ٵز لىً مٹرس خأًخ٬ ٪جًثس.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز من١ٵز ثٖضوثـٕز ومدنى ؼمجًٷ ـٌ،ٛ
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مٵٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ٍض ـٌ ،ٛو٨جوه ٴٙٲ ثټؽمجًٷ،
وٴٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ـٌ.ٛ
وٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ ثٖض١جً ٍض من١ٵز ثټٵٱٽزٔ ..ن
ً
خموًنز ىمجً.
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض موًِز ثټرش٠ز
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثْضـو  42مجًى ثټؽجًي..
ـٌغ ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ ٜني خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٽ٩ز خجؼپ ثټصجًًمٌز خّٽّٽز ٬جًثس،
ٍض ـني ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي إهثًر أمن من١ٵز ثټؽ٩ٱًٌز خمفجٰ٥ز ًًمز مج أهي إٗض
ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني.
وٍض مفجٰ٥ز ٔدىر ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أًخ٬ ٪جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض موًنز ٨صٶ أـوهج ٴٌح
م١جً ثٖضفجٰ٥ز وثټعجنٌز ٍض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خجٖضوًنز وثټعجټعز خمٱٌٳ ثټٌ٩ٙو وثټٌثخ٩ز ٍض مولپ
ثٖضوًنز.
مٌثن خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور ؤن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز
وٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ّ
ٜفٌجن ،وثِصهوٯ من١ٵصٍ خنٍ م٩ني وثټ٭ىً خموًًٌصٍ ًثٍؿ و٬م ًٌ خجٖضفجٰ٥ز.
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٙدجـز ٌ٬ح
ثټ٩ج٘مز وثِصهوٯ ٸٽٌز ثټ١ريثن وثټوٰج ٧ثټؽىي خٕجً ٧ثټّصني ٍض ثټ٩ج٘مز وٴٙٲ مّ٩ٹٌ
ًًمز ـمٌو ؼنىح ثټ٩ج٘مز ،وثِصهوٯ مّ٩ٹٌي ٜدىر وثټّىثه ؼنىح ثټ٩ج٘مز.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز هثً ِ٩و ،وٴٙٲ م١جً ٨ون
ثټووذ  ،ٸمج ٴجٿ ٠ريثن ثټصؽّْ ثْضمًٌٹٍ خجټصفٽٌٶ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز.
ؤن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳ خمفجٰ٥ز ـؽز وثِصهوٯ من١ٵز معٽغ ٨جهم
خعُضط ٬جًثس خجټصَثمن م ٪ٴٙٲ موٰ٩ِ ٍ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثٖضوثـٕز ومدنى ثټؽمجًٷ.
وٍض ـني ـٽٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰىٳ أؼىثء مفجٰ٥ز شٔ َ٩ن ٬ 7جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٴىثس
ثْضمن ثټمج٘ز ٍض موًًٌز ٴ١٩دز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪
و ٌٛ٨ثټصٵًٌٌ ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثَضظنني ثٖضىثٰٶ  45مجًى ثټؽجًيٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز
٘ن٩جء ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًر ؼدپ ثټنهوًن خجټ٩ج٘مز ،ومنَٻ أـمو ٨يل ٨دو
هللا ٘جټق ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ؼ٩ىټز خ٩وه من ثټ٭جًثس ،ؤن ِٽّٽز
من ثټ٭جًثس شىٍ٨ض ٘٨ض ثټم ٢ثټّجـيل وؼًٌَر ثټ٩مجٻ وثٖضُ٩ض وهثً ِ٩و ،و٬ 4جًثس ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز ثټ ،ًٌٖ٩ؤن ٬جًشني ٘٨ض ثټ.ًٌٖ٩

يوميات العــدوان

و٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٯ ًوٜز ثټٕهوثء ٍض من١ٵز ثٖضٌثٍٿ ټٽمٌر ثټمجمّز،
وٴٙٱض ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز من١ٵز خنٍ ٌّ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ ؤن ثټ١ريثن ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض
ٜفٌجنٌٰ ،مج ٸجن شفٽٌٶ ثټ١ريثن مّصمٌ مٰ ٪صق ـجؼَ ثټٙىس.
وٴٙٱض ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز مدنى ثټؽمجًٷ ٍض ـٌ ٛخفؽز ،وثِصهوثٯ مّ٩ٹٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي
ٍض ـٌ ،ٛؤن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًنز ـٌٌٰ ،ٛمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض مٱٌٳ
ثټ٩نو خٽفؾ.
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټعُضظجء ثٖضىثٰٶ  46مجًى
ثټؽجًيٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘٩ور ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجټٙىثًًن منج٠ٶ ثٖضنَثټز وثټفٙجمز
وثٖضُضـٌ ٦وخنٍ ٌ٘جؿ ثټفووهًز.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼدپ ٘رب خمفجٰ٥ز شٍ َ٩ض ٬جًر ؼىًز أهس إٗض ثِصٕهجه
شّ٩ز خٌنهم ٠ٱُضن وظُضط نّجء وثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټؽرس ثټٌثخ ٢خني ثٖضوًنز وؼدپ
٘رب ؤن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثَضِصٵدجٻ وؼدپ ثټٌ٩وُ.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 6جًثس ثِصهوٰض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض موًًٌز
ـٌوثن ،و٬ 7جًثس ٘٨ض مفٌ ٢ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٍض موًًٌز ـريثنٌٰ ،مج ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس
٘٨ض ثټم ٢ثټدفٌي وم١جً ٨ون ثټووذ .

ٖ ١٦ٝؽٗزآَٚ ٤امً ٞايجٛصَٓٚ ٠ظُ ١احملاصب ٕٛايكزاَ ٢باحملٜٛت تٓعٝإ ايؾٗٝز ايًٛا ٤قاعِ
ايضٚساْٞ

[/60مايى ]6102/املحىيح  -طتأنح:
ن٩ض ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٌ٨جًز أرس ثټٕهوثء ومنجٜيل ثټعىًر ثټٌمنٌز خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض وٌٰ ٧من٥مز
منجٜيل ثټعىًر ثټٌمنٌز (ثٖضفجًخىن ثټٵوثمى) خجٖضفجٰ٥ز ثِصٕهجه ثټٽىثء ثټٌٸن ثٖضنجٜپ ٴجِم
ـّني ثټٌوـجنٍ إظٌ ش ٌٛ٩منَټه ٍض موًنز ش َ٩ټٵٙٲ ؼىي ٬جٔم من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي -ثْضمًٌٹٍ ممج أهي إٗض ثِصٕهجهه وؼمٌ ٪أٌٰثه أرسشه ..وأٔجً ثټدٌجن إٗض مّرير ثټٽىثء
ثټٌوـجنٍ ثټنٝجټٌز.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜٛافٌ عزٚاْ٘ عً ٢قافظات اؾُٗٛصٜٚ ١ٜغتٗزف كظْاً تابعاً
يربْاَر األغش ١ٜايعاملٞ

[/60مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
شىث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ ،مّصهوٰج ً ٨وهث ً من ثٖضىثٴ ٪ثٖضونٌز ٍض ٨ور مفجٰ٥جس
خٌنهج ممَن شجخ ٪ټربنجمؾ ثْض٬يًز ثټ٩جٖضٍ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬جًشني ٘٨ض ممَن شجخ٪
ټربنجمؾ ثْض٬يًز ثټ٩جٖضٍ ومف١ز ټٽٹهٌخجء خمفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ لىً مٹرس وٸًٌرت
خمفجٰ٥ز ٨ونَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مدنى ًبجِز ؼجم٩ز ٨ون وم١جً ٨ون ثټووذ 
ومّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز.
و٠جټذ ثٖضٙوً من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ،وثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز وثټفٵىٴٌز ٍض ثټوثلپ وثټمجًػ شفمپ
مّؤوټٌصهج ٍض شىظٌٶ ؼٌثبم ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه وشٵوًم مٌشٹدٌهج إٗض مفجٸم ؼٌثبم ثټفٌح
ثټووټٌز ،لج٘ز م ٪هلىٻ ثټ٩ووثن ٔهٌه ثټعجټغ وِٵى ٟثِضَضٯ من ثٖضونٌني ،وٸيث شومري ثټدنى
ثټصفصٌز وثٖضٙجټق ثټفٌىًز ټٽدُضه.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب ١اثٓني يف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜسضض ٚإفاب ١طفٌ
مبٓطكْ ١ؾٛص بقعز٠

[/60مايى ]6102/حجة -صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وؼٌؿ ثظنني آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض نجٴٽز
وٴىه ٍض نٵ١ز ثٖضؽرب خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
إٗض ىټٺ ٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور إن ٠ٱُضً أٌ٘ذ خؽٌوؿ ؼٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵىهًز
خمن١ٵز نٕىً خ٩و  5أًجٿ من إټٵجء ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴنجخپ ٨نٵىهًز ٘٨ض ثٖضن١ٵز.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٨رشًن
٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ ،مج لٽٲ همجًث ً ٸدري ٍض ثٖضفُضس ثټصؽجًًز
وثٖضدجنٍ ثټفٹىمٌز ،خمج ٌٰهج ثټىـور ثټٙفٌز ومّؽوث ً و٨وهث ً من ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

اعتؾٗار َٛ :اطٓني ٚإفاب ١آخض يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢دغض ٜٔمبزٜض١ٜ
رَت باينايع

[/62مايى ]6102/الضالع – طتأنح:
ثِصٕهو  4مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌ ،ثټٌىٿٍ ،ض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټؽرسًن ٍض موًًٌز
همض خمفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز همض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټؽرس ثْضوٻ ثټيي شم
ثِصهوثٰه ًٌخًٌ٠ ٢ٶ ٘ن٩جء  -ثټٝجټٌٰ ٪مج ًٌخ ٢ثټعجنٍ من١ٵصٍ همض وؼدن.

اعتؾٗار عبعَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١عزر آخض دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك١
األؽضاف مبأصب

[/62مايى ]6102/مأزب  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن مدمىس ـمو ثټدجًوس ٍض من١ٵز ثٖضنني "ثَضرشثٯ" خمفجٰ٥ز مأًح.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن
ثټدجًوس خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز مج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپَ ..ضٰصج ً إٗض أن ـجټز ٨وه من ثټؽٌـى
وثٖضٙجخني ـٌؼز.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ @: ١اطٓاً بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ إثض غاصات د ١ٜٛيطريإ ايعز ٚايغعٛرٟ
عذ١

[/62مايى ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً خٌنهم أًخ ٪نّجء و 6أ٠ٱجٻ ،وؼٌؿ  88آلًٌن ،إظٌ ٬جًثس ؼىًز نٱيهج
٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ ،وثِصهوٰض مدجن ِٹنٌز ٍض موًنز ـؽز.
وٴجٻ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن
ثټمج٘ز خموًنز ـؽز و٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٸجن ثِصهوٯ ٍض وٴض ِجخٶ ثټٌىٿ ،موًًٌز ؤفز ومن١ٵز ٸفُضن
٨ٱجً خمفجٰ٥ز ـؽز خ٩ور ٬جًثسَ ،ضٰصج إٗض أن ثټ٩وو ؼوه ٴٙٱه ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ٘٨ ٍ٩ض من١ٵز
ثٖضًَٳ خجٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني ٚإفاب 98 ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١بين
سؾٝؿ بقٓعا٤

[/62مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱٽني وأٌ٘ذ  48آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ
٘٨ض من١ٵز ٌ٥٬ثن ٍض خنٍ ـٌٕٖ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ مفمو ًفٌى ثټٵجيض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن أـمو ًٌٰٶ نصؾ ٨نه ثِصٕهجه ثظنني من
أ٠ٱجټه وظُضظز مىث٠نني آلًٌن.
وټٱض إٗض أن ظمجنٌز من ثٖضٙجخني شم إِ٩جٰهم إٗض ثٖضّصٕٱى ثټّ٩ٹٌي وظمجنٌز آلًٌن شم نٵٽهم
إٗض ثٖضّصٕٱٌجس ثټٵًٌدز خمن١ٵز ثټفصجًٓ ..مدٌنج ً أن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض
مّصى٘ٲ ٌ٥٬ثن ثټًٌٱٍ ٍض ثٖضوًًٌز.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 9= ١اطٓاً دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيزاص ايؾضٜف مبزٜض ١ٜدشاْ١
بقٓعا٤

[/62مايى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  45آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ثٖضٌٸَ
ثټ٩ٽمٍ " هثً ثټرشًٲ " خموًًٌز ؼفجنز مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مّصٕٱى ثټٕهٌو مفمو ثټوًر
ثِصٵدپ ؼعز أـو ثټٕهوثء خجٔضٜجٰز إٗض  45ؼًٌفج ٸفٌٙٽز أوټٌز ،إ٘جخصهم مصٱجوشز خني ثټم١رير
وثٖضصىِ١زَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨وه ثټٝفجًج مٌٔق ټُضًشٱج.٧

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف عزراً َٔ املٓاطل يف كتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/62مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨جوه ٴٙٲ موًًٌز
ًثٍؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،مّصهوٰج ً منج٠ٶ ثټن٥ري وثټٵٽ٩ز وٌ٨ثخز..
ؤن ٬جًر ٘٨ض ثٖض٩هو ثټصٵنٍ و٬ 4جًثس ٘٨ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض أمٽق و٬جًر ٘٨ض آٻ ثټٌٙٱٍ
ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثٖضنَثټز.
مدٌنج ً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس مّ٩ٹٌ ٸىٰپ خمفجٰ٥ز مأًح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ من١ٵز ظُض ثټصجًًمٌز خمفجٰ٥ز ٨مٌثنَ ..ضٰصج ً إٗض
أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مؽوهث ً من١ٵز ٸفُضن ٨ٱجً خفؽز وٴٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز
وثټٙىثًًن منج٠ٶ ثٖضنَثټز وثٖضًَٳ خمفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز وثِصهوٯ موًًٌز ؤفز خ٩وه من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز.
وټٱض ثٖضٙوً ثْضمنٍ إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٰض موًًٌز ظُض ثټصجًًمٌز
خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ،ٸمج ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩نو خمفجٰ٥ز ټفؾ.

األَِ املتشز A ٠ايعزٚإ ايغعٛر ٟاصتهب عل األطفاٍ ايُٝٓٝني فاطص ال تٛفف

[/01مايى ]6102/نيىيىزك – طتأنح:
ثشهمض ثْضمم ثٖضصفور ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز خجًشٹجح إنصهجٸجس ؼٌّمز خفٶ ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن ..مؤٸوث ً
ثًشٹجح ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي خفٶ ثْض٠ٱجٻ ثټٌمنٌني مؽجًٍ َض شى٘ٲ.
وٴجٻ ٝ٨ى مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ٍض ثټٌمن ٨ج٘م ثټدٽىنوي ٍض شرصًفجس ټه ثټٌىٿ ثټّدض ،أن ٴٙٲ
٠ريثن ثټّ٩ىهي أهي إٗض مٵصپ ثٖضةجس من ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ٸجنىث ٍض ثٖضوًِز أو ٍض ثټٕجً ٧أو ٍض
ثټدٌىس.
وأوٜق ثټدٽىنوي أن ثټصٵجًًٌ شؤٸو أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض ثْضخًٌجء
وثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن ..مٌٝٱج ً خأن ثټٕىثهو شىٜق أن ٴىثس ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي ثِصمومض أِجټٌذ
ٴصجٻ ّ٨ٹًٌز و٬ري مصنجِدز أهس إٗض ـجَضس َضشفىص من ٴصپ ثْض٠ٱجٻ وشٕىًٌهم.
وټٱض ثٖضّؤوٻ ثْضممٍ إٗض أن مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور أًِپ ؼمٌ ٪ثټىظجبٶ ثټصٍ شىظٶ ثٖضؽجًٍ إٗض مٹصذ
ثْضمني ثټ٩جٿ ټٽمن٥مز وِجبٌ ثٖضن٥مجس ثټووټٌز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ 9اطٓني ٚإفاب ١آخض ٜٔإثض اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغز َأصب َٓٚاطٍ
َٛاطٓني

[/01مايى ]6102/مأزب – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نني ،وأٌ٘ذ آلًٌن ،ٸفٌٙٽز أوټٌز ،إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ،ثټٌىٿِ ،و مأًح ثټصجًًمٍ و٨وه من ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثَضٴصٙجهًز خأٸعٌ من
٨رش ٬جًثس ؼىًز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مٙن٨ ٪يخجن وِو
مأًح ثټصجًًمٍ وظُضظز منجٍٻ ٖضىث٠نني ،مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وثِصٕهجه مىث٠نني وإ٘جخز
آلًٌن.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜٓاؽز ٖ٦ٝات األَِ املتشز ٠باؽاس َٛاقف يٛقف دضا ِ٥ايعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/01مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
نجٔو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن هٌةز ثْضمم ثٖضصفور وثْضـٌثً ٍض ؼمٌ ٪ثټ٩جټم خجټىٴىٯ إٗض
ؼجنذ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ شؽجه ؼٌثبم ثٔضنّجنٌز ثټصٍ شٌشٹدهج ٴىي ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ـٶ
ثټٌمنٌني ومٵوًثشهم وشّصهوٯ ثټفٌجر خجټوًؼز ثْضوٗض.
وه٨ج ثٖضٌٸَ ٍض خٌجن شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) هٌةز ثْضمم ثٖضصفور وأـٌثً ثټ٩جټم إٗض ٨وٿ
ثټىٴىٯ مصٱٌؼني ٘٨ض ثټوٿ ثټٌمنٍ وم٩جنجر ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خٙمض ،وخأن ً٩مٽىث مج ًؽذ ٨ٽٌهم
من أؼپ إًٵجٯ ثټ٩ووثن ٬ري ثټٵجنىنٍ و٬ري ثٖضربً ثټيي ًّصهوٯ ثٔضنّجن.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ ٍض خٌجنه "إن ٴىي ثټصفجټٲ ټم شٕد ٪من همجء ثْضخًٌجء ثټصٍ شّٱٹهج ٸپ ًىٿ ٍض ٸپ
ٔرب من ثټٌمن مني ثټٌىٿ ثْضوٻ من ثټ٩ووثن وټم ش٩مپ ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٔضنّجنٌز وثْضمم ثٖضصفور
ټٕضنّجن ثټٌمنٍ أي يشء ِىثء خٌجنجس ثٔضهثنز وهى ًمىس ٸپ ًىٿ شفض ثټ٭جًثس ،وً ٌٖ٩ـجټز
ثټٌ٨ذ وثټهٽ ،٪وشّدذ ثټ٩ووثن ٍض نَوؿ وشرشه آَضٯ ثْضرس ممٽٱز ـجَضس مأِجوًز ٸجًظٌز ٍض
٘ٱىٯ ثٖضىث٠نني".
وأٜجٯ "مج ًّصو ٍ٨ثټمىٯ أٸعٌ هى مج رصؿ خه ثټّ٩ريي ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ خجِم ثټ٩ووثن خأنهم
ثنصٵٽىث ټٽمٌـٽز ثټعجټعز ثټصٍ ِصٹىن ثټفجِمز وشّصهوٯ منجٍٻ ٴٌجهثس ٍض أنٙجً هللا وثٖضؤشمٌ
ثټٕ٩دٍ ثټ٩جٿ ،وهيث مج ًندت خٹجًظز إنّجنٌز ٸدرير ِصٽفٶ ثټٌمنٌني أٸعٌ ممج ً٩جنٌه من أوٻ ًىٿ
ٍض ثټ٩ووثن".
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىمٍ ثټعُضظجء وثْضًخ٩جء
ثٖضجٌٜني ـٌغ أٸو أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خجٖضُضـٌ ٢مفجٰ٥ز ٘٩ور
وثِصهوٯ ٍض مفجٰ٥ز ش َ٩ٴًٌز هثً ثټنرص خموًًٌز ٘رب ثٖضىثهٿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه  8من
ثٖضونٌني أ٬ٽدهم من ثْض٠ٱجٻ وهمٰ ،ىًٍز ٨دوه أـمو ثټ٥ٱريي (ِ 45نز) ،ٸجشده نجؼٍ ثټؽٌثهي
(ِ 71نز)ِ ،جًر لجټو ـمىه ثټ٭ٌيل (ِ 4نىثس) ،مفمو لجټو ـمىه ثټ٭ٌيل (٨جٿ وثـو) ،لٽىه

يوميات العــدوان

لجټو ـمىه ثټ٭ٌيل (ِ 84نز)٬ً ،و ٌٜٲ هللا ٨دوه أـمو (ِ 81نىثس) ،ؼمٌپ ٌٜٲ هللا ٨دوه
أـمو (ِ 8نىثس) ،مفّن ٨دوه مفّن (ِ 88نز).
وىٸٌ إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ًىٿ ثْضًخ٩جء ثٖضجيض خّصز ٘ىثًًن مٵٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز
خٙن٩جء ثټٹجبن ٍض ٔجً ٧ـور وهى ـٍ مَهـم خجټّٹجن وًٵ ٪خؽىثً ثٖضٵٌ ثټ٩وًو من ثٖض١ج٨م
وثټرشٸجس وثٖضفُضس وثٖضٹجشذ ثټصؽجًًز وثٖضّصٕٱٌجس وثټٌ٩جهثس وثټفوثبٶ ،وٴجمض خجِصهوثٰه ٍض
ثټّج٨ز ثټفجهًز ٨رش ٤هٌث ً ٍض ىًور ثټنٕج ٟثټّٹجنٍ ،ووٴض شىثؼو ثټؽنىه ٍض مٵٌ ثْضمن وٴو خٽٮ
٨وه ثټٝفجًج مةجس ثټٵص٘ض وثټؽٌـى.
ٸمج ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٌِجًر خفٍ ِٹنٍ ٍض ثټفٙدز خأمجنز ثټ٩ج٘مز أمجٿ مؤِّز ثٖضٌجه
ممج شّدذ ٍض أرضثً ٸدرير ٸٽٌز وؼَبٌز ٍض ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وثټٌ٩خجس ثٖضمٽىٸز ټٽّٹجن.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور من١ٵز ثټفؽٽز خموًًٌز ًثٍؿ خٵٙٲ
٘جًولٍ ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ؼجخٌ ًفٌى مج أهي إٗض إ٘جخز  2مىث٠نني وهم ًٴٌه ًٍو
ـّنيًٌٰ ،و ؼجخٌ ٨يل ٨ىٰ ،ٛج٠مز ـّني ٨دوه ،و٘جټق ؼجخٌ ًفٌى.
ٸمج نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 48جًر ٘٨ض منج٠ٶ ثٖضنَثټز وثټفٙجمز ووثهي ش٩رش وثٖضُضـٌ٢
و٬ 4جًثس ٘٨ض خجٴم و٬جًشني ٘٨ض منوخز ،خجٔضٜجٰز إٗض ٴٙٲ موًنز ٘٩ور خٕٹپ هّصريي خفىثذ 
٘ 9ىًثًن.
وٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور ىٸٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٍض خٌجنه أن ثټ٩ووثن ٔن لمْ ٬جًثس
ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټّجـيل ٍض من١ٵز ثټؽدجنز ،ظم ٨جوه ثِصهوثٯ ثٖضّ٩ٹٌ ىثشه خّٽّٽز
من ثټ٭جًثس ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٨وه من ثْضٔمجٗ ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټٵج٨ور ثټدفًٌز
خأٸعٌ من ٬ 5جًثس ٘٨ض مدنى ٴٌجهر ثټٵج٨ور وثټىًٔز وِٹن ثټٝدج ٟوثْضٌٰثه وثٖضوٌٰ٩ز ثټّجـٽٌز
وثټٹصٌدز ثْضوٗض رش٠ز ،وٸٽٌز ثټ١ذ خجټفوًور.
وټٱض ثٖضٌٸَ إٗض ثًشٱجٜ ٧فجًج ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري
خمفجٰ٥ز ـؽز إٗض ٔ 49هٌوث ً ونفى  88ؼًٌفجً٬ 7 ،جًثس ټٽ١ريثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٨دْ
خجٖضفجٰ٥ز ىثشهج ،مٕريث ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مٵربر ٍض ىمجً خجټٙىثًًن ،وٴٙٲ منَٻ
ثٖضىث٠ن أـمو ؼًٌذ ٍض من١ٵز ٸٌثٓ خمفجٰ٥ز ټفؾ مج أهي إٗض أرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضنَٻ وٌِجًر
ؼًٌذ.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ًىٿ ثْضًخ٩جء أًٝج ٍض مفجٰ٥ز ش َ٩منَٻ ثټٵجيض نؽٌذ ثټَ٩ي ٍض
ِٱق ؼدپ ٘رب وهمٌشه ٸٽٌج ً ٍض ٨ور ٬جًثس ؼىًز ،خجٔضٜجٰز إٗض وٴىٔ ٧هوثء وؼٌـى ٍض ٬جًثس
ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض مّؽوث ً وِىٴج ً ٔ٩دٌج ً ٍض مٱٌٳ ثټٵدٌ١ز خمن١ٵز ثټٌثهور
خجٔضٜجٰز إٗض ٰٵو ثِصهوثٯ منَٻ ٴجِم ثټٌوـجنٍ ٍض ثټؽفمٽٌز خ٭جًر وثـور مج أهي إٗض مٵصپ
ظُضظز أٔمجٗ وإ٘جخز لمّز آلًٌن خؽٌوؿ ،وٸيث ثِصهوثٯ أرسر ثٖضىث٠ن ٨يل ـنٖ خ٭جًر
وثـور أهس إٗض مٵصپ ثمٌأشني وإ٘جخز ثمٌأر ولمّز أ٠ٱجٻ خؽٌوؿ ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن مف١ز
ثټٌثهور ممج أهي إٗض مٵصپ  81مىث٠نني وؼٌؿ ٔ 41مٙج ً خٝ٩هم َضًَثټىن ٍض ـجټز ـٌؼز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ٚإفاب ١آخض ٜٔيف ققف يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٛ ٢اقع َزْ١ٝ

[/01مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ آلًٌن ،ثټٌىٿ ،إظٌ شىث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ٨وهث ً من
ثٖضىثٴ ٪ثٖضونٌز وثٖضنٕآس ثټفٌىًز خٌنهج لَثنجس ثټصفٽٌز ثټصٍ ش٭يي موًنز ٨ون خجٖضٌجه ثټٙجټفز
ټٽرشح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن مىث٠نني ثظنني ثِصٕهووث ،وأٌ٘ذ آلًٌن ،إظٌ
ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿِ ،و مأًح ثټصجًًمٍ و٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز
وثٖضنٕآس ثَضٴصٙجهًز خأٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ؼىًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ِٵىٔ ٟهٌوًن ثظنني ،وؼٌؿ آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض مّ٩ٹٌ
ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خمفجٰ٥ز شَ ،َ٩ضٰصج ً إٗض إ٘جخز ظُضظز مىث٠نني إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ټٽم٩هو ثٖضهنٍ خّىٳ ثټّدض ٍض موًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٨ور ٬جًثس مّصهوٰج ً لَثنجس ثټصفٽٌز ٍض ؼدپ ثټفوًو
وثټصٍ ش٭يي موًنز ٨ون خجٖضٌجه ثټٙجټفز ټٽرشح.
وٴجٻ ثٖضٙوً ثْضمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ ،وِد ٪ألٌي ٘٨ض
مّ٩ٹٌي ٸهُضن وثټؽمهىًي ،ٸمج ثِصهوٯ منجٍٻ ِٹنٌز خجْضرشثٯ ٍض موًًٌز ِجٴني ،ومف١ز
ثټ٭جٍ ثٖضّجٻ خموًًٌز ًثٍؿ ،خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٍض موًًٌز ثټوًًهمٍ
خمفجٰ٥ز ثټفوًور ،ؤن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ومٵٌ ثټٵىثس ثټؽىًز خأمجنز
ثټ٩ج٘مز.

ٖ َٔٛٝصاٜتػ تؤنز اعتدزاّ ايعزٚإ ايغعٛر ٟأعًش ١عٓكٛر ١ٜيف ائُٝ

[/00مايى ]6102/نيىيىزك  -طتأنح:
أٸوس من٥مز هٌىمن ًثًصْ ووشٖ ثِصموثٿ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أِٽفز ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌج ً
ش ٌٛ٩أ٨وثهث ً ٸدرير من ثٖضونٌني َضٌِمج ثْض٠ٱجٻ ټٽم.ٌ١
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض خٌجن ٘فٱٍ شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثظنني من ثٖضونٌني ٘٨ض ثْضٴپ
أٌ٘دج خهيه ثْضِٽفز ثټصٍ شفٌ٥هج م٩جهور هوټٌز ،وشم ً٘و ٍض  47أخًٌپ ثٖضجيض ٴٌح ٴًٌز ثټ٩مٌ
خمن١ٵز ٘٩ور (ٔمجٻ ثټٌمن) إ٘جخز مونٌني ٘٨ض ثْضٴپ خٵندٽز ٨نٵىهًز أټٵصهج إـوي ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ،ٸمج أٌ٘ذ ٍض  49أخًٌپ ٍض ٴًٌز ٴًٌدز من ثټفووه ثټّ٩ىهًز ،أًخ٩ز مونٌني خٌنهم ٠ٱپ
ٍض ثټ٩جرشر من ٨مٌه خؽٌوؿ ٨نومج ثنٱؽٌس ىلجبٌ ٨نٵىهًز.
وأٜجٰض هٌىمن ًثًصْ ووشٖ "هنجٷ ٬جًشني ألًٌني ٍض  44مجًىٍ ،ض من١ٵز ٘٩ور أًٝجً،
ثِصمومض ٌٰهج هيه ثټٵنجخپ من هون أن شؤهي إٗض ِٵىٜ ٟفجًج ،ټٹن ثټيلجبٌ ثټ٩نٵىهًز ثټصٍ َض
شنٱؽٌ ٘٨ض ثټٱىً ٴجهًر ٘٨ض أن شٌٙذ خؽٌوؿ أو شٵصپ ثټيًن ًٽمّىنهج خ٩و ىټٺ".

يوميات العــدوان

وٴجٻ ثټدجـغ ٍض هٌىمن ًثًصْ ووشٖ ،أوذ  ِىټٱجنٮ ثن ٘٨ض ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز ثن
ًٌ٩ٯ أن ثِصموثٿ ثْضِٽفز ثټ٩نٵىهًز ثٖضف٥ىًر ًؤىي ثٖضونٌني ولٙى٘ج ً ثْض٠ٱجٻ.
وٸجنض ثٖضن٥مز ٍض ثټعجټغ من مجًى ثټؽجًي ثشهمض ٴىي ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجِصموثٿ أِٽفز
٨نٵىهًز من ثټىَضًجس ثٖضصفور ٍض ٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض ثټٌمن.
وه٨ض هٌىمن ًثًصْ ووشٖ ٴىي ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن خجَضټصَثٿ خٕٹپ ٨ٽنٍ خ٩وٿ ثِصموثٿ
ثټيلجبٌ ثټ٩نٵىهًز ،م١جټدز مّجنوي شفجټٲ ثټ٩ووثن خمج ٍض ىټٺ ثټىَضًجس ثٖضصفور ثټصنوًو خيټٺ.
وشف ٌ٥هيه ثْضِٽفز ثَضشٱجٴٌز ثټووټٌز ټٓضِٽفز ثټ٩نٵىهًز ثټصٍ ث٨صموهج ٍض 4118ٿ ،ـىثذ  886
خٽوث ،ټٌْ خٌنهج ثټّ٩ىهًز وثټىَضًجس ثٖضصفور وثټٌمن ،وخًٌس وثٔن١ن مىٴٱهج آنيثٷ خجټٵىٻ إن
“ثټىَضًجس ثٖضصفور شٵوٿ أِٽفز ٨نٵىهًز شفرتٿ ثټرش ٟثټوٴٌٶ خأن شنٱؽٌ خٕٹپ ٸجمپ شٵًٌدج” ٍض
ِجـز ثٖضٌ٩ٸز.
و٨نومج َض شنٱؽٌ ٘٨ض ثټٱىً ،شٙدق هيه ثټيلجبٌ ثٖضىؼىهر ٍض هيه ثټٵنجخپ ٍض ثټىثٴ ٪أټ٭جمج ً ٴجهًر
٘٨ض ٴصپ مونٌني أو شٕىًههم وىټٺ خ٩و ٰرتر ٠ىًٽز ٘٨ض ثُ٠ضٴهج ،ٸمج شٵىٻ من٥مجس ـٵىٳ
ثٔضنّجن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف قًع ١ايكاٖض ٠ايتاصرن ١ٝيف تعظ

[/00مايى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ ،ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ثټصجًًمٌز ٍض ٬جًر هٍ ثټٌثخ٩ز ثټصٍ
شص ٌٛ٩ټهج ثټٵٽ٩ز ثټصجًًمٌز ثٖض١ٽز ٘٨ض موًنز ش.َ٩
وٴجٻ مّؤوٻ مفيل إن ثټ٭جًر أهس إٗض إـوثط همجً ؼَبٍ ٍض ثـو ثٖضدجنٍ خوثلپ ثټٵٽ٩ز وش١جًٌ
ثټٙمىً إٗض خ ٞ٩ثٖضنجٍٻ ثټىثٴ٩ز أِٱپ ثټٵٽ٩ز وِ ٢ـجٻ من ثټي ٌ٨ټوي ثټّٹجن ثٖضونٌني.
وٴجټض موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثِضظجً خص( َ٩خرشي ثټمٽٌوي) ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن
ثټٵٽ٩ز شص ٌٛ٩ټٽصومري م ٪کپ ٬جًر ؼىًز ،مٕرير إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ
أهس إٗض ثرضثً خجټ٭ز ٍض ثټٵٽ٩ز ثټصجًًمٌز م ٪کپ مج شفصىًهج من مىًوط ـٝجًي وإنّجنٍ َض
ً٩ى.ٛ
کمج ٴٙٲ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز.

صٝ٥ػ فًػ ايؾٛصٜ ٣عظ ٟعبز اهلل فٝزٜع باعتؾٗار جنله ٚسفٝز ٠يف غاص ٠د ١ٜٛمبأصب

[/00مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
خ٩غ ًبٌْ مؽٽْ ثټٕىًي ثْضك ٨دو ثټٌـمن مفمو ٨يل ٨عمجن خٌٴٌز َ٨ثء ومىثِجر إٗض ٝ٨ى
مؽٽْ ثټٕىًي ٨دو هللا مؽٌوًٍ ٪ض ثِصٕهجه نؽٽه وـٱٌوه نصٌؽز ټ٭جًر ؼىًز ٔنهج ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٰض منَټهم خمفجٰ٥ز مأًح.

يوميات العــدوان

ايغًط ١احملً ١ٝبقعز ٠تٓع ٞاعتؾٗار ايؾٝذ عبزاهلل بٔ ؽادع ٚمخغَ َٔ ١ضافك٘ٝ

[/00مايى ]6102/حجة  -طتأنح:
ن٩ض ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصٕهجه ثټٌٕن ٨دوهللا مفمو خن ٔجؼ ٪ولمّز من
مٌثٰٵٌه ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض وثهي آٻ أخى ؼدجًر خمن١ٵز ثټدٵ ٪موًًٌز ٸصجٯ
خ٩ٙور.
وأٔجً خٌجن ثټن ٍ٩شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه إٗض منجٴذ ثټٕهٌو وإِهجمجشه ٍض
إُ٘ضؿ ىثس ثټدني خج٨صدجًه أـو ثټىؼجهجس وثټٕمٌٙجس ثَضؼصمجٌ٨ز ثټصٍ شف٥ى خجـرتثٿ ثټؽمٌ٪
وأـو أخٌٍ ثټىؼهجء ثټيًن ٌ ُ٨ٯ ٨نه ثټفنٹز وثټدٙرير وِوثه ثټٌأي.
وټٱض ثټدٌجن إٗض أن ثټٕهٌو خن ٔجؼً ٪ـمه هللا ٸجن ـٹٌمج ً ٍض شرصٰجشه ومىثٴٱه و٨ٱٌٲ ثټنٱْ،
وٌ٠ذ ثٖض٩رش ّ
وټني ثټ٩دجًر.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َؾضٚع املغبح األٚمليب ٚفٓزم املٓتدبات ايٛطٓ ١ٝبقٓعا٤

[/00مايى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ِج٨ز مصألٌر من مّجء أمْ مرشو ٧ثٖضّدق ثْضوٖضدٍ
ثټووذ  وٰنوٳ ثٖضنصمدجس ثټى٠نٌز ثټٹجبنجن ٍض موًنز ثټعىًر ثټًٌجٌٜز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ثٖضّدق ثْضوٖضدٍ ندٌپ ثټٱٝيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ټم ًنصؾ ٨نه
أي ٜفجًج خرشًز ،ټٹنه همٌ ثٖضولپ ثټٌبٌم  ټٹدجً ثټٌٝىٯ ٍض ثٖضّدق ثْضوٖضدٍ ،ٸمج همٌ ثټووً
ثټٌثخ ٪ټٱنوٳ ثٖضنصمدجس ثټى٠نٌز وشرضً خٵٌز أهوثًه خٕٹپ ٸدري إٜجٰز إٗض شرضً ٨وهث ً من ثٖضدجنٍ
ٍض ثٖضوًنز ثټًٌجٌٜز ومنهج مٵٌ ثَضشفجه ثټٌمنٍ ثټ٩جٿ ټٹٌر ثټٵوٿ ثٖضؽجوً ټٽٱنوٳ ،وٸيث شرضً
منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر ټٽموًنز.
وثِصهؽن ثټٱٝيل ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ټٽموًنز ثټًٌجٌٜز ..مؤٸوث ً أن ثٖضدجنٍ ثټصٍ ثِصهوٰهج
ثټٵٙٲ ثٔضؼٌثمٍ ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٸجنض لجټٌز من ثْضٔمجٗ أومن ثْضِٽفز خجِصعنجء ثټفٌثِز
ثٖضونٌز ټٽؽهز ثٖضنٱير ٖضرشو ٧ثٖضّدق ثْضوٖضدٍ وـٌثِز ثٖضنٕآس ثٖض٩صجهر ټٽموًنز ثټًٌجٌٜز وىټٺ
خج٨صدجًهج منٕآس لج٘ز ټٽًٌجٌٜني وثټٕدجح ٰٵ.٢
وأٔجً إٗض أن مرشو ٧ثٖضّدق ثْضوٖضدٍ ٸجن ٍض مٌـٽصه ثْضلرير ـٌغ ټم ًصدٶ منه ِىي شٌٸٌذ
ِٵٲ ثٖضّدق وثټدُض ٟوشؽهٌَ ثٔضټٹرتونٌجس ثټمج٘ز خه ..مدٌنج ً أنه ٸجن من ثٖضٵًٌ ثَضنصهجء من ىټٺ
ٴدپ خوثًز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن ثټيي ًّصهوٯ ثْضًوثؿ وٸپ ثٖضٵىمجس وثٔضمٹجنجس
ثټفٌىًز وثټدنى ثټصفصٌز.

يوميات العــدوان

اعتُضاص ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عز ٠قافظات

[/00مايى ]6102/محافظات – طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني خٌنهم موًٌ مٌٸَ ـمجًز ثټ١ٱىټز ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥ز ـؽز".
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض
مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثٖضٌٸَي وؼدپ ثټنهوًن وٰؾ ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
مدٌنج ً أن ٬ 45جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ثټ٭ٌخٌز ٖضفجٰ٥صٍ
٘٩ور وـؽز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٨ٵدز ټىهً خمفجٰ٥ز أخني خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثټؽىًز.
وـّذ ثٖضٙوً ٰئن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱض خجټٙىثًًن ؼدپ ثټنجً خمن١ٵز ـٌٛ
مفجٰ٥ز ـؽز وټم شٌه ثٖض٩ٽىمجس ـصى ثِضن خفٌٙٽز ثټٝفجًج وثټؽٌـى ټٽٵٙٲ.

اعتؾٗار = َٛاطٓني ٚإفاب 87 ١آخض ٜٔدضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٛم اـفذٞ
بقعز٠

[/00مايى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني وأٌ٘ذ  81آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ِىٳ
ثټمٱؽٍ خموًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ِىٳ ثټمٱؽٍ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ِصز مىث٠نني وإ٘جخز ٨رشر
آلًٌن ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز وٴٙٱهج خأٸعٌ من
٘ 85جًولجً ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي إىث٨ز ٘٩ور ټٽمٌر ثْضوٗض ؤن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز
ـٌوثن خ٩ٙور.

يوميات العــدوان

يـونيــو
عؾضات ايؾٗزاٚ ٤اؾضس ٢يف ققف ععٛر ٟعًَٓ ٢طكْ ١كِ بايعافُ ١فٓعا٤

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس من ثٖضىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘دجؿ ثټٌىٿ ٘٨ض
من١ٵز نٵم خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ٠جٻ
موًِز ثټؽًٌَ ٧خمن١ٵز مٌّٺ خجْضمجنز ثټصٍ شأوي ٨وهث ً من ثْضرس ثټنجٍـز من من١ٵز نٵم
وثټيًن نَـىث إټٌهج خّدذ ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖضصىث٘پ ٖضنج٠ٵهم مج أهي إٗض ثِصٕهجه
وإ٘جخز ثټ٩وًو من ثټنجٍـني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هنجٷ ٘٩ىخجس ٍض ٨مٽٌجس ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ ټٝفجًج ثټٵٙٲ نٌ٥ث ً
َضِصمٌثًه وش١جًٌ ثټٵيثبٲ إٗض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثٖضفٌ١ز خؽدپ نٵمَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثٖضن١ٵز ثټصٍ
ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن شٵ ٪وِ ٢أـٌجء ِٹنٌز مٹص٥ز.
ٌٰمج أوٜق مٙوً خىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن أن ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ هٌ٨ض إٗض ثٖضنج٠ٶ
ثٖضصرضًر من هيث ثټٵٙٲ ٔضِ٩جٯ ثټؽٌـىَ ..ضٰصج ً إٗض أن مّصٕٱٌجس أمجنز ثټ٩ج٘مز ثِصٵدٽض
ثټ٩رشثس من ثټٝفجًج.
وأٔجً إٗض أن ٨مٽٌجس ثٔضِ٩جٯ مجشَثٻ مّصمٌر وِ ٢ثټٵٙٲ وش١جًٌ ثټٵيثبٲ ..مؤٸوث ً أن
ثٖضّ٩ٱني ًىثؼهىن ٘٩ىخجس ٸدرير ٍض ثٔضِ٩جٯ وً٩مٽىن ٍض أؼىثء لٌ١ر ټٽ٭جًز ؼٌثء ثِصمٌثً
ثټٵٙٲ.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜضفز اْتٗانات ايعزٚإ ايغعٛر ٟخالٍ اـُغ ١األٜاّ
املام١ٝ

[/10يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خفٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
لُضٻ ثټممّز ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز و ثټيي ثِصهوٯ ثٖضونٌني خٙىًر مدجرشر من لُضٻ ثټ٭جًثس
ثٖضصىث٘ٽز ٘٨ض ثٖضىث٠نني لج٘ز من ثټنّجء و ثْض٠ٱجٻ ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس.
وـّذ ثٖضٌٸَ ٰٵو ٔهوس مفجٰ٥ز ٘٩ور ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ٍض منج٠ٶ ثټفٙجمز وثٖضنَثټز
ؤوي وثٖضُضـٌ ٢وٸيث ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ وثټّىٳ ثٖضٌٸَي وأـو ثٖضّجؼو ٍض موًًٌز ثٖضُضـٌ،٢
ومنج٠ٶ ثټٵٽ٩ز و ثټن٥ري خموًًٌز ًثٍؿ وموًًٌجس ِفجًِ،جٴني ،و ثټدٵ ٪و ثټ٥جهٌ.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٵٙٲ ٘جًولٍ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ،نصؾ ٨نهج إ٘جخز
٠ٱپ خؽٌوؿ ؼٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵىهًز ٍض من١ٵز نٕىً وٸيث منج٠ٶ ثٖضنَثټز وثٖضًَٳ

يوميات العــدوان

خمفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز ،،وٴجمض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٵٙٲ ِٹجن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز
خأٸعٌ من ٘ 811جًوك ٍض ثٖضنَثټز وثټفٙجمز وثٖضُضـٌ.٢
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مدنى ًبجِز ؼجم٩ز ٨ون ولىً مٹرس
وٸًٌرت و مٙن ٪ثټ٩ٽم ټٓضٸٌجُ ثټدُضِصٌٹٌز ٍض ثټ ًٌٖ٩وشفٽٌٶ ټ١ريثن ثْضخجشيش ٍض ِمجء موًنز
٨ون ،ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثټ ،ًٌٖ٩ولَثنجس ثټصفٽٌز ٍض ؼدپ ثټفوًو وثټصٍ ش٭يي ٨ون خجٖضٌجه.
وثِصهوٯ ثټ٩ووثن ٍض ٘ن٩جء من١ٵز ٰؾ ١٨جن ،ومن١ٵز هثً ثټرشًٲ ٍض لىَضن ثټٌ١جٻ ِٵ٢
لُضټهج ثټ٩وًو من ثټٝفجًج ،خجٔضٜجٰز إٗض من١ٵز ٬رضثن ٍض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ أ٘جخض
مّصٕٱى وشّددض خٵصپ شّ٩ز مونٌني و 88ؼًٌفج ً  ،وثٖض٩هو ثٖضهنٍ ٍض موًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز،
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن مٵٌ ثټٵىثس ثټؽىًز ،و موًنز ثټعىًر ثټًٌجٌٜز ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز ،و ؼدپ
ثټنهوًن.
أمج مفجٰ٥ز ـؽز ٰٵو ثِصهوٯ ثټ٩ووثن مؤِّز ثټٹهٌخجء وممجٍن ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ ومدنى ثټٌ٨جًز
ثَضؼصمجٌ٨ز ٍض موًًٌز ـٌ ٛومن١ٵز ٸفُضن ٨ٱجً و موًًٌز ؤفز و مّ٩ٹٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي و
٨وهث ً من ثْضـٌجء ثٖضؽجوًر ټه نصؾ ٨نه ٨وهث ً من ثټٵص٘ض و ثټؽٌـى.
ثمج ٍض مفجٰ٥ز مأًح ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ثْضرشثٯ ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ ،مولپ ثٖضوًنز،
وِو مأًح ثټٵوًم.
وٍض ٨مٌثن ثِصهوٯ ثټ٩ووثن من١ٵز ظُض ثټصجًًمٌز وؼدپ ثټٹُضٌ٨ز خمن١ٵز لٌىثنٌٰ ،.مج ثِصهوٯ
ثټ٩ووثن من١ٵز ثټ٩نو ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ و ٔن ٬جًثس خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ٪ثِصهوٯ لُضټهج ثټؽرس
ثټٌثخ ٢خني همض وثټٌٜمز و ثټؽرس ثټٌثخ ٢خني همض وؼدن.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٍض من١ٵز خٌض ثټٱٵٌه مفجٰ٥ز ثټفوًور ،و
ثِصهوٯ ثټ٩ووثن مّ٩ٹٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩

إفاب ١ؽدقني يف غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓايٓارص ٠مبشافظ ١إب

[/10يىنيى ]6102/إب  -طتأنح:
شٌٜ٩ض موًنز ثټنجهًر خمفجٰ٥ز إح ثټٌىٿ ټ٭جًثس ؼىًز من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وثټ٥جټم وثټيي ًىث٘پ ث٨صوثءثشه ثټهمؽٌز وثٖضصمد١ز ٘٨ض خُضهنج.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىي
ث٠ٽٶ ظُضظز ٘ىثًًن ؼى أً٘٨ ٛض شدز ثټرشًٲ خمٌٸَ موًًٌز ثټنجهًر ممج ثِٱٌ ٨ن إ٘جخز
ٔمٙني خئ٘جخجس مصىِ١ز خجٔضٜجٰز إٗض أرضثً مجهًز لٱٌٱز ٍض ثٖضدجنٍ وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني
ثټىثٴ٩ز ٍض هيه ثٖضن١ٵز.
ونٱي ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أٸعٌ من ٠841ٽ٩ز ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ ممصٽٱز خمفجٰ٥ز إح مني
خوثًز ثټ٩ووثن أِٱٌ ٨نهج ثِصٕهجه أٸعٌ من ٔ 811م ٚوإ٘جخز أٸعٌ من  451خئ٘جخجس
ممصٽٱز خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء مني خوء ثټ٩ووثن ٘٨ض خُضهنج وـصى ثټٌىٿ.

يوميات العــدوان

إفاب ١عزراً َٔ املٛاطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بتعظ

[/10يىنيى ]6102/ثعص  -طتأنح:
أٌ٘ذ ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني خمفجٰ٥ز ش َ٩ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً من
منج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض مدنى مّصٕٱى ثټؽيثٿ ثټؽوًو خموًنز ثټنىً مج أهي إٗض أرضثً ٸدرير خجٖضدنى وإشُضٯ
ممجٍن ثْضهوًز  ..مدٌنج ً أن ٔور ثَضنٱؽجًثس أټفٵض أرضثًث ً خمّصٕٱى ثْضمٌث ٛثټنٱٌّز ثٖضؽجوً
وإ٘جخز ٨وهث ً من ثټنََضء.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز
ثټهٕمز خموًًٌز ثټصًَ٩ز مج أهي إٗض شومريهج وإ٘جخز ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١ايغٛار بايعؾٚ ١دبٌ مني ٚداَع عٜٛز ٜٔبعُضإ

[/10يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من منج٠ٶ مفجٰ٥ز ٨مٌثن خ٭جًثس ؼىًز ٨ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټّىثه خموًًٌز ثټٕ٩ز خجٖضفجٰ٥ز خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،وٸيث من١ٵز ؼدپ
ٜني ..مٕريث ً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼجم٨ ٪ىًوًن خموًًٌز ًًور.
وهثن ثٖضٙوً ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽم٩جټم ثْضظًٌز وثټصجًًمٌز خمج ٍض ىټٺ ؼجم٨ ٪ىًوًن
ثټيي ً٩صرب من ثټؽىثم ٪ثْضظًٌزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ټّضظجً وثٖض٩جټم وثٖضنج٠ٶ ثټصجًًمٌز
ًؤٸو ـٵوه ثټوٰني ٘٨ض شجًًن وآظجً ثټٌمن.

ؽٗزاٚ ٤دضس ٢يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عز ٠قافظات

[/10يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘دجؿ ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خأمجنز ثټ٩ج٘مز وممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض
ؼدپ ثټنهوًن ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من٥ٵز نٵم أهس إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز
ثټ٩رشثس من ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ٴ١٩دز خمفجٰ٥ز
ثټٝجټٍ ٪ض ـني ثِصهوٯ خ٭جًشني ؼىًصني ـٍ ثټفٙذ وؼىټز ثټٵرص خمفجٰ٥ز ش ،َ٩وٴٙٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴًٌز ثټ ٌٛ٩خمن١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ٍض ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن مّجء أمْ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض خ ٞ٩ثٖضفجٰ٥جس ممٽٱج ً
همجًث ً ٸدريث ً ًثؿ ٜفٌصه ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني.
ٰٱٍ أمجنز ثټ٩ج٘مز ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض مٵٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز
وؼدپ ثټنهوًن وٰؾ ١٨جن.
وٍض ٘٩ور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن خأٸعٌ من ٬ 84جًر ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ وثټٕ٩ز و2
٬جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خ٩ٙور ،و٬جًشني ٘٨ض خنٺ ثٔضنٕجء وثټص٩مري ومعٽهمج ٘٨ض مفٹمز
٘٩ور وِفجً خموًنز ٘٩ور ،و٬جًر ٘٨ض ِىٳ ثټمٱؽٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٨وهث ً من ثْضٔمجٗ.
وثِصٕهوس ثمٌأشني إـوثهمج ـجمپ ولمّز أٔمجٌٰٗ ،مج أٌ٘ذ  81آلًٌن ٍض ظُضط ٬جًثس
ثِصهوٰض منَٻ ثٖضىث٠ن ٨جخو أخى لٝجًر خمن١ٵز ثټمٱؽٍ خموًًٌز ِفجًٍ ،ض ـني ثِصهوٯ
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٸّجًر ثٖضٙ٩جً ٍض من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ ثټفووهًز.
ؤن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظمجن ٬جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض ثټ ًٌٖ٩وثٖض١جً وخرئ ثـمو خمفجٰ٥ز ٨ون ،ٸمج
ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض ٌ٬ح موًنز ٨صٶ خمفجٰ٥ز ٔدىر.

اعتؾٗار َٛ 8:اطٓاً ٚإفاب ١آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/16يىنيى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ٘٨ ،ض ٨وهث ً من
ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مدنى ثٖض٩هو ثټ٩جذ  ټٽم٩ٽمني وثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټصؽجًي
وممجٍن ثټٹصجح ثٖضوًيس خمٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خ٩ٙور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفجٻ آٻ ؼمٌور ثټصؽجًًز مج
أهي إٗض ثِصٕهجه ِصز مىث٠نني ٸفٌٙٽز أوټٌز ،وٸيث مفجٻ ومنجٍٻ هّ٬جن ٠جټ ٪ثټٙربي ُٰٝضً
٨ن ِىٳ ثټمٱؽٍ خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه ِد٩ز مىث٠نني.

ايطريإ ايغعٛرٜ ٟهجف غاصات٘ اؾ ١ٜٛعًَٛ ٢اقع عٝاسَٓٚ ١ٝاطٍ َٛاطٓني بتعظ

[/16يىنيى ]6102/ثعص – طتأنح:
ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مني ثټٙدجؿ ثټدجٸٌ ٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض ثٖضىثٴ ٪ثټٌّجـٌز ومنجٍٻ
ثٖضىث٠نني ٍض ٨وهث ً من منج٠ٶ مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهًٕن ِٽّٽز
من ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼدپ أمجن خصَ٩وثِصهوٯ أـٌجء مصٱٌٴز خموًنز ش َ٩خمج ٌٰهج منج٠ٶ ثټهٕمز
وثټٝدجح ؤجً ٧ثْضًخ٩ني ثټٕمجذ  ومفٌ ٢ؼدپ ؼٌر وٴًٌز ثټٝدجح ثټٌّجـٌز ومنجٍٻ مىث٠نني

يوميات العــدوان

خموًًٌز ثټصًَ٩ز خجٔضٜجٰز إٗض ٨وهث ً من ثٖضىثٴ ٪ثْضمنٌز وثټّ٩ٹًٌز خجٖضفجٰ٥ز نصؾ ٨نهج إ٘جخز ٨وهث ً
من ثٖضىث٠نني.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ Aعبع ١آالف َ <77ٚزْ ٞؽٗزاٚ ٤دضس ٢ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً٢
ائُٝ

[/16يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إن ِد٩ز آَضٯ و 511من ثٖضونٌني ِٵ١ىث مج خني ٴصٌپ وؼًٌق،
ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨نه شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أن م٥٩م ثټيًن
ِٵ١ىث من ثټٕهوثء وثټؽٌـى هم نّجء وأ٠ٱجٻ ،وهنجٷ إ٘جخجس خٽٌ٭ز وإ٘جخجس ِددض ٍض
إ٨جٴجس و٨جهجس ٍمنٌز.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصموٿ أِٽفز مفٌمز هوټٌج ً ـّذ شٵجًًٌ هٌىمن ًثًصْ
ووشٖ ،وشٵجًًٌ ثْضمم ثٖضصفور ،همٌس ثټ٩وًو من منجٍٻ ثٖضونٌني وممصٽٹجشهم خٝ٩هج شومريث ً ٸٽٌج ً
وثټد ٞ٩ثِضلٌ شومريث ً ؼَبٌجً ،وثِصهوٰض ثټدنى ثټصفصٌز من موثًُ ،ووٍثًثس ،ومفجٸم ،ومٵٌثس
ـٹىمٌز ومّصٕٱٌجس ومٙجن ،٪مّ٩ٹٌثس ُٰٝضً ٨ن ثْضمجٸن ثْضظًٌز وثټرتثظٌز ثټصٍ ش٩ىه أ٨مجًهج
إٗض مةجس ثټّنني وخٝ٩هج آَضٯ ثټّنىثس.
وٴجٻ ثټصٵًٌٌ "ټٵو ـجرصس هوٻ ثټ٩ووثن ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خٌث ً وؼىث ً وخفٌث ً وأهجنض ٸٌثمز ثټ٩جټٵني
ثټ٩جبوًن من ثټووٻ وإًٵجٰهم ٍض م١جًثس هوٻ ألٌي ټٽصٱصٌٖ وثٖض٩جمٽز ٬ري ثٔضنّجنٌز ثټصٍ شٕده
ثټص٩يًذ ـّذ ٔهجهثس ثټ٩جبوًن".
وثِص٭ٌح ثټصٵًٌٌ أن ًصم ٸپ ىټٺ ٍض ٤پ مّم ٪ومٌأي هوٻ ثټ٩جټم ومن شو ٍ٨ـٵىٳ ثٔضنّجن
وثټوًمٵٌثٌ٠ز وهٌةجس ثْضمم ثٖضصفور ومؽٽْ ثْضمن ومن٥مجس ثټ١ٱىټز وثٖضٌأر.
وهثن ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن وثِصنٹٌ شٵًٌٌ من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز ثټيي ٴجټض ٌٰه أن 91
خجٖضجبز نّدز ثٔض٘جخجس ٍض ٘ٱىٯ ثٖضونٌني نجشؽز ٨ن ًثؼ ٪ثٖضٝجهثس ..مؤٸوث ً أن هيث ٬ري ٘فٌق
و٬ري من١ٵٍ خجٖضٌر.
وٴجٻ إن "إـٙجبٌجس ثټٌ٘و وشٵجًًٌ وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز شؤٸو أن ٜفجًج ًثؼ ٪ثٖضٝجهثس َض
ًصؽجوٍ ثټـ  4خجٖضجبز من إؼمجذ  ثٔض٘جخجس " ..م١جټدج ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثټفٌجهًز ثټصفٵٌٶ ٍض هيث
ثٖضىٜى ٧وٸٕٲ ًٍٲ إه٨جء من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز".
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن مج ٴجٿ خه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثْضـو  48مجًى 4185ٿ ٍض
٨وهث ً من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 4جًثس
٘٨ض ثْضمن ثٖضٌٸَي وؼدپ ثټنهوًن وٰؾ ١٨جن.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 45جًر ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ثټ٭ٌخٌز
ٖضفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز و٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز وٴٙٱهج خأٸعٌ
من ٘ 85جًولج ً وأٸعٌ من ٬ 84جًر ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ وثټٕ٩ز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ و٬جًشني ٘٨ض خنٺ ثٔضنٕجء
وثټص٩مري خ٩ٙور ،و٬جًشني ٘٨ض مفٹمز ٘٩ور وِفجً ،و٬جًر ٘٨ض ِىٳ ثټمٱؽٍ ،مج أهي إٗض
ثِصٕهجه ثمٌأشني إـوثهمج ـجمپ وإ٘جخز أٸعٌ من ٍ 81ض ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض منَٻ ثټٌٕن
٨جخو أخى لٝجًر خمن١ٵز ثټمٱؽٍ خموًًٌز ِفجً.
وـّذ شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٰئن ٜفجًج ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منَٻ
ثټٌٕن ٨جخو أخى لرضثء ٍض ثټمٱؽٍ ثًشٱ ٪إٗض ٔ 5هوثء خٌنهم ثمٌأر ـجمپ ،و ٔن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض ِىٳ ثټمٱؽٍ نصؾ ٨نهج ِٵى٨ ٟوهث ً من ثټٕهوثء وثټؽٌـى ،وثِصهوٯ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٸّجًر ثٖضٙ٩جً ٍض من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ ثټفووهًز.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٴٽ٩ز ثټٵجهٌر وثټٵرص
ثټؽمهىًي ومّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘زخمفجٰ٥ز ش ،َ٩ٸمج ثِصهوٰض ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٨ٵدز ټىًه خمفجٰ٥ز أخني.
وٌٰمج ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجټٙىثًًن ؼدپ ثټنجً خمن١ٵز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽزٔ ،ن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظمجن ٬جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض ثټ ًٌٖ٩وثٖض١جً وخرئ أـمو خ٩ونٌٰ ،مج
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًر ؼىًز موًنز ٨صٶ خمفجٰ٥ز ٔدىر.
و ٌٛ٨شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن مج ٴجٿ خه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من ٴٙٲ ټٌىٿ ثَضظنني
ً 8ىنٌى ثټؽجًيٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض ؼدپ ثټنهوًن
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ؤن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼدپ نٵم ،وثِصهوٯ أؼهَر ثٔضًِجٻ ثٔضىثٍ ٍ٨ض
ؼدپ ٤ٱجً ،ٸمج ٨جوه ثِصهوثٯ ؼدپ نٵم خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټّىثه خموًًٌز ثټٕ٩زٍ ،ض ـني
نٱي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز ٴ١٩دز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴًٌز ثټ ٌٛ٩خمن١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ٍض ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور،
مٌثن خموًًٌز ـٌوثن ٍض وٴض مصآلٌ من
وثِصهوٯ من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ ومن١ٵز ّ
مّجء ثمْ ،ؤن أًخ٬ ٪جًثس خمن١ٵز ٜفٌجن ونصؾ ٨نهج ٨وهث ً من ثټٕهوثء وثټؽٌـى.
ؤن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشجن ٘٨ض من١ٵز خنٍ م٩جى خ٩ٙور ومعٽهج ٘٨ض من١ٵز ٰٽه موًًٌز
مؽَ وـٽٶ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي خٹعجٰز ٍض ِمجء ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ،ؤن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز
ثٖضُضـٌ ،٢و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ٸّجًر ثٖضٙ٩جً ٍض ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ.
وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجټٙىثًًن وثٖضوٌٰ٩ز من١ٵز ش٩رش وأ٠ٽٵض أٸعٌ من  61ٴيًٱز
مج خني ٘ىثًًن وموثٰ٘٨ ٪ض منج٠ٶ ثٖضُضـٌ ٢وثټفٙجمز وثټٙجٌٰز ،وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩وو

يوميات العــدوان

منجٍٻ مىث٠نني ٍض موًًٌز خجٴم ثټفووهًز ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض ؼديل ثټٕدٹز وثټنجً ٍض من١ٵز
ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ ،ومعٽهج ٘٨ض من١ٵز نٕىً خموًًٌز ثټٙٱٌثء.
وٍض مفجٰ٥ز شٔ َ٩ن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض ـٍ ثټفٙذ وؼىټز ثټٵرصٍ ،ض ـني
ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٌصمز خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشجن ٘٨ض خرئ أـمو خ٩ون ،ٸمج ٔن ٬جًر ألٌي
٘٨ض موًًٌز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.

اعتؾٗار عتَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١أصبع ١يف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜضُٖ ١ٜزإ
مبشافظ ١فٓعا٤

[/16يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني ظُضط نّجء وظُضظز أ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز هموثن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًر ؼىًز ٘٨ض ظُضظز منجٍٻ ٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټٌ٩ر موًًٌز هموثن مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ..
مٕريث ً إٗض ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ هٌ٨ض إٗض ثٖضٹجن ٔضِ٩جٯ ثٖضٙجخني ٍض ـني َض ًَثٻ ثټدفغ ؼجً
٨ن مٱٵىهًن ثظنني شفض ثْضنٵج.ٛ
وټٱض إٗض أن هيه ثٖضنجٍٻ َض شؽجوً مىثٴّ٨ ٪ٹًٌز وظٹنجس وإنمج هٍ منجٍٻ مىث٠نني ٨جهًني..
مؤٸوث ً أن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني ًٹٕٲ موي إؼٌثمه وـٵوه خفٶ أخنجء
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

اعتُضاص ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢كتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/16يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ىٸٌ مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨جوه ثِصهوثٯ مٵٌ ثټٽىثء  45مٌٹج خممْ ٬جًثس
ؼىًز ؤن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛوٜىثـٌهج خمفجٰ٥ز ـؽزٌٰ ،مج ثِصهوٯ
مدنى مؤِّز ثٔضشٙجَضس – ٌٰ ٧وثهي ٤هٌ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وخني ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض
م١جً ٨ون ثټووذ  وٸيث من١ٵصٍ ثټ ًٌٖ٩ولىً مٹرسخمفجٰ٥ز ٨ون ،و٬جًثس ألٌي ٘٨ض موًنز
ٍنؽدجً خمفجٰ٥ز أخنيٌٰ ،مج ثِصهوٯ مٽ٩ذ موًنز ٴ١٩دز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ٪خعُضظز ٘ىثًًن.
وٴجٻ إن "ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ٠جٻ ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠ننيُٰٝ ،ضً ٨ن ثِصهوثٯ ثٖضؽم٪
ثټفٹىمٍ خجټٝجټ ٪مج أهي إٗض ثِصٕهجه أـو ثٖضىث٠نني ؼٌثء ثټٵٙٲ ،ؤن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ؼدپ هٌُضن ثَضِرتثشٌؽٍ خمفجٰ٥ز مأًح".

يوميات العــدوان

وټٱض إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټصٍ ٠جټض مٵٌ ثټٵٌجهر ثټ٩ٽٌج ټٽٵىثس ثٖضّٽفزٰ ،ؽٌ ثټٌىٿ،
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء أهس إٗض إ٘جخز ِصز مىث٠نني وشرضً ٨وهث ً ٸدري من ثٖضنجٍٻ ٍض من١ٵز خري أخى
ٔمٽز و٘ن٩جء ثټٵوًمز وثټصفًٌٌ وثټٵٌجهر ثټ٩جمز.

ٚطاص ٠ايجض ٠ٚايغُه ١ٝتٓع ٞايٛن ٌٝاملغاعز يؾؤ ٕٚاؾٛر ٠بٔ بضٜو

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ن٩ض وٍثًر ثټعٌور ثټّمٹٌز ثټىٸٌپ ثٖضّج٨و ټٕؤون ثټؽىهر ثٖضهنوُ ٨دوثټٌؤوٯ مفمو ِٽ١جن
خن خًٌٺ ثټيي ثِصٕهو إظٌ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ١٨جن ..وأٔجً خٌجن ثټنٍ٩
إٗض أن ثټٕهٌو من ثټمربثس ثٖضصمٌَر ٍض ثټٵ١ج ٧ثټّمٹٍ وًصمٌَ خومجظز ثْضلُضٳ وثټصٱجنٍ ٍض أهثء
٨مٽه وًفمپ مجؼّصري ٍض ٨ٽىٿ ثټهنوِز ثٖضٹنٌٹٌز (شعٽٌؾ).

<َٓ 88ؾأ ٠تعًَٚ ١ُٝٝبٓ ٞٝقطاع املٓاٖر سق ١ًٝأٚي ١ٝألمضاص قطاع ايتعً ِٝدضا ٤ايعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٸٕٱض إـٙجبٌجس أوټٌز ټىٍثًر ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم ٨ن ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خٵ١ج ٧ثټص٩ٽٌم ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خئؼمجذ   885موًِز ومنٕأر ش٩ٽٌمٌز مىٍ٨ز ٘٨ض  88مفجٰ٥ز.
وشٕري ثټصٵجًًٌ إٗض شرضً ٴ١ج ٧ثٖضنجهؾ وثټصىؼٌه (ثټٹنرتوٻ) خمدنٌٌه ثْضوٻ وثټعجنٍ ..ـٌغ ًصٹىن
ثٖضدنى ثْضوٻ من لمّز ٠ىثخٶ ٌٰمج ًصٹىن ثٖضدنى ثټعجنٍ من ٠ 4ىثخٶ خجٔضٜجٰز إٗض شرضً 818
موًِز ومؽم٩ج ً شٌخىًج ً وِد ٪منٕآس ش٩ٽٌمٌز منهج ظُضظز مٹجشذ شٌخٌز وش٩ٽٌم خمفجٰ٥جس " شَ٩
و٨مٌثن و٘٩ور وظُضظز م٩جهو شٌخىًز منهج م٩هوًن خمفجٰ٥ز إح وم٩هو شٌخىي خ٩مٌثن ومٌٸَ
مفى أمٌز خ٩ٙور.

ايكا ِ٥بأعُاٍ ٚطٜض ايهٗضباًٜ ٤تكَ ٞغاعز املزٜض اإلقً ُٞٝيًتعا ٕٚاﻹْغاْ ٞيألَِ املتشز٠
بقٓعا٤

[/10يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
نجٴٖ ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټٹهٌخجء ثٖضهنوُ ٨جهٻ ىمٌثن م ٪مّج٨و ثٖضوًٌ ثٔضٴٽٌمٍ ټٽص٩جون
ثٔضنّجنٍ ټٓضمم ثٖضصفور خٙن٩جء ثټ٩ٙىخجس وثٖضٕجٸپ ثټصٍ ً٩جنٍ منهج ٴ١ج ٧ثټٹهٌخجء ٍض ثټٌمن
نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټفٙجً ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن.
ٸمج ِٽم ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټٹهٌخجء ثٖضّؤوٻ ثْضممٍ شٵًٌٌث ٨ن ثْضرضثً وثټمّجبٌ ثټصٍ شٌٛ٩
ټهج ٴ١ج ٧ثټٹهٌخجء نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټفٙجً ثټؽجبٌ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن ،وثټ٩ٙىخجس
وثٖض٩ىٴجس ثټصٍ شىثؼهه.

يوميات العــدوان

ٌٰمج أوٜق موًٌ ٨جٿ ټٽمؤِّز ثټ٩جمز ټٽٹهٌخجء ثٖضهنوُ لجټو ًثٔو أن لّجبٌ ٴ١ج ٧ثټٹهٌخجء
لُضٻ ثټٕهًٌن ثٖضجٌٜني خٽ٭ض  64مٽٌجً ًًجٻ ،منهج  24مٽٌجً ًًجٻ لّجبٌ ثْضرضثً ثټصٍ
شٌٜ٩ض ټهج ل١ى ٟنٵپ ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز 211ٷ.ٯ .ول١ى ٟثټٝ٭ ٢ثټ٩جذ  وثټٕدٹجس
وثٖضنٕآس ثټٹهٌخجبٌز ٍض ٨ور مفجٰ٥جس معپ ٨ون وأخني وټفؾ وش َ٩وإح و٬ريهج من ثٖضفجٰ٥جس
ثټصٍ شٕهو مىثؼهجس مّٽفز ،و 41مٽٌجً ًًجٻ لّجبٌ ٰجٴو ٠جٴز".
وأٔجً إٗض أن ثټصٵًٌٌ ثٔصمپ ٘٨ض مؽمپ ثْضرضثً وثټمّجبٌ وثٖضٕجٸپ ثټصٍ شىثؼه هيث ثټٵ١ج٧
لُضٻ ثِضونز ثْضلرير ومنهج ثنمٱج ٛثْضـمجٻ ٍض ثټٕدٹز ثټى٠نٌز إٗض  851مٌؽجوثس نصٌؽز شىٴٲ
مف١ز مأًح ثټ٭جًٍز و٨وٿ و٘ىٻ ٸمٌجس ثټىٴىه إٗض ثٖضف١جس ثټدمجًًز ٍض ثٖضمج وًثُ ٸعٌذ
خجټفوًور.وـيً موًٌ ٨جٿ مؤِّز ثټٹهٌخجء من ثټى ٪ٜثټٹجًظٍ ټٽمؤِّز وثټيي ٴو ًٙپ إٗض
٨وٿ ٴوًشهج ٘٨ض هٰ ٪مٌشدجس ثٖضى٤ٱني وثټ٩جمٽني ٌٰهج ،وشرضً ٸعري من ثټٵ١ج٨جس ثْضلٌي
ثٖض٩صمور ٘٨ض هيث ثټٵ١ج ٧معپ ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٙجن ٪وٴ١ج ٧ثٖضٌجه و٬ريه.

تٗزّ عزراً َٔ املٓاطٍ َٚغذز قض ١ٜايٓذز األمحض مبزٜض ١ٜايضمُ ١بإب دضا ٤ققف طريإ
ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/10يىنيى ]6102/إب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء أمْ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض ٴًٌز ثټنؽو ثْضـمٌ خموًًٌز
ثټٌٜمز مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٴًٌز
ثټنؽو ثْضـمٌ مج أهي إٗض شهوٿ منَټني ومّؽو خجټٵًٌز.
وثِصنٹٌ ثٖضٙوً ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضّجؼو خج٨صدجًهج ممجټٱز
ټٓضٌ٨ثٯ وثټٵىثنني ثټووټٌز وثٔضنّجنٌز.

اعتؾٗار َٛ;7اطٓاً ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزراً َٔ احملافظات

[/10يىنيى ]6102/محافظات – طتأنح:
ثِصٕهو 21مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وهث ً من ثٖضفجٰ٥جس
أمْ ثْضًخ٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) أن 41مىث٠نج ً ثِصٕهووث
وأٌ٘ذ  8آلًٌن ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٘رب خموًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز
٘٩ور ..مٕريث ً إٗض أن هيث ثټٵٙٲ أهي إٗض شهوٿ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشرضً ٨وهث ً آلٌ منهج.
وټٱض إٗض أن  6مىث٠نني ثِصٕهووث خمن١ٵز ثٖضنَثټز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ؼٌثء ثِصهوثٯ ٌِجًر ٸجنض
شٵٽهم خٵيًٱز هخجخز من أـو مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء أهي إٗض
ثِصٕهجه  2مىث٠نني وإ٘جخز  84آلًٌنَ ..ضٰصج ً إٗض ثټٵٙٲ ٔمپ مؽم 44 ٪مجًى ؼىثً وٍثًر
ثٔضُ٨ضٿ ومّ٩ٹٌ ثٔضىث٨ز وؼدپ ٌ٨دجن وهثً ثټٌبجِز خـ ٬ 6جًثس وؼدپ ثټنهوًن.
ّ
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مفجٰ٥ز ـؽز ثِصهوٯ ثټٽىثء  45مٌٹج ٍض موًًٌز
٨دْ ،ٸمج شم ثِصهوثٯ مدنى ؼمٌٷ ـٌ ٛخٵٙٲ ٘جًولٍ وموٰ٩ِ ٍ٩ىهي.
وأٸو ثٖضٙوً ثټّ٩ٹٌي أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور إى
ٔن ٬ 88جًر ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض وثهي نٕىً ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ٩ٌٝز خموًًٌز ًثٍؿ،
خجٔضٜجٰز إٗض ٴٙٲ ٘جًولٍ ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ،و٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٘رب خموًًٌز
ِفجً ،و٬ 6جًثس ٘٨ض وثهي ثخى ؼدجًر خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٰه موًنز ٘٩ور خ٩ور ٬جًثس ،و2
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ميثح خموًًٌز ثټٙٱٌثء ،و٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټ٩دُضء وثٖضّٽفٵجس خموًًٌز
ِفجً ،و٬ 2جًثس ثِصهوٰض ٨مجًر ٌِ٩و خن ؼجخٌ ٍض من١ٵز ًٌِم خ٩ٙورُٰٝ ،ضً ٨ن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز خجٴم.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضنٙىًر وأټٵى
ٴنجخپ ً٩صٵو أنهج مفٌمز هوټٌجً ،خجٔضٜجٰز إٗض ٬ 4جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٌٕن ٨عمجن وثٖضنٙىًر،
وظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثٖضنٙىًر وألٌي ٘٨ض ثټٌٕن ٨عمجن.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 7جًثس ٘٨ض أـٌجء مصٱٌٴز من موًنز ثټفوًور
وٸيث ٬ 7جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټٹمذ ومف١ز ثټٹهٌخجء مج أوٴ٨ ٪وهث ً من ثټؽٌـى.

ؽٗٝز ٚعؾض ٠دضس ٢دضا ٤غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓسَاص

[/10يىنيى ]6102/ذماز – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ٨رشر آلًٌن إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضّ٩ٹٌي
ثټٵٕٽز وِجمز خموًنز ىمجً خ٩ور ٬جًثس.
وأوٜق مٙوً ٠دٍ خهٌةز مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ أن مىث٠نج ً ثِصٕهو ٰىً إِ٩جٰه إٗض ثٖضّصٕٱى
مصأظٌث ً خؽٌثـه ثټصٍ أٌ٘ذ خهج ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ،ٸمج أٌ٘ذ ٨رشر آلٌون خٌنهم ٠ٱٽز
إ٘جخصهج خجټ٭ز.
وأٔجً إٗض أن ٨وهث ً من ٍؼجؼجس نىثٰي مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ شهٕمض ،خجٔضٜجٰز إٗض ٨وهث ً من
ثْضِٵٲ ثټٙنجٌ٨ز ټٽ٭ٌٯ ..منىهج ً خفووط شٽىط ٍض ٌ٬ٯ ثټ٩مٽٌجس ؼٌثء شنجظٌ ثټَؼجػ وثْضشٌخز
إظٌ ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ثټٵٕٽز وثټيي ًٵ٘٨ ٪ض مّجٰز ٴًٌدز ٍض ثټؽهز ثٖضٵجخٽز
ټٽمّصٕٱى.
وأٰجه مٙوً مفيل أن ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ٖضّ٩ٹٌ ثټٵٕٽز شرضًس خأرضثً خجټ٭ز ،ٸمج
ثِصهوٯ ثټٵٙٲ مدجن وهنجؼٌ ٍض مّ٩ٹٌ ِجمز.

يوميات العــدوان

وشَثمن ثټٵٙٲ مًٍ ٪جًر ټىٰو من ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ إٗض مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ ،ټُضُ٠ض٘٨ ٧ض نٕجٟ
مف١ز إنصجػ ثْضوٸّؽني وثټصٍ شم شَوًوهج خمىټو من ٴدپ ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ ،وش٭ ٍ١ثـصٌجؼجس
٨وهث ً من ثٖضّصٕٱٌجس من ثٖضنج٠ٶ ثٖضفٌ١ز ،ٸمج ث٠ٽ ٪ثټىٰو ٘٨ض ثـصٌجؼجس ثٖضّصٕٱى ثټيي
ًّصٵدپ ٨رشثس ثټفجَضس من ثٖضفجٰ٥جس ثٖضؽجوًر.

ْا٥ب ٚطٜض ايجكاف A١ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف املعامل األثضٚ ١ٜايتاصرن ١ٝقاٚي ١يطُػ
ٖٚ ١ٜٛتاصٜذ ايؾعب ايُٝين

[/10يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجټض نجبذ وًٌٍ ثټعٵجٰز هوي أخُضن إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ ثِصهوٯ ثٖض٩جټم ثْضظًٌز
وثټصجًًن ثټٌمنٍ ٍض مفجوټز منه ټ١مْ م٩جټم هىًز وشجًًن ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
ؼجء ىټٺ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵوشه خٙن٩جء ،ثټٌىٿ ،وىټٺ ٔضُ٠ض ٧وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ ثٖضفٽٌز وثټووټٌز
٘٨ض ثْضرضثً ثټصٍ شٌٜ٩ض ټهج ثٖضىثٴ ٪ثْضظًٌز وثٖضنج٠ٶ ثټصجًًمٌز ٍض ثټٌمن من ٴدپ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ ثټيي ثِصهوٯ ثټصجًًن ثټٌمنٍ وثٖض٩جټم ثْضظًٌز ٌٰهج.
وأٜجٰض أخُضن  :إن ثٖض٩جټم ثْضظًٌز وثټصجًًمٌز َض ش٩نٍ آظجً ثټٌمن ٰفّذ خپ ش٩نٍ ثٔضنّجنٌز
وثټ٩جټم أؼم ،" ٪مّصنٹٌر ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽرتثط ثٔضنّجنٍ وثټصجًًمٍ ثټٌمنٍ
خج٨صدجً ىټٺ ٨مُضً إؼٌثمٌج ً ولٌٴج ً ټُضشٱجٴٌجس ثټووټٌز.
وشجخ٩ض  :شىثؼه ثټٌمن ٨ووثنج ً ٤جٖضج ً وؼجبٌث ً من ٴدپ ؼريثنه َض ټيشء أو ِدذ وإنمج ـٵوث ً ٘٨ض مج
ًمصٽٹه ثټٌمنٌىن من ممَون شٌثظٍ وظٵجٍض ًمصو إٗض آَضٯ ثټّنني ،خپ هنجٷ شٌثط ظٵجٍض ًمنٍ ٬نٍ
٘٨ض مّصىي ثټرشٳ ثْضوِ." ٢
من ؼجنده أٔجً ًبٌْ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً وثٖضصجـٲ مهنو ثټٌّج ٍ٬إٗض أن ثټهٌةز ٔٹٽض ټؽنز
٠ىثًا ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثِضظجً ثټصجًًمٌز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز
وشىظٌٵهج وًٰ ٪شٵجًًٌ لج٘ز خهج.
وخني أن ثټٽؽنز ٴجمض خ٩مٽهج وشٽٵض خُض٬جس من ممصٽٲ ثٖضنج٠ٶ ،مّصٌٜ٩ج ً ثٖض٩جټم ثْضظًٌز
وثټصجًًمٌز ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مني خوثًصه ومنهج مّؽو ـمٌثء ٨ٽذ ٍض موًًٌز
ِنفجن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ،وموًنز خٌثٴٖ ثْضظًٌز خموًًٌز مؽًَ وموًنز رصوثؿ خمأًح ،وٴٽ٩ز
٘رير ثټصجًًمٌز ومصفٲ ٨ون "ٴرص ثټ٩دوذ " خ٩ون ،وٴًٌز ٰؾ ١٨جن ثټصجًًمٌز خأمجنز
ثټ٩ج٘مز ،وهثً ثټفّن خموًنز همض خجټٝجټ ،٪وموًنز ٘٩ور ثټصجًًمٌز وٜىثـٌهج وٸيث ؼجم٪
ثٔضمجٿ ثټهجهي خ٩ٙور ثټيي ً٩ىه شأًًمه إٗض ٨ 811جٿ وٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ثټصجًًمٌز خص ،َ٩وموًنز
٘ن٩جء ثټصجًًمٌز ،وموًنز ٍخٌو ثټصجًًمٌز ،وٴرص ٬موثن وثٖضصفٲ ثټى٠نٍ ،ومصفٲ ثٖضىًوط
ثټٕ٩دٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز.

يوميات العــدوان

وٴجٻ إن "ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مصفٲ ىمجً ثٔضٴٽٌمٍ وهمٌه خٕٹپ ٸجمپ وٴٽ٩ز خجؼپ
ثْضظًٌز وِو مأًح ومّؽو ٨ىًوًن خموًًٌز ثټٕ٩ز وموًنز ظُض ثټصجًًمٌز خمفجٰ٥ز ٨مٌثن وهنجٷ
٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ وثِضظجً وثټرتثط ثټصجًًمٍ ټم ًصم ً٘وه وشىظٌٵه ـصى ثِضن".
وټٱض إٗض أن مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٰض خٕٹپ ٸجمپ وأ٘دفض مفجٰ٥ز منٹىخز ُٰٝضً ٨ن
مفجٰ٥ز ـؽز ټم شٌه م٩ٽىمجس منهج ٖضج شٌٜ٩ض ټه ثِضظجً ثټصجًًمٌز ٌٰهج ..م٩صربث ً أن ثټرتثط هى مج
ًمٌَ ثټ٩مٶ ثټفٝجًي وثټصجًًمٍ ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
ٌٰمجثِصٌٜ٩ض وٸٌپ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٽمفجٰ٥ز ٘٨ض ثٖضون ثټصجًًمٌز أمز ثټٌٍثٳ ؼفجٯ ثٖضون
ثټصجًًمٌز ثټصٍ شٌٜ٩ض َضِصهوثٯ من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خمج ٌٰهج موًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز
وثْضـٌجء ثٖضؽجوًر ټٵرص ٬موثن ومٵربر لًَمز ثټصٍ خهج رضًق ثټٕج ٌ٨ثټٌمنٍ ثټٹدري ٨دوهللا
ثټربهونٍ ،وثټّىٳ ثټٕ٩دٍ خموًنز ٍخٌو وموًنز ًًٌم ثټصجًًمٌز.

اعتؾٗار = َٛاطٓني ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓاؿزٜز٠

[/10يىنيى ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو  6مىث٠نني وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ټٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وهث ً
من أـٌجء موًنز ثټفوًور ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثْضـٌجء وثٖضنج٠ٶ خموًنز ثټفوًور مج أهي إٗض شهوٿ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشرضً
٨وهث ً آلٌ منهج.
وټٱض إٗض أن ثټٵٙٲ شّدذ ٍض ثٔص٩جٻ ـًٌٶ خمىټوثس ثټٹهٌخجء ثٖضّصأؼٌر ثټصجخ٩ز ټرشٸز ثْضهٌثٿ
ثٖضؽجوًر ٖضن١ٵز ثټٹمذ.

األَِ املتشز A ٠عزر ايٓاطسني يف اي ُٔٝاصتفع إىل أنجض َٔ ًَ ٕٛٝؽدك

[/10يىنيى ]6102/نيىيىزك – طتأنح:
أ٨ٽنض ثْضمم ثٖضصفور ثًشٱج٨ ٧وهث ً ثټنجٍـني ٍض ثټٌمن إٗض أٸعٌ من مٽٌىن ٔم ٚمني أوثِ ٢مجًُ
ثٖضجيض ٸنصٌؽز ټٽ٩ووثن ثټيي ًص ٌٛ٩ټه ثټدٽو من ٴدپ ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز.
وٴجٻ ثٖضصفوط خجِم ثٖضن٥مز ثټووټٌز ِصٌٱجن هوؼجًًٺ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ أمْ إن "ثْضًٴجٿ ش٥هٌ
أن أ٨وثه ثټنجٍـني مٌٔفز ټٽًَجهر ٸٽمج و٘ٽنج إٗض منج٠ٶ ؼوًور" ٍض ثټٌمن.
وأوٜق ثٖضصفوط مّصٕهوث ً خصٵجًًٌ مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټصنٌّٶ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ،أن نٙٲ
أ٨وثه ثټنجٍـني ٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٔمجٻ ٌ٬ح ثټٌمن ومفجٰ٥ز ثټٝجټ ٪ؼنىح ثټدُضه.
وٸجنض ثٖضن٥مز ثټووټٌز ٴو أ٨ٽنض ٍض  89مجًى ثٖضجيض أن ٨وهث ً ثټٌمنٌني ثټيًن نَـىث من هًجًهم
شؽجوٍ ثټنٙٲ مٽٌىن ٔم ٚمني ٔهٌ مجًُ ثٖضجيض.

يوميات العــدوان

وًأشٍ ىټٺ وِ ٢شفيًٌثس ثٖضن٥مجس ثټووټٌز من شٱجٴم ثْضٍمز ثٔضنّجنٌز ونٵ ٚثټ٭يثء ،خ٩ومج
أ٘دق ـىثذ   84.5مٽٌىن ًمنٍ ً٩جنىن من نٵ ٚثْضمن ثټ٭يثبٍ وخًَجهر مٽٌىنٍ ٔم ٚممج
ٸجن ٨ٽٌه ٴدپ ثْضٍمز.

اعتؾٗار َٛاطٓ ١يف ققف يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل يف َزٜض ١ٜايغرب٠

[/10يىنيى ]6102/إب – طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر ش٩مپ ًثٌ٨ز أ٬نجٿ ،ثټٌىٿٍ ،ض ٴٙٲ ؼىي ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ٴًٌز
ثټٌّؽجً خُضه ثټؽمج ٍ٨خموًًٌز ثټّربر مفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي ٬جًشني
ؼىًصني وٴ٩ض خني مّ٩ٹٌ ثټفمَر وٴًٌز مفٌح وټم ًّٱٌ ٨نهج وٴى ٧أي إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي ثټ٭جًر ثټعجنٌز ٘٨ض من١ٵز هجًپ ثټّٽٵجء خُضه
ثټٌٕ٩دٍ خنٱْ ثٖضن١ٵز أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه ثمٌأر ش٩مپ ًثٌ٨ز أ٬نجٿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًشني ثټؽىًصني لٽٵصج ـجټز من ثټي ٌ٨خني ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء ٍض ثٖضنج٠ٶ
ثٖضّصهوٰز ،وأهس إٗض نَوؿ ثْضهجذ  نصٌؽز و٘ىٻ ٔ٥جًج شٽٺ ثټ٭جًثس إٗض منج٠ٵهم وٴٌثهم.

ؽٗزا ٤بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ إثض تٛافٌ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عً ٢عز ٠قافظات

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ إن  7مىث٠نني ثِصٕهووثٍ ،ض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ٨وهث ً من منجٍٻ
ثٖضىث٠نني خموًًٌز مؽَ خمفجٰ٥ز ٘٩ورَ ،ضٰصج ً إٗض أن ـٌٙٽز ٔهوثء مؽًَر ٠ريثن ثټ٩ووثن
خمن١ٵز ٘رب خموًًٌز ِفجً خجٖضفجٰ٥ز ثًشٱ٩ض إٗض ٔ 24هٌوث ً وظمجنٌز ؼٌـى ث٬ٽدهم من
ثټنّــجء وثْض٠ٱجٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ
لىًمٹرس وثټ ًٌٖ٩ؤدٹز ثَضشٙجَضس خؽدپ ـوًو ،ٸمج ثِصهوٯ ٔىثً٧؛ ثْضًخ٩ني وثټممّني
وثټّصني خموًنز ش ،َ٩وٸيث ٴًٌز ثټٵجخپ وؼدپ مّىً ووثهي ٤هٌ ٍض موًًٌز هموثن مفجٰ٥ز
٘ن٩جء خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜغتػضب َٛقف فًػ األَٔ َٔ عزّ إفزاص قضاص مز اجملاطص
ايغعٛر ١ٜعل ايؾعب ايُٝين

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِص٭ٌح ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن مىٴٲ مؽٽْ ثْضمن ثټيي ټم ًٙوً أي ٴٌثً ٜو ثٖضمٽٹز
ثټّ٩ىهًز ثټصٍ شٌشٹذ أخٕ ٪ثٖضؽجًٍ وثټؽٌثبم خفٶ أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وأو٘ٽصه خّدذ ثټفٙجً
إٗض و ٪ٜٸجًظٍ.

يوميات العــدوان

وأٸو ثٖضٌٸَ ٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨نه ثټٌىٿ  -شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه  -أن ؼٌثبم
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًٕهو ټهج ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز خمج ٌٰهج ثْضمم ثٖضصفور ،مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ٸعٲ ٬جًثشه ثټؽىًز مؤلٌث ً خٕٹپ ٨نٌٲ ٍض أوِج ٟثٖضون وثټٵٌي ممج شّددض ٍض ثټ٩وًو من
ثټٝفجًج خني ثٖضونٌني ،وأرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس.
وً٘و شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټعُضظجء ً 4ىنٌى ثټؽجًي ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًزَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټ ،ًٌٖ٩وظُضط ٬جًثس
٘٨ض م١جً ٨ون ثټووذ  و٬جًر ألٌي ٘٨ض ثٖضُ٩ض ،وٸيث ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ ًٌٖ٩خمفجٰ٥ز
٨ون.
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن مدنى ثټٵٌجهر وثْضًٸجن خمن١ٵز ثټصفًٌٌ خٵٽذ
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټّج٨ز ثټعجنٌز ټٌُضً ووٴٜ ٪فٌصهج  6مونٌني وشرضً ٨وهث ً من منجٍٻ وممصٽٹجس
ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز ثٖضؽجوًر.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن مدنى مؤِّز ثَضشٙجَضس – ٌٰ ٧وثهي ٤هٌ أهس إٗض ِٵىٔ 6 ٟهوثء و
أًخ٩ز مىث٠نني َضٍثټىث شفض ثْضنٵج ٛأ٬ٽدهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټٽىثء  45مٌٹج ٍض ٨دْ ،وموًنز
ـٌ ٛوٜىثـٌهج ،وٴٙٲ خجټٙىثًًن وثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض موًًٌز ـٌ ،ٛو٨جوه ثِصهوثٯ مٵٌ ثټٽىثء
 45مٌٹج خـ ٬ 5جًثس.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ـٍ ؼمٌور خموًنز ٘٩ور أهس إٗض ثِصٕهجه ِصز
مىث٠نني منهم  4نّجء و وإ٘جخز  86آلًٌن وٴٙٱض ثټٵىثس ثټّ٩ىهًز من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ
خموًًٌز ًثٍؿ ،ؤن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٬جًشجن ٘٨ض مفُضس شؽجًًز ومنجٍٻ خّىٳ ثټ٩نو ،ٸمج شم
ثِصهوثٯ مٹصذ ثټرتخٌز وممجٍن ثټٹصذ خموًنز ٘٩ور ومدنى ٸٽٌز ثټرتخٌز خ٩ور ٬جًثس.
ٍض ـني ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أـٌجء مصٱٌٴز ٍض موًنز مفجٰ٥ز ش َ٩خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس وٴٙٲ ؼدپ أمجنٌٰ ،مج ٔن ٬جًشجن ٘٨ض وثهي لٝرير خموًًٌز ٴٱٽز ٨يً خ٩مٌثن.
وٍض مفجٰ٥ز إح ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني موًًٌز ثټٌٜمز مّصهوٰج ً منَٻ
ثټٌٕن ثټٕجهٌي و٬جًر ألٌي ٘٨ض مدنى رش٠ز ثټنؽور.
و ٌٛ٨شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن مج ٴجٿ خه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىٿ ثَضًخ٩جء ثٖضىثٰٶ 4
ًىنٌى ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨رشًن ٬جًر
ؼىًز ٘٨ض مؽم 44 ٪مجًى وثټٌٙجنز خىِ ٢ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٍض أوٴجس ممصٽٱز نصؾ ٨نهج
ثِصٕهجه أًخ٩ز مونٌني و 6ؼٌـى ؼٌثـهم ل١رير ،وشّددض ٍض أرضثً خٽٌ٭ز ٍض ثٖضنجٍٻ ثٖضفٌ١ز
وثٖضؽجوًر.
ونٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض ؼدپ ٌ٨دجن ٌ٬خٍ ثټ٩ج٘مز ،وثِصهوثٯ هثً ثټٌبجِز خـ
٬ 6جًثس وـٽٵض ثټ١ريثن خجِصمٌثً ؤن ٬ 81جًثس ٘٨ض ؼدپ ثټنهوًن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض ثټٽىثء  45مٌٹج خ٩دْ ،وٴٙٱض ٴىثس
ثټّ٩ىهًز خجټٙىثًًن وثٖضوٌٰ٩ز مدنى ؼمٌٷ ـٌٌٰ ،ٛمج ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٬ 88جًر ٘٨ض
منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض وثهي نٕىً خ٩ٙور ،وٴٙٲ خجټٙىثًًن من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ وثِصهوٰض
٬جًشجن من١ٵز ثټ٩ٌٝز خموًًٌز ًثٍؿ.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ٘رب خموًًٌز ِفجً خ٩ور ٬جًثس أهس إٗض
ثِصٕهجه  41مىث٠نج ً وؼٌؿ ظمجنٌز آلًٌن ٍض ـني ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٌِجًر ٸجنض شٵپ
ِصز مىث٠نني أهي إٗض ثِصٕهجههم ٍض ثټًٌ١ٶ ثټىث٘پ خني مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز.
ونٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِض ٬جًثس ٘٨ض وثهي أخى ؼدجًر ،وثِصهوٯ موًنز ٘٩ور ؤن
أًخ٬ ٪جًثس ٍض ميثح موًًٌز ثټٙٱٌثء ،و٬ 6جًثس ٘٨ض ثټ٩دُضء وثٖضّٽفٵجس موًًٌز ِفجً،
و٬2جًثس ٘٨ض ٨مجًر ٌِ٩و خن ؼجخٌ ٍض من١ٵز ًٌِم ،ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض خجٴم.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثٖضنٙىًر وأټٵى ٴنجخپ ً٩صٵو أنهج مفٌمز
هوټٌج ً ـّذ ٔهىه ٌ٨جن ،ؤن ٬ 4جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٌٕن ٨عمجن وثٖضنٙىًر ،وظُضط ٬جًثس ٘٨ض
ثٖضنٙىًر وألٌي ٘٨ض ثټٌٕن ٨عمجن.
وثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أـٌجء مصٱٌٴز من موًنز ثټفوًور ،ؤن ٬ 7جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ
ثټٹمذ ومف١ز ثټٹهٌخجء وِٵ ٢خّددهج ٨وهث ً من ثټؽٌـى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠عًَ ٢زصع ١ايٓٛص مبزٜض ١ٜايتعظ١ٜ

[/10يىنيى ]6102/ثعص – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ٬ ،جًر ؼىًز ثِصهوٰض موًِز ثټنىً خمن١ٵز ثټهٕمز موًًٌز
ثټصًَ٩ز مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر شّددض ٍض شهوٿ أؼَثء ٸدرير من
ثٖضوًِز وشرضًس ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر ټٽموًِز.

اعتؾٗار َٛاطٓني يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢املظاصع مبزٜضَٝ ١ٜز ٟعذ١

[/10يىنيى ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجًن ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمَثً ٧خموًًٌز مٌوي مفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز( ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ثٖضن١ٵز خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس مج أهي ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وشرضً ثٖضن١ٵز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ م٥٩م ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ـؽز خٕٹپ ًىمٍ
و٘٨ض موثً ثټّج٨ز مج ًوٻ ٘٨ض ثټفٵو ثْض٨مى ټٽن٥جٿ ثټّ٩ىهي شؽجه ثټٌمن وثټٌمنٌني ومٵوًثس
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

يوميات العــدوان

َهتب ايغٝاس ١مبشافظ ١فٓعاٜ ٤ز ٜٔاعتٗزاف املٛاقع ايغٝاس َٔ ١ٝقبٌ طريإ ايعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
هثن مٹصذ ثټٌّجـز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثِصهوثٯ ثٖضىثٴ ٪ثټٌّجـٌز من ٴدپ ٴىثس ثټ٩ووثن خٵٌجهر
ثټّ٩ىهًز وثټصٍ ٸجن آلٌهج ثِصهوثٯ مدنى هثً ثټفؽٌ خىثهي ٤هٌ خموًًٌز هموثن خ٩و ٨رص
ثټٌىٿ.
وث٨صرب ثٖضٹصذ ٍض خٌجن شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أن ثِصهوثٯ معپ هيه ثٖضىثٴ٪
ثټٌّجـٌز وثْضظًٌز ًمعپ ثِصهوثٰج ً ټصجًًن وشٌثط وهىًز ٸپ ثټٌمنٌني و٨ووثن ِجٌٰ ٜو ثټٌمن
ثْضً ٛوثٔضنّجن وثټفٝجًر.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف املعٗز ايتكين مبشافظ ١سَاص

[/12يىنيى ]6102/ذماز  -طتأنح:
٨جوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٰؽٌ ثټٌىٿ ٘٨ض ثٖض٩هو ثټصٵنٍ خمن١ٵز
ثټوًح ٔمجٻ موًنز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ىمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ مدنى
ثٖض٩هو خٕٹپ ٸيل ٍض ٨مپ هّصريي ًٹٕٲ ثټصمد ٢وثټفٵو ثټيي ًٹنه ثټ٩ووثن ټٽٌمن أًٜج ً
وإنّجنجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أمْ ثټممٌْ مّ٩ٹٌ ثټٵٕٽز خموًنز ىمجً ومّ٩ٹٌ
ِجمز وأټفٶ أرضثًث ً خ٩وهث ً من أٴّجٿ مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ ؼٌثء ثټٵٙٲ.

اعتؾٗار عبعَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١أنجض َٔ  87آخض ٜٔدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً٢
َٓاطل بقعز٠

[/12يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني وإ٘جخز أٸعٌ من ٨رشر آلًٌن ٸفٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ وثٖضوًًٌجس خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ًـدجن خموًًٌز موًنز ٘٩ور ٘دجؿ ثټٌىٿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني
وإ٘جخز ظمجنٌز آلًٌن.
وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خموًًٌز ٬مٌ أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز خٌنهم نّجء
وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ ..مدٌنج ً أن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ٜفٌجن خموًًٌز مؽَ.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي مج ًَثٻ ًفٽٶ ٍض ِمجء موًًٌجس ومنج٠ٶ مفجٰ٥ز ٘٩ور ـصى
ثټٽف٥ز.

يوميات العــدوان

ايطريإ ايغعٛر ٟؽٔ غاصات عً ٢عزراً َٔ املٓاطل مبشافظ ١تعظ

[/12يىنيى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز
ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ؼدپ ثټؽٌر ومن١ٵز ثټَنىػ مج أهي إٗض إ٘جخز ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني وشرضً منجٍټهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطك ١ايٓذز األمحض مبزٜض ١ٜايغٝاْ ٞقافظ ١إب

[/12يىنيى ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټنؽو ثْضـمٌ خموًًٌز ثټٌّجنٍ
مفجٰ٥ز إح ثټىثٴ٩ز ٘٨ض ل٘ ٢ن٩جء – ش.َ٩
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ْضمن
وثِصٵٌثً ثټٌمن أ٠ٽٶ ٘جًولني ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثټنؽو ثْضـمٌ مج أهي إٗض أرضثً ٍض
٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وشرضً ًٌ٠ٶ ٘ن٩جء ش َ٩وًٌخ ٢مفجٰ٥ز إح خمفجٰ٥جس ش َ٩وټفؾ و٨ون.

اعتؾٗار َٛ 88اطٓاً ٚدضح عزراً آخض دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛرَ ٟجًح عاِٖ عذ١

[/12يىنيى ]6102/حجة – طتأنح:
ثِصٕهو  88مىث٠نج ً وؼٌؿ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض معٽغ ٨جهم
خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
مّجًٌٰن ٍض معٽغ ٨جهم مج أهي إٗض ثِصٕهجه  88مىث٠نج ً ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن مىث٠نني ثِصٕهوث ،ثټٌىٿ ،ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضَثً٧
خموًًٌز مٌوي مفجٰ٥ز ـؽز.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بعُضإ

[/12يىنيى ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وؼٌؿ آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض منج٠ٶ
خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٌِجًر
نٵپ مصىِ ٢شفمپ مىثيش وأ٬نجٿ خمن١ٵز وثِ ٢خفٌٯ ِٱٌجن وٴجٌ٠ر نٵپ ظٵٌپ شفمپ مىثه
٬يثبٌز ټٽمىث٠نني وثټنجٍـني وثٖضصرضًًن من ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه أًخ٩ز وؼٌؿ
آلًٌنٌٰ ،مج ٔن ٬جًثس ألٌي ٘٨ض ٴٱٽز ٨يً نصؾ ٨نهج إ٘جخز ِد٩ز مىث٠نني.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ٚإفابَٛ = ١اطٓني إثض غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜمخض بعُضإ

[/12يىنيى ]6102/عمسان – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ لمّز آلًٌن إظٌ م٩جوهر ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ ،ثِصهوثٯ من١ٵز
آٻ خجټفّني خموًًٌز لمٌ مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض منَٻ مىث٠ن خمن١ٵز آٻ خجټفّني مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن ٘٨ض ثټٱىً ،وؼٌؿ
لمّز آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ،ـجَضس خٝ٩هم ل١رير ،ؼٌي نٵٽهم إٗض مّصٕٱٌجس موًنصٍ
لمٌ و٨مٌثن.

غاصات َتهضص ٠عً ٢فعز٠

[/12يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 81جًثس ٘٨ض من١ٵز خنٍ ِ٩و وؼدپ مٌثن،
وِض ٬جًثس ٘٨ض موًنز ٘٩ور ،وظمجن ٬جًثس ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ـٌوثن
خجٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار ;; َٛاطٓاً ٚإفاب ١أنجض َٔ  877آخض ٜٔيف سق ١ًٝأٚي ١ٝيًعزٚإ ايغعٛر ٟعً٢
َبٓ ٢ايكٝار ٠ايعًٝا

[/12يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو  22مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  811آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مدنى ثټٵٌجهر ثټ٩ٽٌج ټٽٵىثس ثٖضّٽفز خمن١ٵز ثټصفًٌٌ وِ٢
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً خىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثټصفًٌٌ أهي أًٝج ً إٗض شومري منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشرضً ٨وهث ً
ٸدري منهجَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مجٍثټض شٵىٿ خ٩مٽٌجس ثٔضنٵجى ټٽمىث٠نني ثټيًن
ً٩صٵو أنهم مجٍثټىث شفض أنٵج ٛمنجٍټهم ثټصٍ همٌهج ثټٵٙٲ.
وأٔجً إٗض أنه شم إِ٩جٯ ثٖضٙجخني إٗض مّصٕٱٌجس ثټ٩ج٘مز ثټصٍ ش٩جنٍ أوٜج٩٘ ٧دز من نٵٚ
ٔوًو ټٓضهوًز وثٖض٩وثس ثټ١دٌز وشَثًو أ٨وثه ثټٝفجًج ثټصٍ شّصٵدٽهج ثٖضّصٕٱٌجس ًىمٌجً.

يوميات العــدوان

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜضٜيت به ٌٝاملري ٚسريإ ٚقض ١ٜرغٝر عذ ١إىل @<
ؽٗٝزاً ٚأنجض َٔ َ ?7قاباً

[/12يىنيى ]6102/حجة – طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌصٍ خٹٌپ ثٖضري وـريثن خمفجٰ٥ز ـؽز إٗض 59
ٔهٌوث ً وأٸعٌ من  81مٙجخجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وهث ً ٜفجًج ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًِز ٨مٌ خن ٨دوثټ ًََ٩وِٹن ثْض٠دجء وثٖضٌٸَ ثټٙفٍ خجٖضوًًٌز ومنَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري ثًشٱ ٪إٗض ٔ 49هٌوث ً و 41مٙجخجًَ ..ضٰصج ً إٗض أنه شم ثنصٕجٻ  89ؼعز
ؼوًور من شفض ثْضنٵج.ٛ
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً ٜفجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضمٌم ثټنجٍـني
خموًًٌز ـريثن وٴًٌز هٌ٬ؾ خجٖضفجٰ٥ز ثًشٱ ٪إٗض ٔ 41هٌوث ً وأٸعٌ من  61مٙجخجً.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني ٚدضح مخغ ١يف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/12يىنيى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وؼٌؿ لمّز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٴًٌز ثټٵجخپ خموًًٌز ِفجً خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خَ٩ټز ثٖضهجىً موًًٌز ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر و٠ٱٽٌهج
وإ٘جخز أًخ٩ز آلًٌن ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي وث٘پ ٬جًثشه ثټؽىًز ،مّصهوٰج ً ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌم 
ثټيي ًٌخ ٢مفجٰ٥جس ٘٩ور و٨مٌثن و٘ن٩جء ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٸعٲ شفٽٌٵه مني
ثټٙدجؿ ثټدجٸٌ ـصى ٤هٌ ثټٌىٿ.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ّ
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أمْ ثټّدض موًًٌز ِجٴني خممْ ٬جًثس ؼىًز
نصؾ ٨نهج شهوٿ أًخ٩ز من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثِصٕهو ٘٨ض إظٌهج ثمٌأر وؼٌؿ آلٌ.

اعتؾٗار ;َٛ 8اطٓاً ٚإفاب ١عزراً آخض دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟؿافً ١صناب
بًشر

[/10يىنيى ]6102/لحج – طتأنح:
ثِصٕهو  82مىث٠نج ً وأٌ٘ذ آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټفجٰٽز نٵپ ؼمجٍ ٍ٨ض
ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خمفجٰ٥ز ټفؾ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ټفؾ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ ـجٰٽز ټٽنٵپ ثټؽمج ٍ٨شٵپ ٨رشثس ثٖضّجًٌٰن ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ٴٌح موًنز ثټٱٌٙپ مج

يوميات العــدوان

أهي إٗض ثِصٕهجه  82مىث٠نج ً وإ٘جخز آلًٌنَ ..ضٰصج ً إٗض أنه شم إِ٩جٯ ثٖضٙجخني إٗض ثٖضّصٕٱٌجس
ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس مٹصذ خًٌو من١ٵز ٘رب مج أهي إٗض
شومريه خجټٹجمپ ..مؤٸوث ً أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًفجوٻ مّج٨ور ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ
وهجهي ٨ن ًٌ٠ٶ شٹعٌٲ ثټ٭جًثس ثټؽىًز خهوٯ ٌ٨ٴٽز شٵوٿ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ټوـٌ
مجشدٵى من شٽٺ ثټ٩نجرص ٍض خ ٞ٩منج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طكيت فرب
ٚآٍ َظصٚع مبزٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/10يىنيى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  81مىث٠نني وأٌ٘ذ آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ټٵٙٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي من١ٵصٍ وثهي ٘رب وآٻ مًَو ٧خموًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ٘رب
خموًًٌز ِفجً خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثِصٕهو ٘٨ض إظٌهج  6مىث٠نني ٸمج أٌ٘ذ آلًٌن خٌنهم نّجء
وأ٠ٱجٻ.
وأٜجٯ ٸمج ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ مًَو ٧خموًًٌز ِفجً ممج
أهي إٗض ثِصٕهجه  2مىث٠نني خٌنهم ٠ٱُضن وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ.
ونىه ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ثټمَثبن خموًًٌز ِفجً و٨وهث ً من
ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ٸصجٯ ومن١ٵز ثٖضُضـٌ ٢إٜجٰز إٗض ٴٌجمه خٵٙٲ موٰ٘٨ ٍ٩ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز.
َضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض منَٻ ومف١ز خمن١ٵز ٨ني ،و٬ 2جًثس ٘٨ض
ٴًٌز ثټ٩ٌٝز ٍض موًًٌز ٔوث ،و٬ 7جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٍ 848ض موًًٌز ٸصجٯ ،وٴٙٲ خجٖضوثٰ٪
ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز.

َغتؾف ٢عٝإ ايضٜف ٞمبشافظ ١فٓعاٜ ٤تعضض ألمضاص نبري ٠دضا ٤غاصات يطريإ ايعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ش ٌٛ٩مّصٕٱى ٌِجن ثټًٌٱٍ ْضرضثً ٸدرير ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ٌِجن موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ثٖضّصٕٱى ثټوٸصىً مفمو ثټرسثؼٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثٖضّصٕٱى
شْ ٌٛ٩ضرضثً ٸدرير ؼوث ً ؼٌثء ثټٵٙٲ ٘٨ض ثٖضن١ٵزَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شهٕم نىثٰي
ثٖضّصٕٱى خجټٹجمپ وشٱٹٺ أخىثخه وشّجٴ ٢أؼَثء من ؼوًثنه.

يوميات العــدوان

وٴجٻ "ـوط ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي وؼمٌ ٪ثټٹجهً ثټ١دٍ ٍض ِجـز ثٖضّصٕٱى وټم شفوط أي إ٘جخجس
وثټفموهلل" ،مؤٸوث ً أن ثټٹجهً ثټ١دٍ ثټ٩جمپ خجٖضّصٕٱى ٌِىث٘پ شٵوًم لومجشه ثټُضٍمز
ټٽمىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز خجِصموثٿ مدنى آلٌ".
وأٜجٯ إن "ثٖض٩وثس وثْضؼهَر ثټ١دٌز ِٽٌمز وهٍ خفجؼز إٗض ٌ٘جنز ټهج ؼٌثء ثټٵٙٲ "َ ،ضٰصج ً إٗض
أن ثټٱرتر ثْضلرير ٔهوس شونٍ ٍض مّصىي ثټمومجس ثټ١دٌز ثٖضٵومز ټٽمىث٠نني ؼٌثء ثن٩وثٿ مجهر
ثټوًَٻ ُٰٝضً ٨ن ٔفز ثْضهوًز ثټ١دٌز.

إفاب ١ثالث َٔ ١أطباَ ٤غتؾف ٢ايغبعني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١ايغبعني

[/10يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٌ٘ذ ظُضظز من ثْض٠دجء خمّصٕٱى ثټّد٩ني ټٓضمىمز وثټ١ٱىټز ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثټّد٩ني خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق نجبذ موًٌ ٨جٿ ثٖضّصٕٱى ثټوٸصىً هُضٻ مفمو ثټدفٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي أهي إٗض شهٕم نىثٰي ثٖضّصٕٱى خجټٹجمپُٰٝ ،ضً ٨ن شّجٴ ٢أخىثح ٌ٬ٯ
ثټ٩مٽٌجس وثټ٩نجًز ثٖضٌٸَر ټٓض٠ٱجٻ وثټنّجء ثټصٍ شأظٌس ٸعريث نصٌؽز ِٵى ٟثټّٵٲ ثٖضّص٩جً ټهج
وش١جًٌ نىثٰي ثټ٭ٌٰز وشهوٿ ثٔضهثًر ثټ٩جمز ټٽمّصٕٱى خٕٹپ ٸيل.
وٴجٻ " إن ثټ٩مپ ثټ١دٍ ثٔضنّجنٍ ٍض ثٖضّصٕٱى شىٴٲ ـجټٌج ً خجِصعنجء ثټ٩مپ ٍض ٴّمٍ ـٝجنز
ثْض٠ٱجٻ وثټ٩نجًز ثٖضٌٸَر خ١جٴز  41خجٖضجبز ٰٵ ٢من إؼمجذ  ٸجهً ثٖضّصٕٱى وىټٺ نصٌؽز ثٌ١ٜثً
ثټٹجهً ثټ١دٍ ټٽم٭جهًر خّدذ ٔور ثټٵٙٲ ".
وأٜجٯ  :إن ثٖضّصٕٱى شرضً ٸعريث ً ؼٌثء ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثٖضّصمٌر ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
ثٖضنج٠ٶ ثټٵًٌدز منه ..ـٌغ شرضً ممَن ثْضهوًز ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ٘٨ض ؼدپ نٵم وشىٴٲ
ثٖضىټو ثټٹهٌخجبٍ ثټمجٗ خجٖضّصٕٱى ثټيي ًمعپ ٨جمُضً ًبٌٌّج ً ٍض شمٹٌننج من ثټٵٌجٿ خمومجشنج
ثټ١دٌز".
وو٘ٲ ثټوٸصىً ثټدفٌي و ٪ٜمّصٕٱى ثټّد٩ني خجٖضًَي ..مدٌنج ً أنه ً٩جنٍ من ٨وٿ شىٌٰ
ثٖضفجټٌپ ثټ١دٌز وثټمٌى ٟثټؽٌثـٌز وثٖضفجټٌپ ثټىًًوًز ونٵ ٚثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز
ثټمج٘ز خجٖضّصٕٱٌجس خمج ٌٰهج أهوًز ثټصموًٌ ...وٴجٻ " ش١٩ٽض ٨وهث ً من ثْضؼهَر وثٖض٩وثس
ثټ١دٌز نصٌؽز ٨وٿ وؼىه ٴٌ٬ ٪١جً ټهج ؼٌثء ثټفٙجً ثټؽجبٌ ثټيي ٌٰٜصه هوٻ شفجټٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمنُٰٝ ،ضً ٨ن ـؽم ثټومجً ثټيي ٠جٻ ثٖضّصٕٱى لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز ؼٌثء
ثټرضخجس ٘٨ض من١ٵز ثټّد٩ني ونٵم ".
وشجخ : ٪ټٵو شفمٽنج ٸعريث ً من ثٖض٩جنجس وثټ٩ٙىخجس ثټصٍ وثؼهصنج لُضٻ ثټّد٩ني ًىمج ً ثٖضجٌٜز من
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،وټوًنج أمپ ٍض شؽجوٍ هيه ثټ٩ىثبٶ خص٥جٌٰ ؼهىه ثټؽمٌ .." ٪م٩ربث ً ٨ن أِٱه
ثټٕوًو ٖضج ټفٶ خجٖضنٕآس ثټ١دٌز وثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز من أرضثً ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض مٵوًثس ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

يوميات العــدوان

وثِصنٹٌ موًٌ ٨جٿ مّصٕٱى ثټّد٩ني ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمّصٕٱٌجس وثٖضٌثٸَ
ثټ١دٌز ..مؤٸوث ً أن ثْضٌ٨ثٯ وثٖضىثظٌٶ ثټووټٌز شؽٌٿ وشفٌٿ وشمن ٪ثِصهوثٯ شٽٺ ثٖضنٕآس ثټصٍ
شٵوٿ ثټمومجس ثټ١دٌز ثټُضٍمز ټٽمىث٠نني وثٖضؽصم ٪خٕٹپ ٨جٿ.

إفاب ١أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛرَ ٟز ١ٜٓسضض عذ١

[/10يىنيى ]6102/حجة – طتأنح:
أٌ٘ذ أًخ٩ز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز ـٌ ٛثټفووهًز
خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٔن
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ٤ٱٌ خفؽز ،وثِصهوٰض ثټّؽن ثٖضٌٸَي خجٖضفجٰ٥ز.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟميٓع طا٥ض ٠إغاث ١ملٓظُ ١أطبا ٤بالسزٚر َٔ اهلبٛط يف َطاص فٓعا٤
ايزٚيٞ

[/10يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ موًٌ ٨جٿ م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  لجټو ثټٕجبٲ إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من ٪ثټٌىٿ ٠جبٌر شجخ٩ز
ٖضن٥مز أ٠دجء خُضـووه من ثټهدىٍ ٟض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ .
وأٸو ثټٕجبٲ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أؼرب ثټ١جبٌر ثټصٍ
ٸجنض شفمپ مّج٨وثس ٠دٌز ټٽمّصٕٱٌجس ثټٌمنٌز ٘٨ض ثټ٩ىهر إٗض م١جً ؼٌدىشٍ خ٩و أن ٸجنض
هلٽض أؼىثء مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأٔجً ثټٕجبٲ إٗض أن هيث ثټصرصٯ ثټهمؽٍ من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًؤٸو موي ـٵوه ٘٨ض
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ..م١جټدج ً من ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٔضنّجنٌز إهثنز هيه ثټصرصٰجس وثټٝ٭ٔ ٢ضًٵجٯ
ثټ٩ووثن وٰٺ ثټفٙجً ثټؽجبٌ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن.

تنضص عزراً َٔ َٓاطٍ َز ١ٜٓفٓعا ٤ايكزمي ١دضا ٤اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟفُع ايعضمٞ

[/12يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مّؤوٻ خىٍثًر ثټعٵجٰز ،إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ،ثټٌىٿ ،مؽم ٪ثټوٰج٧
(ثټٌ٩يض) ثټصجًًمٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز وثټيي ً٩ىه شجًًن خنجبه إٗض مج ٴدپ لمّمجبز ٨جٿ ،مج أهي
إٗض شرضً أؼَثء ٸعرير منه ،وٸيث شرضً ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز
ثټصجًًمٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،إٗض أن ٨وهث ً من منجٍٻ موًنز ٘ن٩جء
ثټصجًًمٌز ثټصٍ ً٩ىه شجًًن إنٕجبهج إٗض مةجس ثټّنني وموًؼز ٜمن ٴجبمز ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ ،شهومض
ٍض ـني شٌٜ٩ض ألٌي ْضرضثً ؼَبٌز.

يوميات العــدوان

وٴجٻ ثٖضٙوً إن ثِصهوثٯ ثٖضىثٴ ٪ثټصجًًمٌز وثْضظًٌز مؤرش ٘٨ض ثټفٵو ثټيي ًٹنّه ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ وثټيي ًو ٍ٨مٌثًث ً ومجٍثٻ ٨رب وِجبٽه ثٔضُ٨ضمٌز ثٖضأؼىًر أنه ًّ٩ى إٗض ـمجًز
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍٍ ،ض ثټىٴض ثټيي ًٌشٹذ ٍض ـٵه ؼٌثبم إخجهر ؼمجٌ٨ز وًّصهوٯ شجًًمه ثټًٌ٩ٶ.
وه٨ج ثٖضٙوً من٥مز ثټٌىنٌّٹى وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثٖضهصمز خجٖضؽجٻ ثټعٵجٍض وثټصجًًمٍ إٗض شفمپ
مّؤوټٌجشهج إٍثء مج ًٌشٹده ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ـٶ شٌثط ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثټٝجًح ٍض أ٨مجٳ
ثټصجًًن.

اعتؾٗار َٛ :اطٓني ٚإفاب ; ١آخض ٜٔيف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١بٝت ايشفٝف
َزٜضُٖ ١ٜزإ

[/12يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز خٌض
ثټيٌٰٲ موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩مٽٌجس مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أهي إٗض
شومري ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشرضً ثټٹعري منهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٸجن ٴو ثِصهوٯ مدنى ثَضشٙجَضس خمن١ٵز
وثهي ٤هٌ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء مج أهي إٗض شرضً أؼَثء ٸدرير من ثٖضدنى.

اعتؾٗار ْ :غا :ٚ ٤أخضٜات يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ َٛاطٓني مبٓطكَ ١ضإ
بقعز٠

[/12يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهوس ظُضط نّجء ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مّجء أمْ وٰؽٌ ثټٌىٿ منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز مٌثن مج أهي إٗض شهوٿ ٨وهث ً
منهج وشرضً ألٌي.
ٸمج أٌ٘دض ظُضط نّجء خؽٌثؿ ممصٽٱز ،إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز
مٌثنَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ،و٬جًر ٘٨ض من١ٵز
ثٖضنَثټز ،وظُضط ٬جًس ٘٨ض مف١ز ٬جٍ ٍض من١ٵز مّصدج.
من ؼهز ألٌي أوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ٔجـنجس نٵپ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز خمن١ٵز ثٖضهجىً موًًٌز ِفجً
شفمپ ـٙز ثٖضَثً٨ني من مجهر ثټوًَٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ثټصٍ ِصىٍ٘٨ ٧ض ثٖضَثً٨ني
شأشٍ ٍض إ٠جً إنٵجى مج شدٵى من ثٖضَثً ٧ثټصٍ ٴىض ٨ٽٌهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓايكاعز ٠بإب

[/12يىنيى ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ؼدپ ثټ ًٌٌ٩خموًنز ثټٵج٨ور موًًٌز ىي ثټّٱجٻ مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني
٘٨ض من١ٵز ثٖضوثؼٌ خموًنز ثټٵج٨ور وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټيي ًٌخ ٢مفجٰ٥صٍ إح وش ..َ٩مٕريث ً إٗض أن
أرضثًث ً ټفٵض خجټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني يف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١ايعض ٟمبز ١ٜٓتعظ

[/12يىنيى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وأٌ٘ذ ِصز آلًٌن خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ
٘٨ض من١ٵز ثټٌ٩ي خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
من١ٵز ثټٌ٩ي خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز وإ٘جخز ِصز آلًٌن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض ؼنىح رشٳ مٌنجء ثٖضمج لٽٱض
أرضثًث ً ٸدرير خممصٽٹجس ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار; َٛاطٓني يف اؾٛف

[/12يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱُضن وثمٌأر ثِصٕهووث ،خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثټٌصمز خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

ٚطاص ٠ايقش ١تٛد٘ ْزا ٤االعتػاث ١ايجاْ ٞيؾضنا ٤ايتُٓ ١ٝايقشٚ ١ٝاؾٗات املاحن ١ملغاعز٠
ايكطاع ايقش ٞيف ائُٝ

[/01يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
وؼهض وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن نوثء ثِص٭جظز ټٽمٌر ثټعجنٌز إٗض رشٸجء ثټصنمٌز ثټٙفٌز
وثټؽهجس ثٖضجنفز وثٖضن٥مجس ثټووټٌز ٖضّج٨ور ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن.
وأٸو خٌجن ٘جهً ٨ن وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه
أن و ٪ٜثټ مومجس ثْضِجٌِز ولج٘ز ثټمومجس ثټٙفٌز ٍض ثټٌمن ً٩جنٍ من شفوًجس ؼمز شٱجٴمض
نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن و ٪ٜثټمومجس ثټٙفٌز شوهىً خٕٹپ مصّجً ٧لُضٻ ثټٱرتر ثټٵٙرير ثٖضجٌٜز وثټيي
ًٌَ٩ي إٗض ِددني أِجٌِني ،ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټفٙجً ثټٵجيس وثټٕجمپ (خًٌج ً وخفًٌج ً و ؼىًجً)
٘٨ض ثټٌمن وثِصمٌثًه ټٽٕهٌ ثټعجټغ ٔجمُضً ټؽمٌ ٪ثټّٽ ٪خمج ٌٰهج ثټىٴىه وثْضهوًز .
وأوٜق ثټدٌجن أن نٱجه ثٖضمَون ٍض ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټ٩جمز ؼ٩پ ثٖضٌىض ً٩صموون ٘٨ض ممَون
ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ من ثْضهوًز مني خوثًز ثټفٙجً وٴو خوأس ثټٹعري من ثْضهوًز ثِضن خجټنٱجى خجټٱ٩پ من
ثټٵ١ج ٧ثټصؽجًي ثټمجٗ وخٽ٭ض ٔور ثَضـصٌجػ ټوي ثټ٩وًو من ثٖضٌىض ټٽدفغ ٨ن أهوًز منصهٌز
ثټُٙضـٌز َضِصموثمهج إن وؼوس.
وٴجٻ َ ":ض ًمٹن ثِصعنجء أي من ثْضهوًز إَض أن ثْضٔو إټفجـج ً هٍ شٽٺ ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټمج٘ز
خجْضمٌث ٛثٖضَمنز وثټص٩جمپ م ٪ثټفجَضس ثټ١جًبز ،ٸأهوًز ـجَضس ًٍث٨ز ثْضٝ٨جء (ثټٹ٘ض وثټٹدو..
ثټن) وأهوًز ومفجټٌپ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي وثټهٌمىٌٰٽٌج ،وثټرس٠جن وثټّٹٌي ثٖض٩صمو ٘٨ض ثْضنّىټني،
وأهوًز ثټصموًٌ ،ومّصٽَمجس نٵپ ثټوٿ إٗض ٬ري ىټٺ.
وظمن ثټدٌجن ثٖضّج٨وثس ثټ١دٌز ثٖضٵومز ټٽٌمن لُضٻ ثټٱرتر ثٖضنرصمز ً٬م ٘٩ىخز ثٖضٌـٽز ..مؤٸوث ً
أن ثْضهوًز ثٖضٕجً إټٌهج أُ٨ضه ټم شٙپ أو ټم ًّمق ټهج خجټى٘ىٻ ټٽٌمن ٨رب ثټٵ١ج ٧ثټصؽجًي وټم
شٕمٽهج ٴىثبم ثْضهوًز ثټصٍ و٘ٽض ٨رب ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثټؽهجس ثٖضجنفز ٨وث خ ٞ٩ثَضِصعنجءثس
ثټٵٽٌٽز.
وأ٨صرب ثټدٌجن ثټؽهو ثټيي خيټه رشٸجء ثټصنمٌز ثټٙفٌز م ٪ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن وثټنصجبؾ ثټصٍ
ٖضّهج ثٖضىث٠ن ٨رب ِنىثس مهوهر خجَضنهٌجً أمجٿ ث٨ني ثټؽمٌ ٪لُضٻ ثْضًجٿ ثټٵجهمز ..مٕريث ً إٗض أن
ثټٹجًظز ِصفپ لُضٻ ثْضًجٿ ثټٵجهمز خ٩و أن خجشض ـٌجر آَضٯ ثٖضىث٠نني ثٖض٩صموًن ٘٨ض شٽٺ ثْضهوًز
٘٨ض ثٖضفٺ.
وټٱض إٗض أن ثټنوثء ٨مو ٘٨ض ثټرتٸٌَ ٘٨ض ٴجبمز ثـصٌجػ ثْضهوًز ثٖضٌٰٵز ټٕور ثَضـصٌجػ إټٌهج ،وټٽ٩وهث ً
ثټٹدري من ثټفجَضس ثټصٍ ًمٹن إنٵجىهج وٸيټٺ ټّهىټز ومدجرشر ثټفپ وهى "ثهلجٻ شٽٺ ثْضهوًز إٗض
ثټدٽو " إمج ٨رب ثټٵ١ج ٧ثټصؽجًي أو ٨رب أي من٥مز شصمٹن من شٌّري ًـُضس ؼىًز أو خفًٌز إٗض
هثلپ ثټٌمن.
وثلصصم ثټدٌجن  :إن أظٌ ثْضهوًز ثٖضيٸىًر ٌِٹىن ٸدريث ً ومٽمىِج ً ٍض ثټفٱج٘٨ ٣ض لومجس ٘فٌز
٨وًور وټى خجټفو ثْضهنى ،إى ً٥پ ثَضـصٌجػ ٸدريث ً ٰ٘٩ض ِدٌپ ثٖضعجٻ ًصؽجوٍ ٨وهث ً ـجَضس ثټرس٠جن ٍض
ثټٌمن  45أټٲ ـجټز وًدٽٮ ٨وهث ً ٍثً ٍ٨ثټٹ٘ض وثټٹدو وثْضٝ٨جء ثْضلٌي ثٖضٌٜ٩ني َضنصٹجِز ٨جؼٽز
أټٱني و  51ـجټز و٨وهث ً ثٖضٌىض ثٖض٩صموًن ٘٨ض ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي ٍض ثٖضٌثٰٶ ثټفٹىمٌز ٰٵً ٢صؽجوٍ
أًخ٩ز آَضٯ ـجټز خوون ثٖضّصٕٱٌجس ثټّ٩ٹًٌز وثټمج٘ز ـٌغ ًٵوً ثَضـصٌجػ ټؽٽّجس ٌّ٬پ
ثټٹ٘ض (ؼٽّصني ثِدىٌ٨ج ً ټٽمًٌ )ٞخأٸعٌ من  511أټٲ ؼٽّز ٍض ثټ٩جٿ وهنجٷ ثټ٩وًو من
ثٖضفجٰ٥جس أ٨ٽنض نٱجه ثٖضفجټٌپ ټوًهج وأ٬ٽٵض نصٌؽز ټيټٺ وـوثس ٌّ٬پ ثټٹ٘ض ٌٰهج.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛاطٔ دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قفً ١عشص بعُضإ

[/01يىنيى ]6102/عمسان – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ أًخ٩ز آلًٌن خٌنهم ثمٌأر ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض
مٌٸَ موًًٌز ٴٱٽز ٨يً مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مٌٸَ موًًٌز ٴٱٽز ٨يً وثِصهوٯ مدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ وِىٳ
ثٖضوًًٌز مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهٌو وأًخ٩ز ؼٌـى ـجټز خٝ٩هم ـٌؼز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً ؼدپ إًهٌ ثٖض١پ ٘٨ض مٌٸَ موًًٌز ثټٵٱٽز وٸيث ـٙن
نىثٓ ثټصجًًمٍ ثټيي ًٵٍ ٪ض مٌشٱ ٪ٴمز خىِ ٢ؼدپ إًهٌ.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/01يىنيى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټم ٢ثټ٩جٿ ٍض موًًٌز ًثٍؿ
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني خ٩ور ٬جًثس خجٔضٜجٰز إٗض ٴٙٲ ٘جًولٍ
وموٰ٩ِ ٍ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ ثٖضًَٳ وؼدپ ثټنجً وثٖضُضـٌ ٢وثٖض٭ٌجټز وش٩رش ؤٵوٿ وخٌٿ وثټؽدپ
ثْضـمٌ وثٖضنَثټز.

تزَري قط ١ؼ ٌٜٛنٗضبا ٤خٛص َهغض بعزٕ دضا ٤ققفٗا َٔ طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/01يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
شٌٜ٩ض مف١ز شفىًپ ٸهٌخجء لىً مٹرس خمفجٰ٥ز ٨ون ثټٌىٿ إٗض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وثِصٕهجه أـو ثټٱنٌني وـجًُ ثٖضف١ز وىټٺ خ٩و أًجٿ من
إُ٘ضـهج من ٴدپ ثټٱٌٳ ثټهنوٌِز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خىٍثًر ثټٹهٌخجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أهي إٗض ثن١ٱجء
ٔجمپ ټٽٹهٌخجء ٘٨ض موًًٌجس ومنج٠ٶ ٸًٌرت وثٖضُ٩ض وثټصىثهٍ ولىً مٹرس وثټٵٽى٨ز.

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ ٜغتعضض تكضٜض ٙايـ 88ؾضا ِ٥ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/00يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ه٨ج ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثٖضؽصم ٪ثټووذ  إٗض وٴٲ ٰىًي ټٽفٌح وثټرضخجس
ثټؽىًز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ثټٌمنٌز وثَضټصَثٿ خجټٵجنىن ثټووذ  ټفمجًز ثٖضونٌني.

يوميات العــدوان

وؼوه ثَضبصُضٯ لُضٻ ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ٨ٵوه ثټٌىٿ َضِصٌ٩ث ٛشٵًٌٌه ثټووًي ثټـ88
ټؽٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن ه٨ىشه ٖضن٥مجس ثْضمم ثٖضصفور وثٖضؽصم ٪ثټووذ  ټٽ٩مپ
٘٨ض وٴٲ وإهثنز ٴصپ ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وشومري منجٍٻ ثټّٹجن ٍض ثٖضون ثټٌمنٌز وٰٺ ثټفٙجً وٰصق
ثٖضؽجٻ ثټؽىي وثټدفٌي ټٕض٬جظز ټٽّٹجن وو٘ىٻ ثٖضىثه ثټ١دٌز وثټ٭يثبٌز ټٽٌمن.
وأٔجه خؽهىه ثټؽٌٖ و ثْضمن وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ثټيًن ًوثٰ٩ىن ٨ن ثټٌمنٌني ؼٌثء هيث ثټ٩ووثن
ثټوث٨م ټٕضًهجح وثټٵىي ثٔضًهجخٌز خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز.
وثِص ٌٛ٩ثَضبصُضٯ ٍض شٵًٌٌه ثټـ 88ؼٌثبم شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضونٌني ٍض ثټٌمن
وثِصمٌثًه خجټٵٙٲ ثټؽىي وثټٵيثبٲ ثټٙجًولٌز ٘٨ض ثٖضونٌني ٍض أ٬ٽذ ثٖضون ثټٌمنٌز م ٪شٌ٩ٙو
ثِصهوثٯ منجٍٻ مىث٠نني مفوهر شٵٍ ٪ض شؽم٩جس ِٹجنٌز وشفٌ ٢خهج منٕآس لومٌز ٨جمز.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثِصمٌثً ثټفٙجً ًصّدذ ٍض ـجټز إنّجنٌز ٘٩دز ؤجٴز ټٽّٹجن ٍض ثټٌمن
وًمٽٶ م٩جنجر ٔوًور ًٵجخٽه من ٪ثټ٩ووثن هلىٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز وخمج ًؤٸو همؽٌصه و٨وٿ
ثٸرتثظه خممجټٱز ثٖضىثظٌٶ ثټووټٌز ومدجها ثټٵجنىن ثټووذ  ثٔضنّجنٍَ ،ضٰصج ً إٗض ثِصمٌثً ٌ٬جح ثټٝمري
ثټ٩جٖضٍ و٩ٜٲ مىثٴٲ ثٖضوثٰ٩ني ٨ن ـٵىٳ ثٔضنّجن وثٖض٩نٌني خفمجًصهج وٍض مٵومصهج من٥ىمز
ثْضمم ثٖضصفور.
وشٌ١ٳ ثټصٵًٌٌ إٗض ؼٌثبم ثټٵصپ وثٔضخجهر خفٶ ثٖضونٌني وثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وثټٌٕىك ٍض ثٖضون
وثْضًًجٯ ثټٌمنٌز ..مٕريث ً إٗض ثټووً ثټّٽدٍ ٖضؽٽْ ثْضمن ثټووذ  و٨ؽَه ٍض ثشمجى مىٴٲ إًؽجخٍ
ټٹٲ ثټٵصپ ٨ن ثټٌمنٌني وإخجهر ثټّٹجن ٍض ثټٵٌي وثٖضون وثٖضنج٠ٶ ثټٌمنٌز.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن ثًشٹذ مؽجًٍ ؼمجٌ٨ز لُضٻ أٸعٌ من
ٔهًٌن لٽٱض ٔ 4742هٌوث ً خٌنهم ٠ 674ٱُضً و 551ثمٌأر ،خجٔضٜجٰز إٗض ؼٌؿ أٸعٌ من 6828
ؼًٌق خٌنهم ٠ 255ٱُضً و 442ثمٌأر.
وشنجوٻ ثټصٵًٌٌ ثٖضنجٍٻ وثْضٔمجٗ ثټيًن ثِصهوٰهم ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وِ ٢ثـٌجء
ِٹجنٌز خ٭ٌ ٛوٴٙو ؼنجبٍ ټٵصٽهم ٍض ٨وهث ً من ثٖضفجٰ٥جسُٰٝ ،ضً ٨ن ثِصهوثٯ مفجٰ٥ز
٘٩ور ومج شص ٌٛ٩ټه من شهؽري ونٵپ ٴرسي ټٽّٹجن ٸىنهج من١ٵز ـووهًز.

اعتؾٗار عؾضَٛ ٠اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/00يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٨رشر مىث٠نني خٌنهم ظمجن نّجء وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٨وهث ً من منج٠ٶ وموًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خرئث ً ټٽمٌجه ٍض من١ٵز ثټٵوٿ خموًًٌز ـٌوثن أهس إٗض ِٵى ٟشّ٩ز ٔهوثء خٌنهم ِد٪
نّجءٌٰ ،مج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني ؼىًصني ظُضظز منجٍٻ ٖضىث٠نني ٍض موًًٌز مٌثن
نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه ثمٌأر مّنز وؼٌؿ آلٌ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ خنٍ ٌ٘جؿ
خموًًٌز ًثٍؿ خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ لَثن مٌجه وموًِز ثټنجرص ثْضٌ٠وٓ وؼدپ ًأُ ٌ٨ىس ٍض
مٌثن وؼدپ ثٖضٱصجؿ ٍض ـٌوثن.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أـو منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز خجٴم ،و٬جًر
ألٌي ثِصهوٰض من١ٵز ثټؽمٌمز ٍض مٌثن.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜايػ ٌٝباؾٛف

[/00يىنيى ]6102/الجىف ـ طتأنح:
ثِصٕهو  4مىث٠نني ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌز ثټ٭ٌپ
خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٸمج ٴٙٲ مدنی ٌٰ ٧ثٖضؤِّه ثْضٴصٙجهًز خموًنز ثټفَٿ مج أهي إٗض
أرضثً مجهًز خجٖضدنی ومدجنٍ مّصٕٱی ثټفَٿ ثټ٩جٿ وٌٰ ٧ثَضشٙجَضس ثٖضؽجوًر ټٽمدنی هون وٴى٧
ٜفجًج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًنز ثټفَٿ ټٽمٌر ثْضوٗض ٨ٵذ هـٌ ٨نجرص ثټٵج٨ور
ومٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ من منج٠ٶ ثټٌصمز وثٖضهجٔمز وثټرشً ٢ثټفووهي إټی موًنز ثټفَٿ وشٌٌٝٶ
ثټمنجٳ ٨ٽٌهم خجټٌٌّ١ر ٨ٽی منٱي ثټ٩ٵدز ثَضِرتثشٌؽٍ من ٴدپ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ Aايعزٚإ ايغعٛر ٟاصتهب دضا ِ٥عل أبٓا ٤ايؾعب ايُٝين

[/00يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثًشٹذ ؼٌثبم خفٶ أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
وثِصهوٯ ٸجٰز ثٖضنج٠ٶ وټم ً٩و هنجٷ أمجٸن آمنز ًّص ٪ٌ١أن ًن٩م ٌٰهج ثٖضىث٠ن ثټٌمنٍ خجْضمجن
وثټ١مأنٌنز.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨نه شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أن مفجٰ٥ز
٘٩ور شفٹٍ ؼٌثبم ٜو ثٔضنّجنٌز َض ًىؼو ټهج ن٥ري ،وشصم ٌٰهج إخجهر ؼمجٌ٨ز وشٙٱٌز ٌ٨ٴٌز ،ټم
ًدٶ ثټ٩ووثن أي يش ٌٰهج.
وٴجٻ  :ټٵو ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټدرش وثټٕؽٌ وثټفؽٌ وثْضِىثٳ وثٖضف١جس ونجٴُضس
ثْض٬يًز وثٖضىثيش وثٖضَثً ٧و٬ريهج" ..منجٔوث ً ؼمٌ ٪ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز ٍض ثټوثلپ وثټمجًػ ټٽيهجح
إٗض ٘٩ور ټرتي ؼًٌمز ثٔضخجهر ثټصٍ شمجًِهج ثټّ٩ىهًز ٍض ٸپ ًىٿ وِج٨ز وټف٥ز.
وً٘و ثټصٵًٌٌ إـٙجبٌجس ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثْضـو ً 7ىنٌى ثټؽجًي ٍض ممصٽٲ ٨وهث ً من
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مدنى ثټٵٌجهر
وِ ٢ثټ٩ج٘مز خممْ ٬جًثس نصؾ ٨نهج ِٵىٔ 22 ٟهٌوث ً و 881ؼًٌفج ً ـٌٙٽز ٬ري نهجبٌز

يوميات العــدوان

ؤن ِٽّٽز ٬جًثس ٨نٌٱز ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټص١ىًٌ خمن١ٵز رصٯ ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز و٬جًثس ٘٨ض ٰؾ
١٨جن خجټ٩ج٘مز ،وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض وثهي ٤هٌ ٍض هموثن.
وٌٰمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨ٵدز ټىهً خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ..ثِصهوٯ
مٌٝٶ ِو مأًح خ٭جًشني ومنج٠ٶ مصٱٌٴز خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ،ٸمج ٨جوه ثِصهوثٯ ِو مأًح
ثټصجًًمٍ ټٽمٌر ثټعجنٌز.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٴٙٱض موٌٰ٩ز ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼمٌٷ ـٌ ،ٛؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض موًًٌز مٌوي خمفجٰ٥ز ـؽز ،و٨جوهس ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز ٴٙٱهج ټؽمٌٷ
ـٌ ٛمّجء.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٴج٨ور ثټ٩نو خمفجٰ٥ز ټفؾٍ ،ض ـني
ثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس من١ٵز ثٖضهجىً خموًًٌز ِفجً خ٩ٙور ًثؿ ٜفٌصه ٔهٌو وظمجنٌز ؼٌـى
من أرسر وثـور ٸمج ٔن ٬ 4جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ٨مجً وثِصهوٯ خـ ٬4جًثس من١ٵز ثټدٵ.٪
وٍض مفجٰ٥ز ثټٝجټ ٪نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ٴ١٩دزٌٰ ،مج
ثِصهوٯ خ٭جًشني مٵٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي خموًنز ش ،َ٩وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩وي
ِض ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًنز.
و ٌٛ٨شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إـٙجبٌجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثَضظنني ثٖضىثٰٶ 8
ًىنٌى ثټؽجًي ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ١٨جن ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،وثِصهوٯ مٵٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي خمن١ٵز
ثټّد٩ني.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منَٻ ثټٽىثء ٨دو ثٖضٽٺ ثټٌّجنٍ وًٌٍ ثټوٰج ٧ثْضِدٶ
خمن١ٵز ثټّد٩ني أهي إٗض ِٵىٜ ٟفجًج مىث٠نني ونٱي ٬جًثس ٘٨ض ثْضمن ثٖضٌٸَي ومٹصذ ثټّٱري
أـمو ٨يل ٨دوهللا ٘جټق وشرضً أؼَثء من مّصٕٱى ثټّد٩ني ؼٌثء ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض
من١ٵز ثټّد٩ني و٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خجٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر ثټد ٞ٩منهج شرضً ٸيل وثټدٞ٩
ؼَبٍ وأهس ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منَٻ ثټٽىثء ٨يل ثټيٌٰٲ إٗض ثِصٕهجه ثظنني ولمّز ؼٌـى
خٌنهم أ٠ٱجٻ.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢وٴٙٱض ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز
ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ،و٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٯ وثهي ٘رب خموًًٌز ِفجً خ٩ٙور.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ وثهي ٘رب خ٩ٙور أهي إٗض ثِصٕهجه
ِصز خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٸفٌٙٽز أوټٌز ؤن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټمَثبن خموًًٌز ِفجً ،و7
٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٍ 848ض موًًٌز ٸصجٯ.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن أًخ٩ز مونٌني ثِصٕهووث خٌنهم ٠ٱُضن وإ٘جخز آلًٌن ؼٌثء ٔن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩ور ٬جًثس ٘٨ض آٻ مًَو ٧خموًًٌز ِفجً ،ؤن ٬ 6جًثس ٘٨ض منَٻ ومف١ز

يوميات العــدوان

خمن١ٵز ٨ني ،و٬ 2جًثس ٘٨ض ٴًٌز ثټ٩ٌٝز ٍض موًًٌز ٔوث ،ٸمج ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز مٙن٪
ټٽدُضِصٌٺ ٍض من١ٵز ٨ني ثٖضولپ ثټؽنىخٍ ٖضوًنز ٘٩ور.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خـ ٬ 84جًر من١ٵز ثٖضٽٌپ خجټدٵ ٪ثټفووهًز ،ونٱي ٨ور ٬جًثس
٘٨ض موًًٌز خجٴم ،و٬ 81جًثس ٘٨ض من١ٵز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴنيٍ ،ض ـني ثِصٕهو مىث٠نني
ثظنني إظٌ ٬جًشني نٱيهمج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منَٻ مىث٠ن خموًًٌز ٬مٌ ،ؤن أًخ٪
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩دُض موًًٌز ِفجً.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض خرئ أـمو وثټًٌٖ٩
وثټم ٢ثټّجـيلٍ ،ض ـني ثِصهوٯ موًنز ٨صٶ خمفجٰ٥ز ٔدىر خ٩ور ٬جًثس ،وـٽٶ ٰىٳ ِمجء
مفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪
وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز و٠ريثن ثْضخجشيش منج٠ٶ مٌوي وؼدپ ثټنجً وثٖضُضـٌ٢
ؤن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ ثټنجً خمفجٰ٥ز ـؽزٌٰ ،مج ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ٭ٌپ خمفجٰ٥ز
ثټؽىٯ ؤن لمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثْضرشثٯ خمأًح وهمٌ منَٻ خٌض ِجټم خن ؼ٩ري ثټرشًٲ
ٰىٳ ًؤوُ ِجٸنٌه ،ونٱي ٬جًشٌجن ٘٨ض من١ٵز ثْضرشثٯ و٬جًشجن ثِصهوٰصج مٌٝٶ ِو مأًح
ثټٵوًم خمأًح.
وىٸٌ ثټصٵًٌٌ خٌجنجس ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټٌىٿ ثټعُضظجء ثٖضىثٰٶ ً 9ىنٌى ثټؽجًيٰ ..ٱٍ
مفجٰ٥ز ـؽز ٴٙٱض ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز وـٽٵض ٠جبٌثس ثْضخجشيش ٘٨ض من١ٵز مٌوي ،ؤن ٨ور
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټهٌؽز خموًًٌز مّصدأ ثِصهوٰض مف١ز ثټ٭جٍ ٘جټق ثټ٩دٌوي وموًِز.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مٵٌ ثټٌ٩يض خ٩ور ٬جًثس ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مزٍ ،ض ـني ـٽٶ
ثټ١ريثن خٕٹپ مٹعٲ ٍض ِمجء مفجٰ٥ز إح ،وثِصٕهوس ظُضط نّجء وؼٌؿ ٠ٱٽني ؼٌثء ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منَٻ خمن١ٵز مٌثن خ٩ٙور.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٨وهث ً من ٔجـنجس نٵپ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز
خمن١ٵز ثٖضهجىً ،ؤن ٬ 9جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ،و٬جًشجن ٘٨ض موًًٌز ٔوث و٬جًر ٍض ثٖضُضـٌ،٢
وـٽٶ خجِصمٌثً.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثٖضنَثټز ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًثٍؿ ،و٬جًشني ٘٨ض
موًًٌز ثټ٥جهٌ ،وثِصهوٯ مف١ز وٴىه ٍض موًًٌز ًثٍؿ ،وأندجء ٨ن ِٵىٜ ٟفجًج ٍض ثټ٭جًر ثټصٍ
ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض مف١ز وٴىه خموًًٌز ًثٍؿ.
وٍض مفجٰ٥ز ش َ٩ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي ٍض ثٖضمج ٍض ـني
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱٽني وثمٌأر خ٭جًر ؼىًز نٱيهج ثټ٩ووثن ٘٨ض من١ٵز ثټٌصمز
خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

يوميات العــدوان

ايْٝٛٝغه ٛتز ٜٔاعتٗزاف فٓعا ٤ايكزمي١

[/06يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أهثنض ثٖض وًٌ ثټ٩جٿ ٖضن٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽرتخٌز وثټ٩ٽىٿ وثټعٵجٰز (ثټٌىنٌّٹى)( ،إًًٌنج خىٸىٰج)،
ثټٌىٿ ،ثِصهوثٯ شفجټٲ ثټ٩ووثن خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ثٖضوًنز ثټٵوًمز ٍض ٘ن٩جء وثٖضٙنٱز ٘٨ض َضبفز
ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ ،وث٘ٱز إًجهج خـ"وثـور من أٴوٿ ؼىثهٌ" ثټفٝجًر ثٔضُِضمٌز.
وٴجټض خىٸ ىٰج ٍض خٌجن" ،أ٨رب ٨ن ـَنٍ ثټ٩مٌٶ ټمّجًر ثَضًوثؿ وٸيټٺ ټٽصومري ثټيي ټفٶ خأٴوٿ
ؼىثهٌ ثټفٝجًر ثٔضُِضمٌز".
وشجخ٩ض خىٸىٰج "ث٘دض خجټٙومز ؼٌثء ٘ىً ثٖضنجٍٻ ثټدوً٩ز وثټفوثبٶ ثٖضومٌر".
وٴجټض ثٖضوًٌ ثټ٩جمز ټٽٌىنٌّٹى ثن "ثټٵٌمز ثټصجًًمٌز ٍض هيه ثْضمجٸن أٌ٘دض خأرضثً أو شومٌس
خٕٹپ َض ًمٹن إُ٘ضـه".
و٘نٱض "ثټٌىنٌّٹى" موًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز ٍض ثټ٩جٿ ٜ 8986من ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ ،وخنٌض ٴدپ
٨ 4511جٿ وٌٰهج ـىثذ   811مّؽو و 82ـمجمج ً وأٸعٌ من ِصز آَضٯ منَٻ شم شٌٌٕوهج من
"ثِضؼٌ" ٴدپ ثټٵٌن ثټفجهي ٨رش.

اعتؾٗار عتَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١عزر آخض يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢فٓعا٤
ايكزمي١

[/06يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  6مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ ٍض ـجًر ثټٵجِمٍ خموًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز ٘ن٩جء ثټٵوًمز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔن خ٩و منصٙٲ ټٌپ ثټممٌْ ٬جًر ٘٨ض موًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز مج أهي إٗض ثِصٕهجه 6
مىث٠نني وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ وشومري لمّز منجٍٻ خجټٹجمپ وشرضً ثټٹعري من مدجنٍ ثٖضوًنز
ثټٵوًمز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضوًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز ثټصجًًمٌز ثٖضوًؼز ٜمن
ٴجبمز ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ وثٖضىثٴ ٪ثټصجًًمٌز وثْضظًٌز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ًؤٸو ـٵوه
ثټوٰني ٘٨ض ٔ٩دنج ثټٌمنٍ وشجًًمه وشٌثظه ..هثٌ٨ج ً ثْضمم ثٖضصفور ومن٥مز ثټٌىنٌّٹى وٸجٰز
ثٖضن٥مجس إٗض شفمپ مّؤوټٌجشهج إٍثء مج ًٌشٹده ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ـٶ ٔ٩دنج ثټٌمنٍ أًٜج ً
وإنّجنج ً وثِصهوثٰه ثٖض٩صمو ټرتثظه وآظجًه ثټفٝجًًز.
من ؼهصه أوٜق وٸٌپ مٙٽفز ثټوٰج ٧ثٖضونٍ ثټ٩مٌو ٨دو ثټٹًٌم مٌ٩جه أن ٌٰٳ ثټوٰج ٧ثٖضونٍ
وثٔضِ٩جٯ هٌ٨ض إٗض ثٖضىٴ ٪ثټيي ثِصهوٰه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽٵٌجٿ خ٩مٽٌجس ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ
ټٽمىث٠نني.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن ثټٱٌٳ مجٍثټض شىث٘پ ٨مٽهج ٍض ثټدفغ ٨ن ٜفجًج شفض أنٵج ٛثٖضدجنٍ ثټصٍ همٌهج
ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ٚإفاب : ١آخض ٜٔيف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيكض ١ٜايضع ٞبقعز٠

[/06يىنيى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منجٍٻ
مىث٠نني خٵًٌز ثټٌخفٍ موًًٌز منده مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًىث٘پ
ثِصهوثٰه ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ٸجٰز موًًٌجس ومنج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز وشومري ممصٽٹجشهم ومَثً٨هم وٸيث
ثْضِىثٳ وثٖضف١جس ونجٴُضس ثْض٬يًز وثٖضىثيش وثٖضَثً ٧و٬ريهج وٸپ مٵىمجس ثټفٌجر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض منج٠ٶ خنٍ
ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ ولَثن ثٖضٌجه موًِز ثټنجرص ثْضٌ٠وٓ وؼدپ ًأُ ٌ٨ىس ٍض مٌثن وؼدپ
ثٖضٱصجؿ و٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ـٌوثن ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًًٌز خجٴم.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 99 ١اطٓاً دضا ٤غاصات يطريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعً ٢أسز االعٛام ايؾعب١ٝ
بقعز٠

[/06يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  81آلًٌن ،ثټٌىٿ ،ؼٌثء ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض أـو
ثَضِىثٳ ثټٕ٩دٌز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٬جً ٘٨ض ِىٳ ًّنم
ٍض موًًٌز خجٴم خمفجٰ٥ز ٘٩ور ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً وإ٘جخز  81آلًٌن ٸمفٙٽز
أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً ثٖضفيل ،إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو نٱي ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ،ٸمج ٔن ٬جًثس ألٌي
٘٨ض منجٍٻ ِٹنٌز ٍض موًنز ثټن٥ري خٌثٍؿ أظنجء ُ٘ضر ثټؽم٩ز.

ٖ ١٦ٝاآلثاص ٚاملتاسف مبأصب تٓاؽز بٛقف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢املٛاقع األثضٚ ١ٜايتاصرن١ٝ

[/06يىنيى ]6102/مأزب  -طتأنح:
نجٔو مٹصذ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً وثٖضصجـٲ خمفجٰ٥ز مأًح ثٖضن٥مجس ثٖضفٽٌز وثټووټٌز إٗض ثټصفٌٷ
ثټؽجه ټىٴٲ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖضمنهؾ ټٽمىثٴ ٪ثْضظًٌز وثٖضون ثټصأًًمٌز
خجٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

وأوٜق موًٌ ٨جٿ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً خمأًح مدمىس مفّن ثټرشًٲ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًنز مأًح ثټٵوًمز وِو مأًح ثټصأًًمٍ وموًنز خٌثٴٖ
ثْضظًٌز وم٩دو رصوثؿ ممٽٱج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثِضظجً وثټنٵىٓ ثټّدأًز.
وأٔجً إٗض أن ثټهٌةز ًٰ٩ض شٵجًًٌ ٍض ـٌنهج مَوهر خجټٙىً وثټىظجبٶ ټٽؽهجس ثٖضمصٙز و٨وهث ً من
ثٖضن٥مجس ثٖضفٽٌز وثټووټٌز و٘٨ض ًأِهج من٥مز ثټٌىنّٹى ٔضُ٠ض٨هم ٘٨ض ـؽم ثټومجً وثَضِصهوثٯ
ثټيي ٠جٻ ثٖضىثٴ ٪ثْضظًٌز خمفجٰ٥ز مأًح من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.
وث٨صرب ثټرشًٲ ثِصهوثٯ ثٖضىثٴ ٪ثْضظًٌز خجٖضفجٰ٥ز ثِصهوثٰج ً ټفٝجًر ِدأ ثټٝجًخز ؼيوًهج ٍض
٨مٶ ثټصأًًن ثٔضنّجنٍ ثټٌمنٍ.

إفاب ١عبعَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل مبز ١ٜٓعُضإ

[/06يىنيى ]6102/عمسان  -طتأنح:
أٌ٘ذ 7مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًنز
٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خّض ٬جًس مدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٖضفجٰ٥ز ٨مٌثن ،مج أهي إٗض شومري ثٖضؽم ،٪وٸيث
ٔجً ٧ثټٵٕٽز وثَضِصجه ثټًٌجيض ومدنى ثٖضؽم ٪ثټٵٝجبٍ نصؾ ٨نهج إ٘جخز  7مىث٠نني ٸفٌٙٽز
أوټٌز وشرضً ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وثِص٭ٌح ثٖضٙوً ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ مىث٠نني ومنج٠ٶ ومىثٴ ٪أظًٌز ومّجؼو
وٸپ مٵىمجس ثټفٌجر ثٔضنّجنٌز خجٖضفجٰ٥ز.

?; ؽٗٝزاً ٚدضٜح يف فظص ٠دزٜز ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟيف َٓطك ١بٝت َعٝار بايعافُ ١فٓعا٤

[/00يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثًشٹذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ ثټؽم٩ز مؽًَر خٕ٩ز ؼوًور خفٶ مونٌني م٥٩مهم نّجء
وأ٠ٱجٻ وىټٺ خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز خٌض مٌ٩جه خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز خٌض مٌ٩جه مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظمجنٌز من
أرسر أـمو ثْضٸى ٧وإ٘جخز أٸعٌ من  21آلًٌن م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجټىشومري ٨وهث ً من
ثٖضنجٍٻ وشرضً ثټٹعري منهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ هٌ٨ض إٗض مٹجن ثټٵٙٲ ثټيي ثِصهوٰه ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽٵٌجٿ خ٩مٽٌجس ثٔضنٵجى وثټدفغ ٨ن ٜفجًج شفض أنٵج ٛثٖضنجٍٻ ثٖضومٌر
وإِ٩جٯ ثټؽٌـى وثٖضٙجخني إٗض مّصٕٱٌجس أمجنز ثټ٩ج٘مز.

يوميات العــدوان

إفابَٛ 88 ١اطٓاً بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١سَاص

[/00يىنيى ]6102/ذماز – طتأنح:
أٌ٘ذ  88مىث٠نج ً ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض
مفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ىمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ثټٵج٨ور ثٔضهثًًز خموًنز ىمجً وهنجؼٌ مؤِّز إٸعجً ثټديوً ثټصجخ٩ز ټٽمؤِّز ثَضٴصٙجهًز ثټٌمنٌز
ٍض موًنز م٩رب خموًًٌز ؼهٌثن.

اعتؾٗار أنجض َٔ َٛ 87اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بقعزٚ ٠ققف عً٢
سذٚ ١ؿر

[/00يىنيى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  81مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من
منج٠ٶ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
منَٻ ثٖضىث٠ن أـمو مفمو ثټٌٙٽمٍ خمن١ٵز همجػ موًًٌز ثټٙٱٌثء مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز
مىث٠نني وإ٘جخز ظُضظز آلًٌن.
وأوٜق أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼدپ ـٌٿ خموًًٌز ًثٍؿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس نصؾ ٨نهج
ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني ،ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ ٖضىث٠نني خمٌلز من١ٵز مٌثن موًًٌز
ـٌوثن ُٰٝضً ٨ن ِىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض
موًًٌز خجٴم ثټفووهًز لٽٱض همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز وثټ٩جمز ،وٸيث ٔن ٬جًشني ٘٨ض
٨ٵدز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن وثِصهوٯ خجٖضوٌٰ٩ز من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ ،وټم شٌه ثْضندجء
٨ن وٴىٜ ٧فجًج.
إٗض ىټٺ ٴجٻ مٙوً مفيل إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼمٌٷ ـٌ ٛومن١ٵز ثټؽرب
خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز ،ؤن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛثټٵوًمز ووثهي ِٽٌمجن
خجٖضفجٰ٥ز.
وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ،أٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼوه ،ثټٌىٿ ،ثِصهوثٰه ٖضٌٸَ ثټ٩نو
ثټ١دٍ ،ثټيي ثِصهوٯ ًىٿ أمْ خممْ ٬جًثس ؼىًز.

يوميات العــدوان

َقزص مبهتب ايرتب ١ٝبتعظ ٜغتٓهض اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيًُٓؾآت ايتعً١ُٝٝ

[/00يىنيى ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصنٹٌ مٙوً خمٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خمفجٰ٥ز ش َ٩ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ټٽمنٕآس وثٖضٌثٰٶ ثټص٩ٽٌمٌز خجٖضفجٰ٥ز.
وٴجٻ ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس ؼىًز
موًِز ٨دوهللا مدجًٷ مج أهي إٗض شومريهج خٙىًر ٸجمٽز وشرضً ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ٍض ـني
ټم شّؽپ أي لّجبٌ خرشًز ثټ٭جًثس.

ٚطاص ٠ايقش ١ايعاَ A١يزٜٓا أري ١قاطع ١عً ٢اعتدزاّ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ألعًش١
قضَ ١رٚيٝاً

[/00يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجټض وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن أنهج شمصٽٺ أهټز ٴج٩٠ز ٘٨ض ثِصموثٿ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ْضِٽفز مفٌٿ ثِصموثمهج هوټٌجً.
وأٸوس أن ظمجنٌز آَضٯ و  48ـجټز ثِصٵدٽصهج ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټٌمنٌز ؼٌثء ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټدُضه مني خوثًصه ٍض  46مجًُ ثٖضجيض منهم ثټٱني و ٔ 446هٌوث ً ولمّز
آَضٯ و  695ؼًٌفج ً ٬ ،جټدٌصهم من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجءُٰٝ،ضً ٨ن  78ـجټز إ٨جٴز ؼّوًز ٸٽٌز.
وأوٜق ثٖضصفوط خجِم وٍثًر ثټٙفز ثټوٸصىً شمٌم ثټٕجمٍ ٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټعجنٍ ـىٻ
ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ثټٌمن٨ ،ٵو ثټٌىٿ خٙن٩جء إٗض أن إؼمجذ  ٨وهث ً ثټٕهوثء وثټؽٌـى ؼٌثء
ثټٵندٽز ثټٱٌثٌ٬ز ثټصٍ إِصمومهج ثټ٩ووثن ٍض ٴٙٱه ؼدپ ٰؾ ١٨جن خٙن٩جء خٽٮ ٔ 82هٌوث ً و 627
ؼًٌفج ً  ،وخٽٮ إؼمجذ  ٨وهث ً ثټٕهوثء وثټؽٌـى ؼٌثء ثټٵندٽز ثټنٌرتونٌز ثټصٍ إِصمومهج ثټ٩ووثن ٍض
ٴٙٲ ؼدپ نٵم خٙن٩جء خٽٮ ٔ 45هٌوث ً  ،و  469ؼًٌفج ً .
وأٜجٯ " أن إؼمجذ  ٨وهث ً ثٖضّصٕٱٌجس ثټصٍ شرضًس ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خٽٮ 68
مّصٕٱى شىٍ٨ض ٘٨ض مفجٰ٥جس ٘ن٩جء٩٘،وه ،ش٨ ،َ٩ون ،ټفؾ ،ـؽز ،مأًحٔ ،دىر ،ثټٝجټ،٪
٨مٌثن".
وټٱض ثٖضصفوط خئِم وٍثًر ثټٙفز أن ثټٹعري من مٽفٵجس ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضصمعٽز ٍض ٌِجًثس
ثٔضِ٩جٯ ،مٙن ٪ثْضوٸّؽني خٙن٩جء ،وِٽّٽز ثټصربًو ،وممجٍن أوٸّٱجٿ ٍض ٘٩ور ومٙن٪
ثٖضٌي ټٙنج٨ز ثْضـيًز ثټ١دٌز ،وثٖضٹصدز ثټٌٴمٌز وثٖضؽم ٪ثټ١دٍ خٙن٩جء ٸجنض هوٰج ټٵٙٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
وٴجٻ " ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٌِ 84جًر من ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ نؽم ٨نه ٔهٌوًن
وإ٘جخز  44آلًٌن ،منهم  41ٸجهًث من ٸىثهً ثټصمًٌ ٞو ظُضظز ِجبٵني وىټٺ ٍض مفجٰ٥جس
٘ن٩جء،ش٨ ،َ٩ون٩٘ ،ور ،ټفؾ ،ـؽه ،ٸمج نؽم ٨ن ثِصهوثٯ مٽفٵجس ثٖضّصٕٱٌجس شىٴٲ
مٙن ٪ثْضوٸّؽني ٨ن ثٔضنصجػ خٙن٩جء ،و شٽٲ ثټٽٵجـجس وثْضمٙجٻ خّدذ ثنٵ١ج ٧ثټصٌجً

يوميات العــدوان

ثټٹهٌخجبٍ ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ " ..وأٜجٯ ..وټم شّٽم نجٴُضس ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز وثْضِىثٳ ومٙجن٪
وممجٍن ثْض٬يًز ولج٘ز ٍض مفجٰ٥جس ٘٩ور وثټفوًور من ثټٵٙٲ ثټىـيش.
ونىه شمٌم ثټٕجمٍ خأن ثټ٩وًو من مٌثٸَ ٌّ٬پ ثټٹ٘ض ٍض ثټٹعري من ثٖضّصٕٱٌجس ٴو شىٴٱض ٨ن
شٵوًم لومجشهج ثټ١دٌز وثٔضنّجنٌز ؼٌثء نٱجى مفجټٌپ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي نصٌؽز ټٽفٙجً ثټؽجبٌ
ثٖضٱٌو٨ ٛيل ثټى٠ن من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبهج.
ثټؽوًٌ خجټيٸٌ أن وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن وؼهض ثْضًخ٩جء ثٖضجيض ،نوثء ثِص٭جظز ټٽمٌر
ثټعجنٌز إٗض رشٸجء ثټصنمٌز ثټٙفٌز وثټؽهجس ثٖضجنفز وثٖضن٥مجس ثټووټٌز ٖضّج٨ور ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ ٍض
ثټٌمن أ٨ٽنض ٌٰه أن و ٪ٜثټمومجس ثْضِجٌِز ولج٘ز ثټمومجس ثټٙفٌز ٍض ثټٌمن ً٩جنٍ من
شفوًجس ؼمز شٱجٴمض نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق نوثء ثَضِص٭جظز أن نٱجه ثٖضمَون ٍض ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټ٩جمز ؼ٩پ ثٖضٌىض ً٩صموون ٘٨ض
ممَون ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ من ثْضهوًز مني خوثًز ثټفٙجً وٴو خوأس ثټٹعري من ثْضهوًز ثِضن خجټنٱجى
خجټٱ٩پ من ثټٵ١ج ٧ثټصؽجًي ثټمجٗ وخٽ٭ض ٔور ثَضـصٌجػ ټوي ثټ٩وًو من ثٖضٌىض ټٽدفغ ٨ن
أهوًز منصهٌز ثټُٙضـٌز َضِصموثمهج إن وؼوس.
وٴجٻ "َض ًمٹن ثِصعنجء أي من ثْضهوًز إَض أن ثْضٔو إټفجـج ً هٍ شٽٺ ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټمج٘ز
خجْضمٌث ٛثٖضَمنز وثټص٩جمپ م ٪ثټفجَضس ثټ١جًبز ،ٸأهوًز ـجَضس ًٍث٨ز ثْضٝ٨جء (ثټٹ٘ض وثټٹدو..
ثټن) وأهوًز ومفجټٌپ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي وثټهٌمىٌٰٽٌج ،وثټرس٠جن وثټّٹٌي ثٖض٩صمو ٘٨ض ثْضنّىټني،
وأهوًز ثټصموًٌ ،ومّصٽَمجس نٵپ ثټوٿ إٗض ٬ري ىټٺ.

اخنفاض اإلٜضارات اؾُضنٚ ١ٝاينضٜب ١ٝبأنجض َٔ <ًَٝ :اص صٜاٍ خالٍ اـُغ ١األؽٗض
املام١ٝ

[/00يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثنمٱٝض ثٔضًٌثهثس من ثټٌِىٿ ثټؽمٌٸٌز وثٖضىثًه ثټرضًدٌز وثټ٩ىثبو ثْضلٌي ثٖضفٙٽز من ٴدپ
مٙٽفز ثټؽمجًٷ ثټٌمنٌز لُضٻ ثټٱرتر ( ًنجًٌ – مجًى ) من ثټ٩جٿ ثټؽجًي إٗض  57مٽٌجً و 874
مٽٌىن ًًجٻ مٵجًنز خـ  94مٽٌجً و 976مٽٌىن ًًجٻ ثٖضفٙٽز لُضٻ نٱْ ثټٱرتر من ثټ٩جٿ ثٖضجيض
4182ٿ.
وأوٜق شٵًٌٌ إـٙجبٍ ٘وً ـوًعج ٨ن مٙٽفز ثټؽمجًٷ ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) ٘٨ض
نّمز منه أن إؼمجذ  ثټٌِىٿ ثټؽمٌٸٌز ثٖضفٙٽز لُضٻ شٽٺ ثټٱرتر خٽ٭ض  48مٽٌجً و 472مٽٌىن
ًًجٻ خجنمٱج٨ ٛن ثټٌِىٿ ثٖضفٙٽز ٍض ىثس ثټٱرتر من ثټ٩جٿ 4182ٿ خٽ٭ض  87مٽٌجً و 248
مٽٌىن ًًجٻ.
وأٔجً إٗض أن ثټٌِىٿ ثټرضًدٌز ثٖضفٙٽز من ٴدپ ثٖضٙٽفز لُضٻ ټٱرتر مجًى – ًنجًٌ من ثټ٩جٿ
ثټؽجًي ثنمٱٝض خنفى  88مٽٌجً و  475مٽٌىن ًًجٻ مٵجًنز خمج ٸجنض ٨ٽٌه ٍض ىثس ثټٱرتر من
ثټ٩جٿ 4182ٿ وثټصٍ خٽ٭ض 27مٽٌجً و  82مٽٌىن ًًجٻ.

يوميات العــدوان

وأٸو ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ؽَ ثټفج٘پ ٍض ثٔضًٌثهثس ٸجن نصٌؽز ٠دٌٌ٩ز ټ٩مٽٌز ثټفٙجً ثټؽجبٌ ثټصٍ
شٱٌٜه ٴىثس ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټدُضه ثْضمٌ ثټيي ـو ٸٽٌج ً من ٨مٽٌجس ثَضِصريثه وثټصٙوًٌ وثټصدجهٻ
ثټصؽجًي خني ثټٌمن وهوٻ ثټ٩جټم.
وث٨صرب ثټصٵًٌٌ ثټفٙجً ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټدُضه من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وٌِٽز ؼدجنز و٬ري
ألُضٴٌز شهوٯ إٗض شؽىً ٪وشٌٸٌ ٪أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ..مفيًث ً من ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټؽجبٌ ٘٨ض
ٸپ ثٖضنجٰي ثټربًز وثټدفًٌز وثټؽىًز ٖضج ٌِرتشذ ٘٨ض ىټٺ من ثنهٌجً ٖضن٥ىمز ثٔضًٌثهثس ثِضمنز ثټصٍ
ً٩صمو ٨ٽٌهج ثَضٴصٙجه ثټى٠نٍ ٍض مىثؼهز ثنمٱج ٛثٔضًٌثهثس ثټنٱٌ١ز ثټصٍ شىٴٱض خّدذ ثټ٩ووثن
ثټ٭جٔم.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢دباٍ ايعكب ١باؾٛف بعز عٝطض ٠اؾٝؿ ٚايًذإ ايؾعب١ٝ
عً٘ٝ

[/00يىنيى ]6102/الجىف – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼدجٻ ثټ٩ٵدز خمفجٰ٥ز
ثټؽىٯ خ٩و ٌٌِ١ر ٴىثس ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٨ٽٌه وهـٌ ٨نجرص شنٌ٥م ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس
ثٔضُ٘ضؿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٌٌِ١ر ٴىثس ثټؽٌٖ
وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٘٨ض منٱي ثټ٩ٵدز ً٩نٍ ٴ ٪١ثٔضموثهثس ٘٨ض ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ
٨مُضء ثټ٩وو ثټّ٩ىهي.

اعتؾٗار طفًتني ٚإفاب ١عتَٛ ١اطٓني يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطكيت بٝت ْعِ
ٚغضطُٖ ٠زإ بقٓعا٤

[/00يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهوس ٠ٱٽصني وأٌ٘ذ ِصز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵصٍ خٌض
ن٩م وٌٍ٬ر هموثن خموًًٌز هموثن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز هموثن أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵصني خ٩وهث ً
من ثټ٭جًثس مجأهي إٗض شومري ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وشرضً ٨وهث ً ألٌ.

َهتب آثاص فعزٜ ٠غتٓهض تزَري ايعزٚإ ايغعٛر ٟيكًع ١سضّ ايتاصرن ١ٝمبزٜض ١ٜصاطح

[/00يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصنٹٌ مٹصذ ثِضظجً وثٖضصجـٲ خمفجٰ٥ز ٘٩ور شومري ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٵٽ٩ز ـٌٿ ثټصجًًمٌز
وثْضظًٌز خموًًٌز ًثٍؿ.

يوميات العــدوان

وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼدپ ـٌٿ وٴٽ٩صه ثټصجًًمٌز خّٽّز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز
مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني وإ٘جخز آلًٌن.
وش٩صرب ٴٽ٩ز ـٌٿ ثټصجًًمٌز ثټصٍ شٵٍ ٪ض ًأُ ؼدپ ـٌٿ خجټؽهز ثټ٭ٌخٌز خموًًٌز ًثٍؿ أ٘٨ض ؼدپ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور من ثټٵُض ٧ثټصجًًمٌز وثْضظًٌز ثټصٍ ًٌؼ ٪شجًًن خنجبهج إٗض مٌـٽز ثټفٹم
ثټ٩عمجنٍ ټٽٌمن وٴو ٔهوس شفٌّنجس وشؽوًوثس ٍض ٨هىه ممصٽٱز.

اعتؾٗار >َٛ 8اطٓاً ٚإفاب ١آخض ٜٔدضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜض ١ٜايتعظ١ٜ
مبشافظ ١تعظ

[/00يىنيى ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهو  87مىث٠نج ً خٌنهم  5نّجء وإ٘جخز ٨وهث ً ٸدري ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضنجٍٻ مىث٠نني خموًًٌز ثټصًَ٩ز خٌٙ٩ٱٌر ثټّٱ٘ض مفجٰ٥ز ش ،َ٩ٸمج ثِصهوٯ ِىٴج ً ٔ٩دٌج ً ٍض
ٔجً ٧ثْضًخ٩ني خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري ٨وهث ً
من ثٖضنجٍٻ وشرضً ٸعري منهج.
وىٸٌ أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ نجٴٽز مفمٽز خجٖضٌجه ثٖض٩ونٌز خٕجً ٧ثټّصني خص.َ٩

اعتؾٗار ?َٛ 8اطٓاً ٚإفاب ١ايعؾضات يف ققف ٖغتري ٟيطريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعًَ ٢ز١ٜٓ
اؿظّ باؾٛف

[/00يىنيى ]6102/الجىف  -طتأنح:
ثِصٕهو  88مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ،ٸمفٙٽز أوټٌز ،ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي،
ثټٌىٿ ،موًنز ثټفَٿ ٨ج٘مز مفجٰ٥ز ثټؽىٯ خ٩ور ٬جًثس.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ،ثټٌىٿ ،وخٕٹپ
هّصريي أٸعٌ من ٬ 41جًر ٘٨ض موًنز ثټفَٿ ،ثِصهوٰض ثټّىٳ ثٖضٌٸَي خجٖضوًنز ،ومنجٍٻ
ثٖضىث٠نني وثټٌ١ٴجس ثټ٩جمز و٨وهث ً من ثٖضٌٸدجس ثټصٍ شفمپ أرس نجٍـز ،مج أهي إٗض ِٵى88 ٟ
ٔهٌوث ً و٨رشثس ثټؽٌـى.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٠ريثن ثټ٩وو ثِصهوٯ خ٭جًر ألٌي وخٕٹپ مدجرش منَٻ أـو ثٖضىث٠نني من آٻ
هثًپ خموًنز ثټفَٿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز أٔمجٗ خٌنهم ثمٌأر وأٌ٘ذ  4آلًٌن.
ٍض ٝ٬ىن ىټٺ ،وؼه ثٖضٌٸَ ثټٙفٍ خموًًٌز ثټفَٿ ،نوث ًء ٨جؼُضً إٗض وٍثًر ثټٙفز خرس٨ز ثټصولپ
ٔضنٵجى ؼٌـى ثټ٩ووثن ٘٨ض موًنز ثټفَٿَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثٖضٌٸَ مٹص ٦خ٩رشثس ثټؽٌـى أ٬ٽدهم ٍض
ـجټز ـٌؼز.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ٍض خُض٘ ٫فٱٍ شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثَضمٹجنٌجس ثټصٍ ًمصٽٹهج ثٖضٌٸَ
َض شم ّٹنه من ثټٵٌجٿ خجٔضِ٩جٰجس ثټُضٍمز ټٽؽٌـىُٰٝ ،ضً ٨ن ٨وٿ شىٌٰ أهوًز ومّصٽَمجس شّج٨و

يوميات العــدوان

٘٨ض شٵوًم ثټمومز ثټ١دٌز ثټُضٍمز لج٘ز ټفجَضس ثټفٌوٳ ثټفٌؼز ثټنجؼمز ٨ن ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩وو.

تٛافٌ ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزراً َٔ احملافظات

[/00يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩وو ثِصهوٯ من١ٵز ِجمز خمفجٰ٥ز ىمجً وٴٙٲ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ٘٨ض ثٖضوًنز ثټمرضثء مولپ ٨ون ومن١ٵز ٘رب وثټفٌّنٍ وثټٱٌىٓ خمفجٰ٥ز ټفؾ.
وٴجٻ ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن "ٴٙٱج ً ٘جًولٌج ً ِ٩ىهًج ً ٠جٻ من١ٵصٍ ثټ٩ٌٝز
وخٌٸجن خموًًٌز ًثٍؿ وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ خ٩ٙور ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

قافظ ١احملٜٛت تٓاؽز األَِ املتشز ٠إىل تكز ِٜاملغاعزات اإلْغاْ ١ٝيًٓاطسني باحملافظ١

[/02يىنيى ]6102/املحىيح  -طتأنح:
نجٔوس ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض ثْضمم ثٖضصفور ټٽٵٌجٿ خووًهج شؽجه ثټٌمن و ثټ٩مپ ٘٨ض
وٴٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم و ٰٺ ثټفٙجً ثټؽجبٌ ٨ٽٌهج و شٵوًم ثټو٨م  ،وثٖضّج٨وثس
ثٔضنّجنٌز ټٽنجٍـني ثټيًن نَـىث من خ ٞ٩ثٖضفجٰ٥جس إٗض ثٖضفىًض.
وأٔجًس ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز ٍض خٌجن ثَضِص٭جظز ثټيي وؼهصه إٗض ثْضمم ثٖضصفور وممصٽٲ ثٖضن٥مجس
ثٔضنّجنٌز ثٖضفٽٌز و ثټووټٌز إٗض أن مفجٰ٥ز ثٖضفىًض مني خوثًز ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم شّصٵدپ ًىمٌج ً
أ٨وثه ٸدرير من ثٖضىث٠نني ثټنجٍـني من ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ومفجٰ٥جس ٘٩ور وثټفوًور وـؽز
و٬ريهج ممن نَـىث من منج٠ٵهم وخٌىشهم ؼٌثء ثټ٩ووثن ثٖضّصمٌ ٘٨ض ممصٽٲ ثٖضون و ثټٵٌي.
وټٱض ثټدٌجن ثټيي ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٘٨ض نّمز منز إٗض ثن مفجٰ٥ز ثٖضفىًض
ثِصٵدٽض  71أټٲ نجٍؿ ـصى ثِضن ؼمٌ٩هم ٍض َ
أمْ ثټفجؼز إٗض ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز و ثٔض٬جظٌز
ټٽنجٍـني من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وٸدجً ثټّن.
و٠جټذ ثټدٌجن ثْضمم ثٖضصفور وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثٔضنّجنٌز ثټ٩جٖضٌز وثٖضؤِّجس وثٖضن٥مجس
ثٖضفٽٌز إٗض رس٨ز ثٖضدجهًر ٍض شٵوًم ثټ٩ىن وثٖضّج٨ور ټٽنجٍـني إٗض منج٠ٶ وموًًٌجس مفجٰ٥ز
ثٖضفىًض.

إفابَٛ = ١اطٓني يف غاصَ ٠تذزر ٠عًَٓ ٢طك ١فر عطإ بأَاْ ١ايعافُ١

[/02يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ؼوه ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ٰؾ ١٨جن خأمجنز
ثټ٩ج٘مز مج أهي إٗض ِٵى ٟؼٌـى وشومري ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ.

يوميات العــدوان

وأوٜق ثٖضٙوً أن  6مىث٠نني أٌ٘دىث إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي منَٻ ٴجبو ثټٽىثء
ثټعجټغ موً( ٧ـمجًز ًبجٌِز) ثټ٩مٌو ٰؤثه ٨دوهللا ثټ٩مجه ٍض من١ٵز ٰؾ ١٨جن ،خممْ ٬جًثس
ؼىًز ..وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ شٌٜ٩ض ْضرضثً خجټ٭ز ؼٌثء شٽٺ ثټ٭جًثس.
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ثِصمٌثً ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٍض ثِصهوثٯ من١ٵز ٰؾ ١٨جن خفؽز وؼىه أِٽفز ،مج
هٍ إَض ىًً٩ز َضًشٹجح ؼٌثبم إخجهر خفٶ ثٖضونٌني ثټٌمنٌني وًٹٕٲ مج ًٹنّه ثټ٩وو من ـٵو هٰني
٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثٖضّجټم.

إفاب ١عبعَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملظصع ١يف بٝت ايفك ٘ٝباؿزٜز٠

[/02يىنيى ]6102/الحديدة  -طتأنح:
أٌ٘ذ ِد٩ز مىث٠نني إ٘جخز أـوهم ل١رير ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مًَ٨ز ٍض
من١ٵز خٌض ثټٱٵٌه خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مًَ٨ز أـو ثٖضىث٠نني ٍض خٌض ثټٱٵٌز مج أهي إٗض إ٘جخز ِد٩ز مىث٠نني إ٘جخز أـوهم
ل١رير ،وشم نٵٽهم إٗض ثٖضّصٕٱى ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ ثټُضٍمز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمًَ٨ز أهي أًٝج ً إٗض نٱىٳ ٨وهث ً ٸدري من
ثٖضىثيش وثْض٬نجٿَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ـٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء مفجٰ٥ز ثټفوًور و٨وهث ً من
موًًٌجشهج.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/02يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نني ثظنني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٌِجًر ٍض من١ٵز ىوًذ موًًٌز ـٌوثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني ..مدٌنج أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًّنم خموًًٌز خجٴم و٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز ٰٽز
خموًًٌز مؽَ ٌٰمج ثِصمٌ شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خأٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ؼىًز من١ٵز آٻ ٌ٘ٱٍ
خموًًٌز ِفجً ،و٘جًولني ٘٨ض من١ٵز نىنٍ ٍض موًًٌز ِجٴني.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار < َٛاطٓني ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعز ٚايغعٛرَ ٟزٜض ١ٜصاطح
بقعز٠

[/02يىنيى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  5مىث٠نني وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ،ثټٌىٿ ،ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضوًًٌز
ًثٍؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٨ور ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز ًخٌ٩ز ٍض موًًٌز ًثٍؿ مّصمومج ً أِٽفز مفٌمز هوټٌج ً ً٩صٵو أنهج ٴنجخپ ٨نٵىهًز ،مج
أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني وإ٘جخز ثټ٩رشثس ،ٸمفٙٽز أوټٌز.

مضبات د ١ٜٛيطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عزراً َٔ احملافظات

[/02يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨ور ٬جًثس ثټٌىٿ ٘٨ض موًنز ٨صٶ مفجٰ٥ز
ٔدىر ،ٸمج ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي ٍض ثټفىخجن خمفجٰ٥ز ش ،َ٩ؤن شّ٬ ٪جًثس ؼىًز
٘٨ض مّ٩ٹٌي نمُض وثټّفٌپ خمفجٰ٥ز مأًح خ٩و ٌٌِ١ر ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٨ٽٌهمج
وهـٌ ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ منهمج.
وأٜجٯ ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)  :إن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱيس ِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٨ٽی مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ،مّصهوٰز مفٌ ٢ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ټٽمفجٰ٥ز خعُضط ٬جًثس
ومعٽغ ثټنٌجخز خجٔضٜجٰز إٗض من١ٵز ثٖضفَثٿ خموًنز ثټفَٿ ".

َؤعغ ١ايهٗضبا A٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٚاْعزاّ ايٛقٛر سز َٔ دٗٛرْا يف إعار ٠ايتٝاص
ايهٗضباٞ٥

[/02يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ موًٌ ٨جٿ ثٖضؤِّز ثټ٩جمه ټٽٹهٌخجء ثٖضهنوُ لجټو ًثٔو " إن ثٖضؤِّز شىثؼه مٕٹٽصني
ًبٌٌّصني ٍض شَوًو ثټدُضه خجټ١جٴز همج ثن٩وثٿ ثټىٴىه ٨ن مف١جس ثټصىټٌو ثټٌبٌٌّز وشىٴٲ مف١ز
مأًح ثټ٭جًٍز ٨ن ثټ٩مپ ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وثټفٙجً ثټؽجبٌ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټدُضه ".
وأوٜق ًثٔو ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵوه ثټٌىٿ خٙن٩جء َضِصٌ٩ث ٛثټى ٪ٜثټٌثهن ټٵ١ج ٧ثټ١جٴز
ثټٹهٌخجبٌز أن ثټمّجبٌ ثٖضجټٌز ثټصٍ ټفٵض خجٖضؤِّز ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم شؽجوٍ 75
مٽٌجً ًًجٻ ،منهج  51مٽٌجً ًًجٻ لّجبٌ ثْضرضثً ثټصٍ ٠جټض ثټٕدٹز ثټى٠نٌز ٍض مف١جس ثټصىټٌو
وثټصفىًپ ول١ى ٟثټنٵپ ،و 45مٽٌجً ًًجٻ ٰجٴو مدٌ٩جس ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز وثنمٱج ٛثٔضًٌثهثس.
وأٔجً إٗض أن مف١ز شىټٌو ثٖضمج شىٴٱض ٨ن ثټ٩مپ ٘دجؿ ثټممٌْ ثٖضجيض خّدذ نٱجى ثټىٴىه ٌٰهج
ٍض ثټىٴض ثټيي ٸجنض ش٩مپ ٌٰه خأـمجٻ منمٱٝز َض شصؽجوٍ  8مٌؽجوثس ًصم خهج ش٭يًز مٙن٪
ثټربؿ.

يوميات العــدوان

وٴجٻ " خجټنّدز ٖضف١ز ًأُ ثټٹعٌذ ٰئنه ټم ًصدٶ ټوًهج ِىي ٠ 411ن من ثټىٴىه ًصم خىثِ١صهج
ش٭يًز مّصٕٱى ثټٹ٘ض ٍض ثټفوًور خجټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز ..مؤٸوث ً أن ثٖضف١ز مهوهر خجټصىٴٲ ٸٽٌج ً ٨ن
ثټ٩مپ ٍض أي وٴض لج٘ز إىث مج ٌ٬شٱ٩ض أـمجٻ ثٖضف١ز إٗض  51مٌؽجوثس.
وٌٰمج ًص٩ٽٶ خمف١ز ـًََ..أوٜق أن ثٖضف١ز ټوًهج ـجټٌج ً ٠ 211ن من ثټىٴىه ٰٵ ٢وهٍ ٬ري
ٸجٌٰز ټصٕ٭ٌپ ثٖضف١ز خٹجمپ ٠جٴصهج أو ـصى خأـمجٻ ٨جټٌز ًّج٨وهج ٘٨ض ش٭يًز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
خجټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز.
وأٔجً موًٌ ٨جٿ ثٖضؤِّز إٗض أنهم ٍض شىث٘پ مّصمٌ م ٪رشٸصٍ ٘جٌٰ وثټنٱ ٢ثټٌمنٌز ټصَوًو
ثٖضؤِّز خجټىٴىه ..مصىٴ٩ج ً أن شّصٽم ثٖضؤِّز ثټٌىٿ نفى  49ثټٲ ٠ن من ثٖضجٍوسٌِ ،صم إًِجٻ
 81آَضٯ ٠ن منهج ٖضف١ز ثٖضمج ولمّز آَضٯ ٠ن ٖضف١ز ًأُ ثټٹعٌذ ټصمٹٌنهمج من ثټولىٻ ٍض
ثټمومز.
وٸٕٲ ًثٔو ٨ن وؼىه مٕٹٽز شص٩ٽٶ خصأمني نٵپ ثټىٴىه من ٘جٌٰ مفجٰ٥ز مأًح إٗض مف١ز
ـًََ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ..مؤٸوث ً أن مف١ز ـًََ ټوًهج ثټٵوًر ٍض ًٰ ٪أـمجټهج إٗض  91مٌؽجوثس ٍض
ـجٻ شَوًوهج خجټىٴىه وخجټصجذ  شفّني لومجشهج ٍض شَوًو ٘ن٩جء خجټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌزَ ..ضٰصج ً إٗض أن
مف١صٍ ىهدجن و٘ن٩جء شىٴٱصج ٨ن ثټ٩مپ ٸٽٌج ً َضن٩وثٿ ثټىٴىه.
وخجټنّدز ٖضف١ز مأًح ثټ٭جًٍز ٴجٻ موًٌ ٨جٿ ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽٹهٌخجء " هنجٷ ظُضظز أخٌثػ ٍض
من١ٵز ثټؽو٨جن مفجٰ٥ز مأًح شرضًس ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،وثـو منهج شم شومريه
شومريث ً ٸجمُضً ٌٰمج شرضً ثټربؼني ثِضلًٌن ؼَبٌجً ،وٴو ثِص١ج ٧ثټٱًٌٶ ثټٱنٍ ثټصجخ ٪ټٽمؤِّز
وثٖضىؼىه ٍض مفجٰ٥ز مأًح مني أٸعٌ من ٔهًٌن خٹجمپ م٩وثشه ،إُ٘ضؿ ثټربؼني ثٖضصرضًًن ؼَبٌج ً
وخوأ خنٵپ خٌػ إـصٌج ٍ٠ټصٌٌٕوه خوَض ً ٨ن ثټربػ ثٖضومٌ و٨مٽٌز نٵپ ثټربػ ش١ٽدض نفى  4أِجخٌ،٪
وٍض ـجٻ شمٹن ثټٱًٌٶ من ثټولىٻ إٗض مىٴ ٪ثټربػ ثٖضنهجً ٰئن ثٖضؤِّز ِصصمٹن من إ٨جهر ثټصٌجً
ثټٹهٌخجبٍ ٖضمصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز لُضٻ ًىمني ٰٵ.٢
ونجٔو موًٌ ثٖضهنوُ لجټو ًثٔو ثټفٹمجء و ٸپ ثټٵىي ثټٌّجٌِه وثٖضن٥مجس ثٖض٩نٌز ثټص٩جون م٪
ثٖضؤِّز ټصمٹني ًٌٰٵهج ثټهنويس ثټٱنٍ من ثټولىٻ إٗض مىثٴ ٪ثټ٩مپ ٔضُ٘ضؿ ثْضرضثً وإ٨جهر
ثټصٌجً ثټٹهٌخجبٍ ټٹپ أخنجء ثټى٠ن.
وأوٜق ًثٔو إٗض أن ثنمٱج ٛثْضـمجٻ ثټٹهٌخجبٌز ٍض من٥ىمز ثٖضف١جس ثټىثٴٍ ٪ض ( ش٨ – َ٩ون –
٘ن٩جء ) إٗض  25مٌؽجوثس ٨مپ ٘٨ض شٵٌّم ثٖضن٥ىمز ثټى٠نٌز إٗض ؼَبني ثټؽَء ثْضوٻ هٍ ثٖضف١جس
ثټّجخٵز ثټيٸٌ ،وثټعجنٌز هٍ مف١جس ( ثټفّىر – ثٖضنٙىًر ،وهمج ً٩مُضن خفّذ ثٔضمٹجنجس
ثٖضصىٌٰر ټهمج ـجټٌجً ،ومف١ز ٌٔنجٍ ثټدجټٮ شٹٽٱصهج نفى  711مٽٌىن هوَضً و ثټصٍ شٌٜ٩ض
ټٽٵٙٲ ثټ٭جٔم من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وشومريهج ٸٽٌج ً وً٩ٙذ ٍض ثټىٴض ثټٌثهن إ٨جهشهج
ټٽمومز.

يوميات العــدوان

وأٜجٯُٰٝ ..ضً ٨ن ىټٺ ٰئننج ټم ن٩و ٴجهًًن ٘٨ض ش٭ٌ١ز مٌشدجس مى٤ٱٌنج من ٨جمٽني
وٰنٌني..آمُض من ٸپ منصّدٍ ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽٹهٌخجء ثټٙرب و شٝجٌٰ ؼهىههم وشٹجشٱهج م٪
ٴٌجهر ثٖضؤِّز إٗض ـني شؽجوٍ هيه ثٖضٌـٽز ثټ٩ٙدز ثټصٍ ًٕهوهج ثټى٠ن.

اعتؾٗار ; ْغاٚ ٤طفٌ َٔ أعضٚ ٠اسز ٠دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١اجملً ١ٝبتعظ

[/02يىنيى ]6102/ثعص  -طتأنح :
ثِصٕهوس  2نّجء و٠ٱپ من أرسر وثـور ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضوًِز أًوي ټٽدنجس
ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثٖضؽٽٌز مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ موًِز أًوي ټٽدنجس ومنجٍٻ مىث٠نني خمن١ٵز ثٖضؽٽٌز مج أهي إٗض ثِصٕهجه  2نّجء
و٠ٱپ من أرسر وثـور وشهوٿ موًِز أًوي وأـو ثٖضنجٍٻ خؽىثًهج وشرضً ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أمْ وثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًنز
ومّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي ٍض ثټفىخجن مج أهي إٗض شرضً ثټ٩وًو من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ Aايغعٛر ١ٜبعزٚاْٗا اهلُذ ٞؼا ٍٚطُػ املعامل األثض١ٜ
ٚايتاصرن ١ٝيف ائُٝ

[/02يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أن ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز خ٩ووثنهج ثټهمؽٍ شفجوٻ ٠مْ ثٖض٩جټم
ثْضظًٌز وثټصجًًمٌز ٍض ثټٌمن ثټصٍ ش٩ىه أ٨مجًهج إٗض آَضٯ ثټّنىثس من لُضٻ ثِصمٌثً ٴٙٲ شٽٺ
ثٖض٩جټم ثْضظًٌز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨نه شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٌمن مج شَثٻ ش٩جنٍ من
ثټفٙجً ثټؽجبٌ ٍض ٤پ و ٪ٜٸجًظٍ نصٌؽز ثن٩وثٿ ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ثْضِجٌِزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټٱٌٳ
ثټهنوٌِز ٔضُ٘ضؿ ثټٹهٌخجء ثټصٍ ًّصهوٰهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٸٽمج ـجوټض إُ٘ضـهج شأشٍ مٌر
ألٌي ټص٩جوه ثِصهوثٰهج مج ـٌٿ ثٖضىث٠نني من هيه ثټمومز ثټفٌىًز وثن٩ٹّض ِٽدج ً ٘٨ض ـٌجشهم
ٍض ممصٽٲ ثټؽىثنذ ثٔضنّجنٌز.
وټٱض ثٖضٌٸَ إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،خ٩و ٰرتر ٨ووثنه مني وثـو وظمجنني ًىمج ً ټم ًٹٲ وًىٴٲ
٨ووثنه خپ ثٍهثه خٕج٨ز وإؼٌثمه ٠جٻ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وأـٌجء آهٽز خجټّٹجن وٸيث ثِصهوٯ ثٔضًط
ثټصجًًمٍ ثْضٌ٘پ ټٽٌمن ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وثِص ٌٛ٩ثټصٵًٌٌ إـٙجبٌجس ٨ن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثَضًخ٩جء ً 81ىنٌى ثټؽجًي ٍض ٨وهث ً من
ثٖضفجٰ٥جسٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني خأًخ٪
٬جًثس وٸيث ثِصهوثٯ ثټم ٢ثټ٩جٿ ٍض موًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني،
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ونٱي أٸعٌ من ظمجن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ِجٴني و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ
خ٩ٙور.
وٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ِىٳ ٴٱٽز ٨يً مج أهي
إٗض ثِصٕهجه ظُضظز وإ٘جخز آلًٌنٌٰ ،مج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬ 6جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټمنؽٌ
خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ خ٩و ِج٨جس من ش١هريه من ٨نجرص ثټٵج٨ور وثٔضُ٘ضؿ.
ووٰٵج ً ټٽصٵًٌٌ ٰئن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼدپ أخى ثټنجً ٍض ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽزٍ ،ض
ـني ٴٙٲ مف١ز ثټٹهٌخجء خمىً مٹرس خ٩ون خ٩و إُ٘ضـهج من ٴدپ ثټٽؽجن ثټهنوٌِز مج أهي
إٗض ثنٵ١ج ٧ثټٹهٌخجء خٕٹپ ٸجمپ.
وً٘و ثټصٵًٌٌ ثـٙجبٌجس ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټممٌْ ً 88ىنٌى ثټؽجًيٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز
٘٩ور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خممْ ٬جًثس خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ و٬جًشني ٘٨ض
ظُضظز منجٍٻ ٍض مٌثن أهس إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر مّنز وإ٘جخز آلًٌن.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز مٌثن وثِصهوٯ لَثن مٌجه
وموًِز ثټنجرص ثْضٌ٠وٓ وؼدپ ًأُ ٌ٨ىس ٍض مٌثن ،وؼدپ ثٖضٱصجؿ ٍض ـٌوثن خ٩ٙور ،ٸمج
ثِصهوٯ أـو ثٖضنجٍٻ ٍض موًًٌز خجٴم ،وخرئث ً ټٽمٌجه ٍض ٴًٌز ٴوٿ خمن١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ أهس إٗض
ثِصٕهجه شّ٩ز خٌنهم ِد ٪نّجء و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټؽمٌمز ٍض مٌثن خ٩ٙور.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز وثټٙىثًًن ؼمٌٷ ـٌ ٛوؼدپ
ثټومج ٫و٬جًر ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټٽىثء  45مٌٹج خموًًٌز ٨دٌْٰ ،مج نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټصىثهٍ و٬جًر ٘٨ض لىً مٹرس ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ٸًٌرت خ٩ون.
وثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفجٰ٥ز
ثټؽىٯ ،ؤن ٬جًشجن ٘٨ض ثْضرشثٯ وِو مأًح ثْضظٌي ثټصجًًمٍ خمفجٰ٥ز مأًح.
وٍض ٨مٌثن ٴجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خئنَثٻ أِٽفز مص١ىًر مٹىنز من ًٔجٔجس ٌ٨جً 7/84
وىلرير ْضِٽفز مصىِ١ز ولٱٌٱز ٍض من١ٵز ىو ـمٌٝز خموًًٌز خنٍ ٘ىًٌ خ٩مٌثن.
و ٌٛ٨ثټصٵًٌٌ ثـٙجبٌجس ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټؽم٩ز ً 84ىنٌى ثټؽجًيٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز
٘٩ور ثِصٕهو أًخ٩ز وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن ٍض ٬جًر ټٽ٩ووثن ٘٨ض منَٻ مىث٠ن خٵًٌز ثټٌخفٍ
خموًًٌز منده خ٩ٙور ،ٸمج ثِصٕهو ٨رشر مىث٠نني ٍض ٬جًثس ؼىًز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ِىٳ
ًّنم ثټٕ٩دٍ خموًًٌز خجٴم وشفوظض أندجء ٨ن ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى خ٭جًثس ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض من١ٵز ثټٵهٌر خموًًٌز منده.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ٸصجٯ مّصهوٰج ً مرشو ٧ثٖضٌجه ومنَٻ
مىث٠ن و٬جًر ٘٨ض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن و٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌٍ ،ض ـني أ٠ٽٵض
ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٘ 88جًولج ً وٴيًٱز ٘٨ض موًًٌز منده ثټفووهًز ؤن ثټ٩ووثن
٬جًر ٘٨ض من١ٵز خنٍ ًخٌ٩ز ؤن ٬ 6جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٍ 848ض ٸصجٯ ،و٬ 5جًثس ٘٨ض من١ٵز
ثٖضهجىً ،وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً خ٩ٙور.
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وٍض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټ٩ٵدز ،خٌنمج ثِصهوٯ خّض
٬جًثس مدنى ثٖضؽصم ٪ثټفٹىمٍ ٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن وثټٽىثء  481وثټرش٠ز ثټّ٩ٹًٌز ،وثِصهوٯ
خأًخ٬ ٪جًثس ثټٽىثء ثټصجِ ٪ومدنى ثٖضفجٰ٥ز أهس إٗض ؼٌؿ ِد٩ز ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٬ 41جًر ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ټفؾ ..نٱي
٬جًر ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض مفٌ ٢مّ٩ٹٌ ثټرش٠ز
ثټّ٩ٹًٌز ٍض ٔجً ٧مأًح خٙن٩جء.
وىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ ظُضظز منجٍٻ ٘٨ض ًؤوُ ِجٸنٌهج ٍض ـجًر
ثټٵجِمٍ ٍض ٘ن٩جء ثټٵوًمز ثْضظًٌز ثټصجًًمٌز مج أهي إٗض ثِصٕهجه ِصز خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء،
و٨رشثس ثټؽٌـى ،وثِصهوٯ ثټ٩ووثن مّ٩ٹٌ ثټّىثه ؼنىح ثټ٩ج٘مز ،ؤن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس
٘٨ض ؼدپ ثټنهوًن ؼنىح ثټ٩ج٘مز.
وٍض ًىٿ ثټّدض ثٖضىثٰٶ ً 84ىنٌى ثټؽجًي ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز خٌض مٌ٩جه
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء أهي إٗض ثِصٕهجه ظمجنٌز مىث٠نني خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء من أرسر ثٖضىث٠ن أـمو
ثْضٸى ٧وؼٌؿ أٸعٌ من أًخ٩ني آلًٌن ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض خٌض ن٩م خمن١ٵز هموثن أهس إٗض مٵصپ
٠ٱٽز و  2ؼٌـى.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټن٥ري خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور ،وثِصهوٯ منجٍٻ
مىث٠نني ٍض من١ٵز مَـز خمٌثن وِىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز ثټٕ٩ٲ ،ونٱي ثټ٩ووثن ٬جًر ٘٨ض منَٻ
أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز همجػ أهس إٗض ثِصٕهجه ظمجنٌز وؼٌؿ ِد٩ز آلًٌن.
ووث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه ٍض نٱْ ثټٌىٿ وٴٙٲ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ؼدپ ـٌٿ
خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور ثِصٕهو ٘٨ض إظٌهج ِد٩ز مىث٠نني وؼٌؿ ِد٩ز آلًٌن خٌنهم نّجء ،ؤن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ٌ٘ٱٍٍ ،ض ـني ثِصمٌ شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٘٨ض موًنز ٘٩ور ،ؤن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز مٌثن و٨جوه ثِصهوثٯ موًًٌز ًثٍؿ خ٭جًشني
ؼىًصني.
وـٽٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٕٹپ مٹعٲ ٘٨ض موًًٌز ـٌ ٛوثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خفؽز ؤن
ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛثټٵوًمز ،وثِصهوٯ ٠ريثن ثْضخجشيش وثهي ِٽٌمجن ونٱي أًخ٬ ٪جًثس
٘٨ض ثټٽىثء  45موًٍ ٧ض موًنز ٨دْ ،وثِصهوٯ ؼمٌٷ ـٌ ٛومن١ٵز ثٖضؽرب.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض م١جً ٨ون ثټووذ ٌٰ ،مج ٔن ٬جًشني
٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټرش٠ز ثټّ٩ٹًٌز ٍض موًنز ٨صٶ خمفجٰ٥ز ٔدىر ،ونٱي ٬جًر ٘٨ض مٌٸَ ثټ٩نو ثټ١دٍ
خٽفؾ و٨جوه ثِصهوثٰه ًىٿ ثټؽم٩ز خـ٬ 5جًثس ،ؤن لمْ ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټفى٠ز ثِصهوٰض
ثـوهج مّصٕٱى ثٖضوًنز.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثْضرشثٯ خمفجٰ٥ز مأًح ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض موًنز
ىمجً وـٽٶ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٰىٳ ِمجء مفجٰ٥ز ش.َ٩
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وٍض ًىٿ ثْضـو ً 82ىنٌى ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز شَ٩
وٴٙٲ نجٴٽز مفمٽز خجٖضٌجه ثٖض٩ونٌز خٕجً ٧ثټّصني ِٵ٘٨ ٢ض إظٌهج ِد٩ز ٔهوثء و٨وهث ً من
ثټؽٌـى ٸفٌٙٽز أوټٌز ،ٸمج ثِصهوٯ ِىٴج ً ٔ٩دٌج ً ٍض ٔجً ٧ثْضًخ٩ني خموًنز ش.َ٩
وٍض مفجٰ٥ز ىمجً ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ أِجمه ،و٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز نٱيهج ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ٸمج ٔن ٬جًر
٘٨ض من١ٵز ثَضًٍٴني مّجءُ.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًًٌز ثټفَٿ ٍض ثټؽىٯ خ٩و ش١هريهج من ٨نجرص ثټٵج٨ور،
وثِصهوٯ ِىٳ ثټفَٿ ،وأندجء ٨ن ٜفجًج ،ووؼه ثٖضٌٸَ ثټٙفٍ نوث ًء ٨جؼُض ً ټىٍثًر ثټٙفز
خرس٨ز ثټصولپ ٔضنٵجى ؼٌـى ثټ٩ووثن ٘٨ض موًنز ثټفَٿ ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز خرئ أـمو ،وأًخ٬ ٪جًثس
٘٨ض م١جً ٨ونٍ ،ض ـني ثِصهوٰض ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي خجټٙىثًًن من١ٵصٍ ثټ٩ٌٝز وخٌٸجن
خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور ،ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ،و٬جًر ٘٨ض معٽغ
ٔوث ،وـٽٶ ٠ريثن ثَضخجشيش خٕٹپ مٹعٲ ٘٨ض ثټفووه.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًًٌصٍ ثټ٥جهٌ وِجٴني ،ؤن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثٖضٌثٍٿ
خموًًٌز ـٌوثن ،وـٽٶ ٠ريثن ثټصؽّْ ثَضمًٌٹٍ خٹعجٰز ٍض ِمجء مٌثن وـٌوثن.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض موًنز ـٌ ٛو٬جًر ٘٨ض من١ٵز
ثٖضًَٳ ،وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض موًنز ـٌ ٛوثٖضًَٳ ،وؼمجًٷ ـٌ ،ٛوثِصهوٯ من١ٵز
ثٖضؽرب خموًًٌز ـٌ ٛخعُضط ٬جًثس.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثٖضوًنز ثټمرضثء ٍض مولپ ٨ون ومن١ٵز ٘رب وثټفٌّنٍ
وثټٱٌىثٓ خٽفؾ ،وٴٙٲ خعُضط ٬جًس خني ِو مأًح وأٌ٠ثٯ موًنز مأًح ،ؤن لمْ ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز نمُض وِفٌپ.
ٸمج ـٽٶ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٘٨ض ِمجء مفجٰ٥ز ثټٝجټ ،٪ؤن لمْ ٬جًثس ٘٨ض
ثټوًًهمٍ خجټفوًور ،ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز خٌجن ثټّىثه خموًًٌز ثټٕ٩ز خ٩مٌثن.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عًَٓ ٢اطٍ َٛاطٓني يف قافظ ١اؾٛف

[/02يىنيى ]6102/الجىف  -طتأنح:
ٔن  ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ لٽٱض ثټ٩وًو من
ثْضرضثً ثټدجټ٭ز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خأن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٔضؼٌثمٍ
ثِصهوٯ ٤هٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ٜمجٿ خجټفَٿ ومن١ٵز ثټٌ٩يض خموًًٌز
ثټ٭ٌپ.
منىهج ً أن شٽٺ ثټ٭جًثس همٌس ٸٽٌج ً خ ٞ٩ثٖضنجٍٻ وأـوظض أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ألٌي.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/02يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خّد٬ ٪جًثس ؼىًز مٌٸَ ٌ٠دز ثټصؽجًي خجٖضوًنز ،وثظنني من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز
ثټمَثبن خموًًٌز ِفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز من١ٵز ثټ٥جهٌٌٰ ،مج ٴٙٱض ٴىثس
ثټ٩وو ثټّ٩ىهي خجټٙىثًًن من١ٵز ثٖضُضـٌ ،٢ومج ًَثٻ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ًفٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء
موًنز ٘٩ور وموًًٌجشهج.

قافظ ١عُضإ تطًل ْزا ٤اعتػاث١

[/02يىنيى ]6102/عمسان  -طتأنح:
أ٠ٽٵض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ،ثټٌىٿ ،نوثء ثِص٭جظز إٗض هٌةز ثْضمم ثٖضصفور وشٹىًنجشهج ثٖضنٝىًز شفصهج
خمجٍض ىټٺ مؽٽْ ثْضمن وخٌثمؾ ٔؤون ثټُضؼةني وـٵىٳ ثٔضنّجن وثٖضن٥مجس ثْضلٌي ٔض٬جظز
ثٖضفجٰ٥ز ؼٌثء مجټفٶ خهج إظٌ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٥جټم.
وأٔجً خٌجن ثَضِص٭جظز إٗض مج ټفٶ خمفجٰ٥ز ٨مٌثن من ثن٩وثٿ ونٵ ٚـجه ٍض ثټ٭يثء وثټووثء وثٖضجء
وٸپ مٵىمجس ومٵوًثس ثټفٌجر ثْضِجٌِز ټفٌجر ومٌٕ٩ز ثٔضنّجن ثټرضوًًز ثټٌىمٌز وثټفٌجشٌز
ومجشفمٽصه ثٖضفجٰ٥ز من ث٨دجء َضِصٵدجٻ وإًىثء أ٨وثه ٸدرير من ثټنجٍـني من ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس
ولج٘ز مفجٰ٥ز ٘٩ور ثٖضؽجوًر.
وټٱض ثټدٌجن إٗض ثن مجِدده ثټ٩ووثن وشىث٘پ ثټرضح وثټٵصپ وثټصنٹٌپ وثټصومري ټٽٕ٩ذ وأخنجبه
ومٵوًثشه من ٴدپ ثټّ٩ىهًز وممٽٱجشهج وثټصٍ شّ٩ى إٗض ثټصومري ثټٹجمپ ټٕضنّجن ثټٌمنٍ
وممصٽٹجشه هون ثِصعنجء أو وثٍ ٧من هًن ثوٜمري أو أي ثِصؽجخز ثوهوث ٍ٨إنّجنٌز.
وـمپ ثټدٌجن شأٸٌوثس أن ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ٔده ٰجً٬ز من ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس
ثټووثبٌز وثټُ٩ضؼٌز وثن٩وثٿ مص١ٽدجس ٌ٬ٯ ثټ٩مٽٌجس وثټٌٴىه وثټ٩نجًجس ثٖضٌٸَر و٬ريهج من
ثَضـصٌجؼجس ثټرضوًًز وثٖضٽفز ټٽٵ١ج ٧ثټٙفٍ وثټؽىثنذ ثټ٭يثبٌز وثٔضًىثبٌز وٸپ مٵوًثس ثٖضٌٕ٩ز
ِضهمٌز ثٔضنّجن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات بايقٛاصٜذ عًَٓ ٢طك ١سقٔ املدري يف قافظ١
احملٜٛت

[/02يىنيى ]6102/املحىيح ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰؽٌ ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض من١ٵز ـٙن ثٖضمري خموًًٌز
ٔدجٿ ٸىٸدجن مفجٰ٥ز ثٖضفىًض.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس من١ٵز ـٙن ثٖضمري ثٖض١ٽز ٘٨ض وثهي ثْضهؽٌ خموًًٌز ٔدجٿ ٸىٸدجن
مفجٰ٥ز ثٖضفىًض ـٌغ ٴٙٲ ثٖضن١ٵز خأٸعٌ من ٘ 84جًولج ً مّصهوٰج ً هنجؼٌ ـوًوًز خهج
ممجٍن ټٵٌ٬ ٪١جً وم٩وثس ٔٶ مٕجًً ٪ثټٌ١ٴجس ثټًٌٱٌز ثټصٍ ٸجن ًمىټهج مرشو ٧ثټصنمٌز
ثټًٌٱٌز ثٖضمىٻ من ثَضشفجه ثْضوًوخٍ مج أهي إٗض شومري ٸيل ټصٽٺ ثټهنجؼٌ وإشُضٯ ٸجمپ ٖضفصىًجشهج
من م٩وثس وٴٌ٬ ٪١جً آټٌجس وم٩وثس ٔٶ ثټٌ١ٴجس ٸمج ٔمٽض ثْضرضثً مدجنٍ ـٙن ثٖضمري
ثْضظٌي خجَضهؽٌ ثٖضفجىي ټٽهنجؼٌ وشٕٵٵجس ٍض ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وإ٘جخز ٔمٙني ٘٨ض ثْضٴپ
خٕ٥جًج من ممٽٱجس ثټٵٙٲ.
وأٔجً ثٖضٙوً أن لٽى ثټهنجؼٌ ثٖضيٸىًر من ثټّٹجن ٴو لٱٲ من لّجبٌ ثٔض٘جخجس ثټدرشًز
خٹىن ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ٸجنض ٨نٌٱز ومصصجخ٩ز وهى مج أ٘جح ثټّٹجن خفجټز من ثټهٽ ٪ثټٕوًو
وثټيًن ٌٰوث من منجٍټهم إٗض ثټؽدجٻ ثټٵًٌدز.
وأٸو ثٖضٙوً ثن ٨مٽٌز ثټٵٙٲ ٸجنض شّصهوٯ شومري هنجؼٌ ممجٍن ٌ٠ٴجس ثټٕٶ ثټًٌٱٌز ومدنى
ـٙن ثٖضمري ثټصجًًمٍ ثٖض١پ ٘٨ض وثهي ثْضهؽٌ وثټيي ً٩صرب من أخٌٍ ثٖض٩جټم ثټصجًًمٌز وثْضظًٌز ٍض
ثټٌمن ټٹىنه ًصمٌَ خمٹىنجس م٩مجًًز ًٌٰور ونجهًر ٌٔوس ٘٨ض ٘مٌر ٸدرير وًٌؼ ٪شجًًمه
ټٙ٩ىً مجٴدپ ثَضُِضٿ وهى مج ً٩ٹْ إرصثً ٴىثس ثټ٩ووثن ٘٨ض ثِصهوثٯ ثٖضىثٴ ٪وثٖض٩جټم
ثټصجًًمٌز وثْضظًٌز ٍض ثټٌمن.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ  97غاص ٠د ١ٜٛعً ٢قافظ ١فعز٠

[/02يىنيى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ٬ 41 ،جًر ؼىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټـىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) :إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن لمْ ٬جًس
ؼىًز شّصهوٯ منج٠ٶ ثټؽ٩مٽز وٜفٌجن وٰٽه شّددض ٍض شومري منَٻ ثٖضى٠ن ٌٰٙپ مفمو
ثټنٵجؿ ،ؤن ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض منَٻ ومّؽو ومفپ شؽجًي ٍض ِىٳ ثټٕ٩جٻ خموًًٌز منده
ثټفووهًز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ُ٠ضن وؼَث ٧خموًًٌز ـٌوثن
ؤن ِد٬ ٪جًثس رشٳ من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ ،و٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز
٬مٌ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل مبشافظ ١اؾٛف

[/02يىنيى ]6102/الجىف ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٨ٽی ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټٕؽن آٻ ٌٔفج ٟخموًًٌز ثټفَٿ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس نصؾ ٨نهج شومري وشرضً
٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ..مدٌنج أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ثټٌ٩يض خموًًٌز
ثټ٭ٌپ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس لٽٱض أرضثًث مجهًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌه أـٹمىث ثټٌٌّ١ر ٍض ِج٨جس ثټٱؽٌ ثْضوٗض ٨ٽی
مّ٩ٹٌ ثټٽدنجس ثټصوًًدٍ آلٌ م٩جٴپ مٽٌٌٕجس شنٌ٥م ثټٵج٨ور ثٔضًهجخٍ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ وٌٰثً
ٰٽىٻ ثٖضٽٌٌٕجس إټی مّ٩ٹٌ ثټٌوًٺ ٍض مأًح.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢عزراً َٔ َٓاطل َٚزٜضٜات ٚقافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/02يىنيى ]6102/محافظات – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس لىً مٹرس خ٩ون وٴٙٲ خأٸعٌ
من ٬ 81جًثس منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ټفؾ ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ـجٰٽز
ًٸجح خجټٵٌح من ٠ىً ثټدجـز خٽفؾ وأندجء ٨ن ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى ".
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس
مَثً ٧نٌّم خمفجٰ٥ز ـؽز ،وثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس ؼدپ نٵم خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وىٸٌ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ِجمه خمفجٰ٥ز ىمجً،
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي ٍض ؼدپ ُ٨ض خمفجٰ٥ز ش ..َ٩مٕريث ً إٗض أن
ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثټّ٩ىهي ٨جوه ثِصهوثٯ منَذ  ثٖضىث٠ن ٨دوثټُّضٿ مٌٕفز وثٖضىث٠ن منٙىً
ثټٌ٩ثٴٍ خموًًٌز ثټفَٿ مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

يوميات العــدوان

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜضفز ْتا٥ر ايعزٚإ ايغعٛر ٟخالٍ ايجالث ١األٜاّ املام١ٝ

[/00يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أظجً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن لُضٻ ثټعُضظز ثْضًجٿ
ثٖضجٌٜز وثټصٍ شّدذ لُضټهج ٍض ٴصپ ٨وهث ً من ثټٕهوثء وؼٌؿ آلًٌن وشومري ټٽدنى ثټصفصٌز و
ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز و ثټمج٘ز.
ٰٱٍ مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز خنٍ ًخٌ٩ز خموًًٌز ًثٍؿ و من١ٵز ًّنم
ٍض مٌوًًز خجٴم و منٵ١ز ٰٽه خموًًٌز مؽَ ،ومّ٩ٹٌ ٸهُضن ومنٵ١ز نىنٍ ٍض موًًٌز ِجٴني
ومن١ٵز آٻ ٌ٘ٱٍ خموًًٌز ِفجً ٸمج ثِصهوٯ منجٍٻ و مٌثٸَ ٠دٌز وثِىثٳ خصٽٺ ثٖضوًًٌجس.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًنز ٜفٌجن ،و من١ٵصٍ ُ٠ضن وؼَث ٧خموًًٌز ـٌوثن،
من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ و منج٠ٶ ثټؽ٩مٽه وٜفٌجن وٰٽه و من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ،
وموًًٌه منده ثټفووهًز ،وٴجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجټصفٽٌٶ خٕٹپ مٹعٲ ٍض ِمجء
ثٖضفجٰ٥ز ،ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټدٵ.٪
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن خمفجٰ٥ز ـؽز من١ٵز ثٖضؽرب وؼمٌٷ ـٌ ٛومن١ٵز ثٖضوثـٕز و
ثٖضنؽجًر و ؼدپ ثخى ثټنجً خجٖضوًًٌز إٗض ؼجنذ من١ٵز ثټمووً ثټفووهًز و مَثً ٧نٌّم و مؤِّز
ثٖضٌجه خموًًٌز ٨دْ.
ثمج ٍض مفجٰ٥ز شٰ َ٩ٵو ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن مّ٩ٹٌي ثټوٰج ٧ثټؽىي ٍض ثټفىخجن وؼدپ ُ٨ض
و مدنى ثټدفغ ثټؽنجبٍ و من١ٵز ثٖضؽٽٌز.
وٍض مأًح ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّ٩ٹٌي نمُض وثټّفٌپ و من١ٵه م١جً رصوثؿ.
وٍض ثټفوًور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز خٌض ثټٱٵٌه..ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي خمفجٰ٥ز ٔدىر موًنز ٨صٶ ،ثمج ٍض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ٰٵو ثِصهوٯ موًًٌز ثټفَٿ
وموًًٌه ثټ٭ٌپ خ٭جًثس ؼىًز شّددض ٍض همجً منجٍٻ و ممصٽٹجس ټٽمىث٠نني.
و ٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ١٨جن ٍض وٴض مصآلٌ من ثټٽٌپ ومن١ٵز
ثَضًٍٴني ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز و ؼدپ نٵم رشٳ ثټ٩ج٘مز.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ثټ٩نو ٨رصثً ،خمفجٰ٥ز ټفؾ وموًًٌز ٠ىً ثټدجـز ..و ٍض
ثٖضفىًض ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن آټٌجس ٌ٘جنز ثټٌ١ٳ ثټصجخ٩ز ټٓضٔ٭جٻ خمن١ٵز ثټ١ىًٽز .إٗض
ؼجنذ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ِجمز خمفجٰ٥ز ىمجً.
وٍض ٨ون ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن لىً مٹرس و ٸًٌرت و منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف عزراً َٔ َٓاطل َٚزٜضٜات قافظت ٢سذٚ ١فعز٠

[/00يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ؼوه ٬جًثشه ٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳ خمفجٰ٥ز ـؽز
مّصمومج ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز ثٖضفٌمز هوټٌجً.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)،إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټمرض
وثٖضوثـٕز ،و٬ 4جًثس ٘٨ض موًًٌز مٌوي خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو مجٍثٻ ًفٽٶ وخٕٹپ مٹعٲ ٍض ِمجء مفجٰ٥ز ٘٩ور وثٖضنج٠ٶ
ثټفووهًز.

اعتؾٗار َٛ 89اطٓاً ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١بين َعني
مبشافظ ١فعز٠

[/02يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ٬جټدٌصهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز خنٍ م٩ني خموًًٌز ًثٍؿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩وه ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز خنٍ م٩ني خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي َضِصٕهجه أرسر خٹجمٽهج
وؼٌؿ ٨رشثس آلًٌن م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وشهوٿ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وشرضً منجٍٻ
ثٖضن١ٵز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ټٽمن١ٵز ومن٨ ٪مٽٌز ثٔضنٵجى
وثٔضِ٩جٯ ټٽمٙجخني ثټيًن مج ًَثټىن شفض ثْضنٵج.ٛ
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مجٍثٻ ًفٽٶ ٍض ِمجء مفجٰ٥ز ٘٩وه ؤن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ خنٍ ٌ٘ق وش٩رش وثټ٭ىً وِىٳ ثٖضُضـٌ ٢وثٖضنَثټز وثټفٙجمز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتزا٤ات٘ عً ٢قافظات سذٚ ١فٓعاٚ ٤عزٕ

[/02يىنيى ]6102/محافظات  -طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٯ من١ٵز ـٌ ٛثټفووهًز خمفجٰ٥ز
ـؽز.
وأٜجٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) :إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض هثً ثټرشًٲ ٍض
من١ٵز لىَضن ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء وظُضط ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثَضـصٌج ٟخمن١ٵز ثټّىثه
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء " ..مىٜفج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٴٙٲ من١ٵز ثټدّجشني خ٩ون.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ89اطٓاً ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١غُاص
مبشافظ ١فعز٠

[/02يىنيى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً من أرسر وثـور ٬جټدٌصهم نّجء وأ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز
ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنَٻ ثٖضىث٠ن ٨جهٻ ٨دو هللا خمن١ٵز ٬مجً خموًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ٨جهٻ ٨دو هللا خمن١ٵز ٬مجً موًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض شهوٿ ثٖضنَٻ ٘٨ض
ِجٸنٌه وشهوٿ ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضن١ٵز وشرضً خٵٌز ثٖضنجٍٻ.
ٸمج ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ًـدجن خموًنز ٘٩ور.

اعتؾٗار ْ :غاٚ ٤طفًني ٚإفاب < ١آخض ٜٔيف ققف إدضاَ ٞؽٓت٘ طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛرٟ
عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/61يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهوس  4نّجء و٠ٱٽني وأٌ٘ذ لمّز آلٌون ٍض ٬جًثس ؼىًز ٔنصهج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز رصوثؿ مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٔضؼٌثمٍ ٸجن ٴو
ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز مأًح ممٽٱج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض
منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
و٘٨ض ثټٌ٩ٙو ثٖضٌوثنٍ شمٹن أخ١جٻ ثټؽٌٖ مّنىهًن خجټٽؽجن ثټٕ٩دٌز من ش١هري وثهي ند٩ز
خمن١ٵز ثټؽو٨جن خجټٹجمپ من ٨نجرص ثټٵج٨ور ثٔضًهجخٍ ومٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ ثټصجخ٩ز ټه.

اعتؾٗار ٚإفابْ : ١غا ٤إثض تٛافٌ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عزراً َٔ َزٜضٜات فعز٠

[/61يىنيى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ،ثټٌىٿ ،ثِصهوثٰه ټ٩وهث ً من موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز خنٍ م٩جى
خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأشني وؼٌؿ ألٌي.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ؼوه ٴٙٲ منج٠ٶ ٔوث ،وثٖضنَثټز ،وثٖضُضـٌ ٢ثټفووهًز،
مٕريث ً إٗض أن ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲ.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ٚإفاب @ ١آخض ٜٔدضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟؾاَع خايز بٔ
ايٛيٝز بقٓعا٤

[/61يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني من أرسر وثـور وأٌ٘ذ  9آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ټؽجم ٪لجټو خن ثټىټٌو خمن١ٵز ِىثه ـًََ ؼىثً نجهي ثټٱٌوٌِز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً خ٭ٌٰز ٨مٽٌجس مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼجم ٪لجټو خن ثټىټٌو ومنَٻ ثٖضىث٠ن ٨دو ثټٱصجؿ ثټٹدٖ ثٖضؽجوً ټٽؽجم٪
خمن١ٵز ِىثه ـًََ ٴدٌپ ثٔضٰ١جً مج أهي إٗض ثِصٕهجه  2مىث٠نني وإ٘جخز  9مىث٠نني آلًٌن
ٸمج أهي ثټٵٙٲ إٗض شرضً ؼجم ٪ثټّمجوي ٍض ثٖضن١ٵز و٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ٚإفاب ١عزراً آخض يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطكٜ ١غِٓ
بقعز٠

[/61يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضنَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ًّنم موًًٌز خجٴم مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬ 7جًثس ٘٨ض من١ٵز ًّنم ثِصهوٰض إـوثهج منَٻ أـو ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ثِصٕهجه  2من
أٌٰثه ثْضرسر وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ وشهوٿ ثٖضنَٻ و٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وشرضً منجٍٻ ألٌي..
َضٰصج ً إٗض أن ٨مٽٌجس ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مج ٍثټض مّصمٌر ً٬م ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ شىثؼههج ٨مٽٌز
ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خجٖضفجٰ٥ز ـٌغ ٔن ٬جًثس ٘٨ض
منج٠ٶ ثټٕ٩ٲ وأمٽق وثټ١ٽق.

أنجض َٔ ًَٝ 9اص رٚالص خغا٥ض ايكطاع ايهٗضبا ٞ٥دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ

[/66يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح :عتدالىدود الغييل
ٴجټض وٍثًر ثټٹهٌخجء " إن إؼمجذ  ثټمّجبٌ ثٖضجټٌز و شٹجټٌٲ ثْضرضثً ثټصٍ شٹدوشهج وثٖضؤِّجس
ثټصجخ٩ز ټهج ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِضظم ٘٨ض ثټى٠ن مني خوثًز ثټ٩ووثن وـصى  48مجًى ثٖضنرصٿ
خٽ٭ض  4مٽٌجً و 77مٽٌىن و 424ثټٲ هوَضً".
وخٌنض ثټىٍثًر ٍض شٵًٌٌ ًِمٍ ټهج ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٘٨ض نّمز منه أن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم شّدذ ٍض إـوثط أرضثً ؼٌّمز ٍض ثٖضن٥ىمز ثټٹهٌخجبٌز ٴوًس لّجبٌهج خـ
 659مٽٌىن و  864ثټٲ هوَضًٌٰ ،مج ٴوًس ثټمّجبٌ ثټصٍ ټفٵض خمٕجًً ٪ثټصىټٌو خمدٽٮ 751

يوميات العــدوان

مٽٌىن و  811ثټٲ هوَضً ،وٴوًس ثټمّجبٌ ثٖضجټٌز ثټصٍ ٠جټض وـور مرشو ٧ثټنٵپ وثټصىًٍ٪
وثټصفٹم خمدٽٮ  241مٽٌىن و 511ثټٲ هوَضً.
وأٜجٯ ثټصٵًٌٌ أن ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خمٕجًً ٪ٸهٌخجء ثټًٌٲ شىٍ٨ض ٘٨ض ٴٌمز ثټ٩ٵىه ثٖضص٩عٌر
ٖضرشو ٧ثټ١جٴز ثټمجمْ خٵٌمز  76مٽٌىن و 216ثټٲ هوَضً و ثٖضٌـٽز ثْضوٗض ٖضرشو ٧ٸهٌخجء
موًًٌجس ـؽز خٵٌمز  88مٽٌىن و  454ثټٲ هوَضً وثٖضٌـٽز ثټعجنٌز من مرشو ٧ٸهٌخجء ٴٌي
٨مٌثن خٵٌمز  42مٽٌىن و 419ثټٲ هوَضً.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثْضرضثً ثټصٍ ٠جټض مرشو ٧ٴ١ج ٧ثټٹهٌخجء شؽجوٍس لّجبٌهج ثٖضجټٌز 69
مٽٌىن و 764ثټٲ هوَضًٍ ،ض ـني شىٍ٨ض ثْضرضثً ثټمج٘ز خمرشو ٧ٸهٌخجء ثټًٌٲ ٘٨ض ثټ٩ٵىه
ثٖضمىټز من ثټدنٺ ثٔضُِضمٍ ټٽصنمٌز خمدٽٮ  46مٽٌىن و 24ثټٲ هوَضً وٸيث ثٖضمىټز من ثټدنٺ ثټووذ 
خمدٽٮ  89مٽٌىن و 4آَضٯ هوَضً.
وشٌ١ٴض وٍثًر ثټٹهٌخجء ٍض شٵًٌٌهج إٗض ثْضرضثً ثټصٍ ٠جټض ثٖضن٥ىمز ثټى٠نٌز ثټٹهٌخجبٌز شمعٽض
ٍض شومري ٸجمپ ټعُضط مف١جس شىټٌو هٍ ىهدجن  72مٌؽجوثس٩٘ ،ور  81مٌؽجوثس ،ثټدٌٝجء 8
مٌؽجوثسٍ ،ض ـني شٌٜ٩ض مف١ز شىټٌو ـًََ  841مٌؽجوثس ْضرضثً ؼٌّمز.
وأٔجًس ثټىٍثًر إٗض أن ثټصٹجټٌٲ ثٖضجټٌز ثټُضٍمز ٔض٨جهر شٕ٭ٌپ شٽٺ ثٖضف١جس شصؽجوٍ  444مٽٌجً
هوَضً مىٍ٨ز ٘٨ض مف١ز ثټصىټٌو خفًََ ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز خمدٽٮ  841مٽٌىن هوَضً ،و 72مٽٌىن
هوَضً ٔض٨جهر شٕ٭ٌپ مف١ز ىهدجن و 81مُضًني هوَضً ٖضف١ز شىټٌو ٘٩ور ،و 8مُضًني هوَضً ٖضف١ز
شىټٌو ثټدٌٝجء.
وٌٰمج ًص٩ٽٶ خٕدٹجس ثټصىًٍ ..٪ټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٔدٹجس ثټصىًٍٍ ٪ض مفجٰ٥صٍ ٘٩ور
وثټدٌٝجء شم شومريهمج خجټٹجمپ وٴوًس ثټمّجبٌ ثٖضجټٌز ثټُضٍمز ٔض٨جهر شٕ٭ٌٽهمج خمدٽٮ  4مٽٌىن و
 711ثټٲ هوَضً ،منهج مٽٌىن و 511ثټٲ هوَضً ټٕدٹجس ثټصىًٍٍ ٪ض ٘٩ور و مٽٌىن و 411ثټٲ
هوَضً ټٕدٹجس ثټصىًٍٍ ٪ض ثټدٌٝجء ،أمج ثټمّجبٌ ثټصٍ ټفٵض خٕدٹجس ثټصىًٍٍ ٪ض أمجنز ثټ٩ج٘مز
ٰٵو ٴوًس خمدٽٮ لمّز مُضًني و  444ثټٲ هوَضًٍ ،ض ـني ٴوًس ثټمّجبٌ ټٕدٹجس ثټصىًٍٍ ٪ض
خٵٌز ثٖضفجٰ٥جس خمدٽٮ  7مُضًني و  474ثټٲ هوَضً.
ونىه ثټصٵًٌٌ خئټصَثمجس ثټىٍثًر وثٖضؤِّجس ثټصجخ٩ز ټهج ټٽ٭ري وثټصٍ خٽ٭ض  458مٽٌىن و 586ثټٲ
هوَضً ،شىٍ٨ض ٘٨ض رشٸجس ثټ١جٴز ثٖضٕرتثه ( ثټصىټٌو ثٖضّصأؼٌ ) خمدٽٮ  71مٽٌىن هوَضً ،وٴٌمز
ثټىٴىه ثٖضّصفٶ ټرشٸز ثټنٱ ٢خمدٽٮ  45مٽٌىن هوَضً إٜجٰز إٗض ٴٌمز ثټ١جٴز ثٖضنٵ٩١ز ٖضور ِصىن
ًىمج خمدٽٮ  76مٽٌىن و 861ثټٲ هوَضً ولّجبٌ مدٌ٩جس ثټ١جٴز ـصى ًىنٌى ثټؽجًي خمدٽٮ 92
مٽٌىن و 586ثټٲ هوَضً ،إٗض ؼجنذ مج أِمجه ثټصٵًٌٌ خــ " إؼمجذ  ثٔضنفٌثٯ خجټنٵ ٚخجټصفٌٙپ
ټٕضًٌثهثس ـصى ًىنٌى ثټؽجًي " مدٽٮ  86مٽٌىن و 886ثټٲ هوَضً.

يوميات العــدوان

 ?7ؽٗٝزاً ٚأنجض  8<7دضذناً مبشافظ ١عُضإ َٓش بز ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/66يىنيى ]6102/عمسان – طتأنح:
ثِصٕهو ٔ 81هٌوث ً وأٸعٌ من  851مٙجخج ً خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ٘٨ض موي شّ ٪وظمجنني ًىمج ً من
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ث٬ٽدهم من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء.
وثـصٽض موًًٌز ـىط ثٖضٌشدز ثْضوٗض من ـٌغ ٨وهث ً ثټٕهوثء ح ٔ 57هٌوث ً وأٸعٌ من  71مٙجخج ً
ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمنٕآس ثٖضونٌز وثټفٌىًز خجٖضوًًٌز.
وٴجمض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٵٙٲ ٨وهث ً من موًًٌجس مفجٰ٥ز ٨مٌثن إٗض ؼجنذ موًًٌز
ـىط ومنهج موًنز ٨مٌثن ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز وثټٕ٩ز وثټٵٱٽز وخنٍ رصًم وًًور و٬ريهج من
ثٖضوًًٌجس ټٌيهذ ٜفٌصهج مىث٠نني أخًٌجء أ٬ٽدهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټ٩وًو من ثٖضٵوًثس ثټى٠نٌز وثٖضنؽَثس ثټ٩جمز ومنهج مدنى ثٖضؽم٪
ثټفٹىمٍ ټٽمفجٰ٥ز وثټيي شم ثِصهوثٰه خّد٬ ٪جًثس ؼىًز ممج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپ وٸيث
شومري مدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ثټٵٱٽز وثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن إٗض ؼجنذ
ثټ٩وًو من ثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز وثٖضوثًُ ٘٨ض مّصىي ثٖضفجٰ٥ز وثٖضوًًٌجسُٰٝ،ضً ٨ن ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ
ثټٌبٌْ خني مفجٰ٥صٍ ٨مٌثن و٘٩ور من لُضٻ رضح ٨وهث ً من ثټؽّىً خجټًٌ١ٶ إٗض ؼجنذ
ثِصهوثٯ ٌٰ ٧ثْضمن ثٖضٌٸَي ومّ٩ٹٌ ثټٵٕٽز خجٖضفجٰ٥ز.
وث٠ٽٵض مفجٰ٥ز ٨مٌثن نوثء ثِص٭جظز إنّجنٌز ٖضج ش٩جنٌه من ثن٩وثٿ ٔده ٸجمپ من ثْضهوًز
وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز وثټٙفٌز ٖضّصٕٱى ٨مٌثن ثټ٩جٿ وثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز خجٖضوًًٌجس إٗض ؼجنذ
ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ټٽمؽصم٩جس ثٖضفٽٌز ولج٘ز ثټٱةجس ثټٌ٩ٝٱز وثټ٭ري ٴجهًر ٘٨ض شفمپ ثْض٨دجء
ثټصٍ ٌٰٜهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثخنجء ثٖضفجٰ٥ز لج٘ز وأخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خٕٹپ ٨جٿ
وثِصٵدٽض مفجٰ٥ز ٨مٌثن نفى مجبز ثټٲ نجٍؿ من أرس منٹىخز من مفجٰ٥ز ٘٩ور ثٖضؽجوًر،
شٌي من٥مجس إنّجنٌز مفٽٌز وهوټٌز ثنهم ًٕٹٽىن ٨دج ً ثٜجٌٰج ً ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز إٗض ؼجنذ
ثـصٌجؼجشهم ثَضِجٌِز وثټرضوًًز ْضهم مص١ٽدجس ثټفٌجر ثٖضٌٌٕ٩ز من ثٔضًىثء وثټ٭يثء وثټووثء
وثټرضوًًجس ثٔضنّجنٌز لج٘ز ټٓض٠ٱجٻ وثټنّجء وىوي ثَضـصٌجؼجس ثټمج٘ز وثټٱةجس ثټٌ٩ٝٱز،
خجٔضٜجٰز إٗض مج ش٩جنٌه ثٖضفجٰ٥ز ٸ٭ريهج من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز من ثن٩وثٿ ټٽمٕصٵجس ثټنٱٌ١ز
ثټصٍ ًرتشذ ٨ٽٌهج ثهم مٵىمجس ثټفٌجر ومنهج شىٰري ثٖضٌجه ثټٙجټفز ټٽرشح وثټًَث٨ز وم١جـن
ثټفدىح ووِجبپ ثټنٵپ وثن٩وثٿ وًٍجهر ثْضِ٩جً ٍض ٸپ مص١ٽدجس ثٖضٌٕ٩ز لج٘ز لُضٻ هيث ثټٕهٌ
ًمٝجن ثٖضدجًٷ خممصٽٲ ثٖضىثه ثَضِجٌِز ومنهج مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَذ  و٬ريهج من مٵىمجس ثټفٌجر ْضخنجء
ثٖضفجٰ٥ز وثټنجٍـني ثټٌهج.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار اَضأتإ ٚطفً ١دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/66يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأشني و٠ٱٽز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ًىث٘پ ٨ووثنه ٘٨ض منج٠ٶ وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ،مّصهوٰج ً مج شدٵى من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثټدنٌز
ثټصفصٌز ..مدٌنج أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ثټٕ٩ٲ وًٌ٨مز خموًًٌز
ِجٴني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ًفٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًًٌجس ومنج٠ٶ ثٖضفجٰ٥زَ ..ضٰصج ً
إٗض مج ټفٵه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من أرضثً ٍض ٸجٰز مٵىمجس ثټفٌجر ثٔضنّجنٌز خموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز
مج أهي إٗض نَوؿ ٸدري ټٓضهجذ  وثْضرس.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜؤنز اعتُضاص اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ املٛاطٓني

[ً/44ىنٌى٘ ]4185/ن٩جء – ِدأنض:
ٴجٻ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬ري ثټٵجنىنٍ و٬ري ثٖضربً ًىث٘پ
ټٽٌىٿ ثټـ 89ثِصهوثٰه ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٨وهث ً من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ٍض ممصٽٲ
ثٖضفجٰ٥جس.
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټؽٌثبم ثټصٍ ثًشٹدهج ثټ٩ووثن لُضٻ ثْضًجٿ ثْضًخ٩ز ثٖضجٌٜز مىٜفج ً ٨وهث ً ثټٝفجًج
وثْضمجٸن ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن.
وأٔجً ثٖضٌٸَ ٍض خٌجن ٘فٱٍ شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ أمْ ثْضـو من١ٵز ثٖضُضـٌ ٢خموًًٌز ثټ٥جهٌ مفجٰ٥ز ٘٩ور خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ،وٸيث
٨وه من ثٖضنجٍٻ ٍض من١ٵز ثټٕ٭ٲ خممْ ٬جًثس ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ من١ٵز ًٌ٨مز خموًًٌز
ِجٴني خ٭جًشني ،وثِصهوثٯ موًًٌجس ًثٍؿ ؤوث و٬مٌ خعُضط ٬جًثس ،مىٜفج ً أن ثټ٭جًثس أهس إٗض
إ٘جخز ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني.
ٍض مفجٰ٥ز ـؽز ،أٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
من١ٵز ش٩رش خموًًٌز ٨دْ ،ؤن ٬ 4جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثٖضفٙجمز ٍض ـٌ.ٛ
أمج ٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٰأوٜق ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض لىً
مٹرس ثټصٍ ٔهوس أًٝج ً ٴٙٲ من خجًؼجس ـٌخٌز شجخ٩ز ټٽ٩ووثن ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
م١جً ٨ون ثټووذ  خعُضط ٬جًثس ،وٸيث موًًٌز ثٖضُ٩ض خ٭جًثس ألٌي.
ّ
وخني ثٖضٌٸَ أن مفجٰ٥ز مأًح ٔهوس أمْ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض أٌ٠ٯ
ثٖضوًنز.

يوميات العــدوان

ٸمج ً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ؼٌثبم ثټ٩ووثن ٍض ًىٿ ثټّدض ثٖضجيض ـٌغ أوٜق أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨جوه ثټٵٙٲ ثټهّصريي ٘٨ض موًًٌز ثټفَٿ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ..مٕريث ً
إٗض أن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور شٌٜ٩ض ټ٭جًثس وٴٙٲ مٹعٲ من ٴدپ ٠ريثن
وموٌٰ٩ز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ـٌغ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض خنٍ م٩جى موًًٌز ِفجً
ثِصٕهو ٌٰهج ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني ،و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټ١ٽق ،وألٌي ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ.
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ،أٸو ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ
ثټّىثه ،و٬جًر ٘٨ض مّؽو لجټو خن ثټىټٌو ؼىثً نجهي ثټٱٌوٌِز مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني من
أرسر وثـور وؼٌؿ  9آلًٌنَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵصٍ ثٖضوثٰن
وش٩رش ٍض مفجٰ٥ز ـؽز خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٍض ثټدٌجن ثټيي شٽٵصه وٸجټز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
موًًٌز رصوثؿ خممْ ٬جًثس إـوثهج ٴٙٱض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ثِصٕهجه  4نّجء
و٠ٱٽني وإ٘جخز  2آلًٌن ،مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 4جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩نو
ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ.
وأٸو ثٖضٌٸَ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ًىٿ ثټؽم٩ز ثٖضجٌٜز ٨وهث ً من ثٖضفجٰ٥جس ـٌغ ٔن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٬ 7جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ټدىٍر خمفجٰ٥ز ټفؾ ،ٸمج ثِصٕهو ٌٰ 84هث ً ؼٽهم نّجء
وأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض من١ٵز ثټرشوًًز خموًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور،
خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ من١ٵز ثټٕ٩ٲ خ٭جًشني ؼىًصني ،ومن١ٵز أمٽق خـ٬ 2جًثس ومعٽهج ٘٨ض
من١ٵز ثټ١ٽق ،مدٌنج أن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 7جًثس ٘٨ض موًًٌز خجٴم إـوثهج ثِصهوٰض منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ًّنم مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه ٨وهث ً من ثْضٔمجٗ وإ٘جخز آلًٌن.
وٍض مفجٰ٥ز ش َ٩ټٱض ثٖضٌٸَ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴجٿ خئنَثٻ أِٽفز ٍض منج٠ٶ ثٖضٵٌثن
وثټٝدز ووثهي ثټيًث ٧خموًًٌز ثټصًَ٩ز وشٱؽٌ خٝ٩هج نصٌؽز ِىء ثٔضنَثٻ.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ م١جً ٘ن٩جء خ٭جًشني وموًًٌز ثټفَٿ خمفجٰ٥ز
ثټؽىٯ خعُضط ٬جًثس ،ومن١ٵز ثٖضًَٳ خمفجٰ٥ز ـؽز خ٭جًشني.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إن ًىٿ ثټممٌْ ثٖضجيض ٔهو ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ټ٩وهث ً من
ثٖضنج٠ٶ ٍض خ ٞ٩ثٖضفجٰ٥جس ـٌغ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٍض مفجٰ٥ز ـؽز ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز
مٌوي ،و٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټمرض وثٖضوثـٕز ،ٸمج ٴجمض ٴىثس ثټ٩ووثن خئټٵجء ٴنجخپ ٨نٵىهًز
٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳُٰٝ ،ضً ٨ن ثِصهوثٯ ثٖضن١ٵز ىثشهج خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس.
وأوٜق ثٖضٌٸَ أن مفجٰ٥ز ٘٩ور ٔهوس ثِصهوثٯ ٨وهث ً من منج٠ٵهج ـٌغ ثِصهوٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًًٌز مؽَ ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ ،وـٽٶ خٕٹپ مٹعٲ ٘٨ض ٸجٰز
ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ،مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ ثـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز خنٍ م٩ني
ٍض موًًٌز ًثٍؿ ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ خنٍ ٌ٘ق وش٩رش وثټ٭ىً وِىٳ ثٖضُضـٌ ،٢و٬جًشني

يوميات العــدوان

ثِصهوٰض ثټفٙجمز وثٖضنَثټز ،و٬جًر ثِصهوٰض منَٻ ثٖضىث٠ن ٨جهٻ ٨دو هللا ٍض من١ٵز ٬مجً ٍض
موًًٌز ًثٍؿٌٰ ،مج ثِصٕهو شّ٩ز مىث٠نني ٍض ٴٙٲ ٘جًولٍ ټٽ٩ووثن ٘٨ض منَٻ مىث٠ن ٍض خنٍ
م٩ني خموًًٌز ًثٍؿ ،ٸمج ٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوثٯ من١ٵز خنٍ م٩ني خٌثٍؿ ،ومن ٪ثٖضّ٩ٱني
من ثنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض ثْضنٵج.ٛ
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ّ
خني ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټٌٕن ٨عمجن ،و٨ور ٬جًثس
٘٨ض من١ٵصٍ هثً ِ٩و وثټٌٰ ،ًٌٖ٩مج ٔهوس مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٖضّ٩ٹٌ
ثټّىثه خعُضط ٬جًثس ومعٽهج ٘٨ض هثً ثټرشًٲ خمىَضن ثټٌ١جٻ ،مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن
٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټفَٿ مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢عزراً َٔ َٓاطل َٚزٜضٜات ٚقافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/66يىنيى ]6102/محافظات ـ طتأنح:
وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ٘٨ض ٨وهث ً من منج٠ٶ وموًًٌجس ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز،
مّصهوٰج ً ثټدنى ثټصفصٌز ومنجٍٻ مىث٠نني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ "ِىٳ
ثْضًخ٩جء" ٍض موًًٌز ٨دْ خمفجٰ٥ز ـؽزٍ ،ض ـني ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني ٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٨وهث ً من ثٖضنٕآس ثټفٹىمٌز وثْضٸجهًمٌز ٍض
مفجٰ٥ز ش ،َ٩مج أهي إٗض شومري خٝ٩هج خٙىًر ٸجمٽز خجٔضٜجٰز إٗض أؼَثء ألٌي من خ ٞ٩شٽٺ
ثٖضنٕآس ..مدٌنج أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً موًًٌجس ٔيث وثټ٥جهٌ وًثٍؿ ثټفووهًز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ِو مأًح ووثهي ؼٱٌنز ومن١ٵز
ثْضرشثٯٌٰ ،مج ثِصمٌ شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ِمجء مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وثټٝجټ.٪

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطك ١بًٚ ١اؾباٍ ايػضب ١ٝيًُقٓع مبشافظ ١ؿر

[/60يىنيى ]6102/لحج – طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز من١ٵز خٽه خمفجٰ٥ز ټفؾ ،وٸيث
ثټؽدجٻ ثټ٭ٌخٌز ټٽمٙن ٪خ٩و أن ٌِ٨ ٌ١ٽٌهج ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز أمْ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٨ون ٍض مفجوټز من ثټ٩ووثن ٖضّجنور ٨نجرص
ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف اجملُع اؿه َٞٛيف َزٜضَ ١ٜهرياؼ

[/60يىنيى ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٍض موًًٌز مٹريثُ ٍض
مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خأن ثټ٭جًر ثټؽىًز ثټصٍ ثِصهوٰض مدنى ثٖضؽم٪
ثټفٹىمٍ ٍض موًًٌز مٹريثُ نصؾ ٨نهج إ٘جخز لمّز أٔمجٗ خؽٌوؿ ممصٽٱز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف عزراً َٔ َزٜضٜات قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/60يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ ،ثِصهوثٯ ٨وهث ً من موًًٌجس مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټـىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ
ثټٵريًن وش٩رش ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض "خنٍ ٍټٌ "٪و٨وهث ً من مَثً ٧ثٖضىث٠نني ٍض مٌوي،
ٸمج ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس مٙن" ٪ثټعٽؾ" خموًًٌز "ـريثن" ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥ز ـؽز.
وټٱض ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو ٴٙٲ م١جً ٨ون ثټووذ  ،وـٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء مفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪
وأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض ٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ خمفجٰ٥ز ثټفوًور،
ولمْ ٬جًثس ألٌي ثِصهوٰض ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني رشٳ موًًٌز خٌض ثټٱٵٌه خجٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَ ٢طاص اؿزٜز ٠ايزٚيٞ

[/60يىنيى ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض م١جً ثټفوًور ثټووذ .
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ أًٝج ً مف١ز ثټصمىًن خم١جً ثټفوًورَ ..ضٰصج ً إٗض أن هنجٷ شفٽٌٶ مٹعٲ ټٽ١ريثن
ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٘٨ض ِمجء موًنز ثټفوًور و٨وهث ً من ثٖضوًًٌجس.

اعتؾٗار ايعالَ ١عبزاهلل اؿُٝن <ٚ ١آخض ٜٔيف غاص ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟاعتٗزفت َٓظي٘ يف
عاقني

[/60يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهو ثټُ٩ضمز ٨دو هللا ثټفمٌٝز و 5آلًٌن خٌنهم ثمٌأر ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضنَٻ ثټُ٩ضمز ثټفمٌٝز ٍض ِجٴني خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ ثټُ٩ضمز ٨دو هللا ثټفمٌٝز مج أهي إٗض ثِصٕهجهه ولمّز من ثٖضىث٠نني خٌنهم ثمٌأر
وشومري ثٖضنَٻ و٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وشرضً منجٍٻ ألٌي ٍض ثٖضن١ٵز.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض وثهي ثټمٌثٌٔذ ومن١ٵصٍ
ثټٱٌ ٧وثټٙىؿ خموًًٌز ٸصجٯ ومن١ٵز ِجٴني وموًًٌز ًثٍؿ.

اصتفاع مشاٜا غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطكيت بضنإ ٚعضاب ١مبزٜض ١ٜصاطح إىل @ ؽٗزا<ٚ ٤
دضس٢

[/60يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ثټ٭جًثس ثټصٍ ٔنهج ثټٌىٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵصٍ خٌٸجن وٌ٨ثخز
خموًًٌز ًثٍؿ إٗض ٔ 9هوثء و 5ؼٌـى.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز خنٍ م٩جى ٸمج همٌ موًِز ثټُّضٿ ٍض من١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن ٌٰمج
أ٠ٽٵض ٠جبٌثس ثْضخجشيش ٨وهث ً من ثټٙىثًًن ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز.
وأٔجً إٗض أن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز شٌٜ٩ض ټٵٙٲ ٘جًولٍ وموٰ ٍ٩من ٴدپ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ـٌغ ثِصهوٰض ثٖضنجٍٻ وثٖضَثً ٧وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف بجُاْ ١ٝفٛاصٜذ َٓطك ١قٛفع بؾاسش ١ٜاحملٜٛت

[/60يىنيى ]6102/املحىيح  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٤هٌ ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض من١ٵز ٴىٰ ٪خَ٩ټز
ثټٕجـيًز موًًٌز ثټٌؼم مفجٰ٥ز ثٖضفىًض.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٴٙٲ ثٖضن١ٵز خأٸعٌ من ظمجنٌز ٘ىثًًن مّصهوٰج ً خ ٞ٩ثٖضنج٠ٶ ثټًَثٌ٨ز مفوظج ً أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض
ممصٽٹجس ثٖضَثً٨ني.
وأٸو ثٖضٙوً ٨وٿ ـووط أي إ٘جخجس خرشًز ټمٽى لٌجٿ ثٖضَثً٨ني من ٴج٠نٌهج ٸىنهم ٴو نَـىث
منهج ٍض وٴض مدٹٌ ٘دجؿ ثټٌىٿ.
ًٕجً إٗض أن من١ٵز ـٙن ثٖضمري خموًًٌز ثټ١ىًٽز مفجٰ٥ز ثٖضفىًض ٸجنض ٴو شٌٜ٩ض ثْضِدى٧
ثٖضجيض ټ٩مٽٌز ٴٙٲ من ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض هنجؼٌ ممجٍن مرشؤ ٧ٶ وٌ٘جنز
ثټٌ١ٳ ثټًٌٱٌز وـٙن ثٖضمري ثټصجًًمٍ وثْضظٌي.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛاطٓني دضا ٤تٛافٌ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١فعز٠

[/60يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ إن مىث٠نني ثِصٕهوث ،ثټٌىٿ ،ؼٌثء شىث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن "ثٖضىث٠ن (ِ٩ىه ًفٌى رسوً)
ثِصٕهو إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵىهًز ٍض من١ٵز ٬مجً خموًًٌز ًثٍؿ".
وأٜجٯ "ٸمج ثِصٕهو مىث٠ن ٍض ِٽّٽز ٬جًثس ثِصهوٰض من١ٵز ٸٌٸٌ ٍض خنٍ خفٌ خموًًٌز
ِجٴني".
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 8جًثس ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز خنٍ م٩جى
وِىٳ ثټ٩نو ،ٸمج ٴٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز موًًٌز ًثٍؿ.
وټٱض إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټّ٩ىهي أ٠ٽٵض ٘جًولج ً ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز
ثټ٥جهٌ ،و٘جًولج ً ٸدريث ً آلٌ ٘٨ض وثهي ټٌه أِٱٌ ٨ن شومري منَٻ ثـو ثٖضىث٠نني ،ٸمج أټٵٌض ظُضط
ٴنجخپ ٘٨ض من١ٵز وثٔٽز خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور.
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ٘٩ور ثټصٍ أ٨ٽنض "مفجٰ٥ز منٹىخز"ً ،ص ٌٛ٩أخنجؤهج وخٕٹپ ًىمٍ ټفٌح
إخجهر ؼمجٌ٨ز من ٴدپ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ،هثٌ٨ج ً ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز وثټفٵىٴٌز وثټٵجنىنٌز إٗض شفمپ
مّؤوټٌصهج إٍثء مج شص ٌٛ٩ټه ثٖضفجٰ٥ز وشٵوًم مٌشٹدٍ ؼٌثبم ثټفٌح إٗض ثٖضفجٸم ثټووټٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟهجف غاصات٘ اؾ ١ٜٛعًَ ٢ز ١ٜٓعتل ؽب٠ٛ

[/62يىنيى ]6102/شتىة ـ طتأنح:
ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًشه ثټؽىًز ٘٨ض موًنز ٨صٶ مٌٸَ مفجٰ٥ز ٔدىر.
وٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٔدىر ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٨رشًن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ثْضٌ٠ثٯ ثټٕمجټٌز وثټٕمجټٌز ثټ٭ٌخٌز خموًنز ٨صٶ ثټصٍ شٵٌٰ ٪همج أؼَثء
من موًؼجس م١جً ٨صٶ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز أهس إٗض شرضً ٸدري خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًنز ٨صٶ وشّددض
ٍض شومري ؼَبٍ ٖضؽم ٪خجِىًو ټمومز ثټٌّجًثس ثټىثٴ٘٨ ٪ض ًٌ٠ٶ نٙجح ٨صٶ ،مدٌنج أن ثټ٭جًثس
ثټؽىًز ثټصٍ ٔنهج ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٸجنض ٘٨ض ٰرتشني ثْضوٗض م٠ ٪ٽى ٧ثټٱؽٌ ـصى ثټ٥هرير وثټعجنٌز
خجټٵٌح من شىٴٌض ُ٘ضر ثټ٩رص ثِصمٌس ـصى م٭ٌح ثټٌىٿ.

ايطريإ ايغعٛر ٟاملعارٜ ٟزَض عهٔ أطباَ ٤غتؾف ٢سضض ايعاّ َز ١ٜٓسضض عذ١

[/62يىنيى ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز
ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ ِٹن ثْض٠دجء خمّصٕٱى ـٌ ٛثټ٩جٿ مج أهي إٗض شومريه خٙىًر ٸجمٽز ..مدٌنج أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ٰنوٳ خؽىثً مّصٕٱى ـٌ ٛمج أهي إٗض
شومريه وشرضً ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز مني ثټّج٨جس ثْضوٗض ټٱؽٌ ثټٌىٿ ٘٨ض
ِمجء موًنز ـؽز و٨وهث ً من ثٖضوًًٌجس.

األَِ املتشز ٠ؼشص َٔ اآلثاص املزَض ٙعً ٢اي ُٔٝبأعض ٙدضا ٤اْٗٝاص اـزَات األعاعْٚ ١ٝكك
ايػشاٚ ٤ايطاق١

[/62يىنيى ]6102/األمم املجحدة – طتأنح:
ـيً مّج٨و ثْضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور ټٕؤون ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز ٌٰٽٌذ أوخًٌجن من أن ثنهٌجً
ثټمومجس ثْضِجٌِز خجټصَثمن م ٪نٵ ٚثټ٭يثء وثټ١جٴز ٍض ثټٌمن ؼٌثء ثټٵٙٲ وثټٵصجٻ "ټه آظجً
مومٌر ٘٨ض ثټٌمن خأرسه".
وٴجٻ أوخًٌجن ٍض ـوًغ ټٽٙفٱٌني خمٵٌ ثْضمم ثٖضصفور ٍض نٌىًىًٷ لُضٻ مٹجٖضز هجشٱٌز من خٌټني
إن  48مٽٌىن ٔم ٚومج ً٩جهٻ  81خجٖضجبز من ثټّٹجن ٍض ثټٌمن ٍض ـجؼز إٗض مّج٨ور ٨جؼٽز.
وأوٜق ثٖضّؤوٻ ثْضممٍ وثټيي ًٕ٭پ أًٝج ً منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ىثًا "إن ثټهٌةجس ثټٙفٌز
ىٸٌس أن ٔ 4811م ٚٴصٽىث وؼٌؿ  84أټٲ ٔم ٚمني شٙج٨و وشرير ثټرصثٍ ٧ض مجًُ
ثٖضجيض".
وأٜجٯ إن ثټٵٙٲ وثټٵصجٻ شّدذ ٍض مرص 8211 ٧مونٌٍٰ ،مج َضًَثٻ هيث ثټ٩وهث ً مٌٔق
ټٽًَجهر.
وٍض ه٨ىشه ټىٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ،ٴجٻ أوخًٌجن إن وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً "رضوًي ټٽ٭جًز ٔضنهجء م٩جنجر
ثٖضُضًني من ِٹجن ثټدُضه" ..مٌٝٱج ً "إننج مّصمٌون ٍض ثټوٰج٨ ٧ن ثټهونز ثٔضنّجنٌز وثټصٍ ًمٹن من
لُضټهج ټٽمونٌني ثټيًن ٍض ـجؼز ټٽمّج٨ور أن ًٙٽىث إٗض ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ ًصىٌٰ ٌٰهج ثْضمن وثٔض٬جظز
ثٔضنّجنٌز".
وخني "إن ثَضٌ٠ثٯ ثٖضن٭مّز ٍض ىټٺ ثټرصث ٧أخووث ثهصمجمج ً ٴٽٌُضً خجټفٌجر ثٔضنّجنٌز وهجؼمىث مٌثًث ً
ثٖضنٕآس ثٖضونٌز خمج ٌٰهج ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضوثًُ ومف١جس شىټٌو ثټ١جٴز ومف١جس شنٵٌز ثٖضٌجه".
وأٜجٯ ثنه نصٌؽز ټيټٺ ٰئن "مٽٌىن مىث٠ن ثؼربوث ٘٨ض ثټنَوؿ ٨ن هًجًهم خٝ٩هم ؼٌي
ثِصهوثٰه لُضٻ نَوـه".
وأٸو ًبٌْ ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز "أن أٸعٌ من  41مٽٌىن ٔم٩ً ٚجنىن من ٨وٿ شمٹنهم من
ثټى٘ىٻ إٗض مٙجهً ثٖضٌجه ثټنٌ٥ٱز وثهوثس ثټن٥جٰز ٸمج ٤هٌس أمٌث ٛثٖضُضًًج وـمٍ ثټٝنٺ ٍض
ثټؽنىح وثٖضنج٠ٶ ثٖضصجلمز ټٽفووه ثټّ٩ىهًز".

يوميات العــدوان

وأٜجٯ "ٍض نٱْ ثټىٴض ًىثؼه ثټن٥جٿ ثټٙفٍ ٍض ثټدُضه ثنهٌجًث ً شجمج ً م ٪إُ٬ضٳ أٸعٌ من 861
منٕأر ٠دٌز خّدذ ثن٩وثٿ ثْضمن و٨ؽَ ثټىٴىه وثټ٩وًو من ثٖضٕٹُضس ثټم١رير ثٖضص٩ٽٵز
خجٔضموثهثس".
وىٸٌ أوخًٌجن خأنه ه٨ج مٌثًث ً إٗض ثِصةنجٯ ثټىثًهثس ثټصؽجًًز ټٽم٩وَضس ثټصٍ ٸجنض ٨ٽٌهج ٴدپ خوء
٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثټؽىي وثټٵصجٻ وىټٺ ټصؽنذ ثٖضًَو من شٱجٴم أٍمز ثټؽى ٧ونٵ ٚثټ٭يثء.
وأٔجً إٗض أنه ٨رب ٨ن ىټٺ ٍض شٵًٌٌه ٖضؽٽْ ثْضمن أمْ ثْضوٻ وىٸٌ ٌٰه ثن "ثټىثًهثس ثټصؽجًًز
ثِضن شٵوً خـ ٰ %85ٵ ٢من م٩وَضشهج ٖضج ٴدپ ثْضٍمز وهى م٩وٻ ٬ري ٸجٯ ټدٽو ًّصىًه  % 91من
ثـصٌجؼجشه ٴدپ ثْضٍمز".
وًأشٍ ىټٺ خ٩ومج ٨رب أٝ٨جء مؽٽْ ثْضمن ثټـ ٍ 85ض ثټدٌجن ثټٙفٱٍ ثټيي أ٘وًه أمْ ٨ن
"ٴٽٵهم ثټ٩مٌٶ خٕأن ثٖضىٴٲ ثٖضصوهىً ٍض ثټٌمن خمج ٍض ىټٺ ممج ٌ٠إنوَض ٧ثٖضؽج٨ز".

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر غاصات٘ اؾ ١ٜٛعً ٢قافظ ١اؾٛف

[/62يىنيى ]6102/الجىف – طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس من١ٵز ثٖضعٽغ خّىٳ ثټفَٿ ثٖضٌٸَي خموًنز ثټفَٿ ،خجٔضٜجٰز إٗض ٨وهث ً
من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خجٖضن١ٵز مج أهي إٗض شرضًهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِض ٬جًثس ٘٨ض مفٌ ٢ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ
خ٩ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز وٸيث من١ٵز ثټٕدٌٹز وأـوظض شٽٺ ثټ٭جًثس أرضثًث ً مجهًز.

ايعز ٚايغعٛر ٟميٓع طا٥ض ٠عُاْ ١ٝتكٌ ٚفز املهْٛات ايغٝاع ١ٝاملؾاصن ١ظٓٝف َٔ
ايعٛر ٠إىل فٓعا٤

[/62يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
من٠ ٪ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ثټ١جبٌر ثټ٩مجنٌز ثټصى شٵپ وٰو ثٖضٹىنجس ثټٌّجٌِز ثٖضٕجًٸز
خمؤشمٌ ؼنٌٲ من ثټى٘ىٻ إٗض م١جً ٘ن٩جء خ٩و هلىټهج ثْضؼىثء ثټٌمنٌز وأؼربهج ٘٨ض ثټ٩ىهر إٗض
ِٽ١جنز ٨مجن.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ثټ١جبٌر ثټصى ٸجنض
شٵپ وٰو ثٖضٹىنجس ثټٌّجٌِز ،خجٔضٜجٰز إٗض ٨وهث ً من ؼٌـى ثټصٱؽريثس ثٔضًهجخٍ خمّؽوي
ثټفٕىٓ وخوً ثټيًن شم م٩جټؽصهم لجًػ ثټدُضه.
وٴجٻ ثٖضٙوً "ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ث٨رت ٛثټ١جبٌر ثټ٩مجنٌز خ٩و ثن ٸجنض ٍض أؼىثء
مفجٰ٥ز مأًح وشّص٩و ټٽولىٻ إٗض ٘ن٩جء ټٽهدى ٟخم١جً ٘ن٩جء ثټووذ  وٰٵج ټمِ ٢ريهج
ثٖضرصؿ ټه".

يوميات العــدوان

وأٜجٯ ثٖضٙوً " خٌ٬م أن ثټ١جبٌر ٸجن ټوًهج ثټصرصًفجس وثٖضىثٰٵجس ثټُضٍمز ټٕضٴُض ٧من
ثټ٩ج٘مز ثټ٩مجنٌز مّٵ ٢ټٽهدىٍ ٟض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ثَض أنه شٱجؼةنج خج٨رتثٜهج من ٴدپ
ثټ١جبٌثس ثټفٌخٌز ثټصجخ٩ز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي وأؼربهج ٘٨ض ثټ٩ىهر إٗض ٨مجن ..م٩صربث ً ىټٺ شهوًوث ً
ټُّضمز وثمن ثټ١ريثن ثٖضونٍ وممجټٲ ټٓضن٥مز وثٖضىثظٌٶ وثټٵىثنني ثټووټٌز ثٖضن٥مز ټٽ١ريثن
ثٖضونٍ".

َغتؾف ٢عُضإ ٜطًل ْزا ٤اعتػاث ١يضفز ٙباألرٚ ١ٜٚاملغتًظَات ايطب١ٝ

[/62يىنيى ]6102/عمسان  -طتأنح:
أ٠ٽٶ مّصٕٱى ٨مٌثن ثټ٩جٿ ،ثټٌىٿ ،نوثء ثِص٭جظز ټٽمن٥مجس وثټهٌةجس وٸپ ىي ٜمري إنّجنٍ
ټٌٰوه خجْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز.
وأٔجً موًٌ ٨جٿ ثٖضّصٕٱى ثټوٸصىً (٨دوثټ٭نٍ ٰجًُ) إن إُ٠ضٳ ثټنوثء ًأشٍ ٸرضوًر ًص١ٽدهج
مىث٘ٽز شٵوًم ثټمومجس ثټ١دٌز ټٽمٌىض ٍض ممصٽٲ ثْضٴّجٿ.
وټٱض ٰجًُ ،إٗض مج ټفٶ خجٖضّصٕٱٌجس وثټٵ١ج٨جس ثٖضمصٽٱز ٍض ـٌجر ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ؼٌثء ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ومجًٵىٿ خه من ثِصهوثٯ ممنهؾ ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ ومٵوًثشه.

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصات٘ عً ٢تعظ ٚقٛات اؾٝؿ ايًذإ ايؾعبٜ ١ٝتكزَ ٕٛيف احملافظ١

[/62يىنيى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ،ثټٌىٿٔ ،ن ٬جًثشه ٘٨ض ٨وهث ً من
ثٖضىثٴٍ ٪ض مفجٰ٥ز شٍ ،َ٩ض ثټىٴض ثټيي شمٹنض ٌٰه ٴىثس ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز من شفٵٌٶ
شٵوٿ ٍض ثٖضفجٰ٥ز.
وأٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٭جًثس ثٖضصؽوهر ،ثِصهوٰض نجهي ثټٙٵٌ ثټًٌجيض،
وٴٌجهر ثټٽىثء  45موً ٧خجٖض١جً ثټٵوًم ،مؤٸوث ً أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض ـووط أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ
ثٖضىث٠نني.
مٌوثنٌجً ،ٴجٻ ثٖضٙوً إن أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز شمٹنض من شفٵٌٶ شٵوٿ ٍض ٔجً٧
ثْضًخ٩ني وثټصدجح ثٖضفٌ١ز خه.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عً ٢اؾزعإ ٚٚار ٟاؾف ١ٓٝيف َأصب

[/62يىنيى ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿِ ،ٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ مجُ خمن١ٵز
ثټؽو٨جن مفجٰ٥ز مأًح.
وٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
وثهي ثټؽٱٌنز ؼنىح ٌ٬خٍ موًنز مأًح خ٩ور ٬جًثس ،مج أهي إٗض شرضً ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

اصتفاع مشاٜا ايػاصات عً ٢احملابؾ ١عذ ١إىل ; 9ؽٗٝزاً ٚدضذناً

[/62يىنيى ]6102/حجة  -طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ثټ٭جًثس ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز ثٖضفجخٕز خمفجٰ٥ز
ـؽز أمْ إٗض ٔ 42هٌوث ً وؼًٌفجً.
وأٸو مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثټصٍ ٔنهج ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض مّؽو ثټؽٌه وـٙن ثټرشٯ ثْضظٌي خموًنز ثٖضفجخٕز أظنجء ُ٘ضر ثټؽم٩ز أهس إٗض
ثِصٕهجه  2من ثٖضٙٽني خجټؽجم ٪خٌنهم إمجٿ ثٖضّؽو وإ٘جخز  41آلًٌن من ثٖضٙٽني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري ثٖضّؽو وثټفٙن ثْضظٌي و٨وهث ً من ثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.
وټٱض إٗض أن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضّؽو ثټؽٌه وـٙن ثټرشٯ ثټصجًًمٍ خموًنز
ثٖضفجخٕز ًؤٸو أن هيث ثټ٩وو ًّصهوٯ ثټٌمن ثًٜج ً وإنّجنج ً وشجًًمج ً وـٝجًر ،هثٌ٨ج ً من٥مز
"ثټٌىنٌّٹى" وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز إٗض ًه ٧هيث ثټ٩وو ثټيي ًومٌ شجًًن ثټٌمن وشٌثظه ثټيي
ً٩صرب مٽٹج ً ټٽدرشًز ؼم٩جء.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ ; غاصات عً ٢ايكقض اؾُٗٛص ٟبتعظ

[/62يىنيى ]6102/ثعص – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي خ٩و ٤هٌ ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ثټٵرص ثټؽمهىًي
خمفجٰ٥ز ش َ٩وثټٹمذ ثټصجخ ٪ټٽٵرص وثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوً ټه.
وأٸو مٙوً ثمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن منجٍٻ ثٖضىث٠نني شرضًس خٕٹپ ٸدري ممج أهي
إٗض شهوٿ إـوثهج ؼٌثء شٽٺ ثټ٭جًثس ،ٸمج ثِصهوٯ نجهي ثټٙٵٌ ثټًٌجيض ،وٴٌجهر ثټٽىثء  45موً٧
خجٖض١جً ثټٵوًم.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني إثض اعتٗزاف طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعزراً َٔ املٛاقع باؿزٜز٠

[/62يىنيى ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نىن ،ثټٌىٿ ،ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨وهث ً من ثٖضىثٴ٪
خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ظُضط ٬جًثس ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩وو
ثِصهوٰض ثِصهوٰض مدنى ثټٵٌجهر ،وثٖض٩هو ثټ٩ٽمٍ وثٖضّصٕٱى ثټًٌٱٍ خجټفوًور مج أهي إٗض
ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني ٸمفٙٽز أوټٌز.

يوميات العــدوان

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜٓاؽز املٓظُات ايزٚيٚ ١ٝاحملً ١ٝبايٓظ ٍٚاملٝزاْ ٞيقعز٠

[/62يىنيى ]6102/صنعاء – طتأنح:
نجٔو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثٖضفٽٌز ثٖض٩نٌز خفٵىٳ ثٔضنّجن خجټنَوٻ
ثٖضٌوثنٍ ٖضفجٰ٥ز ٘٩ور ټٌ٘و وشىظٌٶ ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ـٶ ثٖضونٌني وممصٽٹجشهم
وثټدنى ثټصفصٌز وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ ٍض خٌجن شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩ووثن ٔن وَض ًَثٻ ٘٨ض مفجٰ٥ز
٘٩ور هؽمجس هٍ ثْض٨نٲ مني ثټٌىٿ ثْضوٻ ټٽ٩ووثن وـصى ثټٌىٿ ،وټم شّٽم أي من١ٵز أو موًًٌز
ٌٰهج من ٴٙٲ مٵجشُضس ثټ٩ووثن،وثِصهوٯ ثٖضوًثُ وثٖضّصٕٱٌجس وثْضِىثٳ وهوً ثټ٩دجهر
وثٖضنجٍٻ ،ٸمج همٌ أمجٸن أظًٌز خٕٹپ ٸجمپ.
وأٸو أن ٨وهث ً ٜفجًج ثټ٩ووثن مني خوثًصه شؽجوٍ أټٱٍ ٔهٌو م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ ،مٕريث ً إٗض أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټيي ًولپ ثټٌىٿ ثټٌثخ ٪وثټصّ٩ىن ًّصموٿ ٸجٰز أنىث ٧ثْضِٽفز ثٖضفٌمز هوټٌج ً
وًٱٌ ٛـٙجًث ً ؼىًج ً وخًٌج ً وخفًٌجً ،ٸمج ثِصهوٯ ٸپ مج ټه ُ٨ضٴز خجټفٌجر.
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٍض خٌجنه ثټؽٌثبم ثټصٍ ثًشٹدهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
لُضٻ ثټممّز ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس ،ـٌغ ثِص ٌٛ٩ؼٌثبم ثټ٩ووثن أمْ ثټؽم٩ز،
مٕريث ً إٗض أن مفجٰ٥ز ٘٩ور شٌٜ٩ض ټ٩وهث ً ٸدري من ثټ٭جًثس ٨وهث ً منهج ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٬خجن،
ٌٰمج ٔهوس موًنز ٘٩ور وٜىثـٌهج ٬84جًر ،أٌ٘ذ ؼٌثءهج ثمٌأر و٠ٱپ ٍض ثټفٍ ثټعٵجٍض وـجًر
ثٖضىثُ٘ضس خجٖضوًنز.
ّ
وخني ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض ثټفٙجمز و٬جًشني ٘٨ض ؼٌٯ ِٽمجن و٬جًشني
٘٨ض من١ٵز ټفمجن ،و٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًِز ووـور ٘فٌز ٍض من١ٵز ٬جٌٰر ولَثنجس ثٖضٌجه
ٍض من١ٵز ثټؽ٩جٔنز خموًًٌز ثټ٥جهٌ خ٩ٙور.
وأٔجً ثٖضٌٸَ إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز  2آلًٌن ٍض ٨ور ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
من١ٵز ثٖضهجىً ،ٸمج ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ٜفٌجن ومؽَ ،و٬جًثس ألٌي ٘٨ض موًًٌز ٸصجٯ
أهس إٗض ثِصٕهجه موًٌ ثټٙفز خجٖضوًًٌز ٘جټق هجهي مجًٓ.
وخفّذ ثٖضٌٸَٔ ،هوس مفجٰ٥ز ٨ون ،ثټؽم٩ز٬ ،جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض مٌنجء
ثٖضُ٩ض ،و٬جًثس ألٌي ٘٨ض من١ٵز خرئ أـمو ،وِ ٢شفٽٌٶ مّصمٌ.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز أٸو ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز ثٖضفجخٕز،
ًثؿ ٜفٌصهج ظُضظز ٔهوثء و 81ؼٌـى خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻٌٰ ،مج شٌٜ٩ض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ
ټ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټفَٿ ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز ،و٬ 6جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خ٩ج٘مز
ثٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض ثټٽىثء ٍ 45ض مفجٰ٥ز ش َ٩و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
ثټفٌثًٌ خموًًٌز ثټصًَ٩زٌٰ ،مج ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٽفٌز خمفجٰ٥ز ثټفوًور
ثِصهوٰض مدنى ثټٵٌجهر وثٖض٩هو ثټ٩ٽمٍ وثٖضّصٕٱى ثټًٌٱٍ وأهس إٗض ثِصٕهجه  4أٔمجٗ.

يوميات العــدوان

وأٸو ثٖضٌٸَ أن ًىٿ ثټممٌْ ثٖضجيض ٔهو ثِصمٌثًث ً َضِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثٖضٌثٰٶ ثټمومٌز ثټ٩جمز
وثټمج٘ز ،إى ثِصهوٯ ٍض مفجٰ٥ز ـؽز ثٖضّصٕٱى ثټ٩جٿ خموًنز ـٌ ،ٛٸمج ٔن ٬ 8جًثس ٘٨ض
من١ٵز ثٖضؽرب خموًًٌز ـٌ ٛشّددض خئـٌثٳ نجٴٽز ْضـو ثٖضىث٠نني وثرضثً ٍض ٰنوٳ ثټعًٌج ،مٕريث ً
إٗض ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشجن ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰصج موًنز ثټٱٌٙپ خمفجٰ٥ز ټفؾ.
ّ
وخني ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز لىً مٹرس خمفجٰ٥ز ٨ون ،ٴدپ
أن ً٩جوه ثِصهوثٯ لىً مٹرس خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس مؽوهثً ،خٌنمج ٔن ٍض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ٬ 4جًثس
ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز ثټفَٿ ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٽىثء  48مٌٹج ٍض مفجٰ٥ز ٔدىر خـ ٬ 85جًر،
خجٔضٜجٰز إٗض ٬جًثس ثِصهوٰض ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًنز مأًح ،و٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز
ٰؾ ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جءٌٰ ،مج ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٰض ثټؽدجٻ
ثٖضفٌ١ز خمن١ٵز همجػ ،و٬جًشني ثِصهوٰض ًثٰ٩ز خنجء ْضـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز آٻ ٔجٰ٩ز.
وأٔجً ثٖضٌٸَ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصمٌ ثْضًخ٩جء ثٖضجيض ٍض ثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وثْضِىثٳ وثٖضٙجټق ثټ٩جمزٰ ،ٱٍ مفجٰ٥ز ٘٩ور ثًشٱجٜ ٧فجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٖضنَٻ
ثټُ٩ضمز ثټفمٌٝز إٗض ٔ 6هوثء خٌنهم ٠ٱٽني وثمٌأرٌٰ ،مج ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٸٌٸٌ ٍض خنٍ
خفٌ خموًًٌز ِجٴني ،و٬ 8جًثس ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض خنٍ م٩جى وِىٳ ثټ٩نوُٰٝ ،ضً ٨ن
ٴٙٲ موٰ٩ِ ٍ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌز ًثٍؿ.
وأٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثِصٕهجه ثٖضىث٠ن ًفٌى رسوً إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵىهًز ٍض
من١ٵز ٬مجً خموًًٌز ًثٍؿ ،خجٔضٜجٰز إٗض ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ؼَث ٧وثټن٩جٔىر ٍض
موًًٌز ـٌوثن ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ٸٌٸٌ ٍض موًًٌز ًثٍؿ.
ووٰٵج ً ټٽمٌٸَ ٰئن ٠جبٌثس ثْضخجشيش ثټّ٩ىهًز أ٠ٽٵض ٘جًوك ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز
ثټ٥جهٌ ،ٸمج أ٠ٽٵض ٴىثس ثټ٩ووثن ٘جًولج ً ٸدريث ً ٘٨ض وثهي ټٌه ثِٱٌ ٨ن شومري منَٻ ثـو
ثٖضىث٠نني وظُضط ٴنجخپ ٸدرير ٘٨ض من١ٵز وثٔٽز خموًًٌز ـٌوثن ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵصٍ ًـدجن
وثٖضٵجٓ.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ټدىٍر خمفجٰ٥ز ټفؾ ،و٬جًثس ألٌي
ثِصهوٰض موًنز ٴ٩١دز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ،٪مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز ـؽز منهج ٬ 4جًثس ٘٨ض ؼًٌَر خٹُضن ،و٬جًشني ٘٨ض ؼًٌَر
ٍمهٌ ،وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مدنى ؼمجًٷ ـٌ ٛمج أهي إٗض ثٔص٩جٻ ثټنجً ٌٰهُٰٝ ،ض ً
٨ن ٴٙٲ موٰ ٍ٩و٘جًولٍ ِ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ ثٖضوثـٕز وثټؽمجًٷ وثٖضؽرب خموًًٌز ـٌ،ٛ
وثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن مولپ موًنز ـٌ ٛثټٵوًمز خعُضط ٬جًثس.
وأوٜق أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ٴىٍٰ ٪ض موًًٌز ثټ ٌُؼم مفجٰ٥ز ثٖضفىًض خـ 7
٬جًثس ،ؤن ِٽّٽز ٬جًثس ثِصهوٰض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

يوميات العــدوان

وخفّذ ثٖضٌٸَٰ ،ئن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم وث٘پ ًىٿ ثټعُضظجء ثٖضجيض ثِصهوثٰه ٖضٵوًثس ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
ـٌغ ثِصهوٯ ٍض مفجٰ٥ز ـؽز مّ٩ٹٌ ثټٽىثء  45مٌٹج خّد٬ ٪جًثس ؤن ٬جًر ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ
أِٱپ ؼدپ أخى ثټنجًُٰٝ ،ض ً ٨ن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټٝربًن ٍض موًًٌز ـٌ ،ٛو٬جًر ألٌي ٘٨ض
ثٖضًَٳ ،ٸمج ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز مٌوي و٬جًثس ٘٨ض ثٖضؽربٌٰ ،مج ِٵ٢
ٔهٌو وأٌ٘ذ ٔمٙجن إظٌ ٬جًر ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز مؽ٩ىً ٍض موًًٌز ـٌ.ٛ
ٸمج ٔهوس مفجٰ٥ز ٘٩ور ٨وهث ً من ثټ٭جًثس منهج إُ٠ضٳ ٠جبٌثس ثْضخجشيش ٘ 4ىثًًن ٘٨ض
ثټفٙجمز ،ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬ 2جًثس ٘٨ض موًِز ثټُّضٿ ٍض من١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن
وهمٌهج خجټٹجمپٌٰ ،مج ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض منج٠ٶ خٌٸجن وٌ٨ثخز ٍض
موًًٌز ًثٍؿ إٗض  9ٴص٘ض و 5ؼٌـى ،ؤن ٬جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ ،وِٽّٽز ٬جًثس
ثِصهوٰض وثهي ثټمٌثٌٔذ ومن١ٵصٍ ثټٱٌ ٧وثټٙىؿ خموًًٌز ٸصجٯ ،وظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض
ِجٴني ،و٬جًشجن ثِصهوٰصج ًثٍؿ.
وأٔجً ثٖضٌٸَ إٗض ثِصٕهجه ثټُ٩ضمز ٨دوهللا ثټفمٌٝز ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منَټه ٍض
ِجٴني وِٵى ٟأًخ٩ز ٔهوثء آلًٌن خٌنهم ثمٌأر.
ّ
وخني ثٖضٌٸَ ٍض خٌجنه ثټيي شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز مٹريثُ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ،و٬جًثس ألٌي
٘٨ض من١ٵز ثټفٌّنٍ ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ثِصهوٰض م٩١م ووًٓ ټٽٌّجًثسٌٰ ،مج ٔن ٬88جًر ٘٨ض
ثٖض١جً ثټفٌخٍ ٍض ثټفوًور ،و٬جًًصن ٘٨ض م١جـن ثټدفٌ ثْضـمٌ ثٖضفووهر أٌ٘ذ لُضټهج أـو
ثټ٩جمٽني.
ثٖضٌٸَ أٸو أن ًىٿ ثَضظنني ثٖضجيض ٔهو ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
ثټٌمنٌز ،إى ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ـؽز منهج ٘٨ض من١ٵز ثٖضؽرب خموًًٌز ـٌ،ٛ
وِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض ثټٽىثء  45مٌٹج ٍض ٨دْ ،ٸمج أ٠ٽٶ ٴيثبٲ ٜىبٌز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خموًًٌز ـٌ.ٛ
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًر ٘٨ض نٱٶ ثټٵٽى٨ز خمفجٰ٥ز ٨ون ،خٌنمج ثِصٕهوس ثمٌأشني و٠ٱٽز
خ٭جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض منجٍٻ آٻ ثټٙٽدز وثټه١ٱٍ خمن١ٵز ٰىٍ ٟض ـٌوثن ،وثِصهوٰض ٬جًر
من١ٵز مٌثن ،وألٌي من١ٵز ثټٕ٩ٲ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض ٨ٵدز ټىهً
خمفجٰ٥ز أخني ،ٸمج ـ ّٽٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټصؽّم  ٍض ِمجء مفجٰ٥ز مأًح خٕٹپ مٹعٲ.

فٓزٚم صعاٚ ١ٜتأٖ ٌٝاملعاقني ذنشص َٔ تٛقف اـزَات املكزَ ١يألؽدال س ٟٚاإلعاق١

[/62يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ـيً ٘نووٳ ً٨جًز وشأهٌپ ثٖض٩جٴني من ل١ىًر شىٴٲ ثټمومجس ثٖضٵومز ټٓضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز
ؼٌثء شىٴٲ إًٌثهثس ثټٙنووٳ ثٖضنٙىٗ ٨ٽٌهج ٍض ثټٵجنىن.

يوميات العــدوان

وىٸٌ خُض٘ ٫جهً ٨ن ٘نووٳ ً٨جًز وشأهٌپ ثٖض٩جٴني  -شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز
منه  -أن خ ٞ٩ثٖضؤِّجس شىٴٱض ٨ن شىًًو مج ٨ٽٌهج من ثټصَثمجس ټٽٙنووٳ شفض مربً ثټفٌح
وثټ٩ووثن مني  4أٔهٌ.
وه٨ج ثټدُض ٫ٸجٰز ثټؽهجس ثټٌِمٌز وثٖضن٥مجس ثٖض٩نٌز إٗض شفمپ مّؤوټٌصهج ثټى٠نٌز وثٔضنّجنٌز
وثټ٩مپ خرس٨ز ټىٴٲ ثټصوثٌ٨جس ثټّٽدٌز وثٖضٝج٨ٱجس ثټم١رير ثټصٍ ٴو شٽفٶ ثْضٔمجٗ ىوي
ثَض٨جٴز ؼٌثء شىٴٲ ثټمومجس ثټٙفٌز لج٘ز أن هنجٷ خ ٞ٩ثټُ٩ضؼجس شىٴٲ رصٰهج ټٽم٩جٴني
وٴو شصّدذ خجنصٹجِز ٘فٌز ل١رير ،إٗض ؼجنذ شىٴٲ ثټمومجس ثټص٩ٽٌمٌز ټرشًفز ثٖض٩جٴني ُٰٝضً
٨ن ثټى ٪ٜثَضٴصٙجهي ثټم١ري ثټيي ًٌٕ٩ىنه وثټيي ًًَو من م٩جنجشهم م ٪ثَض٨جٴز.
وأوٜق ثټدُض ٫أن مٌثٸَ ثټُ٩ضػ ثټ١دٌ ٍ٩ولومجس رصٯ ثْضهوًز وإؼٌثء ثټ٩مٽٌجس ثټؽٌثـٌز،
وشٌٸٌذ ثْضٌ٠ثٯ ثټٙنجٌ٨ز شىٴٱض وًىٔٺ خٝ٩هج ٘٨ض ثټصىٴٲ نهجبٌج إٗض ؼجنذ مج ِددصه ثټفٌح
ثټوثلٽٌز وثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من ٘٩ىخز ٍض ـٌٸز وشنٵپ ثْضٔمجٗ ىوي ثٔض٨جٴز ،ثَضمٌ ثټيي
ٜج٨ٲ من م٩جنجشهم.
وٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٴجٻ ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ټٙنووٳ ً٨جًز وشأهٌپ ثٖض٩جٴني أـمو
ثټهموثنٍ إن ثټٙنووٳ ًىثؼه ٌ٤وٰج مجهًز ٘٩دز وٴجٌِز ؼٌثء شىٴٲ ثَضًٌثهثس ثٖضنٙىٗ ٨ٽٌهج
ٍض ثټٵجنىن إظٌ إـؽجٿ خ ٞ٩ثټرشٸجس ٨ن هٰ ٪مج ٨ٽٌهج من مىثًه ټٽٙنووٳ خفٹم ثټٵجنىن
خج٨صدجًهج ثٖضىًه ثټىـٌو ټٽٙنووٳ ټصمىًپ لومجس ثټٌ٨جًز وثټصأهٌپ ټٓضٔمجٗ ىوي ثَض٨جٴز
وثټؽمٌ٩جس وثٖضٌثٸَ ثټ٩جمٽز م٩هم ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ٘٨ض ثٖضّصىًني ثټٱٌهي
وثٖضؤِم .
وأوٜق ثن هيث ثټى ٪ٜشّدذ خصىٴٲ شمىًپ نفى  411ؼمٌ٩ز ومٌٸَ ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز ٸجنض م٩نٌز خصٵوًم ثټمومجس ټٓضٔمجٗ ټيوي ثَض٨جٴز.
ؤوه ثټهموثنٍ ٘٨ض رضوًر شٹجشٲ ٸجٰز ثټؽهىه ثټى٠نٌز ٔضنهجء ثټى ٪ٜثټٌثهن وإټَثٿ ثٖضؤِّجس
خوٰ ٪مج ٨ٽٌهج من مّصفٵجس ټٽٙنووٳ ټٌصّنى ټٽٙنووٳ ثَضًٱجء خجټصَثمجشه ومىث٘ٽز ٨مٽه ٍض
ً٨جًز وشأهٌپ ثْضٔمجٗ ىوي ثَض٨جٴز.
وه٨ج ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز وٸجٰز ثټؽهجس ثٖض٩نٌز إٗض ثِصٕ٩جً ثٖض٩جنجر ثټصٍ ټفٵض خيوي ثَض٨جٴز ٍض
ممصٽٲ ثٖضؽجَضس ثټٙفٌز وثټص٩ٽٌمٌز وثٖضٌٌٕ٩ز وثن ًٌث٨ىث ٘٩ىخز ثټصفٌٷ لج٘ز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ
شٕهو نَوـج ؼٌثء ثِصهوثٰهج خ٭جًثس ؼىًز.

اال٥تالف املزْ ٞيضفز ايعزٚإ دنزر ايزع ٠ٛيٛقف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/62يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوه ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټو٨ىر إٗض إًٵجٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ري ثٖضربً وٰٺ
ثټفٙجً ثټؽجبٌ "ثټؽىي وثټدفٌي وثټربي" ثټيي ًمجًِه ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

يوميات العــدوان

وهثن ثَضبصُضٯ ٍض مؤشمٌه ثټٙفٱٍ ثټيي ٨ٵوه ثټٌىٿ خٙن٩جء أ٨مجٻ ثټصٱصٌٖ وثَضـصؽجٍ
وثَض٨صٵجَضس ثټصٍ شمجًِهج ِٽ١جس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضىث٠نني ثټٌمنني أظنجء ٨ىهشهم ٍض
م١جًي ؼٌَثن وخٌٕهُٰٝ ،ضً ٨ن إؼدجً ثټ١جبٌثس ثټٌمنٌز ټ٩مٽٌجس ثټصٱصٌٖ ثٖضص٩نض.
ونجٔو ثَضبصُضٯ من٥مجس ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز إٗض شفمپ مّؤوټٌصهج وإنٵجى  9.7مُضًني ٠ٱپ ً٩جنٍ
من نٵ ٚثټ٭يثء وثټووثء ،هثٌ٨ج ً ثٖضٹىنجس ثټٌّجٌِز ثټٌمنٌز إٗض إـٌجء ثټ٩مٽٌز ثټٌّجٌِز من لُضٻ
ثټ٩ىهر إٗض ثټفىثً ټفپ ثَضٍمز ثټٌمنٌز وشٕٹٌپ ـٹىمز وـور و٠نٌز.
ٸمج نجٔو ثَضبصُضٯ ثټٝمري ثټ٩جٖضٍ وثٔضنّجنٍ وأـٌثً ثټ٩جټم ًٰ ٞوإهثنز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىـ
أمًٌٹٍ وثټىٴىٯ إٗض ؼجنذ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
وٴوٿ لُضٻ ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ شٵًٌٌ إـٙجبٍ ٘جهً ٨ن ثٖضٌٸَ ثټٵجنىنٍ ټٽفٵىٳ وثټصنمٌز ـىٻ
ثټٝفجًج ثٖضونٌني ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ًىمه ثټٌثخ ٪وثټصّ٩ني.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ٨وهث ً ثټٕهوثء مني خوثًز ثټ٩ووثن خٽٮ ظُضظز آَضٯ ؤ 24هٌوث ً ٍض ؼمٌ٪
ثٖضفجٰ٥جس ثټٌمنٌز منهم ٠ 744ٱُض و 544إمٌثرٍ ،ض ـني و٘پ ٨وهث ً ثټؽٌـى إٗض  7آَضٯ و492
ؼًٌفج ً منهم ٠ 295ٱُضً و 428ثمٌثر.

تضب ١ٝاؿزٜزٜ ٠ز ٜٔاعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيًُٓؾآت ايتعً١ُٝٝ

[/62يىنيى ]6102/الحديدة  -طتأنح :
أهثن مٹصذ ثټرتخٌز و ثټص٩ٽٌم خمفجٰ٥ز ثټفوًور ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمنٕآس ثټرتخىًز و
ثټص٩ٽٌمٌز هثٌ٨ج ً ٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز و ثٔضٴٽٌمٌز و ثٖضفٽٌز ثٖض٩نٌز خصفمپ مّؤوټٌجشهج و ثټىٴىٯ
ثٖضّؤوٻ ټفمجًز شٽٺ ثٖضنٕآس و شأمٌنهج ْضهثء ًِجټصهج ثټرتخىًز و ثټص٩ٽٌمٌز.
وأخوي مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم ثِٱه وثِصٌجءه من ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجِصهوثٯ ثٖضنٕآس
ثټرتخىًز وثټص٩ٽٌمٌز خجٖضفجٰ٥ز ً٬م شٹٌثً ثټصأٸٌو ٘٨ض أن ثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز وثټرتخىًز َض ًىؼو خهج
أي ممج ًمٹن ث٨صمجهه ٸهوٯ ّ٨ٹٌي.
وثِص ٌٛ٩مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم ٍض خٌجن ټه  -ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ ٘٨ض نّمز منه-
ثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز ثټصى ثِصهوٰهج ٠ريثن ثټ٩ووثن وثټصٍ ٸجن ثلٌهج ٴٙٲ ٰؽٌ ًىٿ أمْ ثټؽم٩ز
ٖضدنٍ ثَضهثًر ثټص٩ٽٌمٌز خموًًٌز ثٖضنرير و همٌ ثٖضدنى ٘٨ض إظٌه و ثشٽٲ مفصىًجشه من ثٖضٹجشذ و
ثِضَضس و ثټٹصذ ثټوًثٌِز و ثٖضّصٽَمجس ثٖضوًٌِز.
وٴجٻ ثټدٌجن " إن ٴٙٲ و شومري مدنى ثَضهثًر ثټص٩ٽٌمٌز خجٖضنرير ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټصٍ
ثِصهوٰض إٗض ؼجنده مدجنٍ ـٹىمٌز ًصؽجوٍ ثٖضؤرشثس إٗض ثٖضؤٸوثًس ٘٨ض أن ثٖضنٕآس ثټرتخىًز و
ثټص٩ٽٌمٌز ـجرضر خأهوثٯ ثټ٩ووثن ثټيي نصفوثه أن ًعدض أن خجٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز و ټى ٴُضمز ٤ٱٌ
ممج ًمٹن ث٨صمجهه ٸهوٯ ّ٨ٹٌي.
وىٸٌ ثټدٌجن أنه ٴو ِدٶ ټٽ٩ووثن شومري موًِز ثټٌٕن أـمو ثټٱجٍ ثْضِجٌِز خموًًٌز ثټصفٌصج ٍض
 45مجًى ثٖضنرصٿ و مٵٌ ثٔضهثًر ثټص٩ٽٌمٌز خموًًٌز ثټوًًهمٍ ثټىثٴ٩ز خجٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ثټيي

يوميات العــدوان

همٌه ثټ٩ووثن ٍض  49مجًى ثٖضجيض ٸمج شرض مدنى مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خجٖضفجٰ٥ز خأرضثً
ممصٽٱز ؼٌثء ثنٱؽجًثس و ٔ٥جًج ثټٵٙٲ ثټيي ثِصهوٯ مىثٴ ٪ٴًٌدز منه خموًنز ثټفوًور ٍض
خوثًز ًىنٌى ثټؽجًي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/60يىنيى ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض
مفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ؼوه ثِصهوثٰه ټّو مأًح ثټٵوًم خ٭جًشني ،ٸمج ثِصهوٯ مًَ٨ز أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثْضرشثٯ
ممٽٱج ً ـًٌٵج ً هجبُضً ٍض ثٖضًَ٨ز.
وأهثن ثٖضٙوً ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټّو مأًح ثټٵوًم ثټيي ً٩صرب من أٴوٿ وأهم ثټّووه ٍض
ثټؽًٌَر ثټٌ٩خٌز ..م٩صربث ً ثِصهوثٯ ثٖضىثٴ ٪ثْضظًٌز ٨مُضً إؼٌثمٌج ً ولٌٴج ً ټُضشٱجٴٌجس ثټووټٌز ثټيي
ٸجن آلٌهج ثټنوثء ثټ٩جٖضٍ ٖضن٥مز ثټٌىنّٹى خصؽنٌذ مىثٴ ٪ثټرتثط ثٔضنّجنٍ من ثِصهوثٯ ّ٨ٹٌي
مدجرش أو ٬ري مدجرش.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ خ٭جًشني من١ٵز ثٖض١جً خرصوثؿ وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض
مّ٩ٹٌ ٸىٰپَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز مأًح و٨وهث ً من
موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

املضنظ ايٛطين يٓكٌ ايزّ ٜزع ٛاملٛاطٓني إىل ايتربع بايزعِ نٛادب ٚطين

[/60يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ه٨ج ثٖضٌٸَ ثټى٠نٍ ټنٵپ ثټوٿ وأخفجظه ثٖضىث٠نني إٗض ثټصرب ٧خجټوٿ ٸىثؼذ و٠نٍ ٍض مىثؼهز
ثَضـصٌجػ ثٖضصَثًو ټؽٌـى ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن وىټٺ خمج ًٹٱپ إنٵجى ـٌجشهم.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ٍض خٌجن ټه شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز منه أنه ونٌ٥ث ً ټٓضرضثً ثټصٍ
ټفٵض خمدنى ثٖضٌٸَ ثټى٠نٍ ټنٵپ ثټوٿ وأخفجظه ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز
مٌوثن ثټّد٩ني .شم نٵپ ثٖضٌٸَ خٕٹپ مؤٴض إٗض هٌةز مّصٕٱى ثټؽمهىًي خأمجنز ثټ٩ج٘مز.
وأٔجً ثټدٌجن إٗض أن ثٖضٌٸَ ًّصٵدپ ثٖضصرب٨ني خجټوٿ ٍض مٵٌه ثټؽوًو لُضٻ أًجٿ ثْضِدى ٧من ثټّج٨ز
ثټصجِ٩ز مّجء ـصى ثټىثـور خ٩و منصٙٲ ثټٽٌپ خجِصعنجء ًىمٍ ثټٌثـز وثٔضؼجٍر ثَضِدىٌ٨ز
ثټممٌْ وثټؽم٩ز من ٸپ أِدى.٧

يوميات العــدوان

بإ نٜ َٕٛ ٞأعف العتٗزاف ر ٍٚايتشايف فُعا يألَِ املتشز ٠يف عزٕ ٜٚزع ٛإىل ؼكٝل
ؽاٌَ

[/62يىنيى ]6102/جنيف  -طتأنح:
٨رب ثْضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور خجن ٸٍ مىن ،ثټٌىٿ٨ ،ن أِٱه إظٌ ثِصهوثٯ هوٻ ثټصفجټٲ ثټيي
شٵىهه ثټّ٩ىهًزٖ ،ضٹصذ ټربنجمؾ ثْضمم ثٖضصفور ثٔضنمجبٍ وأ٘جخض ـجًِجً ،هثٌ٨ج ً إٗض شفٵٌٶ ٔجمپ ٍض
ثټفجهط.
وأٔجً ثٖضصفوط خجِم خجن ٸٍ مىن ٍض ؼنٌٲ إٗض أن ثټرضخز ثټؽىًز ثټصٍ وٴ٩ض ٍض موًنز ٨ون
ثټؽنىخٌز ثټٌىٿ ثْضـو أټفٵض رضًث ً خجټ٭ج ً خجٖضٹصذ.
وٴجٻ ـٶ "ً٩صٵو ثْضمني ثټ٩جٿ أن هيث ثټفجهط ًؤٸو رضوًر أن شنهٍ ؼمٌ ٪أٌ٠ثٯ ثټرصث ٧ثټٵصجٻ
وش٩ىه إٗض ٠جوټز ثټصٱجو ٛخج٨صدجً ىټٺ هى ثټّدٌپ ثټىـٌو ثٖضمٹن ټصفٵٌٶ ُِضٿ هثبم ٍض ثټٌمن".

َٓاقؾَ ١ا خًف٘ ايعزٚإ ايغعٛر َٔ ٟأمضاص يف قطاع ايظصاع١

[/62يىنيى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
نجٴٖ ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټًَث٨ز وثټٌي ثټوٸصىً مفمو ًفٌى ثټ٭ٕم ثټٌىٿ م ٪ممعپ من٥مز
ثټص٭يًز وثټًَث٨ز (ثټٱجو) خجټٌمن ثټوٸصىً ُ٘ضؿ ـجػ ـّن ثْضوٜج ٧ثټًَثٌ٨ز وثٔضنّجنٌز ومج
لٽٱه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټؽجبٌ ٘٨ض ثټٌمن من أرضثً ٍض ثټٵ١ج ٧ثټًَث.ٍ٨
وٍض ثَضؼصمج ٧أٸو ثټوٸصىً ثټ٭ٕم أهمٌز ثټصنٌّٶ م ٪ثٖضن٥مز وثِص٩وثه ثټىٍثًر ټصيټٌپ ٸجٰز
ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ ٴو ش٩رت٨ ٛمٽهج و٨مپ ثٖضن٥مجس ٬ري ثټفٹىمٌز ..مّصٌٜ٩ج ً ـؽم ثټمّجبٌ
ثټٱجهـز ثټصٍ ٠جټض ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨وثټصٍ خٽ٭ض نفى 6مٽٌجًثس هوَضً.
من ؼهصه أٔجً ممعپ من٥مز ثټٱأو إٗض أنه ٌِصم شٕٹٌپ ًٌٰٶ ٨مپ مٕرتٷ م ٪ثټىٍثًر ټصٵٌٌم
ـؽم ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجټٵ١ج ٧ثټًَثَ ،ٍ٨ضٰصج ً إٗض رضوًر شأمني ثَضنصجػ ثټًَث ٍ٨ثٖضفيل وشىٰري
ٌٰٗ ثټ٩مپ ټٽمىث٠نني.
وأٸو أن ثٖضن٥مز ِصؽٌي ثِصٵٙجء مٌوثنٍ ٍض شىًٍ ٪مولُضس ثٔضنصجػ ثټًَثٍ ٍ٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن
وِصّصمٌ ٍض ه٨م ثټّٹجن ثٖضفٽٌني خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ وىټٺ ٍض إ٠جً مرشوٌِٕ ٧مپ ظمجن
مفجٰ٥جس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟضتهب فظص ٠بؾع ١عل أعض ٠ناًَ ١يف فضٚاح َأصب

[/62يىنيى ]6102/مأزب – طتأنح:
ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ مؽًَر خٕ٩ز خفٶ أرسر ٸجمٽز ٍض موًًٌز رصوثؿ مفجٰ٥ز
مأًح ًثؿ ٜفٌصهج ٔ 84هٌوث ً نٙٱهم نّجء وأ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ ٔمٙجن ـجټصهمج لٌ١ر.

يوميات العــدوان

وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن ٘جټق خن ٘جټق ثټٙجټفٍ خّٽّز ٬جًثس أِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه ٔ 84مٙج ً من أٌٰثه
أرسشه خٌنهم ظُضظز أ٠ٱجٻ وظُضط نّجء وشومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ.
ًيٸٌ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًٕن ٬جًثس خٕٹپ ٔده ًىمٍ ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ.

اعتؾٗار اَضأتإ ٚطفٌ إثض اعتٗزاف طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعزراً َٔ قض ٣قافظ ١احملٜٛت

[/62يىنيى ]6102/املحىيح  -طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأشجن و٠ٱپ ،وأٌ٘ذ  7آلٌون أ٬ٽدهم من ثْض٠ٱجٻ ،ثټٌىٿ ،إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،خّٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ٨وهث ً من ثټٵٌي وثټصؽم٩جس ثټّٹجنٌز خمن١ٵز ـٙن
ثٖضمري ؤمجس خموًًٌز ثټ١ىًٽز ومن١ٵز ثٖضيوح خموًًٌز ٔدجٿ ٸىٸدجن مفجٰ ٦ثٖضفىًض.
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ٴجٿ ٍض شمجٿ ثټّج٨ز ثټعجنٌز ٨رشر ٤هٌ ثټٌىٿ ،خصنٱٌي ِٽّٽز من ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ٴٌي
ثټّجًٽز وثټٹنذ وثٖضن ٌ٥خمن١ٵز ثٖضيوح خموًًٌز ثټ١ىًٽز خ٩وهث ً من ثټٙىثًًن نؽم ٨نهج ثِصٕهجه
ثمٌأر و٠ٱپ وإ٘جخز أًخ٩ز آلًٌن ( 4أ٠ٱجٻ ووثټوهم) من أرسر وثـور ،وٸيث شومري ٨وهث ً من
ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز ٍض ٴًٌز ثټّجبٽز.
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ؼىًز ألٌي ٠جټض ٴًٌصٍ ٜىء وثٖض١ٙجؿ
خمن١ٵز ثٖضيوح َ٨ټز ثْضهؽٌ موًًٌز ٔدجٿ ٸىٸدجن ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر وإ٘جخز ظُضظز
آلًٌن خٌنهم ٠ٱٽني وشومري منَټني ِٹنٌني ټٽمىث٠ن ٘جټق مفمو ثټٌٙجه ؤٵٌٵزُٰٝ ،ضً ٨ن
مدنى ثظٌي ٸجن ًّصموٿ َضًىثء ثٖضّجًٌٰن ً٩ىه شجًًمه إٗض ثټووټز ثټٙٽٌفٌز ،وٸيث ٨وهث ً من
ثٖضَثً.٧

ٖ َٔٛٝصاٜتػ ٚٚتؿ تتِٗ ايتشايف ايش ٟتكٛر ٙايغعٛر ١ٜبكتٌ عؾضات املزْٝني ايُٝٓٝني
ٚتزع ٛإلدضا ٤ؼكٝل

[/01يىنيى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثشهمض هٌىمن ًثًصْ ووشٖ ،ثټٌىٿ ،ٴىثس ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه ثټّ٩ىهًز خٵصپ ٨رشثس ثٖضونٌني
ٍض موًنز ٘٩ور مني أخًٌپ ٍ ،4185ض ثنصهجٷ ٤جهٌ ټٵىثنني ثټفٌح ،هثٌ٨ز ثټصفجټٲ إٗض إؼٌثء
ثټصفٵٌٵجس وشٵوًم ثټص٩ىًٝجس و٬ريهج من ِدپ ثټؽرب ټٽٝفجًج ثٖضونٌني ـّذ مٵصىض ثټفجٻ.
وأٔجًس ثٖضن٥مز ٍض شٵًٌٌ نرششه ،ثټٌىٿ ،خ٩نىثن "ثِصهوثٯ ٘٩ور٬ :جًثس ثټصفجټٲ ثټؽىًز ٬ري
ثٖضرشو٨ز ٘٨ض ٘٩ور ٍض ثټٌمن" إٗض أنهج وظٵض ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور شّددض ٍض
شومري أو إشُضٯ منجٍٻ مونٌز ولمّز أِىثٳ وموًِز ومف١ز وٴىه٬ً ،م ٌ٬جح ثْضهټز ٘٨ض
ثِصموثمهج ٍض أٌ٬ثّ٨ ٛٹًٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض ٴصپ ٔ 59مٙج ً شٱٌو ثټصٵجًًٌ خأنهم ٸجنىث من ثٖضونٌني ،خني
 6أخًٌپ و 88مجًى ،وٸجن خني ثټٵص٘ض ٠ 45ٱُضً ٘٨ض ثْضٴپ.
وٴجټض ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ټٵّم ثټرشٳ ثْضوِ ٢ؤمجٻ أًٌٰٵٌج ٍض ثٖضن٥مز (ِجًر ټٌج وشّن)" :شّدذ
ٴٙٲ ثټصفجټٲ ثټؽىي ټ٩ٙور ٍض ٴصپ ٨رشثس ثٖضونٌني ٰومٌ ٨جبُضس خأٸمٽهج .وًدوو أن شٽٺ
ثټهؽمجس ٔٹٽض ثنصهجٸجس ؼٌّمز ټٵىثنني ثټفٌح ممج ًص١ٽذ ثټصفٵٌٶ ثټّٽٌم ٌٰهج".
وأٜجٰض (ِجًر ټٌج وًصّن)" :شنصرش ـٱٌ ثټٵنجخپ وثْضخنٌز ثٖضومٌر و٬ريهج من هَضبپ ٬جًثس
ثټصفجټٲ ثټؽىًز ٍض ٔىثً ٧موًنز ٘٩ور .وَض ًّ ٪ثٖضونٌىن ثټيًن مج ٍثټىث ًٌٕ٩ىن هنجٷ ثټٵٌجٿ
خيشء ًيٸٌ ټفمجًز أنٱّهم من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،ثټصٍ شٌٝٲ إٗض م٩جنجشهم ثټٌىمٌز".
وأوٜفض من٥مز هٌىمن ًثًصْ ووشٖ أن شٵًٌٌهج ًّصنو إٗض شفٵٌٵجس مٌوثنٌز ومٵجخُضس م٪
 48من ثټٝفجًج وثټٕهىه ،أؼٌشهج هٌىمن ًثًصْ ووشٖ ٍض موًنز ٘٩ور ٍض مجًىُ٨ ،ضور ٘٨ض
مٌثؼ٩ز ټٙىً ٰىشىٌ٬ثٌٰز ومٵجٌٰ ٪٠وًى وشفٽٌُضس ټٙىً ثْضٴمجً ثټٙنجٌ٨ز.
وأٔجًس إٗض أنهج ـٵٵض ٍض ِض ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ شّصموٿ ټٽّٹنى ،وموًِز لجټٌز ٍض ٘٩ور.
وٴجټض ثٖضن٥مز "ٍض أٸعٌ ثټىٴجب ٪همىًز ،مّجء  5مجًى ،أِٵ١ض ٠جبٌثس ثټصفجټٲ ٨ور ٴنجخپ ٘٨ض
مٌٸَ ظٵجٍض وثٖضنَٻ ثٖضُض٘ٶ ټهٰ ،ٵصٽض  47من أٌٰثه ٨جبٽز ثٔضخٍ وخٌنهم ٠ 87ٱُضً".
وأٜجٰض "ٸمج ٴٙٱض ٠جبٌثس ثټصفجټٲ لمّز أِىثٳ ومف١ز ټٽىٴىه مَهـمز خّجبٵٍ
ثټٌّجًثس ثٖض١ٙٱني ٖضٓض ٌِجًثشهم خجټىٴىه .وټم شٹن شٽٺ ثټهؽمجس ٬ري مرشو٨ز ٰٵ ٢ټ٭ٌجح أًز
أهوثٯ ّ٨ٹًٌز ،خپ أًٝج ً ْضنهج ِجهمض ٍض ًٍجهر مٙج٨ذ ثٖضونٌني ٍض ثٖضوًنز ،ـٌغ ً٩جنٍ ثټنجُ
من نٵ ٚثټ٩١جٿ وثٖضجء وثټىٴىه .وٴو ـيًس ثْضمم ثٖضصفور من ٸجًظز إنّجنٌز مفوٴز ٍض ثټٌمن".
وأٔجًس ثٖضن٥مز إٗض أنهج وؼهز ًِجټز إٗض ثټفٹىمز ثټّ٩ىهًز ټُضِصُ٩ضٿ ٨ن ثْضهوثٯ ثٖضٵٙىهر ٍض
٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض ٘٩ور ،ټٹنهج ټم شصٽٶ ًهثً.
وشجخ٩ض ثٖضن٥مز "شدني شفٵٌٵجشنج ٍض مىثٴ ٪ثَضًش١جٿ وخٵجًج ثْضِٽفز ثٖضّصمومز أن ٠جبٌثس
ثټصفجټٲ أټٵض خيلجبٌ ټهج آظجً ثنٱؽجًًز ومصٌٕ٥ز ًمٹنهج إـوثط ثٔض٘جخز وثټومجً ٘٨ض مّجـجس
وثِ٩ز".
ؤوهس ثٖضن٥مز ٘٨ض ٴىثس ثټصفجټٲ أَض ًٽؽأ َضِصموثٿ ثْضِٽفز ثَضنٱؽجًًز ىثس ثِضظجً وثِ٩ز
ثټن١جٳ ٍض ثٖضنج٠ٶ ثٖضأهىټز خّدذ مج شٽفٵه من أرضثً ـصمٌز خجٖضونٌني.
وه٨ض ثٖضن٥مز ثټىَضًجس ثٖضصفور و٬ريهج من مؤًوي ثټصفجټٲ ممجًِز ثټٝ٭٘٨ ٢ض ثټصفجټٲ ٍض
ِدٌپ ثټصٵٌو خجټصَثمجشه ثټٵجنىنٌز ثټووټٌز وثټصفٵٌٶ ٍض مَث٨م ثَضنصهجٸجس ٍض أًز هؽمز ٴجمىث ٌٰهج
خووً مدجرش.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف قافظ ١فعز٠

[/01يىنيى ]6102/صعدة  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ ،ؼٌثبمه خفٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ـٌغ ٔن ٨ور ٬جًثس ؼىًز
ثِصهوٰض ٨وهث ً من موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ ظُضظز
٘ىثًًن أً ٛأً٘٨ ٛض من١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز ـٌوثن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ؼدپ ٨نم ،ومن١ٵز آٻ
ثټٌٙٱٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜضٜيت سضف عفٝإ ٚقفً ١عشص بعُضإ

[/01يىنيى ]6102/عمسان  -طتأنح :
ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ؼوًور ٘٨ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن نؽم ٨نهج ِٵىٟ
ٔهٌو وأًخ٩ز ؼٌـى.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن أًخ ٪نجٴُضس مفمٽز خجټ٭جٍ ثٖضنَذ  ومىثه ٬يثبٌز.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) ثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً
موًًٌز ٴٱٽز ٨يً ممج أهي إٗض أرضثً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓظٍ أسز املٛاطٓني
باؿٛبإ بتعظ

[/01يىنيى ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني من أرسر وثـور ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
منَٻ ثٖضىث٠ن ٰهمٍ ثټنؽوي خمن١ٵز ثټفىخجن خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ثټنؽوي خ٭جًشني ؼىًصني مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٘جـذ ثٖضنَٻ
وٍوؼصه وثظنصني من خنجشه وشهوٿ ثٖضنَٻ وشرضً ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨مٽٌز ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مجشَثٻ مّصمٌر ٍض ثٖضن١ٵزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ٍض موًنز شٖ َ٩ضّجنور ٨نجرص ثټٵج٨ور
ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ.

يوميات العــدوان

يوميات العــدوان

يوليـو
طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َز ١ٜٓبضاقؿ األثض ١ٜمبأصب ٜٚزَض أسز ايهباص ٟيف طضٜل
فٓعاَ ٤أصب

[/10يىليى ]6102/مأزب  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض موًنز خٌثٴٖ
ثْضظًٌز ٍض موًًٌز مؽًَ خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ موًنز خٌثٴٖ ثْضظًٌز خ٭جًشني ممٽٱج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض أِىثً ثٖضوًنز ثْضظًٌز وثٖض٩دو ثټصجخ٪
ټهج.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أـو ثټٹدجًي ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء –
مأًح  -ثټؽىٯ خ٭جًر ؼىًز مصّددج ً ٍض ٔٽپ ثټفٌٸز ٨رب ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ٚإفاب ١عزراً آخض دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطل يف قافظ١
فعز٠

[/10يىليى ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وهث ً من
منج٠ٶ وموًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منجٍٻ مىث٠نني وموًِز  44مجًى ٍض من١ٵز وثهي خن ؼٌثه
خموًًٌز ـٌوثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه 2مىث٠نني ٸجنىث ًّصٽمىن ممٙٙجس ثٔض٬جظز ثټصجخ٩ز ټهم ٍض
ثٖضوًِز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 9جًثس ٘٨ض من١ٵز إًدجه و٬جًشني ٘٨ض
من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًـدجن ،ٸمج ٔن ٬ 5جًثس ثِصهوٰض موًًٌصٍ
مؽَ وِفجً و٬جًشني ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ًّنم خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض من١ٵز أمٽق خموًًٌز ٸصجٯ
ٸمج ثِصهوٯ منجٍٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض موًنز ٜفٌجن مج أهي إٗض إ٘جخز ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ٚدضح ; َٛاطٓني َٔ اعضٚ ٠اسز ٠بتعظ دضا ٤غاصات َهجف ١يطريإ ايعز ٚايغعٛرٟ

[/10يىليى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو وأٌ٘ذ  2مىث٠نني من أرسر وثـور ،ثټٌىٿ ،إظٌ ٬جًثس ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض منٕآس ًًجٌٜز وأمنٌز وّ٨ٹًٌز ومنجٍٻ مىث٠نني خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 84جًر ؼىًز
أِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه ثمٌأر وإ٘جخز ٍوؼهج وثخنصٌهمج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ثټٵرص ثټؽمهىًي ومٵٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ومٵٌ ثټٽىثء
 45موً ،٧ونجهي ثټٙٵٌ ثټًٌجيض وإـوي ثټدنجًجس ثټٵًٌدز من مّصٕٱى ثټعىًر خجٖضفجٰ٥ز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢عزراً َٔ قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/10يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ٴًٌز لوثه خمن١ٵز ثټفٌّنٍ مفجٰ٥ز ټفؾ أهس
إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٯ ٨وهث ً من
موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور خٹعجٰز َض ٌِمج ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز وآلٌهج ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵصٍ
إخجهر ومنوخز خموًًٌز خجٴم وٸيث من١ٵز ثټنؽجًر خموًًٌز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.
وټٱض إٗض أن ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱض خجټٙىثًًن من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ خ٩ٙور ٍض
ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًـدجن خ٩ٙور.

ايػضف ١ايتذاص ١ٜبايعافُA١أنجض َٔ ًَٝ ;77اص صٜاٍ خغا٥ض ايكطاع ايقٓاع ٞدضا ٤ايعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/16يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ نجبذ ًبٌْ مؽٽْ إهثًر ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز ثټٙنجٌ٨ز خأمجنز ثټ٩ج٘مز مفمو مفمو ُ٘ضؿ "أن
لّجبٌ ثټٵ١ج ٧ثټٙنج ٍ٨ثټٌمنٍ ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټدُضه خٽ٭ض  211مٽٌجً
ًًجٻ.
وأٔجً ُ٘ضؿ ٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ٨ٵوه ثټٌىٿ خمٵٌ ثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز خجْضمجنز خمٕجًٸز ٨وهث ً
من ثټنٵجخجس وثَضشفجهثس ومن٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ إٗض رضوًر شٹجشٲ ثټؽهىه ثټٌِمٌز وثټٕ٩دٌز
ٖضىثؼهز آظجً وشوثٌ٨جس ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ثټيي ًنيً خمّجبٌ أٸرب إىث ټم ًصم و ٪ٜـو ټيټٺ..
مؤٸوث ً ثًشٱج ٧نّدز ثټد١جټز ٍض ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ إٗض نفى ُٰٝ % 81ض ً ٨ن شوهىً ثټفجټز ثٖضٌٌٕ٩ز
ٖض٥٩م ثټٌمنٌني.

يوميات العــدوان

ونىه إٗض أن ثټهوٯ من ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ هى إًٙجٻ ًِجټز و٠نٌز من ثٖضؽصم ٪ثټٌمنٍ إٗض ثٖضؽصم٪
ثټووذ  ټىٴٲ ثټ٩ووثن ثټربخٌي وثټ٩مپ ٘٨ض ثټفٱج٘٨ ٣ض ثٖضٹصّدجس ثټى٠نٌز وثٖضنٕآس وثٖضٙجټق
ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ثټٌمن.
من ؼجنده أوٜق ًبٌْ ثټهٌةز ثټ٩ٽٌج ټٓضهوًز ثټوٸصىً ـّن ثٖضفديش وًبٌْ ثشفجه منصؽٍ
ثْضهوًز شمٌم ثټٕجمٍ أن  85مٽٌىن مىث٠ن ًمنٍ خفجؼز إٗض ثټمومجس ثټٙفٌز ٍض ٤پ ثټنٵٚ
ثټفجه ټٓضهوًز ثټمج٘ز خجْضمٌث ٛثټم١رير ٸجټرس٠جن وثټّٹٌ وثټٱٕپ ثټٹٽىي ُٰٝضً ٨ن ثنصٕجً
ثْضوخةز ٸفمى ثټٝنٺ وثټ١ج٨ىن لج٘ز ٍض منج٠ٶ ثٖضىثؼهجس ثټّ٩ٹًٌز و ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ ً٩ٙذ
٘٨ض ثټ١ىثٴم ثټ١دٌز ثټى٘ىٻ إټٌه.
وأٔجًث إٗض أن ٴٌمز ثِصريثه ثْضهوًز ٴو شٌثؼ ٪خٕٹپ مٽفى ٣لُضٻ ثټنٙٲ ثَضوٻ من ثټ٩جٿ ثټؽجًي
4185ٿ إٗض  45مٽٌجً ًًجٻ مٵجخپ  52مٽٌجً ًًجٻ لُضٻ نٱْ ثټٱرتر من ثټ٩جٿ ثٖضجيض وهى مج
ً٩ٹْ وثٴ ٪شونٍ شىٌٰ ثْضهوًز لٙى٘ج وأن هنجٷ  41أټٲ ـجټز مّؽٽز ټوي وٍثًر ثټٙفز من
مٌ ٛثټرس٠جن و 24أټٲ ـجټز مٌ ٛثټّٹٌي و 6أَضٯ ـجټز ٰٕپ ٸٽىي ..منىهج ً أن ثټٌمن
ش٩صمو ٘٨ض ثِصريثه مج ًٵجًح من  %95من هيه ثْضهوًز وثټيي شىٴٲ خّدذ ثټف ٌ٥و ثټفٙجً
ثټؽىي وثټربي وثټدفٌي ثٖضٱٌو٘٨ ٛض خُضهنج وهى مج ًنيً خٹجًظز ٘فٌز ِص١جٻ ثٖضٌىض
ثټٌمنٌني.
خووًه ٸٕٲ موًٌ ٨جٿ ثټٕؤون ثټصؽجًًز خمؤِّز ثټٹهٌخجء ثٖضهنوُ ٨جًٯ ٨دو ثټفمٌو ثن ـؽم
ولّجبٌ ثَضرضثً ثټصٍ ش ٌٛ٩ٴ١ج ٧ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز ؼٌثء ثټ٩ووثن شٵوً خـ  24ً4مٽٌىن
هوَضً ..مدٌنج أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ شومريث ً ٸجمُضً مف١جس شىټٌوًز ٍض ٘٩ور وثټدٌٝجء
وـٌ ٛو٨ون وٌٙ٨ٱٌر خص َ٩وشٵوً شٹجټٌٲ إ٨جهر شٕ٭ٌٽهج خـ  41مٽٌىن هوَضً.
وأٜجٯ أن ثټمّجبٌ ٍض ٔدٹز ثټصىًٍ ٪خأمجنز ثټ٩ج٘مز شدٽٮ شٹجټٌٱهج نفى  5مُضًني هوَضً إٗض
ؼجنذ  7.4مٽٌىن هوَضً شٹجټٌٲ ثُ٘ضؿ ٔدٹز ثټصىًٍ ٪ټدٵٌز مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
من ؼهصه أوٜق ًبٌْ ثٔضشفجه ثټص٩جونٍ ثټًَث ٍ٨مفمو خرش أن لّجبٌ ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨ثټٌمنٍ
ٴوًس  827مٽٌجً ًًجٻ من مفجٌ٘پ ثټمٝجً وثټٱىثٸه و٘ٽض ٴٌمز ثَضرضثً ٖضفجٌ٘پ ثټفدىح
 46مٽٌجً ًًجٻ أمج ٴٌمز ثْضرضثً وثټمّجبٌ ټٽمفجٌ٘پ ثټنٵوًز من ثټدن وثټّ٩پ ثټٌمنٍ خٽ٭ض 41
مٽٌجً ًًجٻ.
وخني خٕري أن م٥٩م ثٖضٕجشپ ثټًَثٌ٨ز وممجٍن ثټصربًو وثټنٵپ ٴو شم شومريهج خٕٹپ ٸيلُٰٝ ..ض ً
ً
٨ن شٌثؼ ٪ثنصجػ ثټعٌور ثټفٌىثنٌز وثټّمٹٌز.

ؽٗٝزاً ٕ َ 8<ٚقاباً يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عزراً َٔ َٓاطل قافظ ١فعز٠

[/16يىليى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجًن وأٌ٘ذ  85آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض
ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وإ٘جخز  5آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز وشهوٿ ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ وشرضً
منجٍٻ ألٌي.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٘٨ض ـجًر ثټٝدج ٟخموًنز
٘٩ور مج أهي إٗض إ٘جخز  81مىث٠نني خٌنهم ثظنجن ٍض ـجټز ـٌؼز.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض من١ٵز ثټٵٽ٩ز خموًًٌز ًثٍؿ،
ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ خٵٙٲ موٰ ٍ٩و٘جًولٍ،ؤن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ـٍ
ثټؽجم٩ز خموًنز ٘٩ور و٬جًشجن ٘٨ض ؼدپ ٸهُضن ثٖض١پ ٘٨ض موًنز ٘٩ور.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٭جًشني من١ٵز ٴٌهو خموًًٌز ِجٴني وظُضط ٬جًثس
٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ًثٍؿ و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز همجػ خموًًٌز ثټٙٱٌثء و٬جًشني أًٝج ً
٘٨ض موًًٌز ِفجً إـوثهمج ٍض ثټٙم ٪ولمْ ٬جًثس ثِصهوٰض ثټٵرص ثټؽمهىًي خ٩ٙور.
وأٜجٯ  :إن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مف١ز ثټنؽم ټٽىٴىه خ٩ٙور خ٭جًشني ؼىًصني ٍض ـني
ٔن ٬جًشني أًٝج ً ٘٨ض موًًٌز ثټٕ٩جٯ خموًًٌز ِجٴني وثِصهوثٯ مًَ٨ز هوثؼن خمٌٸَ موًًٌز
ِجٴني ".

اعتؾٗار ? َٛاطٓني ٚإفاب 87 ١آخض ٜٔيف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ايعافُ١
فٓعا٤

[/16يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو  8مىث٠نني وأٌ٘ذ  81آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وهث ً من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ مىث٠نني خفٍ ثټنهٝز وثٖضوًنز ثټٽٌدٌز مج أهي إٗض ثِصٕهجه  4مىث٠نني
من أرسر وثـور هم ثْضح و٠ٱٽصٌه وإ٘جخز  4آلًٌن من أٌٰثه ثْضرسر ـجټصهم ـٌؼز وشهوٿ ٨وهث ً
من ثٖضنجٍٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي ٍض ثټفٍ.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ مىث٠نني خفٍ ثټ٩مٌثنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز
مج أهي إٗض ثِصٕهجه أرسر ٸجمٽز مٹىنز من لمّز أٌٰثه وإ٘جخز  7آلًٌن وشهوٿ ٨وهث ً من
ثٖضنجٍٻ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټٌىٿ ٘٨ض
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّصهوٰج ً ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.

يوميات العــدوان

ايكا ِ٥بأعُاٍ ٚطٜض ايظصاع ..١أنجض َٔ عتًَٝ ١اصات رٚالص خغا٥ض ايكطاع ايظصاع ٞدضا٤
ايعزٚإ ايغعٛأَضٜهٞ

[/16يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٸٕٲ ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټًَث٨ز وثټٌي ثټوٸصىً مفمو ًفٌى ثټ٭ٕم أن ثټصٵوًٌثس ثْضوټٌز
ټٓضرضثً وثټمّجبٌ ثټصٍ ٠جټض ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨مني خوثًز ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ـصى ثټىٴض ثټٌثهن مج
ًًَو ٨ن  6مٽٌجًثس هوَضً.
وٴجٻ ثټ٭ٕم ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو ثټٌىٿ خٙن٩جء َضِصٌ٩ث ٛثْضرضثً وثټمّجبٌ ثټصٍ ټفٵض
خجټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن وـرضه ممعپ من٥مز ثْض٬يًز
وثټًَث٨ز ټٓضمم ثٖضصفور (ثټٱجو) ٍض ثټٌمن ثټوٸصىً ُ٘ضؿ ثټفجػ ـّن ...ٴجٻ " نفن ٸؽهز مّؤوټز
ن٩ٽن أن ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨ٴ١ج ٧منٹىح".
م١جټدج ثٖضؽصم ٪ثټووذ  وثْضمم ثٖضصفور وثٖضن٥مز ثټووټٌز ټٓض٬يًز وثټًَث٨ز وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټًَثٌ٨ز
وثټفٵىٴٌز وثټٵجنىنٌز ثټىٴىٯ إٗض ؼجنذ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وثټصولپ ٔضًٵجٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىأمًٌٹٍ
ثټ٭جٔم وًٰ ٪ثټفٙجً ثټربي وثټدفٌي وثټؽىي ثټؽجبٌ ومفجٸمز هوٻ ثټ٩ووثن وإټَثمهج خوٰ٪
ثټص٩ىًٝجس ثټ٩جهټز ٨ن ٸپ ثْضرضثً وثِضظجً ثټصومريًز وثټمّجبٌ ثٖضدجرشر و٬ري ثٖضدجرشر ثټصٍ ټفٵض
خجټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨وٸجٰز ثټٵ١ج٨جس ثْضلٌي ،وإُ٠ضٳ خٌنجمؾ ه٨م مجذ  وٰنٍ وثِٔ ٪ض٨جهر شأهٌپ
هيث ثټٵ١ج ٧ثټفٌىي ثټهجٿ ثټيي َض ًَثٻ ثټ٩ووثن ًىث٘پ إِصهوثٰه ٍض إ٠جً ـٌح ٔجمٽز ٘٨ض
ثټى٠ن ،ـٌح َض معٌپ ټهج من ٴدپ ٍض ثٖضن١ٵز ٘٨ض مٌأي ومّم ٪من ثټ٩جټم أؼم.٪
وأٔجً ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټًَث٨ز وثټٌي إٗض أن إِصهوثٯ ثټٵ١ج ٧ثټًَث٘٨ ٍ٨ض ىټٺ ثټنفى
ثټ٩ووثنٍ ثٖضمنهؾ هى ثِصهوثٯ ټٽ٭يثء و ثْضمن ثټ٭يثبٍ ټٽمؽصم ٪وثټفٌجر ثٖضٌٌٕ٩ز ْض٬ٽذ أخنجء
ثټٕ٩ذ ٸمج ً٩صرب ؼًٌمز ـٌح ٸربي خفٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خأٸمٽه وثنصهجٷ ٘جًك ټٹپ ثٖضىثظٌٶ
وثټٵىثنني ثټووټٌز وثْضٌ٨ثٯ وثټٵٌم ثٔضنّجنٌز.
وأٜجٯ ..هيث ثټ٩ووثن ثټربخٌي ًأي ٍض ثِصهوثٯ ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨أٴرص ثټٌ١ٳ ټصؽىً ٪وشٌٸٌ٪
ٔ٩دنج ثټٌمنٍ وخجټصجذ  شفٵٌٶ أهوثٰه ثټ٩ووثنٌز ٜو خُضهنج أًٜج ً وإنّجنجً.
من ؼجنده أوٜق موًٌ ٨جٿ ثٔضًٔجه وثٔضُ٨ضٿ ثټًَث ٍ٨ثٖضهنوُ مجؼو هجٔم ثٖضصىٸپ أن ثټفٌٙٽز
ثْضوټٌز ټٓضرضثً ثٖضدجرشر وثټ٭ري مدجرشر ثټصٍ ټفٵض خجټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټى٠ن لُضٻ ثټٱرتر ( ًنجًٌ – ًىنٌى  ) 4185خٽ٭ض  6مٽٌجًثس و 461مٽٌىنج ً
و  874ثټٲ هوَضً ،منهج  4مٽٌجًثس و 884مٽٌىنج ً و 678ثټٲ هوَضً ٴٌمز ثْضرضثً ثٖضدجرشر.
وٴجٻ ثٖضصىٸپ " إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىأمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ثټدرش وثټٕؽٌ وثټفؽٌ وثًشٹذ
خ١جبٌثشه و٘ىثًًمه ثٖضومٌر ؼٌثبم ـٌح مٌو٨ز خفٶ ثٖضونٌني أ٬ٽدهم من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وأم٩ن
ٍض شومري ثټدنى ثټصفصٌز وثٖضنٕآس ثټفٌىًز وثٖض١جًثس ثټّ٩ٹًٌز وثٖضونٌز وثٖضوثًُ وثٖضّصٕٱٌجس
ومف١جس ثټٹهٌخجء ومٕجًً ٪ثٖضٌجه وٸپ مٵىمجس ثټفٌجر ،وٌٰ ٛـٙجًث ً َض إنّجنٌج ً خٌث ً وخفٌث ً
وؼىث ً ؤمپ ثټ٭يثء وثټووثء وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز".

يوميات العــدوان

مدٌنج أن هثبٌر ثټ٩ووثن ٠جټض ممصٽٲ ثټٵ١ج٨جس ٍض ثِصهوثٯ ممنهؾ أِٱٌ ٨ن أرضثً ٸجًظٌز
وآظجً شومريًز ولّجبٌ ٰجهـز ټفٵض خصٽٺ ثټٵ١ج٨جس ومنهج ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨ثټيي ً٩و ثْضٸعٌ
شرضًث وثِصهوثٰج من ٴدپ ثټ٩ووثن خٹپ مج شمعٽه من أهمٌز إِرتثشٌؽٌز ٍض شىٰري وإنصجػ ثټ٭يثء
خٕٵٌه ثټندجشٍ وثټفٌىثنٍ إٜجٰز إٗض ٸىنه ًٕٹپ مٙوً هلپ ًبٌم  ْضٸعٌ من  51خجٖضجبز من
إؼمجذ  ثټٵىي ثټ٩جمٽز ٍض خُضهنج ،ٸمج ً٩صمو ٨ٽٌه خٕٹپ مدجرش و٬ري مدجرش أٸعٌ من  71خجٖضجبز من
إؼمجذ  ثټّٹجن ٍض مٌٕ٩صهم وـٌجشهم وهم نّدز ثټيًن ًّٹنىن ٍض ثټًٌٲ.
وٴجٻ " ټٵو شمعپ ثِصهوثٯ هيث ثټٵ١جٍ ٧ض ثټٵٙٲ ثٖضدجرش من ٴدپ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىأمًٌٹٍ
ٖضن٥ىمز ًٍثٌ٨ز وثِ٩ز من ثْضِىثٳ ثټًَثٌ٨ز ثٖضٌٸًَز ومٌثٸَ ثټٙجهًثس ثټًَثٌ٨ز ومَثً٧
ثټووثؼن وثٖضٕجشپ وممجٍن ثټفدىح و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ وممجٍن شىًٍ ٪ثټديوً ثټًَثٌ٨ز ومٌٸَ
ثټصربًو ومٙجن ٪مّصٽَمجس ًٍثٌ٨ز ومٙجن ٪أ٬يًز وٌ٠ٳ ثټنٵپ ثټٌبٌٌّز ټٽمفجٌ٘پ ثټًَثٌ٨ز
وثټدٌىس ثټدُضِصٌٹٌز ،ٸمج شّدذ ثټ٩ووثن ٍض ـووط لّجبٌ ٸدرير ٍض ثټعٌور ثټفٌىثنٌز ومنجـپ
ثټّ٩پ وـ٥جبٌ شٌخٌز ثټفٌىثن ومٌثٸَ شفّني ثټُّضَضس ومَثً ٧ثټووثؼن".
ونىه أن ثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز َضٌِمج مجهر ثټوًَٻ نصٌؽز ټٽفٙجً ثټؽجبٌ وثٖضٱٌو٘٨ ٛض
خُضهنج ورضح مف١جس ثټىٴىه أهي إٗض ؼٱجٯ ومىس مّجـجس ٸدرير من خّجشني أٔؽجً ثټٱجٸهز
وٰٵوثن مفجٌ٘پ ثټفدىح وثټمٝجً نصٌؽز ثن٩وثٿ مجهر ثټوًَٻ ثټُضٍمز ټٌي ثټدّجشني وثټفٵىٻ
ُٰٝضً ٨ن ش ٌٛ٩ثٔضنصجػ ثټًَث ٍ٨ثٖض٩و ټٽصّىًٶ ټٽصٽٲ نصٌؽز ٨وٿ ٴوًر ثٖضَثً٨ني ٘٨ض نٵپ
وشّىًٶ منصؽجشهم ثټًَثٌ٨ز ٍض ٤پ ثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ،نجهٌٺ ٨ن شىٴٲ ٨مٽٌز شٙوًٌ
ثٖضنصؽجس ثټًَثٌ٨ز إٗض ثْضِىثٳ ثټمجًؼٌز خّدذ ىټٺ ثټفٙجً ثټربي وثټدفٌي وثټؽىي.
٨ٵذ ىټٺ ثٰصصق ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټًَث٨ز م ٌٛ٩ثټٙىً ثټٱىشىٌ٬ثٌٰز ـىٻ ثْضرضثً ثټصٍ
ټفٵض خجټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىأمًٌٹٍ شفض ٔ٩جً " ثټٵ١ج ٧ثټًَثٍ ٍ٨ض هثبٌر
ثټ٩ووثن ".
شٝمن ثٖض ٌٛ٩ثټيي ًّصمٌ ًىمني ثټ٩وًو من ثټٙىً ثټٱىشىٌ٬ثٌٰز ثټصٍ أوٜفض ـؽم ثْضرضثً
وثټومجً ثټيي ټفٶ خجټ٩وًو من مٹىنجس ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨خمج ٍض ىټٺ ِووه ثٖضٌجه و ثْضِىثٳ
ثټًَثٌ٨ز ثٖضٌٸًَز ومٌثٸَ ثټٙجهًثس ثټًَثٌ٨ز ومَثً ٧ثټووثؼن وثٖضٕجشپ وممجٍن ثټفدىح
و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ وممجٍن شىًٍ ٪ثټديوً ثټًَثٌ٨ز ومٌثٸَ ثټصربًو ومٙجن ٪مّصٽَمجس ًٍثٌ٨ز
ومٙجن ٪أ٬يًز وٌ٠ٳ ثټنٵپ ثټٌبٌٌّز ټٽمفجٌ٘پ ثټًَثٌ٨ز وثټدٌىس ثټدُضِصٌٹٌز ،ومنجـپ ثټّ٩پ
وـ٥جبٌ شٌخٌز ثټفٌىثن ومٌثٸَ شفّني ثټُّضٻ ومَثً ٧ثټووثؼن ونٱىٳ ثَضِضٯ من ثټعٌور
ثټفٌىثنٌز.

يوميات العــدوان

اعتُضاص ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملدتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/10يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن ٬جًر ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض وثهي ثټمجًػ خمن١ٵز ثټ٩ىټز خمفجٰ٥ز
ثټؽىٯ وأندجء ٨ن ٜفجًجٍ ،ض ـني ثِصهوٰض ٬جًشجن موًنز ثټفَٿ مفجٰ٥ز ثټؽىٯٌٰ ،مج ٔن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ مٌر ٌ٬ح موًنز ٨صٶ".
ووٰٵج ً ټٽمٙوً ٰئن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ ٌِجًر ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثټ٩نو
خٽفؾ أهي إٗض ثِصٕهجه أرسر ٸجمٽز ٸجنض شٵٽهم ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ،ٸمج ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ٴرص
ثټٌٝجٰز ٍض من١ٵز ثټفٌّنٍ خموًنز ثټفى٠ز.
وخني ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مٵٌ ٴىثس ثْضمن
ثټمجٗ ثْضمن ثٖضٌٸَي خص َ٩ونٱي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثْضٌ٠ثٯ ثټٕمجټٌز من ٨صٶ خمفجٰ٥ز
ٔدىر ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ ثټنجً خموًًٌز ـٌ.ٛ
وثلصصم ثٖضٙوً  :إن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ؼىًز هٍ ثْض٨نٲ ٘٨ض ممصٽٲ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز ،خمج ٌٰهج ثِصهوثٯ ِو مأًح ثټصجًًمٍ خ٭جًشني ؼىًصني وٴٙٲ إهثًر أمن موًًٌز
خٌض ثټٱٵٌه خمفجٰ٥ز ثټفوًور".

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات د ١ٜٛعًَ ٢زٜضَٝ ١ٜفع ١عٓػ قافظ ١سَاص

[/10يىليى ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌجس مٌٱ٩ز ٨نْ خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مَثً ٧ثٖضىث٠نني خٵًٌصٍ ثټّىًوثء وىي منٹٌ خموًًٌز مٌٱ٩ز ٨نْ.

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني ٚإفاب ١عزراً آخض يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢بٓ ٢عهين
مبٓطك ١بٝت ايفك ٘ٝيف اؿزٜز٠

[/10يىليى ]6102/الحديدة  -طتأنح :
ثِصٕهو  81مىث٠نني وإ٘جخز آلًٌن خٌنهم أ٠ٱجٻ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضدنى
ِٹنٍ خمن١ٵز خٌض ثټٱٵٌه مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض مدنى ِٹنٍ ٍض من١ٵز خٌض ثټٱٵٌه وثهثًر ثمن موًًٌز خٌض ثټٱٵٌه
خمفجٰ٥ز ثټفوًور مج أهي إٗض ثِصٕهجه  81مىث٠نني وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ خٌنهم أ٠ٱجٻ وشومري
ثٖضدنى و٨وهث ً من ثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢س ٞاؾضاف بقٓعا ٤إىل ; ؽٗزاَ 89ٚ ٤قاباً

[/10يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خفٍ ثټؽٌثٯ خجټ٩ج٘مز
٘ن٩جء إٗض ٔ 2هوثء و 84مٙجخج ً ؼٽهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأٸو مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔن ٍض ِج٨جس ثټٱؽٌ ثْضوٗض من ثټٌىٿ ثټؽم٩ز ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء،
ـٌغ ثِصهوٯ منجٍٻ مىث٠نني ٍض ـٍ ثټؽٌثٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر وثخنصهج وـٱٌوشهج
و٠ٱپ وإ٘جخز  84آلًٌن ؼٽهم نّجء وأ٠ٱجٻ خٝ٩هم ٍض ـجټز ثټم ٌ١وشهوٿ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ
وشرضً ألٌي.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ ٰؾ
١٨جن و٨رص وممجٍن ثٖضؤِّز ثَضٴصٙجهًز ومرشو ٧ثټن٥جٰز ومنجٍٻ مىث٠نني ٍض ـٍ ـور.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ّ
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مدنى شجخ٩ج ً ټىٍثًر ثَضشٙجَضس ٍض وثهي
مدجن ألٌي.
٤هٌ خموًًٌز هموثن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،مج أهي إٗض ثـرتثٴه خجټٹجمپ وشومري ٍ

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف كاطٕ َٛار غشاٚ ١ٝ٥أر ١ٜٚيعزراً َٔ ؽضنات ايكطاع
اـال بعزٕ

[/10يىليى ]6102/عدن  -طتأنح :
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ممجٍن ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ثټصجخ٩ز ټ٩وهث ً من رشٸجس
ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ خ٩ون وهمٌهج خٕٹپ ٸجمپ.
وأوٜق مٙوً خجټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز وثټٙنجٌ٨ز خمفجٰ٥ز ٨ون ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أ٬جً ٘٨ض ممجٍن ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ثټصجخ٩ز ټرشٸز هثهًز ،وممجٍن
رشٸز ٔهجح وممجٍن رشٸز وهًجن ثټصجخ٩ز ټهجبپ ٌِ٩و خموًًٌز ثٖضٓ٩ض مفجٰ٥ز ٨ون ممج أهي إٗض
شومريهج شومريث ً ٸجمُضً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثٖضمجٍن ٨دجًر ٨ن ممجٍن ټٽمىثه ثټ٭يثبٌز وَض ًىؼو خهج أي ُِضؿ أو أي
شىثؼو ّ٨ٹٌيَ ..ضٰصج ً إٗض أن شومري هيه ثٖضمجٍن وثِصهوثٰهج ً٩و إم٩جنج ً ٍض شؽىً ٪ثٖضىث٠نني ٍض
مفجٰ٥ز ٨ون وًٍجهر م٩جنجشهم من لُضٻ رضح ممجٍن ثټ٭يثء ـٌغ إنهم ً٩جنىن من نٵٚ
ٔوًو ٍض ثټ٭يثء وثټووثء ؼٌثء ثټ٩ووثن وثټفٙجً ثټؽجبٌ.

َهتب تضب ١ٝأَاْ ١ايعافُٜ ١زَٛ ٜٔافً ١اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيًُٓؾ٦آت ايتعً١ُٝٝ

[/10يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أهثن مٹصذ ثټرتخٌز و ثټص٩ٽٌم خأمجنز ثټ٩ج٘مز مىث٘ٽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ټٽمنٕآس
ثټرتخىًز وثټص٩ٽٌمٌز وثټصٍ ٸجن آلٌهج شومري موًِز ٬موثن خفٍ ثټؽٌثٯ خٕٹپ ٸجمپ.

يوميات العــدوان

و٨رب مٙوً مّؤوٻ خمٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) ٨ن ثَضِصنٹجً ثټٕوًو َضِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽمنٕآس ثټرتخىًز وثټص٩ٽٌمٌز
خأمجنز ثټ٩ج٘مز ثټصٍ ش٩صرب منٕآس مونٌز لومٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢دغض بٛار ٟخٛٝإ َزٜض ١ٜسٛخ بعُضإ

[/10يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ؼرسث ً ٸدريث ً خىثهي
لٌىثن موًًٌز ـىط مفجٰ٥ز ٨مٌثن مج شّدذ ٍض ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌم  ثټيي ًٌخ ٢مفجٰ٥صٍ
٨مٌثن و٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټؽرس خىثهي لٌىثن ًأشٍ ٜمن أ٨مجٻ ثټصومري ٖضٵىمجس ثټدنى ثټصفصٌز
وثْضِجٌِز ٍض ثټٌمن ثټيي ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن مني خوثًصه نهجًز مجًُ ـصى ثټٌىٿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌجس مفجٰ٥ز ٨مٌثن خمج ٌٰهج ٴٱٽز ٨يً
وخنٍ رصًم وًًور وؼدپ ًًَو وٌ٨جٻ رسًق و٬ريهج من ثٖضوًًٌجسٍ ،ض شومري ممنهؾ ټٹجٰز
مٵىمجس ثټفٌجر ثٔضنّجنٌز ُٰٝضً ٨ن ثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وِٵى٨ ٟوهث ً من ثْضخًٌجء خٌنهم
نّجء وأ٠ٱجٻ ومّنني.
وه٨ج ثٖضٙوً ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٔضنّجنٌز إٗض ثټٵٌجٿ خووًهج وشفمپ مّؤوټٌصهج ٍض إًٵجٯ هيث
ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ وثټربخٌي وًٰ ٪م٩جنجر ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ؼٌثء ثټ٩ووثن وثټفٙجً ثټؽجبٌ

اعتؾٗار اَضأٚ ٠إفابَٛ ١اطٓني يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ ببين عض فعز٠

[/10يىليى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر وأٌ٘ذ ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منجٍٻ
مىث٠نني وثٖضؽم ٪ثټرتخىي خمن١ٵز خنٍ خفٌ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز شٵٌهو وموًًٌز ًثٍؿ ٸمج شم ٴٙٲ من١ٵز ثٖضٽٌپ خٹصجٯ
خجټٙىثًًن.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠طفٌ يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢فعزٚ ٠غاصات تغتٗزف َٓطكيت
ايهتف ٚفُع عظٜظ عذ١

[/10يىليى ]6102/صعدة  -حجة ـ طتأنح:
ٴجٻ مّؤوٻ أمنٍ إن ثمٌأر و٠ٱُضً ثِصٕهوث ،ثټٌىٿ ،إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض موًِز ثْضنٙجً خمن١ٵز ًوٜز أمٽق
ٍض موًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬ 2جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٹصٲ و٬جًر ألٌي ٘٨ض مؽمًََ٨ ٪
خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.

دضا ِ٥عزٚإ ايتشايف بكٝار ٠املًُه ١ايغعٛر ١ٜعل ايؾعب ايُٝين بعز َا َٔ ّٜٛ ١٥بز٤
ايعزٚإ

[/10يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ش٩وًي ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ً 811ىٿ ٍض ٨ووثنه ثٖضصىث٘پ ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثټيي أظدض َ٨مَ ه
٘٨ض ثټٙمىه ،وٴوًشَه ٘٨ض إهثً ِر ثٖضٌوثن ً٬م ثټفٙجً ثٖضٱٌو٨ ٛٽٌه من ٴدپ ثټ٩ووثن وثټيي ٴو
ًنيً خٹجًظز إنّجنٌز ـّذ شرصًق ممعپ ثْضمم ثٖضصفور ثټيي أ٨ٽن ثټٌمن ٍض ثټفجټز ثټعجټعز من
مٌثـپ ثټ١ىثًا.
وٍض ًىٿ أمْ ثټيي ًٙجهٯ ثٖضجبز من ثټ٩ووثن ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثټ٩نٌٱز ثِصهوٰض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ومفجٰ٥جس ٨ون و٨مٌثن و٘٩ور وىمجً ومأًح.
ٰٱٍ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٰؾ ١٨جن ومفٌ١هج،
ومن١ٵز ثټؽٌثٯ ثټ٭ٌخٍ ،ومرشو ٧ثټن٥جٰز وثټصمىًن ثټّ٩ٹٌي ٴٌح ـٍ ٨رص ،وؼدپ ثټنهوًن
ومّ٩ٹٌثس ثټفٱج وثټّىثه ولٕم ثټدٹٌر.
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن لُضٻ شٽٺ ثټ٭جًثس ثِصٕهجه ظُضظز من أرسر وثـور خٌنهم
ثمٌأشجن و  6ؼٌـى خفٍ ثټؽٌثٯ ثټ٭ٌخٍ ٸفٌٙٽز أوټٌز وثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ثټ٭جًثس ثټصٍ
ثِصهوٰض إهثًر أمن موًًٌز خٌض ثټٱٵٌه خمفجٰ٥ز ثټفوًور إٗض ٔ 4هوثء و 45ؼًٌفج ً خجٔضٜجٰز إٗض
ثِصٕهجه ثمٌأر إظٌ ٬جًر ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني خمن١ٵز خنٍ خفٌ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وىٸٌ ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٲ ثٖضؽم ٪ثټرتخىي ،ومن١ٵز شٵٌهو،
وموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ؼرس ـىثًي ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ٘٩ور
و٨مٌثن خ٭جًر ؼىًز ؤن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثٖضموًر خموًًٌز رصوثؿ خمفجٰ٥ز مأًح.
وثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثهي ثٖضٽز ٍض ٨نْ خمفجٰ٥ز ىمجً أهي إٗض إ٘جخز ٠ٱٽني ٸجنج
ًٌٌ٨جن ثْض٬نجٿ ،ونٱىٳ ثٖضجٌٔز ،ونٱي ٬جًثس ثټممٌْ ثٖضجيض ٘٨ض مفجٰ٥جس ٘ن٩جء٩٘ ،ور٨،ون،
ثټفوًور ،ثټؽىٯ ،ـؽز ،مأًح.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مدنى ثَضشٙجَضس ٍض موًًٌز هموثن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ،وؼدپ
١٨جن ومنجٍٻ ِٹنٌز ٍض أـٌجء ثټنهٝز وىهدجن وؼىټز آًز ومنَٻ مىث٠ن خٵًٌز ن ٞ٩خمن١ٵز
ِنفجن ِٵ٘٨ ٢ض إظٌهج ٨وهث ً من ثټٕهوثء وثټؽٌـى.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور أٌ٘ذ  81أٔمجٗ ؼٽهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض ـجًر
ثټٝدج ٟخموًنز ٘٩ور ،ولمّز ٔهوثء وؼٌـى خ٭جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منجٍٻ
مىث٠نني خمن١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً ،و٬جًشجن ثِصهوٰصج من١ٵز ثټٕ٩ٲ.
وـّذ شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٰئن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض مف١ز ثټنؽم
ٍض من١ٵز ثټ٩ني خموًًٌز ِجٴني ،و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ٴٌهو خموًًٌز ِجٴني ،وٴٙٲ خجټٙىثًًن
من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ خأٸعٌ من ٘ 25جًولجً ،وِٵى٨ ٟرشر ؼٌـى إظٌ ِٵى٘ ٟجًوك
٨نٵىهي أ٠ٽٵه ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض من١ٵز ثټن٥ري خموًًٌز ًثٍؿ.
ؤن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٬جًر ٘٨ض مًَ٨ز ټٽووثؼن ٍض موًًٌز ِجٴني ،و٬جًشجن ثِصهوٰصج
من١ٵز آٻ ىًًز وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ ممج أهي إٗض شومري
٨ور منجٍٻ.
وٍض مفجٰ٥ز مأًح ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِو مأًح ثټٵوًم خ٭جًشني ؼىًصني،
و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثٖضموًر ٍض موًًٌز رصوثؿ.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض مولپ موًنز ـٌ ٛخفؽز ،و٬ 4جًثس ٘٨ض ؼدپ أخى
ثټنجً ،و ٬ 2جًثس ٘٨ض من١ٵز ـٌ ،ٛٸمج ٴٙٲ مدنى ؼمجًٷ ـٌ ٛومٵٌ ٴىثس ثْضمن ثٖضٌٸَي
ومن١ٵز ثٖضؽرب خأٸعٌ من ٬ 85جًر.
وٍض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ثټفَٿ ٨ج٘مز
ثٖضفجٰ٥ز ،وموًًٌز ثټفَٿ ،وـٽٶ خٕٹپ مٹعٲ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني إهثًر أمن موًًٌز خٌض ثټٱٵٌه خمفجٰ٥ز ثټفوًور
وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨ون ثِصهوٰض من١ٵز خرئ أـمو ،و٬ 5جًثس ٘٨ض من١ٵز ؼ٩ىټز
وم١جً ٨ون ثټووذ  و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټّىًوثن خموًًٌز مٌٱ٩ز ٨نْ خيمجً.
و ٌٛ٨ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إـٙجبٌجس خؽٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثْضًخ٩جء
ثٖضجيض ..مدٌنج أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥جس ٔدىر ،ټفؾ ،ثټؽىٯ٩٘،ور،
٘ن٩جء،مأًح و شَ ..َ٩ضٰصج ً إٗض أن أٸعٌ من ٬ 8جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ
مصٱٌٴز خص َ٩منهج ٴرص ثټٕ٩ذ وِض ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز مأًح ثِصهوٰض ٬جًشني موًًٌز مؽًَ
وأًخ٬ ٪جًثس ثِصهوٰض ثټٽىثء " 484ٸىٰپ".
وٍض ىثس ثټٌىٿ ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني ٴًٌز ٴٌهو خجټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني،
و٬ 4جًثس ثِصهوٰض من١ٵز ثټٵٽ٩ز خموًًٌز ًثٍؿ وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز
وثټٙىثًًن من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز آٻ ىًًز ،ٸمج ٴٙٱض ٴىثس
ثټ٩ووثن خجٖضوٌٰ٩ز من١ٵز ٬جٌٰر خموًًٌز ثټ٥جهٌ ثِصٕهو ٘٨ض إظٌهج مىث٠ن وؼٌؿ آلٌ.
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وثِصهوٰض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجټٙىثًًن موًًٌز ًثٍؿ ،و ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي لمْ
٬جًثس ٘٨ض ـجًر ثټٝدج ٟوؼدپ ثټ٩دُض ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ـجًر ثټٝدج ٟأهي إٗض
إ٘جخز  81مىث٠نني خٌنهم ثظنجن ٍض ـجټز ـٌؼز.
ونٱي ٌٌ١ﺍﻥﺍټ٩وﻭﺍﻥﺍټّ٩ىﺩﻱ ٬جًشني ٨ٽىموًًٌزﺍټفَﻡ خجټؽىٯ ،و٬ 4جًثس ثِصهوٰض مٱٌٳ
ثٖضن١ٵز ثټمرضثء خٽفؾ ،و٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ مٌر ٔمجٻ موًنز ٨صٶ خمفجٰ٥ز ٔدىر.
وٍض ًىٿ ثټعُضظجء ً 41ىنٌى ثٖضجيض ً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٍض مفجٰ٥جس ٨مٌثن وـؽز وش َ٩وټفؾ و٘٩ور وثټؽىٯ و٘ن٩جء.
وأوٜق ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن،
ومن١ٵز ثٖضٱٽىٳ خفٌٯ ِٱٌجن خ٩مٌثن ٸمج ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ـؽز ثِصهوٰض إـوثهج
معٽغ ثٖضفجخٕز ٨دْ و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټنؽجًر خموًًٌز ـٌ.ٛ
وٍض شٔ َ٩ن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټفىخجن نصؾ ٨نهج ٨وهث ً
من ثټٕهوثء وثټؽٌـى خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻٌٰ ،مج ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مؽًَر ٍض ټفؾ
خجِصهوثٰه منجٍٻ مىث٠نني ٍض موًًٌز ثټفى٠ز ًثؿ ٜفٌصه نّجء وأ٠ٱجٻ ،ظُضظز ٔهوثء خٌنهم
٠ٱپ وإ٘جخز آلًٌن خٌنهم ثمٌأشجن ٍض ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ٴًٌز لوثه خجټفٌّنٍ.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي ٬جًثس ثِصهوٰض من١ٵز إخجهر و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
منوخز خموًًٌز خجٴم ،و٬جًشني أًٝج ً ٘٨ض من١ٵز ًـدجن ،ولمْ ٬جﺭﺍﺕ ٘٨ض
موًًٌصٍمؽَﻭِفجﺭ ،و٬جًشجن أًٝج ً ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵز ًّنم خموًًٌز خجٴم
ثټفووهًز.
ٸمج نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض من١ٵز أمٽق خموًًٌز ٸصجٯ،
و٬جًر ٘٨ض أـو منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًنز ٜفٌجن ٍض ـني ثِصهوٯ موًِز  44مجًى ٍض وثهي خن
ؼٌثه خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز ثټ٩ٵدز خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ
و٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض من١ٵز ٰؾ ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جءٍ ،ض ـني ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء
ثټ٩ج٘مز.
وٍض ًىٿ ثټـ ً 49ىنٌى ثٖضجيض وث٘پ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ٘٨ض مفجٰ٥جس ـؽز و٘٩ور ،مأًح،
ثٖضفىًض٨ ،ون ،ـٌغ ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي موًنز ٨ون و٬جًر ٘٨ض ؼدپ ـوًو،
و٬جًر أًٝج ً ٘٨ض من١ٵز ثټصىثهٍ.
وٍض مفجٰ٥ز ثٖضفىًض ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض ـٙن ثٖضمري ٍض ٔمجس ،نصؾ ٨نهج
ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن منَٻ مىث٠ن خمن١ٵز
رصوثؿ خمأًح نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه شّ٩ز و ظُضظز ؼٌـى من أرسر وثـور.
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ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖض١جً خموًًٌز رصوثؿ وثِصهوٯ
مٙن ٪ټٽدٽٺ خ٭جًشني و٬جًر ثِصهوٰض ـَٿ ثټفٵٌپٌٰ ،مج نٱي ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي أٸعٌ من
٬ 41جًر ٘٨ض موًًٌصٍ ِفجً ومؽَ خ٩ٙور.
وأ٠ٽٵض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضظز ٘ىثًًن أً ٛأً٘٨ ٛض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز
ـٌوثنٌٰ ،مج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٹنذ خموًًٌز ـٌ.ٛ
وأوًه ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إـٙجبٌز خؽٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ټٌىٿ 48
ًىنٌى ثٖضجيض ..مدٌنج أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټن٥ري وٌ٬خٍ ثْضٍه
خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور وثِصهوٯ موًِز ثٔضمجٿ ٨يل وموًِز ثټَخري خمن١ٵز خنٍ خفٌ ،ونٱي 4
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٰٽه ،و ٬ 4جًثس ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثټ٩نو.
و٨جوه ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټصفٽٌٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ٨ون خمج ٍض ىټٺ من١ٵز هثً ِ٩و ،ؤن
٬جًر ٘٨ض من١ٵز ٸًٌرت ،وؼدپ ـوًو ،وظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ ،ًٌٖ٩و٬جًشني ٘٨ض موًنصٍ هثً
ِ٩و ولىً مٹرس.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن موًًٌز ثټّور خمفجٰ٥ز إح وٸيث منَٻ ٴجبو ټىثء ثټنٵپ ثټعٵٌپ أـمو
ثټنًَيل خموًًٌز ثټٵٱٌ خجٖضفجٰ٥ز.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ؼدن خٽفؾ وـٽٶ ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء خٕٹپ
مٹعٲ وثِصهوٯ مفجٰ٥ز ـؽز خ٭جًشني ٘٨ض ٌٰ ٧ثٖضؤِّز ثټٌمنٌز ټٽٌ١ٳ وثټؽّىً ٍض موًًٌز
ـٌ ٛوظُضط ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز مأًح خموًًٌز رصوثؿ.

اعتؾٗار ٚإفاب ١عزراً َٔ املٛاطٓني يف ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيضاطح َٚضإ بقعز٠

[/10يىليى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو وأٌ٘ذ ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴدپ ٴٽٌپ ْضـو ثٖضّجؼو
خجټن٥ري خموًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثمٌأر و٠ٱُضً ثِصٕهوث
ثټٌىٿ ٍض ٬جًر ټٽ١ريثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض من١ٵز مٌثن خ٩ٙور.

اعتؾٗار َٛ :7اطٓاً يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٛم َجًح عاِٖ عذ١

[/12يىليى ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهو  46مىث٠نج ً ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض ِىٳ معٽغ ٨جهم ثټٕ٩دٍ خمفجٰ٥ز ـؽز
ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً
من ثټ٭جًثس ٘٨ض ِىٳ معٽغ ٨جهم ثټٕ٩دٍ مج أهي إٗض ثِصٕهجه  46مىث٠نج ً وؼٌؿ  71آلًٌن.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثٖضىث٠نني أظنجء شّىٴهم ورشثء ثـصٌجؼجشهم من
ِىٳ ٨جهمَ ..ضٰصج ً إٗض شرضً ٨وهث ً من ثٖضفجٻ ثټصؽجًًز ٍض ثټّىٳ ؼٌثء ثټٵٙٲ.
وخني ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً مف١ز ٬جٍ ٍض ثٖضعٽغ شَوه ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز خمجهر
ثټ٭جٍ ثٖضنَذ .

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜسضف عفٝإ مبشافظ ١عُضإ

[/12يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًنز ٨مٌثن ثِصهوٰض مدنى ٴٌجهر ٴىثس ثْضمن
ثټمج٘ز ومفٌ ٢ثٖضّ٩ٹٌ وثْضـٌجء ثٖضؽجوًر.
ٸمج ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨ور ٬جًثس ؼىًز ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن
ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خموًنز ثټفٌٯ نصؾ ٨نهج إ٘جخز ظُضظز مىث٠نني ٸفٌٙٽز
أوټٌز.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً ٨وهث ً من
ثٖضَثً ٧ثټصجخ٩ز ټٽمىث٠نني وأټفٶ خهج أرضثًث ً ٸدرير وـٌٴهج خجټٹجمپ.

ؽٗٝزاً ٕ ٚثالثَ ١قابني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ يف س ٞراصؼ ايغهين
بقٓعا٤

[/12يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجًن وأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ مىث٠نني ٍض
ـٍ هًثُ ثټّٹنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًر ؼىًز خ٩و ٤هٌ ثټٌىٿ ٘٨ض منَٻ ثټ٩مٌو لجټو ثټ٩نووذ  أـو ٜدج ٟثټٽىثء  481خمن١ٵز
هثًُ خأمجنز ثټ٩ج٘مز أهس إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وإ٘جخز ظُضظز آلًٌن خٌنهم ٠ٱپ وشهوٿ
 4منجٍٻ خٕٹپ ٸيل وشرضً ٨رشثس ثٖضنجٍٻ ٍض ثټفٍ.

طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟاإلدضاَ ٞتغتٗزف َٓطك ١عاَ ١بشَاص بجالخ غاصات

[/12يىليى ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ِجمز خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ِجمز خ٭جًشني،
ٸمج ثِصهوٯ خ٭جًر ظجټعز ٴًٌز ٨دجرص ٍض من١ٵز ِجمز ..وټم ًرش ثٖضٙوً إٗض وٴى ٧ث٘جخجس أو
ٜفجًج.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطك ١عطإ ٚايٓٗزٚ ٜٔراص ايض٥اع ١بأَاْ ١ايعافُ١

[/12يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض أمجنز ثټ٩ج٘مز مّصهوٰج ً
من١ٵصٍ رصٯ وٰؾ ١٨جن وثټنهوًن وهثً ثټٌبجِز ومجٍثٻ ثټصفٽٌٶ مّصمٌثً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عً ٢قافظ ١تعظ

[/12يىليى ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ إـوي ٰٽپ ثټٌٝجٰز ثټصجخ٩ز ټٽٵرص ثټؽمهىًي خجٖضفجٰ٥ز خصّ٩ز ٘ىثًًن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شٽٺ ثټ٭جًثس أـوظض أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر ټٽٵرص
ثټؽمهىي.
وأٸو ثٖضٙوً أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز شأشٍ ٍض مفجوټز ًجبّز من ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضّجنور
٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ ثټصٍ شصهجوي أوٸجًهج شفض رضخجس ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز
وخجشض نهجًصهج ٴًٌدز ً٬م ثټو٨م ثټٹدري ثټيي شصٽٵجه من ثټ٩وو ثټّ٩ىهي.

اعتؾٗار َٛاطٔ دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١اؿزٜز٠

[/12يىليى ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ثظنني آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
ثٖض٩جهي ثِصهوٯ خ٭جًشني مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټّجـيل خجٖضفجٰ٥ز مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ
ثظنني آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً إهثًر ثْضمن خموًًٌز ؼدپ ًثُ خ٩وهث ً من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،ٸمج ثِصهوٰض خعُضط ٬جًثس ؼىًز ٴًٌز ثټمىخز خمن١ٵز ثٖضفؽٌ.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتزا٤ات٘ عً ٢قافظ ١فعز٠

[/12يىليى ]6102/محافظات – طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني
خمفجٰ٥ز ٘٩ور وثِصهوٯ من١ٵز ثٖضؽمپ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني وؼٌؿ آلًٌن ٍض
ـني ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز وثټٙىثًًن منج٠ٶ ثټمٌثخٖ وثټ٭ٌپ خموًًٌز
ٸصجٯ وٸيث من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ ومن١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز.

يوميات العــدوان

وىٸٌ ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټٵم٪
خموًًٌز ٸصجٯٌٰ ،مج ثِصهوٰض ٴىثس ثټ٩ووثن خجٖضوٌٰ٩ز من١ٵصٍ ٬جٌٰر وثٖضنَثټز ٍض موًًٌز
ثټ٥جهٌ.
وخني ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ ٬مٌ ،ؤوثء وموًِز
ثټعٵجٰز ووثهي ثٖض٩ني وخّدجُ خموًًٌز ًثٍؿ ،ٸمج ٔن ِٽّز ٬جًثس ٘٨ض ؼرس وثهي نفٽز ثټٌثخ٢
خني موًًٌصٍ مندز وًثٍؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

اعتؾٗار عبعَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١آخض  ٜٔيف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢س ٞعهين يف
املعال بعزٕ

[/12يىليى ]6102/عدن  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض ـٌج ً
ِٹنٌج ً خجٖضُ٩ض خمفجٰ٥ز ٨ون.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ـٌج ً
ِٹنٌج ً خمن١ٵز ثٖضُ٩ض مجأهي إٗض ثِصٕهجه ِد٩ز مىث٠نني وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ وشهوٿ وشرضً ٨وهث ً
من ثٖضنجٍٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ ممصٽٱز
خمفجٰ٥ز ٨ون َضِنجه ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ وهجهي ثټصٍ شصٽٵى رضخجس مىؼ٩ز
من ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ثټيًن ًفٵٵىن إنؽجٍثس مهمز وثنصٙجًثس ٸدرير ٘٨ض شٽٺ ثټ٩نجرص
ثٔضًهجخٌز.

إفابَٛ 88 ١اطٓاً دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/12يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٌ٘ذ  88مىث٠نج ً ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وهث ً من ثْضـٌجء وثٖضنج٠ٶ خجټ٩ج٘مز
٘ن٩جء ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني خمن١ٵز ثټؽٌثٯ وـٍ ـور ومن١ٵز ثټنهوًن وـٍ
ثْض٨نجح مجأهي إٗض إ٘جخز  88مىث٠نج ً وشهوٿ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء ًأشٍ ٍض ٤پ وؼىه مد٩ىط ثْضمم ثٖضصفور
إٗض ثټٌمن إِمجٌ٨پ وټو ثټٌٕن ٌٰهج.
و٠جټذ ثٖضٙوً وټو ثټٌٕن وثْضمم ثٖضصفور خرضوًر ثټٵٌجٿ خووًهم ٔضًٵجٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټيي
ًٵصپ ثټدرش وًومٌ مٵوًثس ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ٍض ث٨صوثء ٘جًك وثنصهجٷ ِجٌٰ ټٹپ ثٖضىثظٌٶ وثټٵىثنني
ثټووټٌز وثٔضنّجنٌز.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜسضف عفٝإ بعُضإ بعز ٠غاصات د١ٜٛ

[/12يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن
خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ؼرس خٌٸجن ثٖضوًػ خجټًٌ١ٶ ثټٌبٌْ خني مفجٰ٨ ٍ٥مٌثن و٘٩ور ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز
ٴٌٰجن ثټفؽٽز خجٖضوًٌخز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن من ثٖضوًًٌجس ثْضٸعٌ شرضًث ً خ٩و موًًٌجس مفجٰ٥ز
٘٩ور وأن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ ٸپ مصفٌٷ وِجٸن ٌٰهج.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات اؾ ١ٜٛمبأصب

[/12يىليى ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض وثهي ثټؽٱٌنز
ومن١ٵز ثٖضموًر خمأًح.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًر ؼىًز ؼرس ًٌ٠ٶ خٱٌٜز نهم ًٌخ ٢خني ٘ن٩جء
ومأًح مجأهي إٗض شومريه ؼَبٌجً.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني ثټىـور ثټٙفٌز خمن١ٵز وثهي ـدجح ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز
رصوثؿ مج أهي إٗض شومريهج خٕٹپ ٸيل.
وأٔجً ثٖضٙوً ثْضمنٍ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬جًثس ألٌي ثِصهوٰض من١ٵز
مٌ٩مٌر خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

اعتؾٗارَٛ =:اطٓاً بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ إثض ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزراً َٔ املٓاطل
يف عُضإ

[/12يىليى ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ثِصٕهو  64مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ،وؼٌؿ ثټ٩رشثس إظٌ ٬جًثس ٔنهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي،
ثټٌىٿ٘٨ ،ض ِىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز ؼىح ثټّٱ٘ض خموًًٌز ؼدپ ٌ٨جٻ ًًَو ،ومن١ٵز ثټُّض٠ز خموًًٌز
ٌ٨جٻ رسًق ،ومن١ٵز ٬ىټز ٨ؽٌذ خموًًٌز ًًور مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأٔجً مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن خني ثټٕهوثء وثټؽٌـى ٨وهث ً من
ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ من خجب ٍ٩ثټمٝجً وثٖضصّىٴني خّىٳ خمن١ٵز ؼىح ثټىثٴ٘٨ ٪ض ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌْ
خني موًنصٍ ٨مٌثن وًًور وثٖضوًًٌجس وثٖضنج٠ٶ ثټٕمجټٌز.

يوميات العــدوان

اصتفاع مشاٜا غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عٛم ؽعيب بًشر إىل أنجض َٔ  <7ؽٗٝزاً ٚعؾضات
اؾضس٢

[/12يىليى ]6102/لحج  -طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ثٖضؽًَر ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ٘٨ ،ض ثٖضىث٠نني ٍض ِىٳ
ٔ٩دٍ خمن١ٵز ثټٱٌىٓ مفجٰ٥ز ټفؾ إٗض أٸعٌ من ٔ 51هٌوث ً و٨رشثس ثټؽٌـى.
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټّىٳ ٸجن ً٩ؾ
خجٖضصّىٴني ټرشثء ثـصٌجؼجشهم٨ ،نومج ٰجؼأشهم ٠جبٌثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وثًشٹدض خفٵهم مؽًَر
ثِصٕهو ؼٌثبهج أٸعٌ من  51مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ـجَضس م٥٩مهم لٌ١ر.
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ثٖضؽًَر ثټدٕ٩ز ثټصٍ ثًشٹدض خفٶ مونٌني مّجٖضني ټم ً٩صووث ٘٨ض أـو ،شٝجٯ إٗض
ِٽّٽز ؼٌثبم ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټىـٌٕز ثټصٍ ًٌشٹدهج ًىمٌج ً خفٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن أًخ٬ ٪جًثس ثِصهوٰض من١ٵز ثټمٱ٩ز
ٍض ٔدىر.

َغتؾفٝات عُضإ تٓاؽز املٛاطٓني ايتربع بايزّ يًُقابني دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ

[/12يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
نجٔوس ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ثٔضلىر ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضفجٰ٥ز ثټصىؼه
ټٽمٌثٸَ ثٖضمٙٙز ټٽصرب ٧خجټوٿ ټؽٌـى ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټيي ٔنه ثټٌىٿ ٘٨ض ِىٳ
ٔ٩دٍ خمنج٠ٶ ؼىح وثټُّض٠ز وثټ٭ىټز ثټصٍ وًثؿ ٜفٌصهج نفى لمّني ٔهٌوث ً و٨رشثس
ثټؽٌـى.
وأٔجً مٙوً خٵٌجهر ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثٖضّصٕٱى ثټ٩جٿ ٍض ثٖضفجٰ٥ز ش٩جنٍ
من ٔفز ثٔضمٹجنٌجس ٖضىثؼهز معپ هيه ثټٹىثًط ثٔض٨صوثبٌز ثټىـٌٕز.
وه٨ض ٴٌجهر ثٖضفجٰ٥ز ثٔضلىر ثٖضىث٠نني إٗض ثټصٱج٨پ م ٪هيث ثټنوثء خٙىًر ٨جؼٽز لٙى٘ج ً وأن
مٕجٍض ثٖضفجٰ٥ز ش٩جنٍ ٨وٿ شىٰري ثٖضّصٽَمجس ثټٙفٌز وثټ١دٌز ٖضىثؼهز معپ هيه ثټفجَضس وٸىنهج
شصفمپ أ٨دجء ٰىٳ ٴوًثشهج وثټّ٩ز ثٖضفووهر ټيټٺ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َز ١ٜٓايضدِ باحملٜٛت ٜٚزَض َبٓ ٢املعٗز ايتكين ايظصاعٞ

[/12يىليى ]6102/املحىيح – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض مدنى ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټًَثٍ٨
خموًنز ثټٌؼم مفجٰ٥ز ثٖضفىًض.
وىٸٌ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مدجنٍ
ثٖض٩هو ثټصٵنٍ وثټًَث ٍ٨خموًنز ثټٌؼم وشم شومري ٸپ ثٖضدجنٍ ومنٕآس ثٖض٩هو ووًٓ ثټصوًًذ،
وثټصٍ شٵوً شٹٽٱصهج خأٸعٌ من  811مٽٌىن ًًجٻ ،ٸمج أټفٶ ثټٵٙٲ أرضثًث ً ٸدرير خجٖضنجٍٻ

يوميات العــدوان

ثٖضؽجوًر ټٽم٩هو وثټصٍ شرضًس خٕٹپ ٸدري ؼٌثء ثټٵٙٲ ،ٸمج ِدذ ـجټز ٔوًور من ثټهٽ ٪ټوي
ثٖضىث٠نني من أخنجء موًنز ثټٌؼم وثټيًن نَـىث من هىٻ ثټٵٙٲ وثِصمٌثً ٨مٽٌجس ثټصفٽٌٶ ثٖضٹعٲ
ټ١ريثن ثټ٩وو.

قافظ ١عُضإ تطًل ْزا ٤اعتػاث ١إْغاْ ١ٝيًعامل ٚاألَِ املتشز ٠يتكز ِٜايزعِ
ٚاملغتًظَات ايقش١ٝ

[/12يىليى ]6102/عمسان – طتأنح:
أ٠ٽٵض مفجٰ٥ز ٨مٌثن نوثء ثِص٭جظز إنّجنٌز ٨جؼٽز ټٽ٩جټم وثْضمم ثٖضصفور ټصٵوًم ثټو٨م وثٖضّج٨ور
ولج٘ز ثٖضّصٽَمجس ثټٙفٌز وثټ١دٌز وثټُ٩ضؼٌز ټٽصمٱٌٲ من ـور ثٖض٩جنجر ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ش٩جنٌهج
ثٖضفجٰ٥ز من ٸجًظز إنّجنٌز ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټدُضه.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) ثن ثٖضفجٰ٥ز ش٩جنٍ من ثن٩وثٿ ټٓضهوًز
وثٖضّصٽَمجس ثټُ٩ضؼٌز ثټٙفٌز وثټ١دٌز وثنهج شنجٔو ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثټ٩جٖضٌز ولج٘ز ثټ٩جمٽز ٍض
ثټٌمن ټصٵوًم أهم ثٖضّج٨وثس ٍض ثټؽجنذ ثټٙفٍ ټٌصّنى مىثؼهز هيه ثټٹجًظز ثټصٍ ـٽض
خجٖضفجٰ٥ز ؼٌثء ٴٌجٿ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٕن ٨ور ٬جًس ٘٨ض ِىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز ؼىح ٔمجٻ
رشٳ موًنز ٨مٌثن ٨ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز.
وٴجٻ" مجش٩جنٌه ثٖضفجٰ٥ز مِ ٪جبٌ ثٖضفجٰ٥جس ثْضلٌي ً٩و ٸجًظز إنّجنٌز خفٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
ومجټفٶ خه من أرضثً خجټ٭ز ٍض ثْضًوثؿ وثټدرش وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وخنجه ثټصفصٌز
وثْضِجٌِز ومٵوًثشه ثټى٠نٌز ٍض ٤پ ٘مض هوذ  و٨جٖضٍ ممَي وم١دٶ".

فضاص  ;7عذٓٝاً دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟحملٝط ايغذٔ املضنظ ٟباحملٜٛت

[/12يىليى ]6102/املحىيح  -طتأنح:
ٴجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰؽٌ ثټٌىٿ خٕن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مدجنٍ ثٖض٩هو ثټصٵنٍ وثټًَثٍ٨
خجټٌؼم ومفٌ ٢مدجنٍ ثُ٘ضـٌز ثټّؽن ثٖضٌٸَي خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض مج أهي إٗض ـووط ـجټز من
ثټي ٌ٨وثټٱىىض من ٴدپ ثٖضّجؼني من نََض ثټّؽن وثټيًن ثٴومىث ٘٨ض شٹّري ٔدجخٌٺ ٨نجخٌ
ثټّؽن وَضى م٥٩مهم خجټٱٌثً.
وأوٜق نجبذ موًٌ ٨جٿ ثټرش٠ز و ثْضمن خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض ثټ٩مٌو ٨دوثټٵجهً ثٖضجليي ټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٰؽٌ ثټٌىٿ مدجنٍ ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټًَثٍ٨
خجټٌؼم ومفٌ ٢مدجنٍ ثُ٘ضـٌز ثټّؽن ثٖضٌٸَي خجٖضفجٰ٥ز وثټٵًٌدز من ثٖض٩هو ثټًَث ٍ٨خ٩ور
٘ىثًًن ِددض شومري مدجن ووًٓ ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټًَث ٍ٨وإـوثط ـجټز من ثټهٽ ٪وثټيٌ٨
ثټٕوًوًن ټوي نََضء ثټّؽن وثټيًن ًٵوً ٨وههم خأٸعٌ منِ445ؽني
وأٔجً إٗض أنه و٘٨ض إظٌ ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز وشصجذ  ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثٖضومٌر ثٴومض مؽجمٌ ٪من
ثٖضّجؼني خصٹّري ٔدجخٌٺ ٨نجخٌ ثټّؽن ثټصٍ ٸجنى خوثلٽهج خجِصموثٿ ٴ ٪١ـوًوًز ٸجنض مؽهَر

يوميات العــدوان

من وٴض ِجخٶ ظم َضىوث خجټٱٌثً ٨ن ًٌ٠ٶ ثټدىثخز ثټٌبٌٌّز ټٽّؽن خ٩و ثن شمٹنىث من ثَض٨صوثء ٘٨ض
خ ٞ٩أٌٰثه ثټفٌثِجس وِٽذ أِٽفصهم ثټنجًًز وثټصٍ ٴجمىث من لُضټهج خجُ٠ضٳ ثټنجً ٘٨ض ؼنىه
وـٌثِجس ثټدىثخز ومن ظم َضىوث خجټٱٌثً إٗض لجًػ ثټّؽن ـٌغ ش٩ٵدصهم ـٌثِجس ثټّؽن وأ٠ٵم
من ثْضمن ثٖضٌٸَي وـوط شدجهٻ إُ٠ضٳ نجً وشٱؽري ٨وهث ً من ثټٵنجخپ ثټٙىشٌز وثټولجنٌز.
وټٱض ثټ٩مٌو ثٖضأليي إٗض ثن أ٠ٵم ثْضمن وـٌثِجس ثټّؽن وخمّجنور ثٖضىث٠نني من أخنجء ثٖضن١ٵز
شمٹنىث من ش٩ٵذ وٜد ٢م٥٩م ثټّؽنجء ثټٱجًًن وإ٨جهر ٨وهث ً ِ 881ؽٌنج ً من أ٘پ ِ 441ؽٌنج ً
ٸجنىث ٴو َضىوث خجټٱٌثً وؼجًي ش٩ٵذ خٵٌز ثټّؽنجء ثټٱجًًن و٨وههم ِ 21ؽٌنج م٥٩مهم من
ثٖضصهمني خؽٌثبم ٴصپ ٨مو وؼٌثبم ؼٌّمز ألٌي.

اعتؾٗار َٛ 89اطٓاً دضا ٤اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜض ١ٜاملٓقٛص ١ٜباؿزٜز٠

[/12يىليى ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز
ثٖضنٙىًًز خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ أـو مفُضس خٌ ٪مىثه ثټدنجء وثْضلٕجح خموًًٌز ثٖضنٙىًًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84من
ثټ٩جمٽني ٌٰه وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خجٖضوًًٌز أهي إٗض
ثِصٕهجه أـو ثٖضىث٠نني ..مدٌنج أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٴٙٲ مدنى ثٖضفٹمز ثٔضخصوثبٌز
خجٖضوًًٌز ثټصٍ ٸجنض م٭ٽٵز مني ِصز أٔهٌ.

إفاب ١مخغ ١أؽدال ٚتزَري راص اثض ١ٜيف قافظ ١إب يف غاصات يًعزٚإ ايغعٛرٟ

[/12يىليى ]6102/إب ـ طتأنح:
أٌ٘ذ لمّز أٔمجٗ خؽٌثؿ خٝ٩هم ـجټصهم ل١رير ٍض ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثټيي ٔنه ثټ١ريثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خمن١ٵز ٔدجن خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
أ٠ٽٶ ٨رشر ٘ىثًًن ٘٨ض ثٖضّ٩ٹٌ وأ٘جح أـو لَثنجس ثٖضٌجه ثټصجخ٩ز ټه.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٴىثس ثټ٩ووثن نٱيس ٬جًر ؼىًز ألٌي ٍض وٴض مدٹٌ من ٘دجؿ ثټٌىٿ ٘٨ض
ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًنز ثټٌٜمز مفجٰ٥ز إح وخىثٴ ٪لمّز ٘ىثًًن ٘٨ض ثٖضؽم ٪وثِٱٌ ٨نه
شومري ثٖضؽم ٪هون أي ث٘جخجس أو لّجبٌ ٌض ثْضًوثؿ وثٖضمصٽٹجس.
ٸمج ٴجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خٕن ٬جًر ؼىًز خٌخًٌز ٍض إ٠جً شمد١ه ثټ٩ووثنٍ ٘٨ض
ثټوثً ثټصجًًمٌز وثْضظًٌز خٵًٌز ىي أرش ٧موًًٌز ثټٌٜمز وأِٱٌ ٨ن ِٵى ٟثټوثً وثنهٌجًه
خجټٹجمپ نصٌؽز ثټ٭جًر.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً ثنه ټم شفوط أًز إ٘جخجس ٍض ثَضًوثؿ ٍض هيه ثټٵًٌز ،مٕريث ً إٗض أن هيه ثټوثً ش٩صرب
من أٔهٌ ثټووً ثټصجًًمٌز وثَضظًٌز ثټٵوًمز ٍض ثٖضن١ٵز وثټصٍ ش٩ىه ْضرسر خٌض أـمو ُ٘ضؿ
ثټصجًًمٌز ثټًٌ٩ٵز ٍض ثٖضن١ٵز وثټصٍ ثٔصهٌس خووًهج وموثٰنهج ثټمج٘ز خ٭ُضٻ ثټفدىح ٍض ثٖضجيض
وثټصٍ ش٩رب ٔجهو ـٍ ٘٨ض ثِضظجً ثٖضصدٵٌز خجٖضن١ٵز.

اعتؾٗار @ َٛاطٓني ٚإفاب ١عزراً آخض دضا ٤ققف ايباصدات ايبشض ١ٜيف خًٝر عزٕ ملغذز
مبٓطك ١ايٖٛط بًشر

[/12يىليى ]6102/لحج ـ طتأنح:
ثِصٕهو  9مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ٘جًولٍ من ثټدجًؼجس
ثټدفًٌز ٍض لٽٌؾ ٨ون ثِصهوٯ أـو ثٖضّجؼو خمن١ٵز ثټىه ٢خمفجٰ٥ز ټفؾ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ټفؾ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټدجًؼجس ثټدفًٌز ثٖضصىثؼور
ٍض لٽٌؾ ٨ون أ٠ٽٵض ٨وهث ً من ثټٙىثًًن ٘٨ض أـو ثٖضّجؼو خمن١ٵز ثټىه ٢مج أهي إٗض ثِصٕهجه 9
من ثٖضٙٽني خجټؽجم ٪وإ٘جخز ٨وهث ً آلٌ منهم ٍض ـٌٙٽز أوټٌزَ،ضٰصج ً إٗض أن ثٖضّؽو شهوٿ وشرضًس
٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.

ْزا ٤اعتػاثٚ َٔ ١طاص ٠ايقش ١ايعاَٚ ١ايغهإ يًُٛاطٓني يًتربع بايزّ

[/12يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وؼهض وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن نوثء إنّجنٌج ً ٨جؼُضً ټؽمٌ ٪ثٖضىث٠نني خجټصىؼه إٗض مٌثٸَ
ثټصرب ٧خجټوٿ ٍض هٌةز مّصٕٱى ثټؽمهىًي وهٌةز مّصٕٱى ثټعىًر وثٖضّصٕٱى ثټّ٩ٹٌي خٙن٩جء
وثټصٍ ش٩جنٍ من نٵ ٚٸدري ٍض ثټوٿ أمجٿ ثټفجَضس ثټىثًهر إټٌهج ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض خُضهنج.
وأوٜق وٸٌپ وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ټٵ١ج ٧ثټ١ذ ثټُ٩ضؼٍ ثټوٸصىً نٕىثن ثټ١٩جح
ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خأن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضونٌني ٍض ممصٽٲ
ثٖضفجٰ٥جس وخٙىًر ٕ٨ىثبٌز ٘٨ض ثټصؽم٩جس وثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثْضِىثٳ وثټٌ١ٴجس و٬ريهج أهي
إٗض ثًشٱج ٧ٸدري ؼوث ً ٍض ٨وهث ً ثٔض٘جخجس ثټم١رير من ثٖضونٌني وشّصٵدپ م٥٩مهم مّصٕٱٌجس
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خٕٹپ ًىمٍ.
َضٰصج ً إٗض مج ش ٌٛ٩ټه ثٖضٌٸَ ثټى٠نٍ ټنٵپ ثټوٿ وأخفجظه ٍض مّصٕٱى ثټّد٩ني خٙن٩جء من
شومريٸيل ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ومنجٍٻ
مىث٠نني خجټٵٌح من مّصٕٱى ثټّد٩ني  ،وثټ٩ؽَ ٍض شىٰري ثٖضفجټٌپ وٴٌح ثټوٿ وثټيي ؼ٩پ
ممَون ثټوٿ ٍض شٌثؼ ٪ونٵٔ ٚوًو.
وأٸو ثټوٸصىً ثټ١٩جح أن مٌثٸَ ثټوٿ ٍض ثٖضّصٕٱٌجس ثټعُضظز شٱصق أخىثخهج من ثټّج٨ز ثټصجِ٩ز
مّج ًء إٗض ثټىثـور ٘دجـج ً ټٽمصرب٨ني خجټوٿ من ثٖضىث٠نني لُضٻ ٔهٌ ًمٝجن ثٖضدجًٷ.

يوميات العــدوان

ايقًٝب األمحض ايزٚي Aٞغاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟايغبب األعاع ٞيغكٛط اينشاٜا َٔ املزْٝني

[/10يىليى ]6102/جنيف – طتأنح:
ٸٕٱض ثټٽؽنز ثټووټٌز ٖضن٥مز ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ًٕنهج شفجټٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ،ش٩و ثټّدذ ثْضِجيس ٍض ِٵى ٟثٖضونٌني ٍض هيث ثټدٽو.
ونٵٽض وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ ثٖضرصًز ٨ن ثټٽؽنز ٴىټهج ٍض خٌجن ټهج ثټٌىٿ ثټعُضظجء أنه "شم شّؽٌپ مٵصپ
ظُضظز آَضٯ ٔم ٚخني مونٍ ومّٽق مني ثـصوثٿ ثْضٍمز ثټٌمنٌز خدوء ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټٌ٩خٌز ٍض
 47مجًُ /آىثً ثٖضجيض".
وٴجٻ ًبٌْ خ٩عز ثټٙٽٌذ ثْضـمٌ ٍض ثټٌمن أن١ىثن ؼٌثنو "أن ثټ٭جًثس ثټّ٩ىهًز هٍ ثٖضّؤوٻ
ثْضوٻ ٨ن ِٵى ٟثټؽجنذ ثْضٸرب من ثټٝفجًج ثٖضونٌني".
وأوٜق ثٖضّؤوٻ ثټووذ  "شؤظٌ ثټ٭جًثس ثټؽىًز خٕٹپ مدجرش ٘٨ض ثٖضونٌني ،معپ ثْضرضثً ثټعجنىًز أو
ـصى ثْضرضثً ثٖضدجرشر ..ثټ٭جًثس َض شصىٴٲ ٘٨ض منج٠ٶ خٌ٩نهجُٰٝ ،ضً ٨ن ـ ٌ٥ثِصريثه خٞ٩
ثٖضنصؽجس من ؼجنذ ثټصفجټٲ".
وًأشٍ ىټٺ ٌٰمج أٔجًس ثٖضٙجهً إٗض شٵوًٌثس "من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ٨وهث ً ثٖضونٌني ثټٵص٘ض ؼٌثء
ثټنَث ٧خأټٲ وٜ 548فٌز مني خوء ثټنَثٍ ٧ض ثټٌمنُٰٝ ،ضً ٨ن إ٘جخز ظُضظز آَضٯ و 615مونٌني
آلًٌن".

اعتؾٗار ? َٛاطٓني ٚدضح آخض ٜٔيف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيٛار ٟمخض بعُضإ ٚسضف
عفٝإ

[/10يىليى ]6102/عمسان – طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وأٌ٘ذ  81آلًٌن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز
ثټؽدپ ثْضِىه خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن ثټٌىٿ ،وأٌ٘ذ شّ٩ز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٖضن١ٵز وثهي لمٌ خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ٔن ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
ثټؽدپ ثْضِىه خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن ومن١ٵز ىو٨نجٓ موًًٌز ـىط أِٱٌس ٨ن إ٘جخز ٨وهث ً من
ثْضٔمجٗ وشومري ثټدنٌز وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وإـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني
مفجٰ٥صٍ ٨مٌثن و٘٩ور.

يوميات العــدوان

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ < 8غاص ٠عًَ ٢ز ١ٜٓايبٝنا٤

[/10يىليى ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٬ 85جًر ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٔن
٬جًثس ٘٨ض مدنى ثٖض٩هو ثټٱنٍ ٍض موًنز ثټدٌٝجء و ٸجخُضس مف١ز ٸهٌخجء موًنز ثټدٌٝجء مفوظز
أرضثًث ً ٸدرير ٌٰهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عز َأصب ايتاصرنٚ ٞايتباب احملٝط ١ب٘

[/10يىليى ]6102/مأزب – طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ مّجء أمْ ثِصهوثٯ ِو مأًح ثټصجًًمٍ وثټصدجح
ثٖضفٌ١ز خه خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مٽفٵج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثټّو وثٖضٙجًٯ ثټصجخ٩ز ټه.
وىٸٌ مٙوً أمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ٔن ٬جًثشه ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ
ومن١ٵز ثْضرشثٯ وشدجح ثټّو ثټٵوًم خمفجٰ٥ز مأًح ،وثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني
ؼىًصني ؼدپ هٌُضن ثَضِرتثشٌؽٍ خمأًح.

اعتؾٗار ;? ٚإفاب ١امل٦ات يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملعغهض ايًٛاَٝ 9: ٤ها يف ايعرب
عنضَٛت

[/10يىليى ]6102/طيئىن  -طتأنح :
ثِصٕهو  82وأٌ٘ذ ثٖضةجس من ثټٝدج ٟوثټؽنىه ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٖضّ٩ٹٌ ثټٽىثء  44مٌٹج خمن١ٵز ثټ٩رب مفجٰ٥ز ـرضمىس.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث
من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټٽىثء  44مٌٹج خجټ٩رب ثټصجخ ٪ټٽمن١ٵز ثټّ٩ٹًٌز ثْضوٗض ـٌغ
ثِصهوٯ ممَن ثټُّضؿ وثټيلرير ومٵٌ ٴٌجهر ثټٽىثء وثټ٩مٽٌجس وثټٌٌّ١ر ومف١ز مفٌوٴجس
ثټٽىثء مج أهي إٗض ثِصٕهجه  82وإ٘جخز ثٖضةجس من ٜدج ٟوؼنىه ثٖضّ٩ٹٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وهث ً مٌٔق ټٽًَجهر خّدذ وؼىه ٸعري من ثټؽعغ شفض أنٵج ٛمدنى
ثټٵٌجهر وثټٌٌّ١ر خّدذ ِٵى ٟثٖضدنى ٘٨ض ثټؽنىه وثْضٌٰثه ثټيًن ٸجنىث ًفصمىن خه.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 8; ١اطٓاً َٔ أعضٚ ٠اسز ٠إثض اعتٗزاف طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟملٓظٍ َٛاطٔ
يف عُضإ

[/10يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ،وأٌ٘ذ ِد٩ز آلًٌن من أرسر وثـور ٍض ٬جًر
ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٘٨ض أـو ثٖضنجٍٻ خمن١ٵز لٌىثن موًًٌز ـىط مفجٰ٥ز ٨مٌثن.

يوميات العــدوان

وٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ًفٌى ٨يل ثټًَجهي مج أهي إٗض ثِصٕهجهه و 6من أرسشه و٨وهث ً من ثٴٌخجبه،
وأٌ٘ذ  7آلًٌن ـجټز خٝ٩هم ل١رير.
ٍض ٝ٬ىن ىټٺ أوٜق ثٖضٙوً أن ٔهوثء مفجٰ٥ز ٨مٌثن لُضٻ ثْضًجٿ ثټعُضظز ثْضلرير خٽٮ أٸعٌ من
ٔ 61هٌوث ً وأٸعٌ من  811ؼًٌقَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩وو أو٬پ ٍض ثؼٌثمه خفٶ ثٖضونٌني وټم ًٌث ٧ـٌمز
ٔهٌ ًمٝجن ثٖضدجًٷ.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ملٓطكْ ١ك ٌٝبٔ غٝالٕ بِٓٗ قافظ ١فٓعا٤

[/10يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټنٵٌپ خن
ٌُ٬ضن خموًًٌز نهم مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز نٵٌپ خن ٌُ٬ضن ٘دجؿ ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه
أًخ٩ز مىث٠نني وإ٘جخز مىث٠نني ثظنني وشرضً مّؽو و٨وهث ً من ثټٌّجًثس.

ايطريإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢عزراً َٔ احملافظات

[/10يىليى ]6102/محافظات – طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ،ٸمج
ثِصهوٯ مدنى ثٖضؽٽْ ثټٌّجيس ْضنٙجً هللا ٍض ثټ٩ج٘مز خ٭جًر ؼىًز "َ ..ضٰصج ً إٗض ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ؼىټز ثټّٱٌنز وألٌي ثِصهوٰض لَثن ثٖضٌجه ٍض ؼدپ ـوًو
خمفجٰ٥ز ٨ون وثِصهوٯ خ٩رش ٬جًثس ؼىًز موًًٌجس هثً ِ٩و ولىً مٹرس وٸًٌرت.
وأٜجٯ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ثٖضّصٕٱى ثْضٖضجنٍ خمعٽغ ٨جهم خفؽز أهي إٗض ؼٌؿ ِد٩ز مىث٠نني ،ٸمج ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩وو
ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز من١ٵز ثٖضوثـٕز ٍض موًًٌز ـٌ ٛخفؽز".
وشجخ ٪ثٖضٙوً  :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼوه ٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٸهُضن ومن١ٵز
ثټٕ٩ٲ وثِصهوٯ ٴ ٪ٌ١من ثٖضجٌٔز ٸجنض ٍض ثٖضٌث ٍ٨خمٱٌٳ ىوًذ خموًًٌز ثټ٥جهٌ خ٩ٙور ؤن
ِض ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور ".

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطك ١محاّ عً ٞايغٝاس ١ٝمبشافظ ١سَاص

[/12يىليى ]6102/ذماز  -طتانح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز ـمجٿ ٨يل ثټٌّجـٌز
خموًًٌز ثٖضنجً آنْ مفجٰ٥ز ىمجً.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضؽم ٪ثټرتخىي و٨وهث ً من
ثٖضنج٠ٶ خجٖضن١ٵز خعُضط ٬جًثس مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ  47آلًٌن وشومري مدنى
ثٖضؽم ٪وشرضً ثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر.
و٠جټذ ثٖضٙوً ثْضمم ثٖضصفور وٸجٰز ثٖضن٥مجس وثټهٌةجس ثټووټٌز خجشمجى مىٴٲ ـجٍٿ شؽجه مج
ًص ٌٛ٩ټه ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ من ٴصپ وشومري ٸپ مٵوًثس ثټدٽو ومٵىمجشه ثٖضونٌز ثٖضمصٽٱز ومنهج
ثٖضىثٴ ٪ثْضظًٌز وثټٌّجـٌز وثټًَثٌ٨ز.
وش٩صرب من١ٵز ـمجٿ ٨يل من ثٖضنج٠ٶ ثټٌّجـٌز ٍض ثټٌمن شٕصهٌ خفمجمجشهج ثټ١دٌٌ٩ز ثټصٍ
ًٵٙوهج ثټنجُ ټُضِصٕٱجء ـٌغ شّصٵدپ ثِضَضٯ من ثټَوثً ثټٌمنٌني وثټٌ٩ح وثْضؼجنذ ِنىًج ً
ټٽُ٩ضػ وثَضِصؽمجٿ خجٖضٌجه ثټٹربًصٌز ثټفجًر ثټصٍ ش٩و من أٰٝپ ثټىِجبپ ټُ٩ضػ أمٌث ٛثټؽٽو
وثټٌومجشٌَٿ وثټ٩وًو من ثْضمٌث ٛثْضلٌي ثټصٍ ًص٩يً ٔٱجؤهج خىثِ١ز ثْضهوًز وثْضٕ٨جح ،ٸمج أن
موًًٌز ثٖضنجً آنْ من ثٖضوًًٌجس ثټًَثٌ٨ز ثٖضهمز ټمٙىخز شٌخصهج ووٌٰر ثٖضٌجه وشمص٩هج خمنجك
ًٍث ٍ٨لٌٙذ ٠ىثٻ ثټ٩جٿ َض ًصأظٌ خصٵٽدجس ثټ١ٵْ ثټصٍ شٕهوهج خٵٌز وهًجن ثٖضفجٰ٥جس ثْضلٌي
وًؤظٌ ٨ٽٌهج ـٌغ شٕصهٌ خًَث٨ز ثټفمٌٝجس وثټٱىثٸه معپ ثټربشٵجٻ وثټٽٌمىن وثټٌىِٱٍ وثټصٱجؿ
وثټّٱٌؼپ وثٖضىٍ وثٖضجنؽى و٬ريهج.

اعتؾٗار َٛ 88اطٓاً ٚإفاب : ١دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزراً َٔ احملافظات أَػ األصبعا٤

[/12يىليى ]6102/محافظات – طتأنح:
ثِصٕهو  88مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن ؼٌثء ثِصمٌثً ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ثِصهوثٰه
ټ٩وهث ً من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ًىٿ أمْ ثْضًخ٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خّٽّٽز
من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ِىٴج ً ٔ٩دٌج ً خمن١ٵز لٌىثن مفجٰ٥ز ٨مٌثن نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه  7مىث٠نني،
ٸمج ثِصهوٯ مف١ز وٴىه خنٱْ ثٖضن١ٵزُٰٝ ،ضً ٨ن ٴٙٲ ثټم ٢ثټ٩جٿ ٍض وثهي لمٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء خٵٙٲ نٵ١ز ثټنٵٌپ
خمن١ٵز ٌٰٜز نهم ٘٨ض ًٌ٠ٶ مأًح ٘ -ن٩جء ثِصٕهو لُضټهج أًخ٩ز مىث٠نني ،ٸمج ثِصهوٯ
مّ٩ٹٌ ثټفٱجء خ٩ور ٬جًثس ؼىًز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٯ لُضټهج
ِىٳ ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ أهس إٗض ؼٌؿ ظُضظز مىث٠نني ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثٖضُضـٌ٢
وثټؽرس ٍض ٨ٹىثن ومن١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً ومن١ٵز ثټّوثه خموًًٌز خجٴم ..مٕريث ً إٗض
أن ثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩ټٽ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ٌ٨جٓ ٍض موًًٌز منده.
وخني ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ِجمه خمفجٰ٥ز ىمجً ،ومّ٩ٹٌ ثْضمن
ثٖضٌٸَي خموًنز ثټدٌٝجء ،وثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًنز ثټفَٿ مفجٰ٥ز
ثټؽىٯ.

يوميات العــدوان

احملٜٛت ..تؾٝٝع دجاَني ثالث٘ ؽٗزا َٔ ٤عاٚ ١ً٥اسز ٠قنٛا بكقف طا٥ضات ايعزٚإ
ايغعٛرٟ

[/12يىليى ]6102/املحىيح ـ طتأنح:
ٌٔ ٪ثټٌىٿ خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض ؼعجمني ثټٕهوثء مفمو مفمو ثټٌصٌم وِجمٍ مفمو ثټٌصٌم ؤٌمز
مفمو ثټٌصٌم ثخنجء ثټ٩ٵٌو مفمو ثټٌصٌم وثټيًن ټٵى ـصٱهم ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټ٩ووثنٍ ثټيي ٔنز
٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثْضِدى ٧ثٖضجيض ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴو ثِصهوٯ منَٻ ثټوٸصىً ٌٰ/ػ ٌِ٩و خن ٬جنم ًبٌْ ثټىًٍثء
ثْضِدٶ وثټيي ًٵٌم ٌٰه ٨جبٽز ثټٌصٌم ونصؾ ٨نز ٴصپ ثْض٠ٱجٻ ثټعُضظه ،وإ٘جخز وثټوًهم وثظنني آلًٌن
من أٔٵجبهم َضٍثټىث ٍض ثٖضّصٕٱى ـصى ثټٽف٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠د ١ٜٛعًَٓ ٢طك ١ايزَٓ ١مبزٜض ١ٜايغٝاْ ٞبإب

[/12يىليى ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټومنز خموًًٌز ثټٌّجنٍ مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
أ٠ٽٶ ظُضظز ٘ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ثټومنز وٴ٩ض ٍض مٹجن لجٻ من ثټّٹجن وټم ًّٱٌ ٨نهج أي
ٜفجًج أو إ٘جخجس.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٝاصْ ٠كٌ بنا٥ع بؾب٠ٛ

[/01يىليى ]6102/شتىة – طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ټٌّجًر نٵپ خٝجبٍ ٪ض نٵٌپ
ثټٝٽ٩ز ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ خني ٨صٶ وثټنٵدز خمفجٰ٥ز ٔدىر.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٔدىر ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
ٌِجًر نٵپ خٝجب ٪شجخ٩ز ْضـو ثټدٌىس ثټصؽجًًز ثٖضٌ٩وٰز خٕدىر من آٻ خجؼمجٻ مج أهي إٗض
ثِصٕهجه ِجبٵهج ِجټم ٨دوهللا خجؼمجٻَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټٵٙٲ أهي أًٝج ً إٗض شومري ٌِجًر هجًٽىٸْ
ٸجنض شمٌ خؽجنذ ٌِجًر ثټنٵپ ٍض نٱْ ثټٽف٥ز مج نصؾ ٨ن ىټٺ ثِصٕهجه ظُضظز أٔمجٗ ٸجنىث
٘٨ض مصنهج وهم من موًًٌز ثٖضٵجٌ٠ر ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن أهي إٗض مؽًَر خٕ٩ز ٍض ـٶ هؤَضء ثٖضىث٠نني ـصى أن
خ ٞ٩ثټٌؤوُ ٰٙٽض ٨ن أؼّجههم.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ? َٛاطٓني ٚإفاب ١آخض ٜٔدضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزصع ١مبٓطك١
اؿُضا ٤بًشر

[/01يىليى ]6102/لحج – طتأنح:
ثِصٕهو  8مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضوًِز شأوي نجٍـني خمن١ٵز ثټفمٌثء مفجٰ٥ز ټفؾ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ټفؾ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
ثٖضوًِز ثټصٍ ٸجنض شأوي نجٍـني مج أهي إٗض ثِصٕهجه  8مىث٠نني وإ٘جخز آلًٌن وشهوٿ ثٖضوًِز
شومريث ً ٸجمُضً وشرضً ٨وهث ً من ثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر ټٽموًِز.

اعتؾٗار > َٛاطٓني ٚإفاب 87 ١آخض ٜٔيف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيكض ١ٜاؿظري٠
َزٜض ١ٜعٓشإ قافظ ١فٓعا٤

[/01يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو  7مىث٠نني وأٌ٘ذ  81آلًٌن ٸٽهم نّجء وأ٠ٱجٻ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ مىث٠نني خٵًٌز ثټف٥رير وثهي ثْضؼدجً موًًٌز ِنفجن وخنٍ خهٽىٻ مفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني من خٌض مؽيل خٵًٌز ثټف٥رير وٴض ُ٘ضر ثټؽم٩ز مج أهي إٗض
ثِصٕهجه  7نّجء وأ٠ٱجٻ وإ٘جخز  81آلًٌن م٥٩مهم ٍض ـجټز ثټم ٌ١وشهوٿ منَټني وشرضً
٨وهث ً آلٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منجٍٻ خمن١ٵز
أًشپ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء مج أهي إٗض شومريهج شومريث ً ٸجمُضً.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ ? ١اطٓني إثض غاص ٠د ١ٜٛعًَ ٢زٜض ١ٜايضمُ ١مبشافظ ١إب

[/01يىليى ]6102/إب ـ طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ  2آلًٌن ،ثټٌىٿٍ ،ض ـٌٙٽز أوټٌز ټٽ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن
ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ،مّجء ثټٌىٿ ،وثِصهوٰض ثهثًر رش٠ز موًًٌز ثټٌٜمز خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أ٠ٽٶ
أًخ٩ز ٘ىثًًن ٘٨ض إهثًر ثټرش٠ز وأهي إٗض شومري ثٖضدنى ٸجمُضًَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثَضؼٌثءثس ؼجًًز ـجټٌج ً
َضنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض ثْضنٵج ٛوٌِ٩ٽن ٨ن ثټفٌٙٽز ثټنهجبٌز ټٽٕهوثء وثټؽٌـى ٍض وٴض
َضـٶ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض وٴض مصآلٌ مّجء أمِْ ،ٽّٽز ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض ٴًٌز ثټٙدجً خموًًٌز ثټٌٜمز مفجٰ٥ز إح ،مؤٸوث ً ٨وٿ ِٵىٜ ٟفجًج ؼٌثء ثټ٭جًر.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض خّصز ٘ىثًًن موًِصني ټٽدنني وثټدنجس ومنَٻ أـو
ثٖضىث٠نني ٍض ٴًٌز ثټٙدجً.

تٛافٌ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عزراً َٔ قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/01يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨وهث ً من موًًٌجس مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ إن ٬جًثس ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض من١ٵز ثټنٵدز خمفجٰ٥ز
ٔدىر ،وهمٌس ؼرس ثټُّضٿ ثټٌثخ ٢خني ٔدىر وأخني.
وٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ،أوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًشني ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټفٱجء وؼدپ نٵم ،و٬جًثس ألٌي ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي خرصٯ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًشني ٰنوٳ ثټٽىثء ثَضلرض وٰنوٳ ثټدفًٌن ٍض
ـٌ ،ٛؤن ٬جًشني ألًٌني ٘٨ض من١ٵز ثټٵمز خٹفُضن ٨ٱجً مفجٰ٥ز ـؽز.
وٍض مفجٰ٥ز مأًح ،ٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز
ثْضرشثٯ ،وموًًٌز رصوثؿ ،مىٜفج ً أن ٬ 85جًر ؼىًز ٔنهج ٠ريثن ثټ٩وو ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور
شٌٸَس ٘٨ض منج٠ٶ؛ ٜفٌجن ،ثٖضٵجٓ ،ثټ٩نو ،خجٴم ،ؼم٩ز خن ٰجٜپ ،ثټٕ٩ٲ.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬جًشني ثِصهوٰض مٌنجء ٨ون ،و٬جًر ألٌي
٘٨ض موًًٌز ٸًٌرت.
وثِص٭ٌح ثٖضٙوً شىث٘پ ٬جًثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٍض ٤پ ثټهونز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ أٴٌشهج ثْضمم
ثٖضصفور ثخصوثء من مّجء ثټٌىٿ ،هثٌ٨ج ً من٥مز ثْضمم ثٖضصفور وثٖضؽصم ٪ثټووذ  إٗض شفمپ مّؤوټٌجشه
إٍثء ؼٌثبم ثٔضخجهر ثټصٍ ًٌشٹدهج ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٍض ـٶ أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثٖض٥ٽىٿ وثټٙجمو.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟرنضم اهلزْ ١اإلْغاْٜٚ ١ٝؾٔ غاصات عً ٢ايعافُٚ ١عزراً َٔ
احملافظات

[/00يىليى ]6102/محافظات  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء و٨وهث ً من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز
خ٩و هلىٻ ثټهونز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ أ٨ٽنصهج ثْضمم ثٖضصفور ـٌَ ثټصنٱٌي.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ثټصفٽٌٶ ٍض
ِمجء ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٍض ثټّج٨جس ثْضوٗض من خوء رسًجن ثټهونز ،ؤن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ؼدپ نٵم
وثټنهوًن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء و٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٔجً ٧ثْضًخ٩ني ومفٌ ٢ؼدپ ؼٌر وؼدپ ثټَنىػ
خموًنز ش َ٩وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔجـنز مفمٽز خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ
خموًنز ثټ ًٌٖ٩خ٩ون.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ثټٌ٩جهثس ثټمجًؼٌز
ټٽمّصٕٱى ثټّ٩ٹٌي خمن١ٵز ِ٩ىثن،و٘جټز ثټمٌىٻ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء،ٸمج ٔن ٬جًثس ؼىًز
ثِصهوٰض مٌنجء ٨ون ومن١ٵز ثټدّجشني وثٖضُ٩ض.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ؤن ٬جًثس مٹعٱز ٘٨ض من١ٵز
ـٌ ٛوموًًٌز مٌوي خمفجٰ٥ز ـؽز ٸمج ٔن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض مدجنٍ وؼّىً ٍض من١ٵز ثټنٵدز
ومج ؼجوًهج خمفجٰ٥ز ٔدىر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف أقزّ َقٓع يًػظٍ ٚايٓغٝر يف اؾظٜض ٠ايعضب١ٝ

[/00يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أمْ ثټؽم٩ز مٙن ٪ثټ٭َٻ وثټنٌّؾ أٴوٿ مٙنٍ ٪ض ثټؽًٌَر
ثټٌ٩خٌز وثټمٽٌؾ ،وأـو ثٖضُضمق ثټٌبٌٌّز ثټدجًٍر ټٽعىًر ثټٌمنٌز ثټمجټور ِدصمرب وأٸصىخٌ ًٹٕٲ
٨ن مٹجمن ـٵو ثټ٩وو ثټّ٩ىهي و٬ٽه ثټوٰني ٘٨ض أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ومٹصّدجشه.
وً٩رب ٴٙٲ مٙن ٪ثټ٭َٻ وثټنٌّؾ ثټٵٽ٩ز ثټٙنجٌ٨ز ثْضوٗض ثټصٍ أهثًس ٨ؽٽز ثټصنمٌز ٍض ثټٌمن مني
شأٌِّه ٨جٿ 8962ٿ٨ ،ن ـجټز ثټٱٕپ وثَضنهَثٿ وثټؽنىن وثټصمد ٢ثټصٍ و٘پ إټٌهج ثټ٩وو
ثټّ٩ىهي ثټيي ًٱصٵو ټٹپ من١ٶ أو مّى ٫ألُضٴٍ أو ٴجنىنٍ ٍض ٨ووثنه ٘٨ض ثټٌمن وثټٕ٩ذ
ثټٌمنٍ.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜتِٗ األَِ املتشز ٠بايتكاعػ يف إٜكاف ايعزٚإ

[/00يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثشهم ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ثْضمم ثٖضصفور خجټصٵجٍ ْ٨ض ٌٰ ٛوٴٲ ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن
وًٰ ٪ثټفٙجً ثټؽجبٌ ټصّهٌپ و٘ىٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ ٍض خٌجن ٘فٱٍ شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټيي هلپ
ًىمه ثټـ ّ٩٘ 819و لُضٻ ثْضِدى ٧ثٖضجيض ثِصهوثٰه ټٓضِىثٳ وثٖضٙجن ٪وثٖضّصٕٱٌجس وثٖضوثًُ
وثټدنى ثټصفصٌز ٍض ٤پ ـٙجً م١دٶ ٘٨ض ثټٌمن ؤ٩ده خٌث ً وؼىث ً وخفٌث ً وشٵج ْ٨ثْضمم ثٖضصفور ٍض
إًٵجٯ ثټ٩ووثن وًٰ ٪ثټفٙجً.
وثِص ٌٛ٩ثٖضٌٸَ ٍض خٌجنه ،ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټصٍ ً٘وهج ثٖضٌٸَ لُضٻ ثْضًخ٩ز ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز ـٌغ
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أمْ ثټؽم٩ز ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٬جًثس ثِصهوٰض موًنز ثټعىًر
ثټًٌجٌٜز مج شّدذ خفًٌٶ ٍض ٴج٨ز ٍهٌر ثٖضوثبن ثٖضؽجوًر ټٽمٽ٩ذ ،و٬جًر ٘٨ض ؼدپ ثټنهوًن ،ٸمج
ٔن ٬ 8جًثس ٘٨ض شدز ٴجٍثن خمن١ٵز أًشپ ؼنىح ثټ٩ج٘مز ،ٸمج ثِصهوٯ مٙن ٪ثټ٭َٻ ثټنٌّؾ
خ٭جًشني ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض مفٌ ٢ؼدپ نٵم رشٳ ثټ٩ج٘مز ،وـٽٶ خجِصمٌثً ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ،ؤن
٬جًثس ٘٨ض هثبٌر ثْضٔ٭جٻ ثټّ٩ٹًٌز ٍض ِ٩ىثن و٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټفٱجء.

يوميات العــدوان

وٴجٻ ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ منجٍٻ مىث٠نني ٍض ٴًٌز ثټف٥رير ٍض وثهي ثْضؼدجً خموًًٌز
ِنفجن مج أهي إٗض ثِصٕهجه  9أٔمجٗ وإ٘جخز ثټ٩رشثس م٥٩مهم أ٠ٱجٻ ونّجء.
وأٔجً ثٖضٌٸَ إٗض أن ٠جبٌثس ثْضخجشيش ثټّ٩ىهًز ثِصهوٰض من١ٵز ثٖضنَثټز خموًًٌز ثټ٥جهٌ
مفجٰ٥ز ٘٩ور خـ٘ 84جًولجً ،ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض م١جً ٘٩ور
ومنج٠ٶ ثټٕ٩ٲ وثٖضٽٌپ وٸصجٯ.
وأوٜق ثٖضٌٸَ أن مفجٰ٥ز ٔدىر ٔهوس ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 4جًثس ٘٨ض ؼرس ثټُّضٿ
ٍض مٱٌٳ ثټنٵدز ثټٌثخ ٢خني ٔدىر وأخني ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه  2أٔمجٗ وإ٘جخز معٽهم.
ّ
وخني ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٍض مفجٰ٥ز إح إهثًر أمن موًًٌز ثټٌٜمز ،مج
أهي إٗض ثِصٕهجه  2أٔمجٗ من ثټّؽنجء وؼٌؿ  81آلًٌن ٍض مدنى أمن موًًٌز ثټٌٜمز إظٌ
٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضوًًٌز وَضٍثٻ ثټد ٞ٩شفض ثْضنٵج.ٛ
وأٔجً إٗض أن مفجٰ٥ز ـؽز ٔهوس ثټؽم٩ز ثِصٕهجه ٔم ٚوؼٌؿ آلٌ إظٌ ٬جًر ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٰض من١ٵز ثٖضفجشٌر خموًًٌز ٨دْ ،ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس
ثِصهوٰض منج٠ٶ ٰؾ ـٌ ٛوثهي ـٌ ٛوموًًٌز مٌوي ،معٽغ ثٖضفجخٕز خموًنز ٨دْ.
وخفّذ ثٖضٌٸَ ٰئن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مف١ز وٴىه خموًًٌز ٸٌٓ خمفجٰ٥ز ټفؾ و ٔن
٬جًر ٘٨ض ٴج٨ور ثټ٩نو ثټؽىًز ،و٬جًر ٘٨ض موًِز خمن١ٵز ثټفمٌثء شٝم نجٍـني أِٱٌس ٨ن
ثِصٕهجه  8أٔمجٗ ،مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ هثً ِ٩و و ٸًٌرت
خمفجٰ٥ز ٨ون خجٔضٜجٰز إٗض ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ِجمه خمفجٰ٥ز ىمجً ،و٬جًثس ٘٨ض
موًًٌز ثټَثهٌ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ أن ًىٿ ثټممٌْ ٔن ثټ٩ووثن ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټفٱجء وؼدپ نٵم ،ومّ٩ٹٌ ثټوٰج٧
ثټؽىي خرصٯ ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،وٴٙٲ من١ٵز ـمجٿ ٨يل خمٌٸَ موًًٌز ثٖضنجً خمفجٰ٥ز
ىمجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٔم ٚوإ٘جخز  47ؼًٌفجً.
وأوٜق أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ـؽز ثِصهوٰض ٰنوٳ ثټٽىثء ثْضلرض وٰنوٳ
خموًًٌز ـٌ ٛٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثټٵمز خٹفُضن ٨ٱجً خ٭جًشنيًٌ٠ ،ٶ ثټرشثٴٍ خمن١ٵز
ٸفُضن ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ـؽز و٨مٌثن ،وأ٠ٽٶ ٴنجخپ ٜىبٌز ٘٨ض من١ٵز ثٖضوثـٕز خموًًٌز
ـٌ.ٛ
وخني ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًنز ثټفى٠ز خمفجٰ٥ز
ټفؾ وِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثْضرشثٯ ،وِٽّٽز ٬جًثس ثِصهوٰض موًًٌز رصوثؿ خمفجٰ٥ز
مأًح.
ّ
وخني أن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً ٸدريث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور ـٌغ ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
ٜفٌجن ،و٬جًر ٘٨ض ثٖضٵجٓ ،و٬ 5جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩نو ،وٴٙٲ ٘جًولٍ ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٘٨ض من١ٵز خجٴم ،و٬جًشجن ٘٨ض من١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ ،و٬جًشجن ثِصهوٰصج من١ٵز ثټ٩نو و٬جًر
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ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثٖضٵجٓ ،و٬جًشجن ثِصهوٰصج من١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني ،ٸمج ثِصهوٯ
من١ٵز ثټ٩نو خ٭جًر.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ إن مفجٰ٥ز ٨ون ٔهوس ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰصج ثٖضٌنجء وألٌي
موًنز ٸًٌرت ،خجٔضٜجٰز إٗض ٔن ثټ٩ووثن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًِز ثټٕهوثء خٵًٌز ثټٙدجً خموًًٌز
ثټٌٜمز مفجٰ٥ز إح.
ّ
وخني ثٖضٌٸَ أن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٨وًور ًىٿ ثْضًخ٩جء ثٖضجيض ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضفجٰ٥جس ـٌغ ٔن
٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ِجمه خمفجٰ٥ز ىمجً ،وأٸعٌ من ٬ 41جًر ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ثټفٱج ،و4
٬جًثس ٘٨ض ١٨جن خجټ٩ج٘مز ،وِٵىٔ 2 ٟهوثء إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض نٵ١ز ثټنٵٌپ
خمن١ٵز ٌٰٜز نهم ٘٨ض ًٌ٠ٶ مأًح ٘ن٩جء.
وأوٜق أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مفجٰ٥ز ٘٩ور خ٩ور ٬جًثس ـٌغ ٔن ٬ 5جًثس ٘٨ض من١ٵز
ثٖضُضـٌ ،٢أٌ٘ذ  4أٔمجٗ إظٌ ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰصج ِىٳ ثټ١٩ٱني
خموًًٌز ٸصجٯ ،و٬ 4جًثس ثِصهوٰض ثټؽرس ٍض ٨ٹىثن ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز
ِفجً ،ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثټّوثه خموًًٌز خجٴم ،وٴٙٲ موٰ٩ِ ٍ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٌ٨جٓ ٍض
موًًٌز منده.
وأٔجً ثٖضٌٸَ إٗض أن مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٔهوس ٨ور ٬جًثس ثِصهوٰض ثټم ٢ثټ٩جٿ ٍض وثهي لمٌ،
و٬جًشني ٘٨ض مف١ز وٴىه خمن١ٵز لٌىثن ،وثِصٕهو  7أٔمجٗ إظٌ ٬جًثس ثِصهوٰض ِىٴج ً
ٔ٩دٌج ً خمن١ٵز لٌىثن ،ٸمج ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ثِصهوٰض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٍض موًنز ثټفَٿ
خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ وِض ٬جًثس ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ٍض موًنز ثټدٌٝجء.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ أن ًىٿ ثټعُضظجء ثٖضجيض ٔهو مىث٘ٽز ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٱه ټ٩وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټٌمنٌز،
ـٌغ ثًشٹذ مؽًَر خٕ٩ز ٍض مفجٰ٥ز ـرضمىس ـني ٴٙٲ مّ٩ٹٌث ً ٍض من١ٵز ثټ٩رب مج أهي إٗض
ثِصٕهجه  21ؼنوًجً ،ٸمج ٔهوس مفجٰ٥ز ثټفوًور ٬جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز
ثٖضنٙىًًزٌٰ ،مج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًثس ٘٨ض ثٖض٩هو ثټًَث ٍ٨خموًًٌز ثټٌؼم مفجٰ٥ز ثٖضفىًض
ثٖضفجىي ټٽّؽن ثٖضٌٸَي ،مج أهي إٗض ٌٰثً ِؽنجء.
وأوٜق ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 2جًثس ٘٨ض م١جً ٘ن٩جء ثټووذ  ،وـٽٶ خٹعجٰز
ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ،ؤن ٬ 4جًثس ثِصهوٰض ؼدپ ٌ٨دجن ،خٌنمج ٔن ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ثٖضُ٩ض،
وثِصهوٯ مّؽو ثټٙمو ٍض من١ٵز ثټدّجشني ،و٬4جًثس ٘٨ض ؼىټز ثټّٱٌنز ،وألٌي ثِصهوٰض
لَثن ثٖضٌجه ٍض ؼدپ ـوًو خمفجٰ٥ز ٨ون.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض مٱٌٳ ثټىه ٢خمفجٰ٥ز ټفؾ ،ٸمج ثِصٕهو 9
أٔمجٗ ٍض ٨ووثن ثِصهوٯ أـو ثٖضّجؼو ٍض من١ٵز ثټىه ٢ؼٌثء ٴٙٲ من ثټدجًؼجس ثټدفًٌز ٍض
لٽٌؾ ٨ون ،خجٔضٜجٰز إٗض ٔن ٬جًر ثِصهوٰض موًنز ثټٱٌٙپ.
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ّ
وخني أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وًور ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور منهج ٬جًشني ٘٨ض موًنز ًـدجن،
وثِصهوٯ موًِز أًوي ټٽدنجس ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ـٌوثن ،ومفُضس شؽجًًز خمن١ٵز ثٖضٌثٍٿ ٍض
ِجٴني ،ومن١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني خ٭جًشنيٌٰ ،مج أٌ٘ذ ظُضظز مىث٠نني ٍض ٬جًشني ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٰصج ِىٳ ثټ١٩ٱني ٍض موًًٌز ٸصجٯ ،ٸمج ٔن ٬ 81جًثس ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن ،و٨ور
٬جًثس ثِصهوٰض ؼرس ٨ٹىثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مف١ز ثټٹهٌخجء وثٖض٩هو ثٖضهنٍ ٍض
ثټَثهٌ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجءٌٰ ،مج ثِصهوٯ ٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن مّ٩ٹٌ ثټؽدپ ثْضِىه ،مج أهي إٗض
ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى ،و٬جًشجن ٘٨ض ثټؽدپ ثْضِىه خموًًٌز ِٱٌجن ،ومعٽهمج ٘٨ض من١ٵز ىو
٨نجٓ ٍض موًًٌز ـىط.
وأٸو ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ ومن١ٵز
ثْضرشثٯ وثټّو ثټٵوًم ،ٸمج ثِصهوٯ ؼدپ هٌُضن ومن١ٵز ثټؤىٓ وـمز ثٖضٙجًًز ٍض موًًٌز
رصوثؿ خمفجٰ٥ز مأًح ،مٕريث ً إٗض أن ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز ثِصهوٰض مَثً ٧نٌّم خموًًٌز مٌوي
ثټعُضظجء ثٖضجيض أًٝجً.

اعتؾٗار طفًني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بتعظ

[/00يىليى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو ٠ٱُضن وأٌ٘ذ ِصز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً من
منج٠ٶ وموًًٌجس مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز ثټصًَ٩ز أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱٽني ٸفٌٙٽز أوټٌز ..مدٌنج أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ٹًٌز
وثْضمنٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي شٌٸَ ٘٨ض ٔجً ٧ثْضًخ٩ني وؼدپ ثټَنىػ وثټٝدجح
ومٱٌٳ مجوًز أهس إٗض شهوٿ ِصز منجٍٻ خٕٹپ ٸجمپَ ..ضٰصج ً إٗض أن أًخ٩ز من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
شرضًس ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٔضٜجٰز إٗض شرضً ٨وهث ً من ٌِجًثس ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار تغع ١أؽدال بػاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ايبٝنا٤

[/00يىليى ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ثِصٕهو شّ٩ز أٔمجٗ ،ثټٌىٿ إظٌ ٬جًر ؼىًز ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٰٝفز
وثټؽًٌدجس خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.

يوميات العــدوان

وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٌِجًثس ٸجنض
شٵپ ثټٕهوثء أظنجء ًٌ٠ٵهم ٘٨ض مصن ٌِجًر إٗض موًنز ثټدٌٝجء ،مٕريث ً إٗض أن منهم ِد٩ز ٔهوثء
من ثرسر وثـور.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َقٓع امسٓت عُضإ

[/06يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أٸعٌ من لمْ ٬جًثس ٘٨ض مٙن ٪أِمنض ٨مٌثن ممج أهي إٗض
ثِصٕهجه ظُضظز أٔمجٗ و إ٘جخز ٨رشر آلًٌن وشومري ٔدز ٸيل ټٽمٙن.٪
وأوٜق موًٌ مٙن ٪ثْضِمنض ًفٌى أخى ـٽٱز ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ
ثِصهوٯ ثټٱٌن ثټمجٗ خ٩مٽٌز ثټفٌٳ ټٽمىثه ثټٙٽدز وثْضِجٌِز ٍض ٘نج٨ز ثْضِمنض وثټ١جـىنز
ثټصٍ ش٩مپ ٘٨ض ٠فن هيه ثٖضىثه خ٩و ـٌٴهج َضٰصج ً إٗض أن ثټصٹجټٌٲ ثټصٵوًوًًٌز ثْضوټٌز ټٽمّجبٌ
شًَو ٨ن مجبز مٽٌىن هوَضً.

إفابَٛ 9? ١اطٓاً َعظُِٗ ْغاٚ ٤أطفاٍ دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛرَٓ ٟاطٍ َٛاطٓني
يف بٝت بٛؼ بقٓعا٤

[/06يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٌ٘ذ  48مىث٠نج ً م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ
مىث٠نني خمن١ٵز ٴج ٧خٌض خىُ خٙن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٴدپ ٤هٌ ثټٌىٿ منجٍٻ مىث٠نني خمن١ٵز ٴج ٧خٌض خىُ مجأهي إٗض إ٘جخز  48مىث٠نج ً
منهم  81نّجء و 9أ٠ٱجٻ وشومري  8منجٍٻ شومريث ً ٸجمُضً وشرضً أٸعٌ من ٨رشًن منََض ً وشرضً
ٌِجًثس ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض بٛاب ١صفٝف عزٕ ايغٝاس ١ٝايتاصرن١ٝ

[/06يىليى ]6102/عدن ـ طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خىثخز ًٌ٘ٲ ثټّىثؿ ثټصجًًمٌز خموًنز ٨ون.
وأٸو مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨ون ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض هيه ثټدىثخز ثټصجًًمٌز مج أهي إٗض شومريهج خٕٹپ ٸجمپَ ..ضٰصج ً إٗض أن
شومري هيه ثټدىثخز ًأشٍ ٍض إ٠جً ثټصومري ثٖضمنهؾ ِضظجً ثټٌمن ثټيي هأح ٨ٽٌه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم وثټيي ًنم ٨ن ـٵو ِجٌٰ من ٴدپ ثټّ٩ىهًز شؽجه شٌثط ثټٌمن ثټصجًًمٍ وثټعٵجٍض.
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ًيٸٌ أن شجًًن خنجء خىثخز وًٌ٘ٲ ثټٌّجؿ خموًنز ثټصىثهٍ ً٩ىه إٗض أٸعٌ من ٨ 811جٿ ،ـٌغ
خنٌض إخجن ثَضـصُضٻ ثټربً١جنٍ ټؽنىح ثټٌمن آنيثٷ ،وٸجنض ش٩و ثټدىثخز ثټٌبٌٌّز ٖضٌنجء ٨ون،
وًّصموٿ َضِصٵدجٻ ثټٌّجؿ ثټٵجهمني ٨رب ثټدفٌ.

اعتؾٗار مثاْ ١ٝدضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزراً َٔ َٓاطل َٚزٜضٜات قافظ ١فعز٠

[/06يىليى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وؼٌؿ ٨وهث ً آلٌ خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً من منج٠ٶ وموًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
وث٘پ ٨ووثنه ٘٨ض منج٠ٶ وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز مّصهوٰج ً من١ٵز ٌ٬خٍ ثْضٍه خموًًٌز ًثٍؿ ومنَٻ
ثٖضىث٠ن أـمو ؼجخٌ  ًََ٨خمن١ٵز ٔ٩دجن خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظمجنٌز مىث٠نني
وؼٌؿ ثظنني آلًٌن خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خـ ٘ 85جًولج ً منج٠ٶ خنٍ م٩جى
وثټ٩ونو وثٖضٵجٓ خموًًٌز ِفجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اخرتام اهلزْ ١اإلْغاْ ١ٝاييت رعت إيٗٝا األَِ املتشز٠

[/06يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ "إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثلرتثٴه ټٽهونز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ
أ٨ٽنصهج ثْضمم ثٖضصفور من ثټّج٨جس ثْضوٗض ټدوء رسًجنهج.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ٨مىٿ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ٍض أوٻ ًىٿ ټٽهونز مج
ً٩و شفوًج ً ِجٌٰث ً ټٽمؽصم ٪ثټووذ  وثْضمم ثٖضصفور ولٌٴج ً ټٹپ ثټٵىثنني وثٖضىثظٌٶ ثټووټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵصٍ ثټٌخج ٟوثټىه ٢خمفجٰ٥ز ټفؾ.
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز لىً مٹرس خمفجٰ٥ز
٨ون و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثٖضُ٩ض وظُضط ٬جًثس ٘٨ض مٽ٩ذ  44مجًى و٬جًر ٘٨ض ثٖض١جً ٸمج ٔن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًشني ٘٨ض ؼىټز ثټٌـجح و٬جًر ٘٨ض لِ ٢جـپ أخني.
وٍض ش َ٩ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔجً ٧ثْضًخ٩ني ؤن ٬جًر ٘٨ض منَٻ مىث٠ن ٍض ؼدپ ؼٌر
و٬جًثس ٘٨ض ـٍ ثټفٙذ ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ٔجً ٧ثټّصني وموًنز ثټنىً وؼىټز ثٖضٌوً وؼدپ
آمجن ومٵٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن منََض ً موًًٌز ثټصًَ٩ز نؽم ٨نه ثِصٕهجه ٠ٱٽني خجٖضنَٻ ثٖضؽجوً و ٔن
٬جًشني ٘٨ض منَٻ ثټٌٕن همجػ ثټدفٌ خموًًٌز مجوًز و٬جًشجن ٘٨ض ٔجً ٧ثټّصني و٬جًر ٘٨ض
مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي ٍض ؼدپ أمجن خجٖضفجٰ٥ز

يوميات العــدوان

وـّذ ثٖضٙوً ٰٵو ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض هثبٌر ثْضٔ٭جٻ ثټّ٩ٹًٌز
خمن١ٵز ِ٩ىثن خٙن٩جء.
وأوٜق ثٖضٙوً خأن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن لمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز مًٌْ خجټٝجټ٪
لٽٱض ٔهٌوث ً وؼًٌفني ن ٸمج ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٴ١٩دز.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٌِجًر شٵپ نّجءوٴجٌ٠شني مفمٽز خجټنٱ ٢خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء أهي إٗض
ثِصٕهجه ظمجنٌز أٔمجٗ خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن و ٬ 4جًثس
ثِصهوٰض ثټؽرس ثټىث٘پ خني موًًٌصٍ ـٌوثن ثټ٥جهٌ ٌ٬ح ثٖضفجٰ٥ز و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثٖضٵجٓ و
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩نو إٗض ؼجنذ ثِصهوثٰه خٵٙٲ موٰ ٍ٩من١ٵز ٬جٌٰر خموًًٌز ثټ٥جهٌ و
ٴٙٲ من١ٵز ثٖضٵجٓ.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن خ١ريثن ثْضخجشيش من١ٵز ثٖضنَثټز خـ ٘ 41جًولج ً وٴٙٲ مٹعٲ ٘٨ض ثټؽدپ
ثْضـمٌ من مىٴ ٪ثټرسهثؿ ثټّ٩ىهي إٗض ؼجنذ ٬جًثس ټٽ١ريثن ٘٨ض مفٌ ٢موًنز ٘٩وه.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضصىث٘ٽز ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
ثټفٙجمز و ٬ 4جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً و ٬جًشجن ٘٨ض مّصٕٱى خجٴم
خجٖضوًًٌز ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٵيثبٲ ثټهجون من١ٵز منوخز و٨ور ٴٌي خدجٴم و٬جًشجن
٘٨ض موًًٌز ٸصجٯ و ٴٙٲ ِ٩ىهي ٖضن١ٵصٍ ثٖضٽٌپ وثټ١ىؿ وٴيثبٲ هجون خمن١ٵز ثټ٭ٌپ ثټصجخ٩ز
ټٽموًًٌز.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز و معٽغ ٨جهم إٗض ؼجنذ ٴٙٲ
٘جًولٍ ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض ثٖضفجٰ٥ز و ٴٙٲ ِٹن ثْض٠دجء ٍض مّصٕٱى ـٌ ٛثټ٩جٿ.

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓايعُاٍ بغعٛإ إىل < 9ؽٗٝزاً  <7 ٚدضذناً

[/00يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ثټؽًٌمز ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أمْ خموًنز ثټ٩مجٻ ٍض ـٍ
ِ٩ىثن ثټّٹنٍ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء إٗض ٔ 45هٌوث ً وأٸعٌ من  51ؼًٌفج ً .
وأوٜق مٙوً خىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أنه شم
ثنصٕجٻ ؼعغ ؼوًور من شفض أنٵج ٛثٖضدجنٍ ثټصٍ همٌهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض موًنز
ثټ٩مجٻ.
ٌٰمج أوٜق مٙوً مفيل أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري أٸعٌ من  81منجٍٻ وشرضً ثټٹعري من مدجنٍ
موًنز ثټ٩مجٻ وثٖضدجنٍ ٍض ثْضـٌجء ثٖضؽجوًر وشرضً ٌِجًثس وممصٽٹجس ٨جمز ولج٘ز.

يوميات العــدوان

ٚطاص ٠ايقش ١تعًٔ تٛقف اـزَات ايطبٚ ١ٝايقش ١ٝبؾهٌ ناٌَ يف  88قافظ١

[/00يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أ٨ٽنض وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن شىٴٲ ثټمومجس ثټ١دٌز وثټٙفٌز خٕٹپ ٸجمپ ٍض 88
مفجٰ٥ز من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټفٙجً ثټؽجبٌ.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټمومجس ثټٙفٌز وثټ١دٌز شىٴٱض ٍض مفجٰ٥جس ٨ون ،ټفؾ٩٘ ،ور ،ش ،َ٩ـؽز ،ثټٝجټ ،٪أخني،
ثټدٌٝجءٔ ،دىر ،مأًح ،وثټؽىٯَ ..ضٰصج ً إٗض أن شىٴٲ ثټمومجس ثټٙفٌز وثټ١دٌز ٍض ثٖضفجٰ٥جس
ًٌؼ ٪إٗض نٵ ٚثٖضّصٽَمجس وثٖض٩وثس ثټ١دٌز وثْضهوًز وم٭جهًر أ٬ٽذ ثټٹجهً ثټ١دٍ ثْضؼندٍ من
أ٠دجء وٰنٌني وممٌٜني ټٽدُضه.
وأٸو ثٖضٙوً أن هيه ثٖضفجٰ٥جس أ٘دفض منٹىخز ٘فٌجً ..هثٌ٨ج ً ٸجٰز ثٖضن٥مجس وثټهٌةجس ثٔضنّجنٌز
ثټووټٌز إٗض ثټصفٌٷ ثټ٩جؼپ ٔضنٵجى ـٌجر ثٖضُضًني من ثټٌمنٌني.
وٴجٻ ثٖضٙوً " إنه وً٬م إُ٨ضن ثْضمم ثٖضصفور ټهونز إنّجنٌز ٔضشجـز ثٖضؽجٻ ٔضهلجٻ ثٖضّج٨وثس
ثٔض٬جظٌز وثټ١دٌز وثٔضنّجنٌز ثټ٩جؼٽز إَض أن ىټٺ ټم ًفٙپ وټم شولپ إي مّج٨وثس ـصى ثٖضّج٨وثس
ثټمج٘ز خجټّٱٌنز ثٔضًٌثنٌز ثټصٍ شىٴٱض ٍض ؼٌدىشٍ هنجٷ ممج٠ٽز ٍض إهلجټهج إٗض ثټٌمن"َ ..ضٰصج ً إٗض
أن هيه ثٖضّج٨وثس نٌ٥ث ً ټصألٌهج ٴو شٹىن ٍض ـٹم ثټصجټٲ وَض ش٩ٽم ثټؽهجس ثٖضمصٙز خجٖضىث٘ٱجس
وثٖضٵجًٌْ ـجټصهج وُ٘ضـٌصهج ..مٌ٩خج ً ٨ن ٴٽٵه من ُ٘ضـٌز هيه ثْضهوًز نٌ٥ث ً ټدٵجبهج ٍض ثټّٱٌنز
ټىٴض ٠ىًپ ٍض  ٌٛ٨ثټدفٌ.
وأٜجٯ " إن ؼمٌ ٪ثٖضّصٕٱٌجس ٍض ثټؽمهىًًز ثټمج٘ز وثټ٩جمز ـجټٌج ً َض ًىؼو خهج أرسر ٨نجًز
مٌٸَر وٸٽهج مٽٌةز خجٖضٌىض وثټؽٌـى وأن خُض٬جس من ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ شصٽٵجهج ٌٰ٬ز ٨مٽٌجس
ثټىٍثًر شٱٌو ٨ن وٰجر لمّز أٔمجٗ لُضٻ ثټٌىمني ثٖضجٌٜني ٘٨ض مصن ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ نٌ٥ث ً
ټ٩وٿ شىٌٰ رسًٌ ٨نجًز مٌٸَر ٍض ؼمٌ ٪ثٖضّصٕٱٌجس ثټمج٘ز وثټ٩جمز".
وخني ثٖضٙوً أن ٌ٬ٯ ثټ٩نجًجس ثٖضٌٸَر ٍض ثٖضّصٕٱٌجس ش٩جنٍ من نٵ ٚثټٹجهً ثټٙفٍ ٌٰهج خ٩و
ِٱٌ ثټٹجهً ثْضؼندٍ إٗض خٽوثنهم ،هثٌ٨ج ً ؼمٌ ٪ثټؽهجس ىثس ثټُ٩ضٴز إٗض ه٨م ثټٹجهً ثټٙفٍ ثټٌمنٍ
ثٖضفيل ثټ٩ج٠پ ٨ن ثټ٩مپ خمنفهم هًؼجس وٌ٤ٱٌز ـٌغ وأنهم ً٩مٽىن خٕٹپ ٠ى٠ ٍ٨ىثٻ ثټعُضظز
ثْضٔهٌ ثٖضجٌٜز وشىٴٱىث ٨ن ثټ٩مپ خّدذ ٨وٿ ٴوًشهم ثٖضىث٘ٽز ..مٕريث ً إٗض ثن آَضٯ ثٖضٌىض
ثٖضٙجخني خأمٌث ٛمَمنز مهوهًن خجټىٰجر وٸپ ًىٿ شفوط ـجَضس وٰجر.
وه٨ج ثٖضٙوً ؼمٌ ٪ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٔضنّجنٌز ثَضِصؽجخز ټٽنوثءثس ثٖضصٹًٌر ثټصٍ وؼهصهج وٍثًر
ثټٙفز لج٘ز خ٩و نٱجه أهوًز ثِجٌِز من ممجٍن وٍثًر ثټٙفز وِىٳ ثْضهوًز لج٘ز ثٖضٝجهثس
ثټفٌىًز من ثټوًؼز ثټٌثخ٩ز ومجهر أټدىمني وأهوًز ٍثً٨ز ثټٹ٘ض ومفجټٌپ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات َهجف ١عً ٢قافظ ١اؾٛف

[/00يىليى ]6102/الجىف  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثْضـو ٬جًثشه ثټهّصريًز ثٖضٹعٱز ٨ٽی مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس مفٌ ٢ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ وثْضـٌجء ثٖضؽجوًر خموًنز ثټفَٿ وٸيث من١ٵز
وثهي ثټٕؽن خموًًٌز ثټفَٿ.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټٌ١ٴجس ثټ٩جمز من وإټی موًنز ثټفَٿ وَض ٍثټض ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن شفٽٶ ثِضن خٙىًر مٹعٱز ٍض ِمجء مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف اـظإ ايضٝ٥غ ٞيًُٝا ٙمبشافظ ١عزٕ

[/00يىليى ]6102/عدن  -طتأنح :
ٴجٻ مٙوً مّؤوٻ خجٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽمٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ خ٩ون " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ًّ٩ى إٗض إـوثط ٸجًظز إنّجنٌز خجِصهوثٰه ټٽمَثن ثټٌبٌم  ټٽمٌجه خمفجٰ٥ز ٨ون ".
وأوٜق ثٖضٙوً خجٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽمٌجه ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټمَثن ثټيي
ًمو موًًٌجس ٸًٌرت وثٖضُ٩ض وثټٵٽى٨ز وثټصىثهٍ خٹپ أـٌجبهج شم شومريه خجټٹجمپ ٸمج شم شومري ٸپ
ثټصىٌُ٘ضس وثټرتٸٌدجس ثٖضٽفٵز ٖضن٥ىمز ثْضنجخٌذ ثٖضى٘ٽز إټٌه من مف١ز ثټٝن ثټٌبٌٌّز ٍض ثټربٍك
ٍض ؼدپ ـوًو وشومري من٥ىمز ثْضنجخٌذ ثټنجٍټز من ثټمَثن إٗض ثٖضوًًٌجس ثټعُضط ثټٹدرير ٍض مفجٰ٥ز
٨ون.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجِصهوثٰه ټمَثن ثٖضٌجه ًّ٩ى إٗض إًؽجه أٍمز إنّجنٌز خپ
ٸجًظز إنّجنٌز من لُضٻ من ٪ثٖضىث٠نني من ثټفٶ ٌض ثټى٘ىٻ ټٽمومجس ثْضِجٌِز ولج٘ز ثټفٶ ٌض
ثٖضٌجه..
وٴجٻ ثٖضٙوً " إن ثِصهوثٯ لَثنجس ثٖضٌجه ومن ٴدٽهج مف١ز ثټٹهٌخجء ًنم ٨ن ثِصهوثٯ ممنهؾ
من ثټّ٩ىهًز وهوٻ ثټصفجټٲ ټٽدنٌز ثټصفصٌز ٖضفجٰ٥ز ٨ون ٸمج أنهج ؼًٌمز ٸربي ِصٹىن ټهج
٨ىثٴذ ٸجًظٌز ٘٨ض ثټنجُ وثٖضؽصم ٪خج٨صدجً أن هيث ثټمَثن ًمو ثٖضوًًٌجس ثټعُضط خجٖضٌجه ".
وأٜجٯ " إنه ًصم ثټصمىًن من هيث ثټمَثن خىثِ١ز ثټؽجىخٌز ٌٰمج ًصم شمىًن ثټمَثن ٨رب أندىخني
ٜممني من مف١ز ثټربٍػ خؽدپ ـوًو خمىً مٹرس ـٌغ ًصم شىٌ٘پ ثٖضٌجه ټٽموًًٌجس ٨رب
أنجخٌذ ٜممز خىثِ١ز ثټؽجىخٌز وخجټصجذ  ٰئن شومري هيث ثټمَثن ً٩نٍ ٨مٽٌج ً ثَضنٵ١ج ٧ثټنهجبٍ
ټصمىًنجس ثٖضٌجه ټهيه ثٖضوًًٌجس ".

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓاطٍ عهٓ ١ٝمبٓطل اؾشب مبزٜض ١ٜايغٝاْ ٞباب

[/00يىليى ]6102/اب – طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ منجٍٻ ِٹنٌز خمن١ٵز ثټؽفذ خموًًٌز
ثټٌّجنٍ خمفجٰ٥ز إح ممج أهي إٗض شومري منَٻ خٕٹپ ٸجمپ وثِصٕهجه ٸپ من ٸجن ٌٰه من نّجء
وأ٠ٱجٻ.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ثټٵٙٲ أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱٽصني
وثمٌأشني خ٩و شومري ثٖضنَٻ خٕٹپ ٸجمپ خجٔضٜجٰز إٗض شرضً ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټه.

َٓظُ ١ايقش ١ايعامل ١ٝتعًٔ تكز ِٜإَزارات فش ١ٝعادً ١حملافظ ١عزٕ

[/00يىليى ]6102/جنيف  -طتأنح:
أ٨ٽنض من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز ثټٌىٿ ثَضظنني شٵوًم إموثهثس ٘فٌز ٨جؼٽز ٖضفجٰ٥ز ٨ون خ٩و أن
ؼٌثء ثِصمٌثً ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټّ٩ىهي
ٔهوس ثْضوٜج ٧ثٔضنّجنٌز وثټٙفٌز ٌٰهج شوهىًث ً ـٌؼج ً ّ
وأ٨مجٻ ثټ٩نٲ وثټيي ٌ٨ٴپ ـٙىٻ ثټّٹجن ٘٨ض ثـصٌجؼجشهم.
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض خٌجن ټهج ثټٌىٿ إن "ثٔضموثهثس ثټٙفٌز ثٖضنٵير ټٽفٌجر ،ثټصٍ ُٴ ِّومَض ٍض ٔٹپ ِض
ٔجـنجس ٸؽَء من ٴجٰٽز ثْضمم ثٖضصفور ،شفصىي ٘٨ض ٠ 26.2نج ً من ثْضهوًز وثٔضموثهثس ثټ١دٌز،
ْضٸعٌ من  82أټٲ مّصٱٌو ٍض ظمجنٍ منج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٨ون".
وأٔجً ثټدٌجن إٗض أن ٌٰٳ ثٖضن٥مز أؼٌس أًٝج ً ٰفٙج ً رسً٩ج ً ټٽٹٕٲ ٨ن ثٔض٘جخز خفمّى ثټٝنٺ
وثٖضُضًًج٨ ،ٵذ ٸعٌر أ٨وثه ـجَضس ثَضٔصدجه خجٖضُضًًج وـمّ ى ثټٝنٺ مني خوء ثْضٍمز ٴدپ أٔهٌ
وٴوَّمَ ض ه٨مج ً ٖضّصٕٱى ثټىـور ٍض ٨ون ٸٍ شّصأنٲ وـور م٩جټؽز ثټفمّ ى ومٌٸَ ُ٨ضػ ثټٙومجس
٨مٽهمج.
وأٜجٯ خٌجن ثٖضن٥مز أن ثټٙفٌني ثٖضفٽٌني شٽٵىث أًٝج ً شوًًدج ً من لربثء ثٖضن٥مز ٍض مؽجٻ
ثټصٵٌٙجس ثټىخجبٌز ثٖضٌوثنٌز ون ُ ُ
٥م ُّ
شٌ٘و ثٔضنيثً ثٖضد ّٹٌ.
وٍض إ٠جً أنٕ١ز ثَضِص٩وثه ټٽمُضًًج ثټصٍ أؼٽض ثْضٍمز شنٱٌيهج "وٍُ٨ض نجمىٌِجس (أٴمٕز ًٴٌٵز
ټٽىٴجًز من ټّ ٪ثټفرشثس) ٘٨ض أٸعٌ من  9آَضٯ منَٻ ٍض أًخ ٪منج٠ٶ خ٩ون ،ٸمج وٍُ٨ض مىثه ًٓ
منَذ  وم٩وّثس ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټعمجنٌز ،وٸيټٺ َّ
شٽٵى ثټ٩جمٽىن شوًًدج ً ٘٨ض خوء ـمٽز ټٽٌٓ من خٌض
إٗض خٌض".
وٍض هيث ثټٙوه ،ٴجٻ ممعپ من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز ٍض ثټٌمن ثټوٸصىً أـمو ٔجهوٻ "ثټى٪ٜ
ثټٙفٍ وثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن آلي ٍض ثټصوهىً ،ټٹن ثټى ٪ٜثټٙفٍ ٍض ٨ون ٘٨ض وؼه ثټمٙىٗ
ـٌػ ټٽ٭جًز".
وأوٜق إن ثټٹعري من ِٹجن ثٖضوًنز ټم ًَ ُ٩و خمٵووًهم ثټفٙىٻ مدجرش ًر ٘٨ض ثټ٩١جٿ وثټىٴىه
وثټٌ٨جًز ثټ١دٌز وثٖضٌجه ثټٙجټفز ټٽرشح.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عزراً َٔ ايػاصات عً ٢قافظَ ١أصب

[/00يىليى ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مّصهوٰج ً ؼدپ هٌُضن ووثهي ثټؽٱٌنز
ومن١ٵز ثٖضموًر خمأًح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز مأًح ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ټٽمنجٍٻ
وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز مأًح مجأهي إٗض شرضً ٸدري ٍض ثټدنٌز
ثټصفصٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب : ١آخض ٜٔبكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١عاِٖ َزٜض١ٜ
نؾض عذ١

[/00يىليى ]6102/حجه – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ  4آلًٌن خ٭جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ٨جهم
خموًًز ٸرش مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ أهي أًٝج ً إٗض شومري
منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم وشرضً ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وثٖضنٕآس وثٖضَثً.٧
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ ش٩رش وؼدپ ثټنجً خفؽز شٌٜ٩صج ټٵٙٲ موٰ٩ِ ٍ٩ىهيٌٰ ،مج
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثٖضؽرب ٍض موًًٌز ـٌ ٛومدنى ثټؽمجًٷ ومّصٕٱى
ـٌ ٛثټ٩جٿ ومن١ٵز ٰؾ ـٌ ٛؤن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز مٌوي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َقايف عزٕ يف ايربٜك١

[/00يىليى ]6102/عدن  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴدپ ٴٽٌپ مٙجٍض ٨ون ٍض ثټربًٵز مجأهي إٗض ثٔص٩جٻ ثټنريثن ٌٰهج.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خىٍثًر ثټنٱ ٢وثٖض٩جهن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٴدپ ٴٽٌپ مٙجٍض ٨ون ،ٸمج ثِصهوٯ ٔجـنجس مفمٽز خجټمرضوثس ٍض ًٌ٠ٶ
ثٖضوًنز ثټمرضثء ،وثِصهوٰض ٬جًشجن من١ٵز ثټٵٽى٨ز ،و٬جًشني ٘٨ض لىً مٹرس و٬جًر ؼىًز ٘٨ض
من١ٵز خرئ أـمو.

مبط نُ ١ٝنبري َٔ ٠األعًش ١أْظهلا طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعٓافض اإلصٖاب يف ؿر

[/00يىليى ]6102/لحج  -طتأنح:
شمٹنض ٴىثس ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ،ثټٌىٿ ،من إـدج٨ ٟمٽٌز شهًٌذ ٸمٌز ٸدرير من ثْضِٽفز
ٸجنض مٌِٽز إٗض ٨نجرص ثټصٹٱري وثٔضًهجح خمفجٰ٥ز ټفؾ.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي ټـىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز خجټص٩جون م٪
أخنجء موًنز ثټفى٠ز ٨ج٘مز مفجٰ٥ز ټفؾ أـد١ىث شهًٌذ ٸمٌز ٸدرير من ثټُّضؿ ٸجنض ممدأر ٍض
٘نووٳ ٔجـنز خًٌ١ٵز مفٹمز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثټٹمٌز ثٖضٝدى٠ز ؼٌي إنَثټهج من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ټٽ٩نجرص
ثټصٹٱريًز خمفجٰ٥ز ټفؾ خهوٯ ٍ٨َ٨ز ثْضمن وثَضِصٵٌثً ونرش ثټٌ٨ذ ٍض أوِج ٟثٖضىث٠نني،
وثِصهوثٯ ٴىثس ثټؽٌٖ ثټدجِٽز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أنه ؼٌي مٙجهًر ثټٹمٌز ثٖضٝدى٠ز ،مِ ٪جبٶ ثټٕجـنز وإـجټصهم َضِصٹمجٻ
ثَضؼٌثءثس.

طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ تزَض َطاسٔ ٚفٛاَع ايػالٍ بعزٕ

[/00يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
إِصهوٰض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ّ
ثټّ٩ىهي ثټؽم٩ز ثٖضجٌٜز ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽم١جـن و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ
ٍض مفجٰ٥ز ٨ون خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثٔضؼٌثمٌز أِٱٌ ٨نهج شومري م١جـن و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ خٕٹپ
ٸيل و ٰٵوثن مج ًٵٌح من لمّز مُضًني ٸٌْ من ثټٵمق ٸجنض ٍض ؼجهَر ټٽصّىًٶ ٍض ممصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ټصأمني ثـصٌجؼجس ثٖضىث٠نني من هيه ثټّٽ٩ز ثټرضوًًز.
ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽم١جـن و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ ش٩صرب رشٸز ًثبور شنصمٍ إٗض وثـور من أٌ٨ٳ
ثٖضؽمى٨جس ثټٙنجٌ٨ز وثټصؽجًًز ٍض ثٖضن١ٵز وٴو ؼجءس ٰٹٌر إنٕجء ثټرشٸز شٽدٌز ټرضوًثس ثټىثٴ٪
ثَضٴصٙجهي ثټيي شٌٕ٩ه ثټدُضه وثٖضن١ٵز ثٖضفٌ١ز خهج
خوأس ثٖضٌثـپ ثْضوٗض ټ٩مٽٌز ثټصأٌِْ وثټدنجء ٍض ثټ٩جٿ 8997ٿ وٰٵج ً ْضـوط ثٖضىث٘ٱجس ثټ٩جٖضٌز
وخمربثس ٸربي ثټرشٸجس ٍض ثټ٩جټم ،وشٵ ٪ثټرشٸز ٍض موًنز ٨ون ٘٨ض ِجـپ مٌنجء ثٖضُ٩ض ثټ٩ج٘مز
ثټصؽجًًز وثَضٴصٙجهًز ټٽؽمهىًًز ثټٌمنٌز وم ٪ثټصىِ٩جس ثټصٍ ٔهوشهج ثټرشٸز و٨مٽٌجس ثټصفوًغ
وثټص١ىًٌ ثټصٍ شم إهلجټهج ٍض ن٥م ثٔضهثًر ٰٵو أ٘دفض أٸرب رشٸز م١جـن ٍض ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز.

اعتُضاص ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزرًا َٔ قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/00يىليى ]6102/محافظات  -طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثٖضٵجٓ ومن١ٵز
خنٍ م٩جى خـ٘ 85جًولج ً خمفجٰ٥ز ٘٩ور ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن منج٠ٶ ش٩رش ؤٵوٿ
و٬جٌٰر وثټؽدپ ثْضـمٌ وؼدپ ثټنجً خ٭جًثس ٨ووثنٌز وأټٵى ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌج ً ٘٨ض
ثټّٹجن.
وأٔجً ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًٝج ً أًخ٬ ٪جًثس
٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ،و٨ور ٬جًثس ٘٨ض آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً ،ٸمج ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ من١ٵز ثٖضنَثټز خـ٘ 45جًولجً.

يوميات العــدوان

وٴجٻ ثٖضٙوً ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض ؼدپ ثټنهوًن و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټفٱج
رشٳ ثټ٩ج٘مزٌٰ ،مج ثِصهوٰض ثـوي ثټ٭جًثس منَٻ مىث٠ن وأندجء ٨ن ٜفجًج ،وِٵ ٢أٸعٌ من
 41ؼًٌفج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټفٌني ِٹنٌني خٕجً٧
ثټممّني وثټّىثه ،وثِصهوٰض ٬جًر ټٽ٩ووثن ؼدپ نٵم خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جءٌٰ ،مج ثِصهوٰض ٬جًر
ألٌي ثٖض٩هو ثٖضهنٍ وِ ٢ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خمن١ٵز ِ٩ىثن ،وظجټعز شّصهوٯ ثٖض٩هو ثټٱنوٴٍ ٍض
ـٍ ِ٩ىثن خجټ٩ج٘مز.
وٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن أٸو ثٖضٙوً ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مٙن ٪ثِمنض ٨مٌثن
خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس أهس إٗض شومري ثٖضٙن ٪خٕٹپ ٸيلٌٰ ،مج ثِصهوٰض ٬ 84جًر ٔجـنز مفمٽز
خجټوٴٌٶ وشرضًس ثټىـور ثټٙفٌز و٨وهث ً من ثٖضفجٻ ثټصؽجًًز ٍض من١ٵز ثټ٩مٌٕز.
وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ رضخض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ثټىه ٢ولٽٱض ٜفجًج خرشًز وأرضثًث ً
مجهًز ٸدرير.
وٍض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ٴجٻ ثٖضٙوً ثْضمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٘٨ض
مٌٸَ موًًٌز ثټفَٿ ..وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ِجمه
خمفجٰ٥ز ىمجً.

اعتؾٗار مثاَْٛ ١ٝاطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢سضض عذ١

[/00يىليى ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض
من١ٵز ثټٱٌٓ خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټٱٌٓ خموًًٌز ـٌ ٛخ٭جًر ؼىًز أهس إٗض ثِصٕهجه ظمجنٌز مىث٠نني ٸفٌٙٽز
أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مج ًَثٻ ًفٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ـؽز
وٜىثـٌهج وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛ 88اطٓاً دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢فضم ايشنض ٠بتعظ

[/02يىليى ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو  88مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ ٘٨ض
مٱٌٳ ثټيٸٌر خًٌ١ٶ مجوًز مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس مٱٌٳ ثټيٸٌر مجوًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه  88مىث٠نج ً وؼٌؿ
ثټ٩رشثس وشهوٿ ٨وهث ً من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وشرضً ٌِجًثس ټٽمىث٠نني ٍض ثټّىٳ.

يوميات العــدوان

إفاب ١عزراً َٔ املٛاطٓني يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜض ١ٜاملت ٕٛباؾٛف

[/02يىليى ]6102/الجىف – طتأنح:
أٌ٘ذ ٨وهث ً من ثٖضىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ٖضوًًٌز ثٖضصىن
ثټىثٴ٩ز وِ ٢مفجٰ٥ز ثټؽىٯ وشٝم أٸرب شؽمِ ٪ٹجنٍ وأٸرب ِىٳ شؽجًي خجٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز َ٨ر ثټٱج٘ٽز خني موًنز ثٖضصىن وثټّىٳ ثٖضٌٸَي ٨ٽی ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ وؼىثً
مف١ز ثټٹهٌخجء خجٖضوًًٌز مج أهي إټی إ٘جخز ٨وهث ً من ثٖضجًر ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ وأرضثً ٍض ثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًر.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ ٜٓتكز عذظ األَِ املتشز ٠عٔ إغاث ١ايؾعب ايُٝين

[/02يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثنصٵو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٨ؽَ ثْضمم ثٖضصفور ٨ن إًٵجٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن
وإ٬جظز ثٖضىث٠نني ثټٌمنٌني.
وأٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٍض خٌجن شٽٵصه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مؤلٌث ً ٨وهث ً من ثٖضٙجن ٪ثټى٠نٌز ٍض إ٠جً ثِصهوثٰه ټٽدنٌز ثټٙنجٌ٨ز ثټصفصٌز
ټٽٌمن.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ إن "ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي هلپ ًىمه ثټعجنٍ ٨رش خ٩و ثٖضجبز خصٹعٌٲ ثټ٭جًثس ٘٨ض ثْضـٌجء
ثټّٹنٌز مّصهوٰج ً ثٖضونٌني وممصٽٹجشهم ،وثټدنى ثټصفصٌز ،وثٖضٙجن ،٪وثْض٬يًز وٸپ مجټه ُ٨ضٴز
خجټفٌجر ٍض ٤پ ثټفٙجً ثټؽىي وثټربي وثټدفٌي ثٖض١دٶ ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ مني خوثًز ثټ٩ووثن،
و٨ؽَ ثْضمم ثٖضصفور ٨ن إًٵجٯ ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن وإ٬جظز ثٖضىث٠نني ثټٌمنٌني".
وً٘و ثٖضٌٸَ ٍض خٌجنه ثنصهجٸجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن وثِصهوثٰه ثټٌمنٌني لُضٻ أًجٿ
ثټّدض وثْضـو وثَضظنني ثٖضجٌٜز ..ـٌغ ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ًىٿ ثَضظنني ٨وهث ً من ثٖضفجٰ٥جسٰ ،ٱٍ
مفجٰ٥ز إح ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ـٌج ً ِٹنٌج ً ٍض من١ٵز ثټٌّجنٍ ،مج أهي
َضِصٕهجه ثمٌأشني وإ٘جخز ٠ٱپ و٨وهث ً آلٌ من ثټؽٌـىٌٰ ،مج ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ  4آلًٌن
ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض من١ٵز ٨جهم خموًًٌز ٸرش خمفجٰ٥ز ـؽز ،ٸمج شم ثِصهوثٯ مدنى
ً٨جًز ثْضًصجٿ وخنٺ ثټصٝجمن خموًًٌز ـٌ.ٛ
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًر ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ ٍض من١ٵز ـًََ و٬جًر ألٌي
ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ٨مو خموًًٌز ِنفجنٌٰ ،مج ٔهوس مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز وثِ٢
خموًًٌز ِٱٌجن ،ؤهوس مفجٰ٥ز ٘٩ور ٬جًشني ٘٨ض وثهي نٕىً ،و٬ 4جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ
ِجټم موًًٌز ٸصجٯ ،ٸيټٺ ٴٙٲ ِ٩ىهي خـ٘ 85جًولج ً ٘٨ض ثٖضنَثټز.

يوميات العــدوان

وخفّذ ثٖضٌٸَ ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض مفجٰ٥ز ٨ون موًًٌز ثٖضُ٩ض خّٽّٽز ٬جًثس،
ٸمج ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مٙجٍض ثټربًٵز وؼدپ ـوًو وٴٽ٩ز ٘رير ومن١ٵز خرئ أـمو ،و٬جًثس
ألٌي ثِصهوٯ ٌٰهج موًًٌز لىً مٹرس وم١جً ٨ون ثټووذ .
وأٸو ثٖضٌٸَ أنه ٍض ًىٿ ثْضـو ثٖضجيض ،ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٍض مفجٰ٥ز ىمجً مّ٩ٹٌ ِجمه،
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ثِصهوٯ منج٠ٶ ش٩رش ،ؼدپ ثټنجً ،وٸيټٺ ثٖضؽرب ٍض موًًٌز ـٌ ،ٛخجٔضٜجٰز
إٗض مّصٕٱى ـٌ ٛثټ٩جٿ ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز مٌوي ،ومن١ٵز ٰؾ ـٌ ،ٛخجٔضٜجٰز إٗض
مدنى ؼمجًٷ ـٌ.ٛ
وأٔجً ثٖضٌٸَ إٗض ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٔجـنجس مفمٽز خجټمرضوثس ٍض ًٌ٠ٶ
ثٖضوًنز ثټمرضثء ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ منج٠ٶ ثټٵٽى٨ز ،ولىً مٹرس ،وخرئ أـمو ،ولىً مٹرس
خجټصَثمن م ٪شفٽٌٶ مٹعٲ.
وأوٜق ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إن مفجٰ٥ز ٘٩ور ٔهوس ثْضـو ٬جًثس وٴٙٲ مٹعٲ من
ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٵٌٰ ٢هج ٔهوثء وؼٌـى ـٌغ ثِصهوٯ منَٻ مىث٠ن خمن١ٵز ٔ٩دجن
ٍض موًًٌز ًثٍؿ ،ٸمجٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثٖضٵجٓ ،وثِصهوٯ منج٠ٶ خنٍ م٩جى
خموًًٌز ِفجً خـ٘ 85جًولجً ،وٴٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز منج٠ٶ ش٩رش ؤٵوٿ و٬جٌٰر وثټؽدپ ثْضـمٌ
وؼدپ ثټنجًٌٰ ،مج ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٖضن١ٵز ٔ٩دجن خموًًٌز ًثٍؿ إٗض
 8ٴص٘ض وؼًٌفني.
وأٸو ثٖضٌٸَ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن أټٵى ٴنجخپ ٨نٵىهًز ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ ؤن ٬ 2جًثس ٨ٽٌهج و٨ور
٬جًثس ٘٨ض آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً ،خجٔضٜجٰز إٗض ٴٙٲ خـ٘ 45جًولج ً ٘٨ض ثٖضنَثټز.
وٴجٻ ثٖضٌٸَ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٱج وثټنهوًن ،ٸمج أٌ٘ذ ٔ 41مٙج ً
خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ـٌني ِٹنٌني خٕجً ٧ثټممّني وثټّىثه ،ٸمج
همٌ ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ـٍ ټٽمهمٕني ٍض ِ٩ىثن ٘٨ض ًؤوُ ِجٸنٌهج وِٵى ٟأٸعٌ من
ٔ 41هٌوث ً و 51مٙجخجً.
ؤهو ًىٿ ثټّدض ،وٰٵج ً ټٽمٌٸَ ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٽىثء ثټمجمْ ٍض من١ٵز ثټٌخج،ٟ
ؤن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټىه ٢خمفجٰ٥ز ټفؾ ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ منج٠ٶ ٨ور ٍض ٨وهث ً من
ثٖضفجٰ٥جس ِٵٌٰ ٢هج ٨رشثس ثټٕهوثء وثټؽٌـى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢عزراً َٔ املٓاطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/02يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘دجؿ ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثِصهوٰض م١جً
٘ن٩جء ثټووذ  ثټؽوًو وٴج٨ور ثټوًٽمٍ وٸٽٌز ثټ١ريثن وثټوٰج ٧ثټؽىي خٕجً ٧ثټّصني.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ ِىثه ـنٖ و١٨جن خٙن٩جء وثټؽمٌمز ٍض خنٍ
ـٌٕٖ ٍض ثٖضولپ ثټٕمجذ  ثټرشٴٍ ټٽ٩ج٘مز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز وثټٵٙٲ ثټ٩نٌٲ شَثمنض م ٪و٘ىٻ ٠جبٌشٍ
ثٖضّج٨وثس ثټٌوٌِز ثټصٍ شٵپ مّج٨وثس إنّجنٌز ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

تٛافٌ عزٚإ ْظاّ آٍ ععٛر عً ٢قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/02يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ مىث٠نني خمن١ٵز ثټٌّجنٍ مفجٰ٥ز إح
نصؾ ٨نه ثِصٕهجه ثمٌأشني وإ٘جخز ٠ٱپ.
وأٔجً ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٴٙٲ من١ٵز ٨جهم
خموًًٌز ٸرش خفؽز مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز ظُضظز آلًٌن وثِصهوٯ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي أًٝج ً مدنى ً٨جًز ثْضًصجٿ وخنٺ ثټصٝجمن خموًًٌز ـٌ ٛوٴٙٲ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
من١ٵز وثِ ٢خموًًٌز ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور
ثِصهوٯ لُضټهج منج٠ٶ وثهي نٕىً ومن١ٵز آٻ ِجټم موًًٌز ٸصجٯ وثٖضنَثټز ..مٕريث ً إٗض أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًنز ثٖضُ٩ض خمفجٰ٥ز ٨ون ومٙجٍض ثټربًٵز وؼدپ ـوًو وٴٽ٩ز ٘رير
ومن١ٵز خري أـمو ،ٸمج ثِصهوٯ موًًٌصٍ ثٖضُ٩ض ولىً مٹرس وم١جً ٨ون ثټووذ .
وىٸٌ ثٖضٙوً ثْضمنٍ أن ٬جًثس ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٰض نجٴٽز ٬يثء و٠جخىً ٌِجًثس
خمف١ز وٴىه ؼىثً مٽ٩ذ ثټعىًر خٙن٩جء مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وإ٘جخز ثټ٩رشثس،
ٸمج ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس مّ٩ٹٌ ثټوٰج ٧ثټؽىي خٕجً ٧ثټّصني وٸيث مّ٩ٹٌ ثټفٱج.
وٴجٻ  :إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ـٍ ثْض٘دفٍ وِىٳ ثټًًَٵٍ
ثټصؽجًي خفٍ ثټؽٌثٯ وموًنز ثټعىًر ثټًٌجٌٜز خٙن٩جء شّددض ٍض شومري ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وثٖضفجٻ
ثټصؽجًًز وثټٌّجًثس" ..مدٌنج أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وٍض إ٠جً ثټصومري ثټٕجمپ ټٽٌمن ومٵوًثشه ٔن
ثِصهوٯ مٙن ٪أِمنض ثټربؿ خموًنز ش٘ َ٩دجؿ ثټٌىٿ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس أهس إٗض شومريه ٸٽٌجً.
وأٜجٯ  :ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٩ور ٬جًثس مفجٰ٥ز ټفؾ ؤن ٬جًشني ٘٨ض
موًًٌز ثټ٭ٌپ خجټؽىٯ وـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ٨ون ".

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ يًُٛاطٓني ٚاألسٝا ٤ايغهٓ ١ٝيف أَاْ ١ايعافُ١
ٚكتًف احملافظات

[/02يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ثِصهوثٰه ټٽمىث٠نني وثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ممصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ـٍ
ثِضنم  ومدنى وٍثًر ثټمجًؼٌز خمن١ٵز ٨رص خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱٽز
وإ٘جخز ِد٩ز مىث٠نني خٝ٩هم ـجټصهم ـٌؼز ..مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز خجْضمجنز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مّصٕٱى
خج٘هٌذ ٍض ثټصىثهٍ ومن١ٵز ثٖضُ٩ض خعمجن ٬جًثس ؼىًز خجٔضٜجٰز إٗض ؼىټز ثټٹٌ ٧خوثً ِ٩و
ومن١ٵز ثٖض٩ٙدني ..مدٌنج أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي مج ًَثٻ ًىث٘پ ٨ووثنه ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور
وموًًٌجشهج وثِصهوٯ خٵنجخپ ٜىبٌز موًًٌز ًثٍؿ و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٕ٩ٲ خّجٴني وأًخ٪
٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز خجٴم.
وأٔجً ثٖضٙوً ثْضمنٍ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ إؼٌثمه خفٶ أخنجء مفجٰ٥ز ٘٩ور
ـٌغ ثِصهوٯ من١ٵز منده مج أهي إٗض شومري مفُضس شؽجًًز وموًِز ووـور ٘فٌز ومّؽو..
مىٜفج ً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً خ٭جًشني ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٍض لمٌْ مّصدأ
خمفجٰ٥ز ـؽز ؤن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ثټَثهٌ و٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټفَٿ خجټؽىٯ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠د ١ٜٛفبٝش ١عٝز ايفطض عً ٢قض ١ٜاملٓذض مبشافظ ١إب

[/02يىليى ]6102/إب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ٘دجؿ ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ٴًٌز
ثٖضنؽٌ خموًًٌز ثټٌٜمز مفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ موًٌ رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثټ٩مٌو مفمو ثټٕجمٍ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ ٘جًوك ؼى أً٘٨ ٛض ثټٵًٌز ٬ري أنه أ٘جح من١ٵز لجټٌز من ثټّٹجن وټم ًّٱٌ
٨نه أي لّجبٌ ٍض ثْضًوثؿ وثٖضمصٽٹجس.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك١
املكاـ بقعز٠

[/02يىليى ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني من أرسر وثـور ؼٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثٖضٵجٓ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ٔن ٍض أوٻ أًجٿ ٌ٨و ثټٱ ٌ١ثٖضدجًٷ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وهث ً من منج٠ٶ مفجٰ٥ز
٘٩ور مّصهوٰج ً من١ٵز ثټ١ٽ ٪وموًنز ٘٩ور.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف أْبٛب ايٓفط يف َٓطك ١فافض مبأصب

[/00يىليى ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض أندىح ثټنٱ٢
خمن١ٵز ٘جٌٰ ومىٴ ٍ٩ثټ١ٽ٩ز ثټفمٌثء وثټٕ٩ٽز ٌ٬خٍ موًنز مأًح.
وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٸعٲ
٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز مأًح خ٩و ثَضنصٙجًثس ثټصٍ ـٵٵهج ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٘٨ض
٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌشَٴز ثټن٥جٿ ثټّ٩ىهي.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مفجوَضس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔضِنجه ٨نجرص ثٔضًهجح ومٌشَٴصه ِصدؤ خجټٱٕپ
أمجٿ ٘مىه أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ثټيًن ًٌّ١ون أًو ٧ثٖضُضـم ثټد١ىټٌز ٍض مىثؼهز
٨نجرص ثٔضًهجح وثٔضؼٌثٿ ..مؤٸوث ً أن نهجًز شٽٺ ثټ٩نجرص ثٔضؼٌثمٌز خجشض ٴًٌدز ؼوثً.
ًٕجً إٗض أن ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٌٌِ١وث ثټٌىٿ ٘٨ض مىٴ٩ني هجمني ٍض مأًح وشمٹنىث من ٴصپ
وؼٌؿ ثټ٩رشثس من شٽٺ ثټ٩نجرص ٸمج أټٵىث ثټٵد٘٨ ٞض ٨ 85نرصث من شنٌ٥م ثټٵج٨ور ثَضًهجخٍ
خٌنهم ٴٌجهثس خجًٍر ٍض ٸمني مفٹم.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف اجملُع اؿه َٞٛمبزٜضَ ١ٜغتبأ

[/00يىليى ]6102/حجة  -طتأنح :
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مدنى ثٖضؽمّ  ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز مّصدأ مفجٰ٥ز ـؽز مج أهي
إٗض شومريه خٕٹپ ٸجمپ.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٴدپ ىټٺ مف١ز ثټ٭جٍ خجٖضوًًٌز وهمٌهج خٕٹپ ٸيل ٍض إ٠جً
منهؽٌصه ثٖضصٝمنز شومري ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ وٸپ مجټه ُ٨ضٴز خجټفٌجر ٍض ثټٌمن.

اعتؾٗار ٚإفابْ < ١غا ٤إثض تٛافٌ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عزراً َٔ َزٜضٜات قافظات
اؾُٗٛص١ٜ

[/00يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ ،ٴٙٱه ثټهمؽٍ وثټربخٌي ٘٨ض ٨وهث ً من موًًٌجس
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثمٌأشني ثظنصني ثِصٕهوشج ،وأٌ٘دض
ظُضط ألًٌجس ،ثټٌىٿ ،إظٌ ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض أًخ٩ز منجٍٻ ٍض وثهي ثټفدجٻ

يوميات العــدوان

خموًًٌز ِجٴني وثِصهوٯ من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً وٴٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز وثټٙىثًًن منج٠ٶ
ـووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټ ًٌٖ٩وِجـپ
أخني خمفجٰ٥ز ٨ون ،مؤٸوث ً أن ٨ون شٕهو ٴٙٱج ً هّصريًج ً من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩وو ًّصهوٯ ؼمٌ٪
مٵىمجس ثټفٌجر وٸيث منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
ٸٌر"  -مجوًز،
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩ووثنٔ ،ن ظُضط ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض مٱٌٳ "ثټيَ َ
و٬جًر ٘٨ض ٔجً ٧ثټّصني وألٌي ٘٨ض منَٻ مىث٠ن خٙرب ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٘دجؿ ثټٌىٿ٨ ،ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټ٩نو
ومفٌ١ه خمفجٰ٥ز ټفؾ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات د ١ٜٛعً ٢أحناَ ٤تفضق َٔ ١تعظ

[/02يىليى ]6102/ثعص – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض أنفجء مصٱٌٴز من ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس شٌٸَس ٘٨ض ؼنىح ؼدپ ؼٌر
ؤجً ٧ثټّصني وموًًٌز مرش٨ز وـونجن ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني أهس إٗض شومريه خجټٹجمپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز من ٴدپ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض شٔ َ٩ضِنجه
٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ مٌشَٴز آٻ ِ٩ىه ثټيًن ًصٹدوون ثټمّجبٌ ثټٹدرير من ٴدپ
ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز.

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜ ١ٜٓض ِٜإىل  8:ؽٗٝزاً ٚأنجض َٔ  97دضذناً

[/02يىليى ]6102/إب  -طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وهث ً ٜفجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰؽٌ ثټٌىٿ ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ خموًنز ًًٌم
مفجٰ٥ز إح إٗض ٔ 84هٌوث ً وأٸعٌ من  41ؼًٌفج ً .
وأوٜق موًٌ رش٠ز مفجٰ٥ز إح ثټ٩مٌو مفمو ثټٕجمٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ/دأ
/أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض موًنز ًًٌم مّصهوٰج ً ـٌج ً ِٹنٌج ً خجٖضوًنز مج شّدذ
ٍض شهوٿ  88منََض ً خٕٹپ ٸجمپ وشرضً ٨وهث ً آلٌ من ثٖضنجٍٻ خأرضثً مصٱجوشه.
وأٸو أنه ًؽٌي ـجټٌج ً ثنصٕجٻ ثټؽعغ من شفض ثَضنٵج ٛوإِ٩جٯ ثٖضٙجخني إٗض مّصٕٱٌجس
ثٖضفجٰ٥ز وأمجنز ثټ٩ج٘مز ،وأن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مجٍثټض شىث٘پ ٨مٽٌز ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ،
َضٰصج ً إٗض أن ثټفٌٙٽز مٌٔفز ټُضًشٱج ٧نٌ٥ث ً ټىؼىه ٘٩ىخجس ٍض ٨مٽٌز ثٔضنٵجى.

يوميات العــدوان

 97ؽٗٝزاً يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ َٛاطٓني بآٍ َكٓع يف َٓب٘ بقعز٠

[/02يىليى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ مؽًَر ؼوًور ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ـٌغ ثِصهوٯ منجٍٻ
مىث٠نني ِضٻ مٵن ٪خمنده خ٭جًشني مج أهي إٗض ثِصٕهجه  41مىث٠نج ً وإ٘جخز  81آلًٌن.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًشني ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني خآٻ مٵن ٪خمنده مج أهي إٗض ثِصٕهجه  41مىث٠نج ً وإ٘جخز 81
آلًٌن وشومري شٽٺ ثٖضنجٍٻ خٕٹپ ٸجمپ وشرضً منجٍٻ ألٌي ٍض ثٖضن١ٵز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٤هٌ ثټٌىٿ ٬ 85جًر ٘٨ض من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز
ِفجً.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ يًُٛاطٓني ٚاملٓؾآت ايعاَٚ ١اـاف ١يف كتًف
احملافظات

[/02يىليى ]6102/محافظات  -طتأنح:
وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ټٽمىث٠نني وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس
مٹعٱز ٘٨ض موًنز ٨ون ثِصهوٰض م١جً ٨ون وثټصىثهٍ ولىً مٹرس وِجـپ أخني.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز أخني وموًًٌصٍ
ثٖضصىن وثټ٭ٌپ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ومنج٠ٶ ٌ٘نه ومرش٨ز وـونجن وٸرش وثٖضفٌُ وؼنىح ؼدپ
ؼٌر ؤجً ٧ثټّصني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
وخ ٞ٩منج٠ٶ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ومن١ٵز ثټ١ٽ٩ز ثټفمٌثء ومىٴ ٪ثټٕ٩ٽز خمفجٰ٥ز مأًح ٸمج ٔن
٬جًر ٘٨ض ل ٢أندىح ثټنٱٍ ٢ض ٘جٌٰ.
وٍض ٘٩ور أهي ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵز ثټفدجٻ خمفجٰ٥ز
٘٩ور إٗض ثِصٕهجه ثمٌأشني وؼٌؿ  4ألًٌجس وشومري ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً وموًًٌز خجٴم وموًنز ٘٩ور وموًًٌز ِجٴني
إٜجٰز إٗض ٴٙٲ ٘جًولٍ وموٰ٘٨ ٍ٩ض منج٠ٶ ـووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض مٹصذ
ثټًَث٨ز ومدنى ثٖضفٹمز ٍض موًًٌز مّصدأ وموًنز ـٌ ٛإٜجٰز إٗض ٴٙٲ موٰ ٍ٩ثِصهوٯ
ؼمجًٷ ـٌ ٛوثٖضوثـٕز ومٌوي وٴٙٲ ٘جًولٍ وموٰ٘٨ ٍ٩ض منج٠ٶ ـووهًز ٍض مفجٰ٥ز
ـؽز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عزراً َٔ املٓاطل يف قافظَ ١أصب

[/61يىليى ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض من١ٵز ثټّفٌپ
ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ وؼدپ هٌُضن ثَضِرتثشٌؽٍ ومن١ٵز ثټٱأو مولپ ؼنىح موًنز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن هيه ثټ٭جًثس شأشٍ ٔضِنجه ٨نجرص ثټٵج٨ور
ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ مٌشَٴز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٩و ثټهَثبم ثټصٍ شٽٵىهج ٍض ثٖضٌوثن.

اعتؾٗار َٛ 8:اطٓاً غايبٝتِٗ ْغاٚ ٤أطفاٍ يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيكض ١ٜايقزص
بهتاف قافظ ١فعز٠

[/61يىليى ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً ٬جټدٌصهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٵًٌز ثټٙوً خموًًٌز ٸصجٯ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض ٴًٌز ثټٙوً مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ
٨وهث ً آلٌ وشهوٿ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ٍض ثټٵًٌز وشرضًس ألٌي ..مٕريث ً إٗض أنه ًؽٌي ـجټٌج ً ثټدفغ
شفض أنٵج ٛثٖضنجٍٻ ثٖضومٌر ٨ن نجؼني أو ؼعغ ټٝفجًج آلًٌن ًفصمپ وؼىههم شفض ثْضنٵج.ٛ
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًِز ٨مٌ خن ٨دوثټ ًََ٩وٌِجًر أـو ثٖضىث٠نني
خموًًٌز ثټ٥جهٌ ،ٸمج ٔن ٬ 2جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض من١ٵز ثټمٌخجن خموًًٌز ثټ٥جهٌ ومن١ٵز ؼَث٧
ومن١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن ومن١ٵز ثټٕىثًٳ خموًًٌز ًثٍؿ إٜجٰز إٗض ٬ 85جًر ٘٨ض من١ٵز
ثټ١ٽق إـوثهج ثِصهوٰض ثـو ثٖضّجؼو خجٖضن١ٵز ٍض موًًٌز ِفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن خٙىًر ممنهؽز ـٌغ ثِصهوٯ
ثٖضىث٠نني وهمٌ ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽمفجٰ٥ز ٸمٕجًً ٪ثٖضٌجه وثټٹهٌخجء ومف١جس ثټ٭جٍ وثَضشٙجَضس
وممجٍن ثټ٭يثء وثٖضصجؼٌ وثْضِىثٳ وثٖضَثً ٧وم٥٩م مف١جس ثٖضفٌوٴجس وثٖضدجنٍ ثټفٹىمٌز
وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.

اعتؾٗار َٛاطٓني ٚإفاب 89 ١ب ِٗٓٝأطفاٍ يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ يغٛم ؽعيب عظٜظ
قافظ ١فٓعا٤

[/61يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثِصٕهو مىث٠نجًن وأٌ٘ذ  84آلًٌن خٌنهم أ٠ٱجٻ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٰؽٌ ثټٌىٿ ټّىٳ ٔ٩دٍ ٍض من١ٵز ـًََ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثِصهوثٯ ثټ١ريثن ټٽّىٳ أهي أًٝج ً إٗض
شومري خ ٞ٩ثٖضفجٻ ثټصؽجًًز وأرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وموًِز ومّؽو ثٔضمجٿ ثټفّني.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٘دجؿ ثټٌىٿ منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵز مٵىټز
خموًًٌز ِنفجن مج أهي إٗض أرضثً خجټ٭ز ٍض ظُضظز منجٍٻ ،مٕريث ً إٗض ٨وٿ وؼىه ٜفجًج.

إفاب ١تغعَٛ ١اطٓني بإفابات خطري ٠يف ققف دزٜز يًعزٚإ ايغعٛر ٟيف قعطب ١باينايع

[/61يىليى ]6102/الضالع  -طتأنح:
ثٌ٘ذ  9مىث٠نني خٌنهم ٠ٱٽني ٍض ٬جًر ؼىًز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨يل من١ٵز " ثٖضَ٩وح" ٔ٩ىً
ٴ١٩دز ٍض مفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أ٠ٽٶ
٘جًولني ٘٨ض ٨وهث ً من ٴجٌ٠ثس ثټنٱ ٢ثټصٍ ٸجنض ٍض ًٌ٠ٵهج ٍض ثٖضن١ٵز ممج أهي إذ  إ٘جخز شّ٩ز
مىث٠نني خئ٘جخجس لٌ١ر وشومري ثټٵجٌ٠ثس.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َزصعتني مبٓطك ١اينٗض ٠يف عُضإ

[/61يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ٨ ،ور ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض موًِصٍ ثٖض٩مٌ وثټَخريي
خمن١ٵز ثټٝهٌر خموًًٌز ثٖضوثن مفجٰ٥ز ٨مٌثن مج أهي إٗض شومريهمج خٕٹپ ٸجمپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف عزراً َٔ َزٜضٜات قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/61يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ ،ثِصهوثٰه ټ٩ور موًًٌجس ٍض ٨وهث ً من مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض ٘٨ض
ثټم ٢ثټ٩جٿ خموًًٌز ٸفُضن ٨ٱجً ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ـؽز و٘ن٩جء ،وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ؼمجًٷ
ـٌ ،ٛوثِصهوٯ خجٖضوٌٰ٩ز ؼدپ ثټنجً وثټصدز ثټفمٌثء خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىث٠نج ً أٌ٘ذ إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي خممْ ٬جًثس منج٠ٶ
آٻ خهُضن وآٻ ٌ١٨ٲ وآٻ ٠نني خموًًٌز ِجٴني مفجٰ٥ز ٘٩ور ،مىٜفج ً أن ٠رين ثټ٩وو ٔن
٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً خجٖضفجٰ٥ز.
وأٜجٯ ثٖضٙوً "ٸمج أٌ٘ذ مىث٠نجن ثظنجن ،ؼٌثء ٬جًر ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
من١ٵز مفٝز ٌ٬خٍ موًنز ٘٩ور"َ ،ضٰصج ً إٗض ِٵى 45 ٟٴيًٱز أ٠ٽٵهج ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٘٨ض
من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ،وثټصٍ ثِصهوٰهج خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز.

يوميات العــدوان

وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
ثټٝجټ ٪ومّ٩ٹٌ مًٌْ و٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومف١ز وٴىه خموًًٌز ٴ١٩دز مج أهي إٗض
ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى.
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض مفٹمز خٌفجن خمفجٰ٥ز ٔدىر ،و٬جًشني
٘٨ض من١ٵز ًفٌ ٚخموًًٌز أًـذ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

اعتؾٗار َٛاطٓني ٚإفاب < ١آخض ٜٔدضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢بٝشإ بؾب٠ٛ

[/60يىليى ]6102/شتىة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجًن وأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز
خٌفجن خمفجٰ٥ز ٔدىر.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٔدىر ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض ٌِجًشني ٘٨ض مٵٌخز من مولپ موًنز ثټ٩ٽٌج مٌٸَ موًًٌز خٌفجن أهس
إٗض ثِصٕهجه أـو أٌٰثه آٻ ثټهوثً خٵًٌز ثټفمى موًًٌز خٌفجن وٸيث آٻ ثټؽنٌوي ٨دوثن موًًٌز
نٙجح خٕدىر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر ثټؽىًز أ٘جخض لمّز مىث٠نني من أخنجء موًًٌز خٌفجن خئ٘جخجس
مصٱٌٴز خٌنهم أمني ٨جٿ ثشفجه مُضٷ مف١جس ثټدرتوٻ خٕدىر ـّني هـنجن ..مدٌنج أن ثټ١ريثن
ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي مج ًَثٻ ًفٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ٨صٶ وموًًٌجس مفجٰ٥ز ٔدىر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض ابضاز االتقاالت مبأصب

[/60يىليى ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ ٨ور
ٍض مفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض وثهي ثټؽٱٌنز
ومن١ٵز ثٖضموًر وؼدپ هٌُضن ثٔضِرتثشٌؽٍ.
وىٸٌس ثٖضٙجهً أن ثټ٭جًثس أِٱٌس ٨ن شومري ٸيل ْضخٌثػ ثَضشٙجَضس ثټصجخ٩ز ټرشٸصٍ ًمن مىخجًپ
وأٿ شٍ إن ثټىثٴ٩ز ٍض أ٘٨ض ؼدپ هٌُضن ،مجأهي إٗض لٌوؼهج ٸٽٌج ً ٨ن ثټمومز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني ٚاملٓؾآت ايعاَٚ ١اـاف ١يف كتًف
احملافظات

[/60يىليى ]6102/محافظات  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ټٽمىث٠نني ومنجٍټهم وثٖضنٕآس
ثټمج٘ز وثټ٩جمز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ".

يوميات العــدوان

وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
ثټفٱجء رشٳ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء و٬جًشني ٘٨ض منَٻ (مهوي مٵىټز) ٍض ٴًٌز مٵىټز خموًًٌز ِنفجن
و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًفٌ ٚخموًًٌز أًـذ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأٔجً إٗض إ٘جخز  7نّجء و٠ٱپ إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ٌِ٨ج ً خمن١ٵز خٌٸجن ٍض
موًًٌز ًثٍؿ ،ٸمج ثِصهوٯ منََض ً ٍض موًًٌز ِجٴني.
وٍض مفجٰ٥ز ثټٝجټ ٪ٴجٻ ثٖضٙوً " إن لمّز مىث٠نني خٌنهم أ٠ٱجٻ ثِصٕهووث ؼٌثء ٬جًثس
ؼىًز ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ٴ١٩دز ،ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً
من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز مًٌْ و٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خجٖضفجٰ٥ز ".
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًنز ټىهً خمفجٰ٥ز أخني ومدنى مفٹمز خٌفجن
خمفجٰ٥ز ٔدىر ،ٸمج ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼمجًٷ ـٌ ٛوثټم ٢ثټ٩جٿ خموًًٌز ٸفُضن ٨ٱجً
خمفجٰ٥ز ـؽز وموًِز خٌض مٌوثن ٍض من١ٵز ثټمُضٌ٘ٲ وموًِز ثٖض٩مٌ خموًًٌز ثٖضوثن
مفجٰ٥ز ٨مٌثن.

اعتؾٗار عبعَٛ ١اطٓني دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٝاصتِٗ يف اـط ايعاّ
بايبٝنا٤

[/66يىليى ]6102/التيضاء – طتأنح:
ثِصٕهو  7مىث٠نني ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽٌّجًر ثټصٍ ٸجنض شٵٽهم ٍض ثټم٢
ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثټٵني ٧موًًٌز ن٩مجن مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٌّجًر ثټصٍ ٸجنض شٵپ ِد٩ز من ثٖضىث٠نني ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټيي ًٌخ ٢خني
مفجٰ٥صٍ ثټدٌٝجء ؤدىرَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثٖضىث٠نني ٸجنىث ٍض ًٌ٠ٵهم ټدٌ ٪خ ٞ٩مفجٌ٘ٽهم
ثټًَثٌ٨ز خني ثٖضفجٰ٥صني.

اعتؾٗار َٛاطٓني ٚدضح مثاْ ١ٝآخض ٜٔإثض ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيطضٜل اؿزٜز - ٠فٓعا٤

[/66يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن وؼٌؿ ظمجنٌز آلًٌن ،ثټٌىٿ ،خمن١ٵز ثٖضنجً خموًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وىٸٌ مٙوً ٠دٍ مّؤوٻ إن مّصٕٱى ثٖضنجً خجټفٌمز ثټمجًؼٌز ثِصٵدپ ؼعصني ٴٝصج نصٌؽز
ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټيي ًٌخ ٢ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خمٌنجء ثټفوًور ٘٨ض ثټّجـپ
ثټ٭ٌخٍ.
وأوٜق ثٖضٙوً ثن ثټٵٙٲ أهي أًٝج ً إٗض ؼٌؿ ظمجنٌز مّجًٌٰن وشرضً ثؼَثء من ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض دغض عً ٢ايطضٜل ايعاّ ايٛافٌ بني عُضإ ٚفعز٠

[/66يىليى ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ٨ ،ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ـىثًي وثهي لٌىثن
خموًًٌز ـىط مفجٰ٥ز ٨مٌثن أهس إٗض شومري ؼرس ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټىث٘پ خني مفجٰ٥صٍ
٨مٌثن و٘٩ور.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ غاص ٠د ١ٜٛعًَ ٢عغهض اؿُظ ٠بإبٚ...ال إفابات

[/66يىليى ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،مّجء أمِْ ،د٬ ٪جًس ؼىًز ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټفمَر
خمن١ٵز مٌصم خئح.
وأٸو مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٨وٿ إ٘جخز أي من منصّدٍ ثٖضّ٩ٹٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثْضرضثً ٸجنض ٍض ثٖضٵٙىًثس ثټمج٘ز خجَضـصٱجَضس وِجـز ثٖضّ٩ٹٌ وثټدىثخز
ثټٌبٌّز و٨وهث ً من ثٖضٌثٰٶ ثٔضهثًًز خجٖضّ٩ٹٌ.

اعتؾٗار > َٛاطٓني إثض اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٝاص ٠تكًِٗ يف َجًح ؽزا بقعز٠

[/66يىليى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني ،ثټٌىٿ ،ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٌِجًر ٸجنض شٵٽهم ٍض معٽغ
ٔوث خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌر أخجشيش شجخ٩ز ټٽ٩وو
ثټّ٩ىهي ،ٴٙٱض ٌِجًر ٘جټىن ٸجنض شٵپ  7مىث٠نني ٍض معٽغ ٔوث مج أهي إٗض ثِصٕهجههم
ؼمٌ٩جً.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټٵٱپ وأ٠ٽٶ ٘ىثًًن ٬جًٍز ٘٨ض من١ٵز ش٩رش
وٴنجخپ ٘٨ض أٔٹجٻ أټ٩جح وأٔٹجٻ ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثٖض٩جًن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢ايٜٚ ُٔٝغتٗزف عزراً َٔ قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/60يىليى ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خأمجنز
ثټ٩ج٘مز ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خّض
٬جًثس ؼىًز من١ٵز ثټٙدجـز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،مدٌنج أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼوه ٬جًثشه ٘٨ض
من١ٵز ٘فن ثټؽن ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ خموًًٌز رصوثؿ خمفجٰ٥ز مأًح.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ټىهً مفجٰ٥ز أخني
وثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز من١ٵز ثټفٌّنٍ خموًًٌز ثټفى٠ز خٽفؾَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٬جًشني ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰصج من١ٵز ـريثن و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ـٌوثن خ٩ٙور.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أًٝج ً ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ثټٽىثء  87مٕجر ٍض من١ٵز
ىخجح خص ،َ٩مىٜفج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء ٨وهث ً من منج٠ٶ
وموًًٌجس ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عٛم مبزٜض ١ٜسٝزإ
بقعز٠

[/60يىليى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن وؼٌؿ لمّز آلًٌن خٌنهم ٠ٱٽز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټٌىٿ ٘٨ض ِىٳ خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ ثٖضىث٠نني ٍض ِىٳ خفٌوثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وإ٘جخز لمّز آلًٌن
خؽٌوؿ ٸفٌٙٽز أوټٌز ..مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ـريثن
خ٩ٙور.
وؼوه ثٖضٙوً إهثنصه وثِصنٹجًه َضِصمٌثً ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٓضِىثٳ وثټصؽم٩جس
ثټّٹجنٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز وإم٩جنه ٍض ٴصپ ثْضخًٌجء من أخنجء
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وخوٿ خجًه ُٰٝضً ٨ن ثِصهوثٯ ٴصپ ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء هون وؼه ـٶ.

إفابَٛ : ١اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓسَاص

[/60يىليى ]6102/ذماز – طتأنح:
أٌ٘ذ  4مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٘٨ض موًنز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ثْضمن
ثٖضٌٸَي خ٭جًشني ،و٬جًر ظجټعز ٘٨ض ثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثټؽوًور خأِصجه ىمجً وثټصٍ ټم ًصم شّٽمهج
خ٩و من ثٖضٵجوٻٌٰ .مج ثِصهوٰض ثټ٭جًر ثټٌثخ٩ز مىٴ ٪ثټٵٕٽز ٍض من١ٵز هٌثن.
وأٰجهس مٙجهً ٠دٌز خمّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ ثن ظُضظز مىث٠نني من ثټّٹجن ثٖضؽجوًًن َضِصجه
ىمجً ثټًٌجيض أٌ٘دىث خؽٌثؿ ؼٌثء ثټ٭جًر ثټصٍ ثِصهوٰض ثټٙجټز ثټًٌجٌٜز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ يًُٓؾآت ايعاَٚ ١اـاف ١يف كتًف احملافظات

[/60يىليى ]6102/محافظات  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٽٌٽز ثٖضجٌٜز ثِصهوثٰه ټٽمىث٠نني وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثٖضمصٽٹجس
ثټمج٘ز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض من١ٵز هثً ِ٩و وموثبن هجبپ وثٖضوًنز ثټمرضثء ومن١ٵز ثټٌٕن ٨عمجن خمفجٰ٥ز ٨ون
ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثټفٌّنٍ وموًنز ثټفى٠ز وٴج٨ور ثټ٩نو ثټؽىًز خمفجٰ٥ز ټفؾ.
وٍض مأًح أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٸىٰپ
خموًًٌز رصوثؿ ومن١ٵز ؼٱٌنز و٘فن ثټؽن ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز مٌر خموًًٌز ٨صٶ وموًًٌز
مٌلز خمفجٰ٥ز ٔدىر ومن١ٵز ټىهً خمفجٰ٥ز أخني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٙدجـز
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ومن١ٵز ـىط خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ومن١ٵز ىخجح خمفجٰ٥ز ش َ٩ومن١ٵز هٌثن و
ثْضمن ثٖضٌٸَي وثَضِصجه ثټًٌجيض وثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز خموًنز ىمجً مج أهي إٗض إ٘جخز ظُضظز
مىث٠نني.
وٍض مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز أوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس
ثِصهوٰض من١ٵز ـٌوثن ووثهي ٨ىٯ خموًًٌز مؽَ وِىٳ ـٌوثن خ٩ٙور مج أهي إٗض ثِصٕهجه
مىث٠نني وؼٌؿ لمّز آلًٌن ٸمج ٔن ٬ 22جًر ٘٨ض منج٠ٶ ثټٵ٩١ز وثټٱٌ ٧وثٖضٽٌپ خموًًٌز
ٸصجٯ وثِصهوٯ منج٠ٶ ٠جًٓ ونىثُ وٌ٨ثمز خموًًٌز ِجٴني ٸمج ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز
ـريثن ومعٽغ ٨جهم خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني ثظنني.

اعتؾٗار َٛاطٔ إثض غاصات يًعز ٚايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١عُضإ

[/60يىليى ]6102/عمسان  -طتأنح:
ِٵٔ ٢هٌو و٨وهث ً من ثټؽٌـى إظٌ ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منَٻ وٸٌپ ثٖضفجٰ٥ز
مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٘جټق أخى٨ىؼجء خموًًٌز ثټٕ٩ز خجٖضفجٰ٥ز.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصٱفپ ٍض إؼٌثمه
وثټٵصپ وثټصنٹٌپ خفٶ أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وشومري ٴىثه ومٵوًثشه ثټى٠نٌز ثټٹدرير وثټٙ٭رير
ومنؽَثشه ثٖضص٩وهر ٍض خنجه ثټصفصٌز وثْضِجٌِز.
وه٨ج ثٖضٙوً ٸپ أخنجء ثټٕ٩ذ ولج٘ز أخنجء مفجٰ٥ز ٨مٌثن إٗض ثَض٘١ٱجٯ ثټى٠نٍ وثټفٕو
ثټٵىي وثټٕ٩دٍ ټٽىٴىٯ أمجٿ ثَض٨صوثء ثټمجًؼٍ ومج ًص ٌٛ٩ټه ثټٌمن من مؤثمٌثس شفجٷ ٜوه
وٸپ مٵىمجشه ثټى٠نٌز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف ْكط ١ايزقٝل مبزٜض ١ٜسْ ٟاعِ يف قافظ ١ايبٝنا٤

[/60يىليى ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني ،ثټٌىٿ ،إظٌ ٬جًثس ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثِصهوٰض مفجٰ٥ز
ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ،أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ
خموًنز ثټدٌٝجء وموًًٌز ثټَثهٌ وموًًٌز ىي نج٨م وثټ١ٱز ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني
ٍض موًًٌز ىي نج٨م.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض شرضً ٨وهث ً من ثٖضنٕآس ثټفٹىمٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ،مٕريث ً إٗض أن ثټ٭جًثس
شّددض ٍض إظجًر ـجټز من ثټٌ٨ذ وثټمىٯ ټوي ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟضتهب فظص ٠دزٜز ٠يف املدا صاح مشٝتٗا أنجض َٔ << ؽٗٝزاً
ٚعؾضات اؾضس٢

[/62يىليى ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهو  55مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ ټّٹن ثٖضهنوِني وثټنجٍـني خمن١ٵز ثٖضمج مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ِٹن
ثټ٩مجٻ وثٖضهنوِني خمف١ز ثټٹهٌخجء ٍض ثٖضمج وثټيي ٸجن ًؤوي أرس ثٖضهنوِني وثټ٩مجٻ و٨وهث ً ٸدري
من ثْضرس ثټنجٍـز مج أهي إٗض ثِصٕهجه أٸعٌ من  55منهم وإ٘جخز ثټ٩رشثس وشومري ثټّٹن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أنه شم إِ٩جٯ ثټؽٌـى وثٖضٙجخني إٗض مّصٕٱٌجس ثټفوًور وخ ٞ٩ثٖضّصٕٱٌجس
ثټٵًٌدزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨وهث ً ثټٝفجًج مٌٔق ټُضًشٱج ٧ـٌغ مجٍثټض ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ وثٔضنٵجى شىث٘پ
٨مٽهج ٸمج ثن ـجټز ثټٹعري من ثټؽٌـى ل١رير ..وٴجٻ " إن هيه ثٖضؽًَر ثټؽوًور ثټصٍ ثًشٹدهج
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ثټ٩رشثس شؤٸو وخمج َضًو ٧مؽجَض ً ټٽٕٺ أن أهوثٯ
ثټ٩ووثن هٍ ٴصپ ثٖضىث٠ن ثټٌمنٍ وشومري ثټٌمن وٸپ مٵوًثشهج " ..هثٌ٨ج ً ثٖضؽصم ٪ثټووذ  وثْضمم
ثٖضصفور وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز إٗض ثټٵٌجٿ خمّؤوټٌجشهج ثْضلُضٴٌز ٍض إًٵجٯ هيث ثټ٩ووثن ثټربخٌي
ثټّجٌٰ ثټيي شمأهي ٍض ٌ٬ه ورضح  ٌٛ٨ثټفجب ٢خٹپ ثٖضىثظٌٶ وثټٵىثنني وثْضٌ٨ثٯ ثټووټٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  88غاص ٠عً ٢عزراً َٔ املٓاطل يف قافظَ ١أصب

[/62يىليى ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٬ 88جًر ؼىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض مفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ثټّو
ثټٵوًم ورصوثؿ وثټٕ٩ٽز وثټؽٱٌنز وٴًٌز ثْضرشثٯَ ..ضٰصج ً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ًٕنهج

يوميات العــدوان

٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شأشٍ ٍض مفجوټز ًجبّز ٔضِنجه ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌشَٴصه ثټيًن شٹدووث
لّجبٌ ٰجهـز لُضٻ ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز ٘٨ض أًوي أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ثټيًن ًٌّ١ون
أًو ٧ثٖضُضـم ثټد١ىټٌز ٍض هـٌ ٨نجرص ثټٵج٨ور وثٖضٌٽٌٌٕجس ثٖضمىټز من ثټّ٩ىهًز.

ْاطل ٚطاص ٠اي قش A١دضمي ١ايعزٚإ ايغعٛر ٟيف املدا ٚفُ ١عاص تناف إىل دضا ِ٥اؿضب اييت
اصتهبٗا يف سل ايؾعب ايُٝين

[/62يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجٻ ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټوٸصىً شمٌم ثټٕجمٍ " إن ثټؽًٌمز ثټصٍ
ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض موًنز ثٖضمج وًثؿ ٜفٌصهج ٨رشثس ثټٕهوثء وثټؽٌـى ش٩صرب
و٘مز ٨جً ٍض ؼدني ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټربخٌي ثټ٭جٔم وشٝجٯ إٗض ؼٌثبمه ثټصٍ ثًشٹدهج ٍض ـٶ
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ".
وأٜجٯ ثټوٸصىً ثټٕجمٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) " إن هيه ثټؽٌثبم ش٩و من ؼٌثبم
ثټفٌح ٜو ثٔضنّجنٌز ـٌغ ًّصهوٯ ثٖضىث٠نني خٕٹپ مدجرش وهم ٍض منجٍټهم ومونهم وٴٌثهم"..
َضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ وخٕٹپ مدجرش ثٖضؽم ٪ثټّٹنٍ ٖضهنويس وٰنٌٍ
و٨مجٻ مف١ز ٸهٌخجء ثٖضمج وثټصٍ ٸجنض شؤوي أًٝج ً ٨وهث ً ٸدريث ً من ثْضرس ثټنجٍـز مج أهي إٗض
ثِصٕهجه أٸعٌ من  61مىث٠نج ً وؼٌؿ أٸعٌ من  98آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز م٥٩مهم من ثټنّجء
وثْض٠ٱجٻ.
وأٔجً إٗض أنه شم نٵپ ثټٝفجًج إٗض مّصٕٱى ٍخٌو ومّصٕٱٌجس ثټفوًور ثټصٍ ش٩مپ ٍض ٤پ ثټنٵٚ
ثټفجه ٍض ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز وثټ٩ؽَ ٍض ثټٹجهً ثټ١دٍ وثټٙفٍ من ثْض٠دجء وثټٱنٌني
وثٖضمٌٜني خّدذ ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ وثټفٙجً ثټؽجبٌ و٨وٿ ثټّمجؿ خولىٻ ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس
ثټ١دٌز إٜجٰز إٗض ثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ثټصٍ أظٌس ٘٨ض ِري ثټ٩مپ ٍض ٸجٰز ثٖضّصٕٱٌجس
وثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ٍض ٨مىٿ ثٖضفجٰ٥جس.
وټٱض إٗض أن ثټىٍثًر ثٌ١ٜس ټُضِص٩جنز خٌّجًثس و٠ىثٴم إِ٩جٌٰز من مفجٰ٥جس ثټفوًور وإح
و٘ن٩جء نٌ٥ث ً ټ٩وٿ شىٌٰ ٌِجًثس و٠ىثٴم إِ٩جٌٰز ٍض مفجٰ٥ز ش َ٩وثټصٍ شم نهذ ثټٹعري من
ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ ٌٰهج من ٴدپ ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌٽٌٌٕجس ثٔضُ٘ضؿ مٌشَٴز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.
وه٨ج ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثٖضؽصم ٪ثټووذ  وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز
ثٔضنّجنٌز وثټٙفٌز إٗض ثټٵٌجٿ خىثؼدهج ثٔضنّجنٍ شؽجه مج ًص ٌٛ٩ټه ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ من ٨ووثن
ِجٌٰ وـٙجً ؼجبٌ وممج٠دز ٜمجبٌهم ټىٴٲ هيث ثټ٩ووثن وًٰ ٪ثټفٙجً ..مؤٸوث ً أن ثټٵ١ج٧
ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن ً ٌٖ٩أوٜج٨ج ً ٸجًظٌز ومأِجوًز خّدذ هيث ثټ٩ووثن وثټفٙجً.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف دغض ٜضبط قافظيت عُضإ ٚفعز٠

[/62يىليى ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثټٌىٿ٨ ،ووثنه ٘٨ض من١ٵز وثهي لٌىثن خموًًٌز ـىط مفجٰ٥ز
٨مٌثن.
وٴجٻ مٙوً مفيل مّؤوٻ خموًًٌز ـىط ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ؼرس خجټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټيي ًٌخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ٨مٌثن و٘٩ور وً٩و ثټمجمْ ٍض نٱْ
ثٖضٹجن ٘٨ض ٠ىٻ وثمصوثه وثهي لٌىثن مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠ن.

قٝار ٠قافظ ١عُضإ تغتٓهض اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملبٓ ٢اجملُع اؿهَٞٛ

[/62يىليى ]6102/عمسان ـ طتأنح:
٨ربس ٴٌجهثس مفجٰ٥ز ٨مٌثن وثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز وثْضؼهَر ثټفٹىمٌز ٨ن ثِصنٹجًهج َضِصهوثٯ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضدنى ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ټٽمفجٰ٥ز وشومريه خجټٹجمپ.
وأٸوس ٴٌجهثس مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٍض ثټٽٵجء ثٖضىِ ٪ثټيي ٨ٵو ،ثټٌىٿ ،خٌبجِز ثٖضفجٰ ٦ثټوٸصىً ٌٰٙپ
ؼ٩مجن أن مج ٴجٿ خه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من شومري ټٽدنٌز ثټصفصٌز ثٖضونٌز ټٽٌمن ً٩و لٌٴج ً ٰجٜفج ً
وثنصهجٸج َ ِجٌٰث ً ټٹپ ثٖضىثظٌٶ وثټٵىثنني وثْضٌ٨ثٯ ثټووټٌز.

اعتؾٗار ? ْغا ٤يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١اهلؾُ ١بتعظ

[/62يىليى ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهوس ظمجن نّجء ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني وأـو آخجً
ثٖضٌجه ٍض من١ٵز ثټهٕمز خٕجً ٧ثټّصني ٍض موًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٔجً ٧ثټّصني خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مج أهي إٗض شومري منَٻ ثـو ثٖضىث٠نني وخرئ ثٖضٌجه
خؽىثً ثٖضنَٻ ٍض من١ٵز ثټهٕمز وثِصٕهجه ظمجن نّجء ٸن مصؽم٩جس أمجٿ ثټدرئ ټؽٽذ ثٖضٌجه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ىخجح مج أهي
إٗض شومريه خجټٹجمپ ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض خجح ثٖضنوح.

ؽٗٝزاً ٕ  89ٚدضذناً يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓظٍ ايضٝ٥ػ األعبل أمحز ايػؾُٞ
مبٓطك ١مالع ُٖزإ

[/62يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجًن وأٌ٘ذ  84آلًٌن خمن١ٵز ُٜض ٧هموثن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنَٻ ثټٌبٌْ ثْضِدٶ أـمو ثټ٭ٕمٍ.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ُٜض ٧هموثن خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ث٨صٵجهث ً منه خهيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز
ثٖضومٌر ِصفٵٶ أهوثٰه ثټصٍ ټم شّصعن ثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثِضمنني ٌٰهج من نّجء وأ٠ٱجٻ ؤمٽض
ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأ٨صرب ثٖضٙوً أن معپ هيه ثْض٨مجٻ ټن شعنٍ أخنجء هموثن ٨ن مىٴٱهم ثټٌثٰ ٞټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټدُضه مني أٸعٌ من أًخ٩ز أٔهٌ ثِصهوٯ لُضټهج ثټفٌط وثټنّپ وثټدنٌز ثټصفصٌز
وثَضٴصٙجهًز.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عزراً َٔ املٓاطل بقعز٠

[/62يىليى ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وؼٌؿ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وهث ً
من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز منج٠ٶ آٻ ٴٌثه وثټٕجمٌز وثټٵهٌ خموًًٌز خجٴم مج أهي إٗض ثِصٕهجه
مىث٠نني ثظنني وؼٌؿ ثظنني آلًٌن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ٩دوًن وًـدجن خموًًٌز
ِفجً وثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس ِىٳ لمٌْ خموًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز
٨وهث ً آلٌ من ثٖضىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي مج ًَثٻ ًفٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء موًنز ٘٩ور
وٜىثـٌهج وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛاطٓني ٚدضح ; 8يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢ز ١ٜٓعتل قافظ١
ؽب٠ٛ

[/62يىليى ]6102/شتىة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نج ًن وأٌ٘ذ  82آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٖضوًنز ٨صٶ
مفجٰ٥ز ٔدىر.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٔدىر ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض منَٻ ٴجبو مفىً ٔدىر ثټٽىثء ٨ى ٛمفمو ًٌٰو ٍض ثټفٍ ثټؽنىخٍ
ٖضوًنز ٨صٶ مج أهي إٗض شهوٿ ثٖضنَٻ وثِصٕهجه مىث٠نني وؼٌؿ  82آلًٌن.

يوميات العــدوان

إفاب = ١أؽدال ٚتنضص عزراً َٔ املٓاطٍ يف ققف يطريإ ايعزٚإ عًَ ٢زصع ١بقرب املٛارّ
بتعظ

[/62يىليى ]6102/ثعص ـ طتأنح :
أٌ٘ذ ثټٌىٿ خمن١ٵز ٘ربًن موًًٌز ٘رب ثٖضىثهٿ خمفجٰ٥ز شِ َ٩صز أٔمجٗ ،وشرضً ٨وهث ً من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًِز ثټفٌجر خجٖضن١ٵز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟبزأ يف اعتٗزاف ايضٜامٝني بعز أٜاّ َٔ تٛعٝع اعتٗزاف٘ يًبٓ ١ٝايتشت١ٝ
ايضٜام١ٝ

[/62يىليى ]6102/الحديدة  -طتأنح :
خوأ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ثِصهوثٯ ثټًٌجٌٜني ثټٌمنٌني وىټٺ خ٩و ًىٿ من شىٌِ ٪هثبٌر ثِصهوثٰه
ټٽمنٕآس ثټًٌجٌٜز خٵٙٲ ٠ريثنه ټٽٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز خمفجٰ٥ز ىمجً وثټٙجټز ثټًٌجٌٜز
وِٹن ثټًٌجٌٜني ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وشَ ٌٛ٩ض٨ذ ثٖضنصمدجس ثټى٠نٌز ټٹٌر ثټٵوٿ شجمٌ ـنٖ ٔض٘جخز خجټ٭ز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ټٽموًنز ثټّٹنٌز ثټصجخ٩ز ٖضى٤ٱٍ مف١ز ثټٹهٌخجء ٍض من١ٵز ثٖضمج خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأٸو مٙوً ٠دٍ ٍض إـوي مّصٕٱٌجس موًنز ثټفوًور ثټصٍ نٵپ إټٌهج ثټُض٨ذ شجمٌ ـنٖ ،إن
ثټُض٨ذ شٔ ٌٛ٩ض٘جخز لٌ١ر ٍض ٸصٱه ٨نومج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثٖضنَٻ ثټيي ٸجن ٌٰه لُضٻ
ًٍجًشه ْضـو أٴجًخه.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټُض٨ذ َضًَثٻ ٍض ـجټز لٌ١ر وًٌٴو ٍض ثٖضٕٱى
ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػَ ،ضٰصج ً إٗض أن ـجټصه شّصو ٍ٨نٵٽه إٗض لجًػ ثټٌمن ټٌصٽٵى ثټُ٩ضػ ثٖضنجِذ.
ًيٸٌ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽًٌجٜز ثټٌمنٌز خصومري ٨وهث ً من
ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس ـٌغ ثِصهوٯ مٽ٩ذ  44مجًى ثټووذ  ومٽ٩ذ ثټفدٌيش
خمفجٰ٥ز ٨ون ،و٨وهث ً من ثٖضنٕآس ٍض موًنز ثټعىًر ثټًٌجٌٜز ،ومٵٌ ومنٕآس نجهي ثټريمىٷ
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ومٽ٩ذ  44مجًى ثټووذ  وثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز خموًنز إح ،وثٖضٽ٩ذ وثټٙجټز
ثٖض٭ٽٵز ومٵٌ نجهي ثټٙٵٌ خموًنز ش ،َ٩ومٽ٩ذ ثټىـور ثټووذ  ومٽ٩ذ ثټٕهوثء وثټٙجټز ثٖض٭ٽٵز
خأخني ،ومنٕآس ًًجٌٜز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ،٪وخٌض ثټٕدجح ٍض موًًٌز ٨دْ خمفجٰ٥ز ـؽز
ټٌٌٝٲ ټهج ثټممٌْ ثٖضجيض منٕآس ًًجٌٜز ؤدجخٌز ٍض مفجٰ٥صني ؼوًوشني همج ىمجً و٘٩ور.

ٚن ٌٝقافظ ١فٓعاٜ ٤تفكز أمضاص ايعزٚإ يف قض ١ٜاؿظري ٠مبزٜض ١ٜعٓشإ

[/62يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
شٱٵو وٸٌپ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټٽٕؤون ثٖضجټٌز وثٔضهثًًز ـمٌو ٨ج٘م وم٩ه وٸٌپ ٴ١ج ٧ثټمومجس
ٰجًُ ثټٹهجذ  ،ثټٌىٿ ،ٴًٌز ثټف٥رير وثهي ثَضؼدجً خموًًٌز ِنفجن وخنٍ خهٽىٻ وثټصٍ ثِصهوٰهج

يوميات العــدوان

ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خ٩وهث ً من ثټٙىثًًن نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه ٨رشر مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ
ً ٪ٌٜوثمٌأشني وؼٌؿ ظمجنٌز أٔمجٗ آلًٌن.
وث٠ٽ ٪ثټىٸٌُضن وم٩هم مّصٕجً ثٖضفجٰ٥ز ًفٌى ثټٌّجنٍ وموًٌ ٨جٿ ثٖضوًًٌز أـمو نهٕپ ،و٨وهث ً
من ثٖضّؤوټني ٍض ثٖضوًًٌز ٘٨ض ـؽم ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خمنَذ  ثٖضىث٠ن مؽيل أـمو مؽيل ،منَٻ
ثٖضىث٠ن ـّني أـمو ثټؽىًٍي وثټٽيًن شم ثِصهوثٰهمج ٍض  44من ٔهٌ ًمٝجن ثٖضدجًٷ ٨ٵذ
ُ٘ضر ثټؽم٩ز إٜجٰز إٗض ٴ ٪١ل١ى ٟثټٹهٌخجء ثټٵًٌز خجټٹجمپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢كتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/62يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ٨وهث ً آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ًٴ٪
خموًًٌز مّصدأ ٍض مفجٰ٥ز ـؽز ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ٨ووثنه ٘٨ض ٨وهث ً
من ثٖضنج٠ٶ وثٖضوًًٌجس ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ً٬م إُ٨ضنه ثټهونز ثٖضَ٨ىمز ..مدٌنج أن
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ خ٭جًشني ثټىـور ثټٙفٌز ٍض من١ٵز ًٴ ٪خموًًٌز مّصدأ
خمفجٰ٥ز ـؽز مج أهي إٗض ثِصٕهجه أـو ثٖضص١ى٨ني ثټٙفٌني وشومريهج ٸٽٌجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱض خجٖضوٌٰ٩ز موًنه ـٌ ٛومعٽغ ٨جهم ٍض ـني
ـٽٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء ثٖضن١ٵزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٴٙٱض أًٝج ً خجٖضوٌٰ٩ز وثټٙىثًًن منج٠ٶ ش٩رش وثٖض٩جمٌپ وثټؽدپ ثْضـمٌ ووثهي ثټؽجًر
ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٬جًثس ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض من١ٵز ثٖضٌّمري وأًخ٬ ٪جًس
ؼىًز ثِصهوٰض موًًٌز ثټفى٠ز خٽفؾ و٬جًر ألٌي ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټ٩نو خجٔضٜجٰز إٗض ٬جًثس ؼىًز
نٱيهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض أـٌجء ِٹنٌز خجٖض١مز مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 51جًر ؼىًز مني ثټٙدجؿ ثِصهوٰض
منج٠ٶ ثټ ًٌٖ٩وهثً ِ٩و خ٩ون وثِصهوٯ خ٩وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ ممصٽٱز خموًنز
ش.َ٩

(ٖ َٔٛٝصاٜتػ ٚٚتؿ)  Aغاص ٠ايعزٚإ عً ٢املدا ميهٔ اعتباصٖا دضمي ١سضب

[/60يىليى ]6102/نيىيىزك ـ طتأنح:
أٸوس من٥مز (هٌىمن ًثًصْ ووشٖ) ثٖض٩نٌز خفٵىٳ ثٔضنّجن أن ٬جًر ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټصٍ
ثِصهوٰض موًنز ثٖضمج ٌ٬ح ثټٌمن وأوٴ٩ض  65ٴصٌُضً من ثٖضونٌني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ و٨رشثس
ثټؽٌـىً ،مٹن ث٨صدجًهج ؼًٌمز ـٌح ټ٩وٿ وؼىه أي هوٯ ّ٨ٹٌي ٍض ثٖضىٴ ٪ثٖضّصهوٯ.

يوميات العــدوان

وٴجټض ثٖضن٥مز ثټفٵىٴٌز ٍض خٌجن ث٘وًشه ثټٌىٿ ثټعُضظجء ونرششه ٍض مىٴ٩هج ٘٨ض ٔدٹز ثَضنرتنض:
"إن ٰٕپ ثټّ٩ىهًز وهوٻ ثټصفجټٲ ثْضلٌي ٍض ٰصق شفٵٌٶ ٍض ثټ٭جًثس ثټصٍ شدوو ٬ري ٴجنىنٌز ٍض
ثټٌمن ًُربٍ ثټفجؼز إٗض إنٕجء ټؽنز شٵيص ثټفٵجبٶ شجخ٩ز ټٽمؽٽْ ثْضممٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن".
وأوٜق ثټدٌجن وثټيي أٔجً إٗض ًٍجًر ٴجٿ خهج منووخٍ ثٖضن٥مز إٗض مٹجن ثټ٭جًر خ٩و ًىٿ ونٙٲ
من ـووظهج ،أن ثټفٱٌ وثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجٖضدجنٍ أ٤هٌس أن ثٖضؽم ٪ثټّٹنٍ ثټٌبٌم  ثټيي
ًأوي مج َض ًٵپ ٨ن ٨ 411جبٽز ثِصُهوٯ خـ  6ٴنجخپ.
وأٜجٯ "ٸمج ِٵ١ض ٴندٽز ٘٨ض مؽمِ ٪ٹنٍ آلٌ ًد٩و ـىثذ  ٸٌٽىمرت وثـو ٔمجٻ ثٖضؽم٪
ثټٌبٌم  ًّٹنه ٨مجٻ مؤٴصىن ٰومٌس لَثنجس ثٖضجء أًٝجًِ ،ٵ١ض ٴندٽصجن ألًٌجن ٘٨ض ثټٕج٠ت
وشٵج ٪٠ٴًٌذ".
وثٸوس (هٌىمن ًثًصْ ووشٖ) ٨وٿ مُضـ٥صهج أي أهټز ٘٨ض أن ثٖضؽمّ ٩ني ثټّٹنٌني ثټصجخ٩ني ٖضف١ز
شىټٌو ثټٹهٌخجء ٸجنج ًُّصمومجن ْضهوثٯ ّ٨ٹًٌز.
وأٔجًس إٗض أن أٸعٌ من ٨ 81مجٻ ثٸووث ٨وٿ وؼىه أي ٴىثس ّ٨ٹًٌز ٍض ثٖضؽم٩جس ثټّٹنٌز.
وٴجٻ ثټدجـغ خفجَضس ثټ١ىثًا ټوي ثٖضن٥مز ثوذ  ِىټٱجنٮ ٍض ثټدٌجن "ٴٙٱض ٴىثس ثټصفجټٲ
خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز مّجٸن شجخ٩ز ٖضف١ز شىټٌو ثټ١جٴز خٕٹپ مصٹًٌ ٰصّددض ٍض ٴصپ ٨رشثس
ثٖضونٌني".
وأٸو ِىټٱجنٮ أن هيه ثټ٭جًر ؼجءس "ٍض ٌ٬جح أي أهټز ٨ن وؼىه هوٯ ّ٨ٹٌي وثٜق هنجٷ،
ٰئن هيث ثټهؽىٿ ًٌٴى ٘٨ض مج ًدوو إٗض ؼًٌمز ـٌح".
ؤوه ثټدجـغ ٍض ثٖضن٥مز ٘٨ض أنه "إىث ًٰ ٞثټصفجټٲ ثټصفٵٌٶ (ـىٻ ثټ٭جًثس ثټصٍ شؤهي إٗض مٵصپ
مونٌني) ٰ٘٩ض ثْضمم ثٖضصفور ثټٵٌجٿ خيټٺ".
ٸمج ىٸٌس ثٖضن٥مز خجټصفٵٌٵجس ثټيي أؼٌشه ٍض ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز وثټصٍ خوس ٬ري ٴجنىنٌز
ولٽٙض إٗض أن ٠جبٌثس ـٌخٌز أټٵض ٘٨ض ِدٌپ ثٖضعجٻٍ ،ض  48مجًُ/آىثً ٴنجخپ ٘٨ض مٙن ٪أټدجن
ٍض ثټفوًورٰ ،ٵصٽض مج َض ًٵ ّپ ٨ن  48مونٌجً.
وټٱصض إٗض أن ثٖضونٌني ًٕٹٽىن ثټٵّم ثْضٸرب من ثټٝفجًج ثټيًن ِٵ١ىث ٍض ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
ثټٌمن وثٖضّصمٌ مني أًخ٩ز أٔهٌ ،خفّذ ثْضمم ثٖضصفور.

األَِ املتشز A٠مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ايٜ ُٔٝتذاٚط  9:أيف ؽدك

[/60يىليى ]6102/جنيف ـ طتأنح:
ٸٕٱض ثْضمم ثٖضصفور أن ٜفجیج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهی ثټ٭جٔم ٨ٽی ثټیمن مني أکعٌ من  2أٔهٌ خٽٮ
أکعٌ من  44أټٲ ٔم ٚخین ٔهٌو وؼٌیق خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وٴجٻ منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنیز ٰی ثټیمن (ؼىهجنْ ٰجن هیٌ) إن ٜفجیج ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهی وثټصفجټٲ ٨ٽی ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خٽٮ أکعٌ من  44أټٱج ً خین ٴصیپ وؼٌیق لُضٻ أًخ٩ز
أٔهٌ.

يوميات العــدوان

وأهثن ثٖضّؤوٻ ثْضممٍ شٽٺ ثَض٨مجٻ ثټىـٌٕز خفٶ ثٖضونٌني ثټٌمنٌني وثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجټدنیز
ثټصفصیز ثټفیىیز ٰی کجٰز أنفجء ثټیمن خمج ٰی ىټٺ ثٖضوثًُ وثٖضّصٕٱیجس وثٖض١جًثس وثٖضّجؼو
وثٖضدجنی ثټّکنیز ...وث٘ٱج ًىټٺ خجْضمٌ " ٬یٌ ثٖضٵدىٻ" ویص٩جً ٛم ٪کجٰز ثٖضّؤوټیجس ثٖضٽٵجر ٨ٽی
٨جشٶ أٌ٠ثٯ ثټرصث ٧خمىؼذ ثټٵجنىن ثٔضنّجنی ثټووټی.
وث٨صرب (ٰجن هًٌ) ثټ٩ىثٴذ ثٔضنّجنیز ټٽرصث ٧خجټیمن کجًظیز ،ثْضمٌ ثټيي یوٰ ٪ظمنه خجه٥ج ً
ثٖضونیىن ..منجٔوث ً ثٖضؽصم ٪ثټووټی وثٖضؤِّجس وثټدٽوثن ثٖضجنفز ثٔضرسثٰ ٧ی شٽدیز ثټنوثء ثٔضنّجنی
ثْضلیٌ ثټيی أ٠ٽٵصه ثْضمم ثٖضصفور ټصمىیپ ٨مٽیجشهج خجټیمن لُضٻ ثټ٩جٿ ثټؽجًی.
من ؼجنده ٴجٻ ثٖضصفوط خجِم من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز٠ ،جًٳ ؼجٍثًٌٰصٖ ثټٌىٿ إن ـٌٙٽز ٜفجًج
ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن خٽ٭ض نفى  2آَضٯ ٔهٌوث ً وإ٘جخز أٸعٌ من  44ثټٱج ً لُضٻ  2أٔهٌ.
وأوٜق ثټنج٠ٶ أن ٨ووثن ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ثِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه ٔ 4982مٙج ً م٥٩مهم
مونٌىن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ لُضٻ ثټٱرتر من مجًُ ثٖضجيض وـصى ًىټٌى ثټؽجًي.
وأٔجً ثٖضّؤوٻ ثْضممٍ ٨ن إ٘جخز ٔ 89427مٙجً ،خٌنهم  2884مونٌج ً لُضٻ شٽٺ ثټٱرتر.

َقزص أَين يـ''عبأ'' Aطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملدتًف قافظات
اؾُٗٛص١ٜ

[/60يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ" :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثټٌىٿ ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز".
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وهث ً من منج٠ٶ مفجٰ٥ز ٨ون ٸمج ثِصهوٯ ٴج٨ور ثټ٩نو ثټؽىًز خمفجٰ٥ز
ټفؾ خممْ ٬جًثس ؼىًز و٬ 4جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩ني ٍض ټىهً خأخني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 2جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز
،ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مدنى ثټؽمجًٷ وشدز ثْضمن خفٌ ٛخٵٙٲ ٨ن ًٌ٠ٶ ٠ريثن
ثْضخجشيش وٴٙٲ ٘جًولٍ وموٰ٘٨ ٍ٩ض موًنز ـٌ ٛوثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خجٖضفجٰ٥ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 6جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨وهث ً من ثټؽًَ خمفجٰ٥ز
ثټفوًور ،ٸمج ثِصهوٯ منج٠ٶ ثټفٙجمز وثٖض٩جمٌپ وثٖضُضـٌ ٢ؤٵوٿ وثٖضنَثټز وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني
ثټ٥جهٌ ؤوث ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور خأٸعٌ من ٘ 51جًولج ً وٴيًٱز وثِصهوٯ موًًٌز منده خٵٙٲ
مٹعٲ خجټٌٔجٔجس ٘٨ض موًًٌز مندز ؤن ٬ 7جًثس ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ.
وخني ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز ٰىٳ ِمجء ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أصبع غاصات عًَٓ ٢طك ١دٛعإ مبزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/62يىليى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ؼى٨جن خموًًٌز ـٌوثن
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز
ثِصهوٰض ٌِجًشني شجخ٩صني ٖضىث٠نني من أخنجء موًًٌز ـٌوثن وټم ًفوط أي إ٘جخجس خرشًزَ ..ضٰصج ً
إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ًّصهوٯ ٌِجًثس ثٖضىث٠نني ثٖضجًر ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ ٘٩ور  -ـؽز
٘٨ض ثټووثٿ خمج شفمٽه خرش ومىثه ٬يثبٌز ټٽمىث٠نني.
وٴجٻ  :ټٵو همٌ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وأـٌٳ ٨رشثس ثټٌّجًثس وثټنجٴُضس خمج ٌٰهج نجٴُضس مىثه
٬يثبٌز ونٱٌ١ز ،وثِصهوٯ ٨رشثس ثٖضىث٠نني هثلپ ٌِجًثشهم ٍض أ٬ٽذ منج٠ٶ ٘٩ور ،لج٘ز
ثٖضنج٠ٶ ثٖضفجىًز ټٽرشً ٢ثټفووهي م ٪ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز ".

ايتعضف عً > ١ٜٖٛ ٢ؽٗزا َٔ ٤أعضٚ ٠اسز ٠يف املدا٤

[/62يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجټض رش٠ز ثٖضمج إنهج شٌٰ٩ض ثټٌىٿ ٘٨ض ؼعجمني ٔ 7هوثء من أرسر وثـور ٜمن ٔهوثء ثټؽًٌمز
ثټنٹٌثء ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ٘٨ض ثټفٍ ثټّٹنٍ ثټصجخ ٪ټ٩مجٻ مف١ز ٸهٌخجء ثٖضمج
م١ٽ ٪ثْضِدى ٧ثټؽجًي.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وهث ً من ؼعغ ثټٕهوثء ټم ًصم ثټصٌ٩ٯ ٨ٽٌهج إَض
ٍض مٌثـپ َضـٵز ومنهج ٔهوثء أرسر ثټٕهٌو ٘جهٳ ٨دوهللا ٘جټق ثټٵويس ثټدجټٮ من ثټ٩مٌ 29
٨جمج ً و ٍوؼصه ثنصٙجً ٴجبو ثټدجټ٭ز من ثټ٩مٌ ٨ 47جمج ً و أ٠ٱجټه ثټممّز أـمو و٨دوهللا وأِمجء
وندٌهز ومفمو ثټيًن شرتثوؿ أ٨مجًهم خني ٨ 86-5جمجً ،ثِصٕهووث ؼمٌ٩ج ً ٍض ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز
٘٨ض ثٖضوًنز ثټّٹٌنز.
وأٔجً إٗض أن ثٔضؼٌثءثس مّصمٌر ټٽصٌ٩ٯ ٘٨ض خ ٞ٩ثټؽعغ ثټصٍ َضٍثټض مؽهىټز ٜمن ثټٝفجًج
ٌِمج أن هنجٷ أرس من ثټنجٍـني ٸجنىث ٴو نَـىث من ش َ٩هٌخج ً من ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثِصٵٌوث ٍض
ثٖضوًنز ثټّٹنٌز ټوي خ ٞ٩أٴجًخهم.

أطبا ٤بال سزٚر تٓتكز اعتػالٍ ايعزٚإ يًكضاص = 998يتزَري ايبٓ ٢ايتشت ١ٝيًٚ ُٔٝسقاص
ؽعب٘

[/01يىليى ]6102/جنيف ـ طتأنح:
أنصٵوس من٥مز أ٠دجء خُض ـووه ثِص٭ُضٻ شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ټٵٌثً
مؽٽْ ثْضمن ثټووذ  ًٴم  4486وثټيي أٸوس أنه ثشمي هوٰج ً لج٠ةج ً ټٵٙٲ ثټدنى ثټصفصٌز وٌٰٛ
ٴٌىه ٘٨ض ثټصؽجًر ټٌٙدق ثټدٽو مَ٩وَض ً خٹجمٽه ٨ن ثټ٩جټم.

يوميات العــدوان

ً
"نصٌؽز ټؽٌثبم ثټفٌح
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض خٌجن نرششه أمْ خمىٴ٩هج ٘٨ض ٔدٹز ثَضنرتنض أنه
وثټنٵ ٚثټٕوًو ٍض ثٖضىثه ثْضِجٌِز ،أ٘دق ثټّٹجن (ٍض ثټٌمن) ٌٜ٨ز ٖض٩جنجر مٝج٨ٱز ټم شٹن
ٰٵ ٢وټٌور أٌ٠ثٯ ثټنَث ٧ثٖضمصٽٱز إنمج ؼجءس أًٝج ً ٸنصٌؽز ټٽٵٌثً ًٴم ( 4486ټ٩جٿ )4185
ثټيي شدنجه مؽٽْ ثْضمن ٍض أخًٌپ" ثٖضجيض.
وأوٜق ثټدٌجن إن "هيث ثټٵٌثً ثټيي شٵومض خه ثْضًهن وه٨مصه ٸپ من ثټىَضًجس ثٖضصفور وثٖضمٽٹز
ثٖضصفور وٌٰنّج ،وثټيي ؼجء وٰٵج ً ټٽٱٙپ ثټّجخ ٪من مٌعجٳ ثْضمم ثٖضصفور ،ٸجن ثټهوٯ منه و٪ٜ
ـ٘٨ ٌ٥ض خٌ ٪ثْضِٽفز".
ـو ټٽ٩نٲ ٍض ثټٌمن من لُضٻ ٌٰٛ
ٍ
وثٸو ٴجبُضً "إَض أن هيث أ١٨ى ثټٝىء ثْضلرض ټٽصفجټٲ ثټّ٩ٹٌي ٸٍ ًٵٙٲ ٸجٰز ثټدنى ثټصفصٌز
ٸجټٌ١ٳ وثٖض١جًثس وثٖضىثنت ومف١جس ثټىٴىه ،وٸٍ ًٱٌ ٛٴٌىهث ً ٘٨ض ثټصؽجًر ثټؽىًز وثټدفًٌز،
رس٨جن مج شّددض خَ٩ٻ ثټدُضه خأٸمٽهج ٨ن ثټ٩جټم".
وأٜجٯ "وًدوو ؼٽٌج ً أن ثټٵٌثً ثشمي هوٰج ً لج٠ةج ً ْضنه ،وخٌ٩وث ً ٨ن و ٪ٜنهجًز ټٽ٩نٲ ٍَ٨ ،من
ثنوٰج ٧ممصٽٲ أٌ٠ثٯ ثټنَث ٧نفى ثټٵصجٻ ؤوه ثټمنجٳ ٘٨ض ثټّٹجن".
وأٔجًس من٥مز أ٠دجء خُض ـووه إٗض أن ثْضمم ثٖضصفور ثټصٍ ټم شصىٴٲ أخوث ً ٨ن ثټص٩دري ٨ن ٴٽٵهج
ثټ٩مٌٶ ـٌجٻ ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ،ټم شنٕت ل ٢إموثهثس ټصّهٌپ إهلجٻ ثٖضىثه ثْضِجٌِز ٸجْضهوًز
وثټ٭يثء وثټىٴىه ،خجِصعنجء ٴىثٰپ مفووهر ټٽ٭جًز.
وټٱصض إٗض م٩جنجر ثټّٹجن ٘٨ض ثمصوثه ثټدُضه من نٵٔ ٚوًو ٍض ثٖضىثه ثْضِجٌِز ـٌغ شَهثه ٘٩ىخز
شأمني ثټ٭يثء وثْضهوًز وثټىٴىه ،ممج ً ٌٛ٩ـٌجر ثټنجُ ثټيًن ًٌٕ٩ىن ٌ٤وٰج ً ً
هٕز ټٽم.ٌ١
ٸمج أٸوس ثٖضن٥مز إٗض ثن خ ٞ٩ثٖضّصٕٱٌجس نٌ٥ث ً ټنٵ ٚثټىٴىه ثټُضٍٿ ټصٕ٭ٌپ مىټوثس ثټٹهٌخجء
ومٝمجس ثٖضٌجه ،ټم ش٩و ٴجهًر ٘٨ض ثټ٩مپ ٌٰمج شصٝج٨ٲ ٘٩ىخز شأمني ثٖضٌجه ثټنٌ٥ٱز.

أعض ٠اـُٝغ ٞبقعز..٠منٛسز مل٦ات األعض اييت ؽضرٖا ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/01يىليى ]6102/صنعاء – طتأنح:
ش ٌٖ٩مةجس ثْضرس ثټنجٍـز ثټصٍ أؼربهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ٘٨ض شٌٷ منجٍټهج أو مج شدٵى
من ـ١جٿ شٽٺ ثٖضنجٍٻ ثټصٍ ٸجنض مٌٕور ًىمج ً ؤمىلهج ً١جوٻ ٨نجن ثټّمجء و٩ٜج ً مأِجوًجً ،إى
َض ًٱجًٳ أىهجنهم ٌ٠ٲ أـدصهم ثټيًن ثًشٹذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجؤه خهم أخٕ٪
ثټؽٌثبم.
ٰفٌنج ً ًصيٸٌونهم وـٌنج ً آلٌ ًصيٸٌون شٽٺ ثټ٭ٌٯ ثټٙ٭رير وثٖضٌٕور خجټ١ني ثټصٍ ٸجنض شؽم٩هم
ٍض ِ٩جهر وث٠مةنجن ٸٌٲ ـىټهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي إٗض ًٸجٿ خوون أي مربً.
مةجس من ثْضرس ٰٵوس منجٍټهج ،ومةجس آلٌ أؼربس ٘٨ض ثټنَوؿ من ثٖضنجٍٻ لٌٕز ثِصهوثٯ
ثټ٩ووثن ټهج ،لٙى٘ج ً خ٩ومج ًأوه ًص٩مو ثِصهوثٯ ثٖضنجٍٻ وثټدٌىس مهمج ٸجنض خٌ٩و ًر ٨ن ل١ىٟ
ثټصمجُ وثٖضىثؼهز ،وټٹپ موًًٌز من موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور ـٹجًز وًوثًز م٨ ٪رشثس ثْضرس
ثټصٍ ثشميس من ثْضوهًز وثټؽدجٻ وثټٕ٩جح ِٹنج ً ټهج.

يوميات العــدوان

أرسر ثټممٌم  من أهجذ  من١ٵز ٰٽز ثټىثٴ٩ز ٔمجٻ ٌ٬ح مفجٰ٥ز ٘٩ور ،نمىىػ وثـو من شٽٺ
ثْضرس ثټصٍ شٵًض أًجمج ً ٘٩دز ومًٌٌر لجًػ ٴٌثهج ومونهج ومنجٍټهج ،أرسر مٹىنز من ألىًن
(أـمو و٨يل) ًمٽٺ ٸپ وثـو منهج ٨وهث ً من ثْض٠ٱجٻ ،أؼربهمج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض شٌٷ
أُ٠ضٻ منَټهمج ثټيي ثِصهوٰه ٍض أـو أًجٿ ٔهٌ ًمٝجن ثٖضدجًٷ وثټصىؼه ٘ىح أـو أوهًز
مفجٰ٥ز ٘٩ور ټٌؽ٩ٽىث من إـوي ٍوثًجه مٽؽأ ً ټهم وْض٠ٱجټهم.
ًصفوط أـمو ـ ثْضك ثْضٸرب ـ وخفٌٴز وأټم ٨ن خٌصهم ثٖضٹىن من ٠جخٵني ،وًّصٌ١ه ٍض ثټفوًغ
ـصى ًٙپ إٗض أمص٩صهم ثټصٍ همٌهج ثټ٩ووثن هثلپ منَټهم ،وخ٩دجًر ممصرصر ٘ىً ټنج ثٖضٕهو
ٴجبُضً  :همٌ ثټ٩ووثن ٸپ مج نمٽٺ .إَض أنهمج َض ًَثَضن ًدفعجن خني ًٸجٿ منَټهمج ٨ٽهمج ًؽوثن ٌٔةج ً
٘جټفج ً أو ٔده ٘جټق ًّصمومجنه َضِصٵجمز وټى ؼَبٌز ټفٌجشهمج هثلپ ٍثوًز ىټٺ ثټىثهي ثټيي
ثشميوه خٌصج ً مؤٴصج ً ټهمج ٍض ٤پ ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم٘٨ ،ض أمپ ثټ٩ىهر إٗض شٽٺ
ثْضُ٠ضٻ.
ٌٰمج ًصفوط ثْضك ثْض٘٭ٌ ٨ن ثٖضأِجر ،و٨ن خٝج٨صهمج ثټصٍ ٸجنض مٙوً ًٍٳ ٨جبٽصهمج وثټصٍ ٴجٻ
إن ظمنهج مج ًٌخىث ٘٨ض  84مٽٌىن ًًجَضً ،وثنهج همٌس خجټٹجمپ خني أنٵج ٛمنَټهمج وټم ً٩و ًؽووث
منهج ٌٔةج ً ٘جټفج.
أ٘وثء ٸٽمجس ثْضلىًن شصنجٴپ هىثء ٍض ىټٺ ثټىثهي ( منَټهم ثٖضؤٴض ) وأـؽجًه ثټٙمجء ثټصٍ ټى
ٴوً ټهج ثټن١ٶ ٖضج ن١ٵض خ٭ري ثټٙمىه وثټعدجس ثټيي ٌِ١ه أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ٨جمز وأخنجء
مفجٰ٥ز ٘٩ور لج٘ز ٍض وؼه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وثټىٴق ،وثټيي خٽٮ ـوث ً ٸدريث ً ٍض ثٔضؼٌثٿ
وثټدٕج٨ز.
وًأشٍ ثٖضٕهو ثْضلري ـ وهى هثبمج ً مٕهو ثټٙمىه وثټصٝفٌز وثټعدجس ـ ټريِمه أـمو ( ثْضك ثْضٸرب
) خٵىټه  :هيث ټن ًعنٌنج وټن ًمٌٱنج أخوث ً مهمج همٌوث ورضخىث ،ونفن ٘جموون خئىن هللا ش٩جٗض،
ونٵىٻ ِضٻ ِٽىٻ أنه ټن ًًَونج هيث ثټومجً إَض ٴىر وَ٨مجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملدتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/01يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خىٍثًر ثټوثلٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ خموًنز ـٌ ٛوظُضط ٬جًثس ٘٨ض معٽغ
٨جهم خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منج٠ٶ ممصٽٱز ٍض ٴ١٩دز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ٪ٸمج
ٔن ظمجن ٬جًثس ٘٨ض ٴج٨ور ثټ٩نو ثټؽىًز ومن١ٵز ثټفٌّنٍ خموًًٌز ثټفى٠ز خمفجٰ٥ز ټفؾ
وِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩ني خموًًٌز ټىهً.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٴجٻ ثٖضٙوً " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز
ؼى٨جن ٍض ـٌوثن ثِصهوٰض ٌِجًشني و٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن و ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثټفٙجمز
ٸمج ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ٍض موًًٌز ًثٍؿ".
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض ثټّو ثټٵوًم وؼدپ هٌُضن ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ
خمفجٰ٥ز مأًح.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١دبٌ األطر
مبزٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/00يىليى ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وؼٌؿ ِصز آلًٌن من أرسر وثـور ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز ؼدپ ثْضٍه خموًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثًشٹذ
مؽًَر خفٶ أرسر ٸجمٽز مٹىنز من  81أٌٰثه خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء ثِصهوٯ منَټهم ٍض من١ٵز
ؼدپ ثْضٍه خموًًٌز ًثٍؿ وهم آمنىن وم١مةنىن أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز هم منٙىً ٨يل مٵوً"
ًح ثْضرسر " وظُضظز من أخنجبه إخٌثهٌم و٨دوثټ ًََ٩وِٽٌمجن منٙىً ٨يل مٵوً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ـٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء موًنز ٘٩ور
وٜىثـٌهج وٸيث موًًٌجس ومنج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ Aايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اصتهاب اؾضا ِ٥عل ايؾعب ايُٝين

[/00يىليى ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ إًشٹجح ؼٌثبم ثٔضخجهر ثټؽمجٌ٨ز
خفٶ أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ،مّصهوٰج ً ثٖضىث٠نني ثْضخًٌجء وثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ممصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨نه شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ؼٌثبم
٨ووثن ٴىثس هوٻ ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز ټٽٱرتر ً 41 – 87ىټٌى ثټؽجًي.
و ٌٛ٨ثٖضٌٸَ إـٙجبٌز ثټؽٌثبم ثټصٍ نٱيهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ً 88ىټٌى ثټؽجًي ٍض
ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ،ٱٍ مفجٰ٥ز مأًح ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض
ثټ١ٽ٩ز ثټفمٌثء خجٖضفجٰ٥ز و٬جًر ٘٨ض مىٴ ٪ثټٕ٩ٽز ،و٬جًر ٘٨ض ل ٢ثْضندىح ٍض ٘جٌٰ.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض م١جً ٨ون وثټصىثهٍ ولىً
مٹرس وِجـپ أخني ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټصىثهٍ ،و٬جًثس مٹعٱز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًنز.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصٕهوس ثمٌأشجن وأٌ٘دض ظُضط إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض أًخ٩ز منجٍٻ
ٍض وثهي ثټفدجٻ ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً ،ونٱي ٨ور

يوميات العــدوان

٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خجٴم ،وظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثْضمن ثٖضٌٸَي ،ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ِجٴني
خ٩ٙور.
ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ثٖضصىن خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ،و٬جًشني ثِصهوٰصج
موًًٌز ثټ٭ٌپ خجٖضفجٰ٥زٍ ،ض ـني ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مٹصذ ثټًَث٨ز ومدنى
ثٖضفٹمز ٍض موًًٌز مّصدأ خمفجٰ٥ز ـؽز ،ونٱي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ،ٛوٴٙٱض ثٖضوٌٰ٩ز
ثټّ٩ىهًز ؼمجًٷ ـٌ ٛوثٖضوثـٕز ومٌوي.
ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ش َ٩ثِصهوٰض من١ٵز
ٌ٘نز ومرش٨ه وـونجن وٸرش وثٖضفٌُ.
وثِص ٌٛ٩شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إـٙجبٌز ټٌىٿ ثْضـو ثٖضىثٰٶ ً 89ىټٌى ثټؽجًي ٍض
ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ..مدٌنج أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ ٍض
موًنز ًًٌم خمفجٰ٥ز إح أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً خٌنهم لمّز أ٠ٱجٻ ولمْ نّجء وإ٘جخز
 44مىث٠نج ً وشومري  7منجٍٻ.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منجٍٻ مىث٠نني ٍض ٴًٌز آٻ مٵن ٪خموًًٌز
مندز أهي إٗض ثِصٕهجه  41مىث٠نج ً وإ٘جخز  81آلًٌن ،،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
موًِز ٨مٌ خن ٨دو ثټ ًََ٩وٌِجًر أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز ثټ٥جهٌ.
وٴجٻ ثټصٵًٌٌ  ":إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 2جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض من١ٵز ثټمٌخجن خموًًٌز
ثټ٥جهٌ ومن١ٵز ؼَث ٧خموًًٌز ـٌوثن ومن١ٵز ثټٕىثًٳ خموًًٌز ًثٍؿ ،ونٱي ٬ 85جًر ٘٨ض
من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً إـوثهج ثِصهوٰض أـو ثٖضّجؼو خجٖضن١ٵز ،و٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٰىٟ
خموًًٌز ـٌوثن.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًنز،
و٬جًثس ٘٨ض من١ٵز هثً ِ٩و ،وثٖضن١ٵز ثټمرضثء ،و نٱٶ ثټصىثهٍٍ ،ض ـني ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس
٘٨ض معٽغ ثټ٩نو خمفجٰ٥ز ټفؾ.
وثِصهوٰض ثٖضوٌٰ٩ز ثټّ٩ىهًز ؼمجًٷ ـٌ ٛنصؾ ٨نهج إ٘جخز مىث٠نني ثظنني ؤن ثټ١ريثن
ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ،ٛو٬جًشني ٘٨ض ثٖضٌٸَ ثْضمنٍ ٍض ٨جهم خموًًٌز
ٸرش ،و٬جًر ثِصهوٰض لَثن ثٖضٌجه و٬جًر ألٌي ٍض ثټىثهي.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٭جًشني من١ٵز ثٖضٽٱجػ خموًًٌز خٌ ٟثٖضٌثيش ،و٬جًشجن ٘٨ض
ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ثټفَٿ مفجٰ٥ز ثټؽىٯٍ ،ض ـني ثِصهوٯ خّض ٬جًثس منج٠ٶ ـدجٔز
وثٖضٱٽىٳ وثټ٩ٵٽز خموًًٌز ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
ٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټٕ٩ٽز خمفجٰ٥ز مأًح ،وِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼدپ هٌُضن ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ ومن١ٵز ثټّفٌپ خجٖضفجٰ٥ز ،ونٱي ٬جًشني ٘٨ض ِىٳ
ـًََ وموًِز ثٔضمجٿ ثټفّني ؼنىح ثټ٩ج٘مز مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز آلٌ.

يوميات العــدوان

وخني ثټصٵًٌٌ ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثَضظنني ثٖضىثٰٶ ً 41ىټٌى ثټؽجًي ٍض ممصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ،ٱٍ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
ثټفٱجء رشٳ ثټ٩ج٘مز ،و٬جًشني ٘٨ض منَٻ مهوي مٵىټز خٵًٌز مٵىټز خموًًٌز ِنفجن ،وٸيث
٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًفٌ ٚخموًًٌز أًـذ.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور نٱي ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٴًٌز ثټٙوً خموًًٌز
ٸصجٯ أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز من أرسر مٹىنز من ٔ 84مٙج ً من آٻ ثْضٌ٨ػ وثِصهوٯ ثټ١ريثن
ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٌِ٨ج خمن١ٵز خٌٸجن خموًًٌز ًثٍؿ أهي إٗض إ٘جخز  7نّجء و٠ٱپ ،ٸمج
ثِصهوٯ منََض ً ٍض موًًٌز ِجٴني ،وَض إ٘جخجس.
ؤن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٬جًر ٘٨ض من١ٵز مفٝز ٌ٬خٍ ثٖضوًنز وإ٘جخز مىث٠نني ،و٬جًر
٘٨ض من١ٵز ثټٌونز خموًًٌز ِفجً ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجًٌٰ ،مج نٱي ٬ 8جًثس
٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ثټٝجټ ،٪ؤن ٬جًر ٘٨ض مّ٩ٹٌ مًٌْ وثِصهوٯ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي من١ٵز ٴ١٩دز خجټٝجټ ٪أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز خٌنهم ٠ٱُضن.
وٍض مفجٰ٥ز أخني ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًنز ټىهًٍ ،ض ـني ٔن ٬جًر ٘٨ض مدنى
مفٹمز خٌفجن خمفجٰ٥ز ٔدىر ،ونٱي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ؼمجًٷ ـٌ ٛوٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن
خجٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض ؼدپ ثټنجً وثټصدز ثټفمٌثء خموًًٌز ـٌ ،ٛؤن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٬جًر ٘٨ض ثټم٢
ثټ٩جٿ خموًًٌز ٸفُضن ٨ٱجً خمفجٰ٥ز ـؽز.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن خ٭جًشني موًِز خٌض مٌوثن ٍض من١ٵز ثټمُضٌ٘ٲ وموًِز ثٖض٩مٌ
خموًًٌز ثٖضوثن مفجٰ٥ز ٨مٌثن ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض موًنز ثټ ًٌٖ٩خمفجٰ٥ز ٨ون.
وً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټعُضظجء ً 48ىټٌى ثټؽجًي ٍض
مفجٰ٥ز مأًح ثټيي ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خعُضط ٬جًثس ٘٨ض ثټّو ثټٵوًم ومن١ٵز ثټٕ٩ٽز،
ووث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٯ موثبن هجبپ ٍض من١ٵز هثً ِ٩و خ٩ون.
وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٌّنٍ خموًًٌز
ثټفى٠ز ومعٽغ ثټ٩نو ،وـٽٶ ثټ١ريثن ثټفٌخٍ وثټصؽّم  خٕٹپ مٹعٲٍ ،ض ـني ثِصهوٯ خّض
٬جًثس مّ٩ٹٌ ـمَر خمفجٰ٥ز إح ،ونٱي ِض ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور وظُضط ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز مٌوي خفؽز.
وىٸٌ شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إـٙجبٌز خؽٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثْضًخ٩جء 44
ًىټٌى ثټؽجًي ٍض مفجٰ٥ز ـؽز ثټيي ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خعُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز
مٌوي ،وظُضط ٬جًثس ٘٨ض معٽغ ٨جهم خموًًٌز ـٌ ،ٛٸمج ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًخى ٧م١ىټه
خموًًٌز ٨دْ.
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وٍض مفجٰ٥ز ٔدىر أهس ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز خٌفجن إٗض
ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني ،ؤن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ؼرس لٌىثن خ٩مٌثن وظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثټم٢
ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ٘ن٩جء ومأًح ٍض من١ٵز ثْضٌ٨وٓ لىَضن ثټٌ١جٻ.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجشيش ثټّ٩ىهي ٌِجًر ٘جټىن خمن١ٵز معٽغ ٔوث أهي إٗض
ثِصٕهجه ِد٩ز مىث٠نني وإ٘جخز ثظنني آلًٌن ،ؤن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټٵٱپ وأ٠ٽٶ ٘ىثًًن
٬جًٍز ٘٨ض من١ٵز ش٩رش وٴنجخپ ٘٨ض أٔٹجٻ أټ٩جح وأٔٹجٻ ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثٖض٩جًن ،ونٱي
٬جًشجن ٘٨ض موًنز ٜفٌجن وـٽٶ خجِصمٌثً ٘٨ض ثٖضن١ٵز.
وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس من١ٵز وټو مّ٩ىه خموًًٌز ِفجً ،ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض آٻ
ثټٱٽٺ خموًًٌز ِجٴني ثِصهوٰض منَٻ مىث٠ن وموًِز ،و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً
خ٩ٙور ،ؤن ٬ 84جًر ٘٨ض ثټّؽن ثٖضٌٸَي وثٖض٩هو ثټصٵنٍ ومن١ٵز ٘رب خموًًٌز ثټفى٠ز
مفجٰ٥ز ټفؾ.
وـّذ شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٰئن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټممٌْ ً 44ىټٌى ٔن
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٸىٰپ خموًًٌز رصوثؿ مفجٰ٥ز مأًح ونٱي ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
من١ٵز ؼٱٌنز خمأًح ،وثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس من١ٵز ټىهً مفجٰ٥ز أخني.
وٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٙدجـز خمفجٰ٥ز
٘ن٩جءٍ ،ض ـني ثِصهوٯ من١ٵز ـريثن خمفجٰ٥ز ـؽز ومعٽغ ٨جهم خموًًٌز ـٌ ٛأهي إٗض
إ٘جخز مىث٠نني ثظنني ؤن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ـٌوثن
خ٩ٙور ونٱي ٬جًشني ٘٨ض وثهي ٨ىٯ خموًًٌز مؽَ.
وثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ِىٳ ـٌوثن خ٩ور ٬جًثس أهس إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني
وإ٘جخز لمّز آلًٌن ،ٸمج ثِصهوٯ خنفى ٬ 22جًر منج٠ٶ ثټٵ٩١ز وثټٱٌ ٧وثٖضٽٌپ خموًًٌز
ٸصجٯ ؤن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ٠جًٓ ونىثُ خموًًٌز ِجٴني ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ٌ٨ثمز
موًًٌز ِجٴني خ٩ٙور.
وٍض مفجٰ٥ز شٔ َ٩ن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض ثټٽىثء  87مٕجر ٍض من١ٵز ىخجح،
وثِصهوٯ من١ٵز ثټفٌّنٍ خموًًٌز ثټفى٠ز خٽفؾ خ٩ور ٬جًثس وٴٙٲ من١ٵز هثً ِ٩و
وثټٌٕن ٨عمجن وموثبن هجبپ وثٖضوًن ثټمرضثء خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ،ؤن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز مٌر
خموًًٌز ٨صٶ مفجٰ٥ز ٔدىر وظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز مٌلز.
ونٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي خيمجً ،ؤن ٬جًر ٘٨ض
من١ٵز ـىط خ٩مٌثن.
وٍض ًىٿ ثټؽم٩ز ً 42ىټٌى أٔجً شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن
ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ موًنز ثټٱٌٙپ وموثبن هجبپ وثٖضنٙىًر وثټٌٕن ٨عمجن وهثً
ِ٩و خ٩ون ،وٴٙٲ خأٸعٌ من ٬ 811جًر ٘٨ض موًنز ٨ون ٍض ِ 42ج٨ز.
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ٍض ـني ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثټوٰج ٧ثټؽىي خجٖضمج مفجٰ٥ز ش َ٩ونٱي
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثټٵ١ج ٧ثټّجـيل ومنج٠ٶ مص٩وهر ٍض ثٖضمج ،وِد٬ ٪جًثس ٘٨ض ثٖضوًنز
ثټّٹنٌز ثټصجخ٩ز ٖضف١ز شىټٌو ثټٹهٌخجء وثټ١جٴز ٍض موًًٌز ثٖضمج أهي إٗض ثِصٕهجه  81مىث٠نج ً
و 861ؼًٌفج ً وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٌٰٳ ثٔضنٵجى أظنجء إِ٩جٯ مٙجخٍ ثٖضوًنز ثټّٹنٌز
ثټصجخ٩ز ٖضف١ز شىټٌو ثټٹهٌخجء ٍض ثٖضمج.
وٍض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظمجن ٬جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ وثٖض٩هو
ثټصٵنٍ ،ونٱي ٬ 81جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ىو نج٨م خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء أهي إٗض
ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني.
وٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أـو ثِضخجً ثَضًشىثًٍز خمن١ٵز ثټٕ٩ز مفجٰ٥ز ٨مٌثن وأندجء ٨ن
ٜفجًج ونٱي ٬جًر ٘٨ض منَٻ ثټٌٕن ٘جټق ثخى ٨ىؼج خموًًٌز ثټٕ٩ز وأندجء ٨ن ٜفجًج ،ٸمج
ثِصهوٯ ؼرس ـىثًي ٍض ـىط ،وأندجء ٨ن إ٘جخجس.
وٍض مفجٰ٥ز مأًح ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثْضرشثٯ ؤن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
وثهي ؼٱٌنز وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثټّو ثټٵوًم ومّ٩ٹٌ ٸىٰپ ومنج٠ٶ خموًنز مأًح ،ٸمج
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ظمجن ٬جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛوٜىثـٌهج خفؽز.
وىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن مفجٰ٥ز ټفؾ شٌٜ٩ض ټّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض موًنز ثټفى٠ز ،ٸمج ثِصهوٯ ٌِجًشني ٍض من١ٵز ؼىٻ موًٿ ومنَٻ ْضـو
ثٖضىث٠نني ٍض ِىٳ ثټٱٌىٍٓ ،ض ـني ـٽٶ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي و٠جبٌثس ثْضخجشيش وثټصؽّم  ٘٨ض
ِمجء مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ؤن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز لدٖ خموًًٌز ثٖض١مز.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض موًنز ٘٩ور ،ونٱير ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
من١ٵز آٻ ٌ٘ٱٍ خموًًٌز ِفجً خ٩ٙور.
وأٔجً شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ٨ووثنه ټٌىٿ ثټّدض
ً 45ىټٌى ٘٨ض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًزٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز شٔ َ٩ن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٬جًثس ٘٨ض ٔجً ٧ثټّصني وأًخ٬ ٪جًثس ثِصهوٰض خجح ثٖضنوح ،وٸيث ٬جًشني ثِصهوٰصج ثٖضؽم٪
ثټفٹىمٍ خموًًٌز ىخجح.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض معٽغ ٨جهم خموًًٌز ـٌ،ٛ
وٴٙٲ خٵنجخپ ٨نٵىهًز موًًٌز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز ،وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن خجټٙىثًًن
معٽغ ٨جهم خموًًٌز ـٌ.ٛ
وأ٬جًس ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٘٨ض موًنز ثټٱٌٙپ وثٖضوًنز ثټمرضثء ومن١ٵز ثټٌخجٍ ٟض هثً ِ٩و خ٩ون
ٍض ـني ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن خجټٙىثًًن من ثټدىثًػ ٘٨ض موًنز ٨ون ونٱي ثټ١ريثن ظُضط ٬جًس
٘٨ض من١ٵز ثټٌخج ٟخوثً ِ٩و خ٩ون.
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وٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټُٙض٠ز مولپ ثٖضفجٰ٥ز،
ولمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز لٌىثن خموًًٌز ـىطٌٰ ،مج نٱي ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٬جًشني ٘٨ض
من١ٵز ثټفٌّنٍ خموًًٌز ثټفى٠ز خٽفؾ ،و٬جًشني ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ خموًًٌز ثټفى٠ز و٬جًر ٘٨ض
موًًٌز ٸٌٓ خٽفؾ ،وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ټدىٍر.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ش ٌٛ٩مّ٩ٹٌ ٸهُضن ټّٽّٽز من ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي،
وشؽوهس ثټ٭جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٸهُضن خموًنز ٘٩ور ،وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خـ 82
٘جًولج ً ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ ،ؤن ٬جًثس ٘٨ض ِجٴني ،وموًًٌز منده ،وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض
مّ٩ٹٌ ٸصجٯ ،و٬جًثس ٘٨ض من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً.
و٨جوه ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ ،مّصهوٰج ً مّ٩ٹٌ ثټٽدنجس ،ٸمج ٔن ِٽّٽز
من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز لدٖ خموًًٌز ثٖض١مز.
ووث٘پ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ټٌىٿ ثْضـو ً 46ىټٌى ،مّصهوٰج ً ٨وهث ً من مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًزٰ ..ٱٍ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شّ٬ ٪جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ
ثَضِصٵدجٻ ٍض هموثن ،أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز لمّز آلًٌن.
وٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ټفؾ
مّصهوٰج ً ثټدنٺ ثټًَث ٍ٨ومٹصذ ثټربًو وإهثًر ثْضمن وثَضشٙجَضس ٍض ٸٌٓ ..ٴٙٲ خ٭جًشني ٘٨ض
موًًٌز ثټوًًهمٍ خجټفوًور.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض منج٠ٶ آٻ ٴٌثه وثټٕجمٌز وثټٵهٌ خموًًٌز خجٴم
أهس إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وؼٌؿ ثظنني آلًٌن ،ونٱي ٬جًر ٘٨ض ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ خموًنز ٘٩ور
ثِصهوٯ منََض ً وموًِز خمن١ٵز ثٖضّٽفٵجس ،ولمْ ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٸهُضن ،وِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ٴٌهو خموًًٌز ِجٴني ،وِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٕ٩ٲ ،و٬جًشني ٘٨ض
ثٖضُضـٌ ٢وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ًثٍؿ ،و٬جًشني ٘٨ض ؼدپ أـّن خموًًٌز ِفجً.
وٍض مفجٰ٥ز أخني ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ټىهً ،و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ـريثن
خمفجٰ٥ز ـؽز ،ومعٽهمج ٘٨ض من١ٵز ثټفمز خمأًح ،وثِصهوٯ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي منجٍٻ مىث٠نني
خموًنز ٨صٶ أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني.
وخني شٵًٌٌ ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثَضظنني ً47ىټٌى ٍض
ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جسٰ ،ٱٍ مفجٰ٥ز ـؽز ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجٖضوٌٰ٩ز موًنز ـٌٛ
ومعٽغ ٨جهم وـٽٶ ثټ١ريثن خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء ثٖضن١ٵز.
وٍض مفجٰ٥ز ٨ون ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي أٸعٌ من ٬ 51جًر ٘٨ض من١ٵصٍ هثً ِ٩و
وثټٍ ،ًٌٖ٩ض ـني ٔن ٬جًر ٘٨ض ؼدپ هٌُضن خمأًح
ٸمج ً٘و ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٌىٿ ثټعُضظجء ً 48ىټٌىٰ ..ٱٍ
مفجٰ٥ز ـؽز نٱي ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛومعٽهج من ٴدپ

يوميات العــدوان

٠جبٌثس ثْضخجشيش ثټّ٩ىهًز ٘٨ض مدنى ثټؽمجًٷ وشدز ثْضمن ٍض ـٌ ،ٛوأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ـو ٰنجهٳ
موًنز ـٌ ٛخفؽز.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِض ٬جًثس ٘٨ض ٨وهث ً من ثټؽًَ خمفجٰ٥ز ثټفوًور ،ووؼوه
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٬جًثشه ٘٨ض ٨وهث ً من منج٠ٶ ٨ون مّصهوٰج ً من١ٵز خرئ أـمو ،ؤن
ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩ني ٍض ټىهً خأخني.
ووث٘پ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور مّصهوٰج ً منج٠ٶ ثټفٙجمز وثٖض٩جمٌپ
وثٖضُضـٌ ٢ؤٵوٿ وثٖضنَثټز وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني ثټ٥جهٌ ؤوث خأٸعٌ من ٘ 51جًولج ً وٴيًٱز،
وٴٙٱض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجټٌٔجٔجس موًًٌز منده ،ونٱي ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ِد٬ ٪جًثس
٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ.
وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لمْ ٬جًثس ٘٨ض ٴج٨ور ثټ٩نو ثټؽىًز ،وـٽٶ ٍض
ِمجء ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وٍض ًىٿ ثْضًخ٩جء ً 49ىټٌى وث٘پ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٔن ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ـؽز،
مّصهوٰج ً خأًخ٬ ٪جًثس ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ خموًنز ـٌ ،ٛو ظُضط ٬جًثس ٘٨ض معٽغ
٨جهم ،وٍض مفجٰ٥ز ثټٝجټٔ ٪ن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ خٵ١٩دز.
و٨جوه ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور مّصهوٰج ً من١ٵز ؼى٨جن ٍض ـٌوثن ،ٸمج
ثِصهوٰض ٌِجًشني و٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن،وظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثټفٙجمز ،وٴٙٱض ٴىثس
ثټ٩ووثن خجٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ٍض موًًٌز ًثٍؿ.
وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِض ٬جًثس ٘٨ض ٴج٨ور ثټ٩نو ثټؽىًز ومن١ٵز
ثټفٌّنٍ خموًًٌز ثټفى٠ز ،و٬جًشني ٘٨ض ٴج٨ور ثټ٩نو ثټؽىًزٌٰ ،مج ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض
ثټّو ثټٵوًم وؼدپ هٌُضن خمأًح ،ٸمج ٔن ٬ 4جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٸىٰپ ،ونٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٩ني خموًًٌز ټىهً مفجٰ٥ز أخني.

َقزص أَين Aطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملدتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/00يىليى ]6102/محافظات – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ أمْ ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز".
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ/دأ /إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً
من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وهث ً من منج٠ٶ مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٯ لُضټهج من١ٵز ثٖضنَثټز
ومن١ٵصٍ ثټٕىثًٳ وِدُضن خموًًٌز ًثٍؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٘٩ور خٵٙٲ ٘جًولٍ ،ـٌغ
ثِصهوٯ من١ٵصٍ ثټفٙجمز وثٖضُضـٌ ٢خأٸعٌ من ٘ 41جًولجً ،وٸيث موًًٌز ًثٍؿ وثٖضنَثټز
وثٖضًَٳ.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ـؽز ټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز ثِصهوٯ
ٰنوٳ رصؿ ِدأ خموًنز ـٌ ٛوثټىثهي ومن١ٵز ثٖضهؽم موًًٌز خٹٌپ ثٖضري ..ٸمج ثِصهوٯ
خمفجٰ٥ز مأًح من١ٵز ثٖض١جً وثټَوً ومن١ٵصٍ ثټّو ثټٵوًم وثْضرشثٯ.
وـّذ ثٖضٙوً ٰٵو ٔهوس مفجٰ٥صٍ ٘ن٩جء وش َ٩شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ٍض ِمجء
ثٖضفجٰ٥صنيٌٰ ،مج ٔن ثټ٩ووثن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز أخني ثِصهوٯ لُضټهج موًًٌز ټىهً.

يوميات العــدوان

أغسـطــس
ايعزٚإ ٜؾٔ غاص ٠عً ٢فضع املؤعغ ١االقتقار ١ٜمبزَ ١ٜٓعرب

[/10أغظطع ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ ٬جًر ٨ووثنٌز ٘٨ض موًنز م٩رب خمفجٰ٥ز
ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ممجٍن ثټصربًو
ٍض ثټّىٳ ثٖضٌٸَي ثټصجخ ٪ټٽمؤِّز ثَضٴصٙجهًز ٍض موًنز م٩رب وثټصٍ ٸجن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴو
ثِصهوٰهج خ٭جًر ؼىًز ِجخٵز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ = غاصات عًَ ٢أصب ايكزمي١

[/10أغظطع ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض مأًح ثټٵوًمز ومنج٠ٶ
خمفٌ١هج.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن "مأًح ثټٵوًمز" شٌٜ٩ض ټّض ٬جًثس
ؼىًز ثمصوس إٗض من١ٵز ثْضرشثٯ ٌ٬خٍ ثٖضوًنز.

اعتؾٗار طفٌ ٚدضح اثٓني بكشٜف َٔ ١كًفات ايعزٚإ يف فعز٠

[/10أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ٠ٱپ وؼٌؿ ثظنجن آلٌثن خجنٱؽجً ٴيًٱز من ممٽٱجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض من١ٵز آٻ
٨مجً خموًًٌز ثټٙٱٌثء خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴيًٱز من ممٽٱجس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثنٱؽٌس ٍض من١ٵز آٻ ٨مجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱپ ٘٨ض ثټٱىً وإ٘جخز ثظنني آلًٌن
خؽٌثؿ.
وأٔجً إٗض وؼىه ٴيثبٲ ٨ور أټٵجهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټم شنٱؽٌ خ٩و ٍض ٸعري من منج٠ٶ
وموًًٌجس ٘٩ور ولٌ١هج ٘٨ض ـٌجر ثٖضىث٠نني ..ـجظج ً إًجهم ٘٨ض ثټفيً وثٔضخُض٨ ٫ن أي مٵيوٰجس
أو أي أؼّجٿ ًٌ٬دز ټصص٩جمپ م٩هج ثْضؼهَر ثٖضمصٙز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملدتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/16أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ـؽز وثِصهوٯ مدنى مٙٽفز ثټٌ١ٳ وثټؽّىً
ٍض ـٌ،ٛٸمج ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس خ١جبٌثس خوون ٌ٠جً ٘٨ض موًنز ـٌ.ٛ
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټفمٌثء
خمفجٰ٥ز ټفؾ مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ،ٸمج ثِصهوٯ منج٠ٶ
معٽغ ثټ٩نو وٴج٨ور ثټ٩نو و٨جخني وٸٌٓ خأٸعٌ من ٬ 86جًر.
وٍض ٘٩ور ٴجٻ ثٖضٙوً " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱض من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ خـ 2
٬جًثس خ٩و أن ٔنض مٌوـٌز شجخ٩ز ټٽ٩ووثن ٬ 5جًثس ٘٨ض نٱْ ثٖضن١ٵز وثِصهوٯ من١ٵز
ثٖضُضـٌ ٦خموًًٌز ثټ٥جهٌ خأٸعٌ من ٘ 41جًولج ً ؤن ٬ 81جًثس ثِصهوٰض منج٠ٶ ثټ٭ٌپ وثټٱٌ٧
وثټٙىؿ ووثهي أخى ؼدجًر ٍض ٸصجٯ ،ٸمج شٌٜ٩ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ټٵٙٲ هٌّصريي مٹعٲ
خٹجٰز أنىث ٧ثْضِٽفز ثټعٵٌٽز وثٖضصىِ١ز إٜجٰز إٗض ٬جًشني ٘٨ض ثټفٙجمز وألٌي ٘٨ض من١ٵز خنٍ
ٌ٘جؿ وأټٵى ٠ريثن ثټ٩ووثن  46ٴندٽز مٌٝةز ٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٙجمز ؤوث".

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜايػ ٌٝباؾٛف

[/10أغظطع ]6102/الجىف  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ  4آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
موًًٌز ثټ٭ٌپ مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز ثټ٭ٌپ خجټؽىٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني
وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًص٩مو ثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثْضـٌجء
ثټّٹنٌز مج ًؤٸو ـٵوه ثټوٰني ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملدتًف َٓاطل َٚزٜضٜات قافظ ١فعز٠

[/10أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح :
ٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور " إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ټ٩وهث ً من منج٠ٶ
وموًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور ".
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ثټٌىٿ
٬جًشني ٘٨ض من١ٵز هثًس ثټّنو خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټفٙجمز

يوميات العــدوان

و٬جًر ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ،ٸمج أټٵى ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي  46ٴندٽز ٜىبٌز ٍض ِمجء
ثټفٙجمز ؤوث.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز ثټدٵ ٪خموًًٌز ٸصجٯ وثټٙجټز ثټعٵجٌٰز ٍض
ـٌوثن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض غاصات عً ٢عزر َٔ املٓاطل يف َأصب

[/10أغظطع ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
مأًح.
وٴجټض مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ
مجُ خّض ٬جًثس ؼىًز ،ٸمج ٔن ٬جًشني ٘٨ض وثهي ثټؽٱٌنز و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثَضرشثٯ ٌ٬خٍ
موًنز مأًح.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عًَٓ ٢طك ١سضف بين َعاس مبزٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/10أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ـٌٯ خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن (٘جټق ٌٜٲ هللا) خمن١ٵز ـٌٯ خنٍ م٩جى خّفجً مج أهي إٗض نٱىٳ
مىثيش وأ٬نجٿ هثلپ ثٖضنَٻ.
مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ـٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء موًنز ٘٩ور وٜىثـٌهج وٸيث موًًٌجس
ومنج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز.

األَِ املتشز ٠تعًٔ إصتفاع سق ١ًٝاينشاٜا املزْٝني يف اي ُٔٝإىل = 8@8قتٝالً  ;8?=ٚدضذناً

[/12أغظطع ]6102/جنيف  -طتأنح:
أ٨ٽنض ثْضمم ثٖضصفور إًشٱج ٧ـٌٙٽز ثټٝفجًج ثٖضونٌني ٍض ثټٌمن مني خوء ثټٵٙٲ ثټؽىي خٵٌجهر
ثټّ٩ىهًز ٍض  46مجًُ إٗض  8986ٴصٌُضً و 2886ؼًٌفجً ..مٌ٩خز ٨ن ٴٽٵهج إٍثء إِصهوثٯ ثٖضٌثٰٶ
وثټدنى ثټصفصٌز ثٖضونٌز ٍض ثټٌمن.
وٴجټض ثٖضصفوظز خجِم مٱىٌٜز ـٵىٳ ثٔضنّجن ثټصجخ٩ز ټٽمن٥مز ثټووټٌز ٌٌِّپ خىًيل ٍض مؤشمٌ
٘فٱٍ خؽنٌٲ ثټٌىٿ إن ثْضِجخٌ ٪ثټٵٽٌٽز ثٖضجٌٜز ٔهوس هؽىمني مومًٌنَ ،ض ٌِمج ٍض ثٖضنج٠ٶ
ثټّٹنٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜفض إن ثټهؽىٿ ثټيي ثِصهوٯ مؽم٩جس شأوي ٨مجَض ً خمف١ز ثٖضمج ثټدمجًًز ٍض ش َ٩ثوٴ74 ٪
ٴصٌُضً مونٌج ً ٘٨ض ثْضٴپ خٌنهم ٠ 88ٱُضً ،إٜجٰز إٗض إ٘جخز  94آلًٌن.
وټٱصض (خىًيل) إٗض أن ٔهىه ثټٌ٩جن أٸووث أن ثٖضؽم٩جس ثټّٹنٌز ٍض ثٖضمج رضخض خصّ٩ز ٘ىثًًن.
ٸمج أٸوس أن ثټهؽمجس ثټصٍ نٱيشهج ثٖضٌٽٌٌٕجس ثٖضّٽفز ثٖضىثټٌز ټهجهي خجِصموثٿ ٴيثبٲ ثټهجون،
أټفٵض أرضثًث ً خجټ٭ز خـ  82منََضً.
وأٌ٨خض ثٖضصفوظز خجِم مٱىٌٜز ـٵىٳ ثٔضنّجن ثټصجخ٩ز ټٓضمم ثٖضصفور ٨ن ٴٽٵهج ـٌجٻ ثِصهوثٯ
ثٖضٌثٰٶ وثټدنى ثټصفصٌز ثٖضونٌز خمج ٍض ىټٺ ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضوثًُ وثٖضّجؼو ..هثٌ٨ز إٗض ثټصمٌٌَ خني
ثْضهوثٯ ثٖضونٌز وثټّ٩ٹًٌز وشؽنٌذ ثٖضونٌني أي أظٌ ټٽ٩نٲ.

اعتؾٗار عتَٛ ١اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛرَٓ ٟاطٍ َٛاطٓني بتعظ

[/12أغظطع ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني من أرسر وثـور وإ٘جخز ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټٌىٿ ٘٨ض من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز منَٻ مىث٠ن ؼىثً ثټؽجم٩ز ثټى٠نٌز أهس إٗض ثِصٕهجه ِصز من أرسر
وثـور وشهوٿ منَٻ مؽجوً وإ٘جخز آلًٌن.
وأٔجً إٗض أن ٬جًر ؼىًز ألٌي ثِصهوٰض منَٻ ثٖضىث٠ن (مفمو ٨دوثټٹًٌم ثټؽنٌو) ؼىثً مّؽو
٨ٵدز خفٍ ثټّ٩ٹٌي ،ٸمج ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٬جً ًر ثِصهوٰض ل٘ ٢رب ثٖضىثهٿ "
ِجبٽز ثټنمٌ" شفض منصَر ٍثًو أهس إٗض ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًر ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض مىٴ ٪ثټٌ٩وُ أ٘٨ض ؼدپ
٘رب و٬جًر ثِصهوٰض من١ٵز ثټٹمذ ؼىثً ثټٙنووٳ ثَضؼصمج ٍ٨ټٽصنمٌز.

إفاب ١طفًتني ٚأبُٗٝا يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ َٛاطٓني بقعز٠

[/12أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘دض ٠ٱٽصجن وًؼپ مّن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن
(ًفٌى ٨دو هللا ثټٵجِمٍ) خمن١ٵز ٜفٌجن مفجٰ٥ز ٘٩ور
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًشني ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن ًفٌى ٨دو هللا ثټٵجِمٍ خموًنز ٜفٌجن مج أهي إٗض إ٘جخز ٠ٱٽصني
م ٪أخٌهمج خؽٌوؿ خٽٌ٭ز نٵُض ٘٨ض إظٌهج إٗض ثٖضّصٕٱى.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن (٨دوهللا ثټفّىنٍ)
ٍض من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض شومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض وـور ٘فٌز
خموًنز ٜفٌجن وټم شفوط أي إ٘جخجس خرشًز.

يوميات العــدوان

َقزص أَين  Aطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملدتًف َٓاطل ٚقافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/12أغظطع ]6102/محافظات  -طتأنح :
ٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ منج٠ٶ
ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ٴج٨ور ثټ٩نو خٽفؾ خأٸعٌ من ٬ 45جًر ؼىًز إٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ منج٠ٶ ثټفٌّنٍ وثټ٩نو
وثټدّجشني خ٩وه من ثټ٭جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منج٠ٶ وثهي ـٌ ٛوثٖضؽرب خموًًٌز
ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز إٜجٰز إٗض شفٽٌٶ مٹعٲ ټٽ١ريثن ثټصؽّم  ثٖض٩جهي ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خجٖضفجٰ٥ز،ٸمج ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ مجُ خمأًح و٬جًشني ٘٨ض وثهي ثټؽٱٌنز و٬جًثس ٘٨ض
ثټّو ثټٵوًم ومن١ٵز ثْضرشثٯ ٌ٬خٍ موًنز مأًح.
وٍض ٘٩ور خني ثٖضٙوً ثْضمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز ثټوثًر خموًًٌز
ـٌوثن ومن١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً ،ٸمج همٌ  4مّجؼو ٍض من١ٵز ثټٱٌ ٧ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز
ٸصجٯ وثِصهوٯ من١ٵز ٬ىً خ٭مٌ خٵيثبٲ موٌٰ٩ز إٜجٰز إٗض ٴٙٲ خجټٙىثًًن وثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض
ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خجٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار طفٌ ٚإفاب ١آخض دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطكَ ١ضإ بقعز٠

[/12أغظطع ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو ٠ٱپ وأٌ٘ذ آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ مىث٠نني خمن١ٵز مٌثن
خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني مج
أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱپ وإ٘جخز آلٌ وشومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ منج٠ٶ وموًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور ،ـٌغ ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٬مجً خموًًٌز ًثٍؿ و٬جًشني ٘٨ض منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني ٍض موًنز ٜفٌجن وإ٘جخز مىث٠ن وِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌجس
ِجٴني وـٌوثن وثټ٥جهٌ و٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٘ىًق خموًًٌز ِجٴني ومن١ٵز ثټفٙجمز ،إٜجٰز
إٗض ٴٙٲ ٘جًولٍ وموٰ٩ِ ٍ٩ىهي ثِصهوٯ منج٠ٶ ثټفٙجمز وثٖضُضـٌ.٦

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عزر َٔ ايػاصات اؾ ١ٜٛعًَ ٢ز ١ٜٓتعظ

[/12أغظطع ]6102/ثعص – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٭جًشني
منََض ً مٹىنج ً من هوًًن ٴٌو ثٔضنٕجء أمجٿ موًنز ثټٙجټق خمٱٌٳ مجوًز ٸمج ثِصهوٯ خ٭جًر ألٌي
ؼدپ ٨مجن ٌ٬ح م١جً ش.َ٩

اعتؾٗار طفًني ٚدضح عبع ١آخض ٜٔبكقف ععٛر ٟعً ٢فعز٠

[/12أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٠ٱُضن وؼٌؿ ِد٩ز ثلًٌن خؽٌوؿ خٽٌ٭ز وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ؼٌثء ش٨ ٌٛ٩وه من
منج٠ٶ مفجٰ٥ز ٘٩ور ثټفووهًز ثټٌىٿ ټٵٙٲ ٘جًولٍ وموٰ ٍ٩مٹعٲ من ٴدپ ثٖضىثٴ٪
ثټّ٩ٹًٌز ثټّ٩ىهًز.
وأٸو مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ خمةجس ثټٵيثبٲ ثټٙجًولٌز وثٖضوٌٰ٩ز منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌصٍ ثټ٥جهٌ ؤوث
ثټفووهًصني مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱٽني وإ٘جخز  7مىث٠نني وشرضً منَټني و٨وه من ثٖضَثً.٧
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ثټٱٌ ٧وثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ خأٸعٌ من
٘ 71جًولج ً من مىٴ ٪ثټرشٰز ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ،مٕريث ً إٗض أن ثټٵٙٲ ٔده مصىث٘پ ٘٨ض شٽٺ
ثٖضنج٠ٶ.

اعتؾٗار ;َٛ 8اطٓاً ٚإفاب ١عزر آخض دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل
ٚقافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/12أغظطع ]6102/محافظات  -طتأنح:
ثِصٕهو  82مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ٨وه آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټ٩وه من منج٠ٶ
ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  8مىث٠نني ثِصٕهووث وأٌ٘ذ
آلٌون ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثٖضٌّجً خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري ثټفووهًز
خمفجٰ٥ز ـؽز ،ٸمج ثِصٕهو  6مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض منجٍٻ
مىث٠نني ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز ؼمجًٷ ـٌٛ
ثټفووهًز و٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ـؽز ،إٜجٰز إٗض ٴٙٲ موٰ٘٨ ٍ٩ض موًًٌز
ـٌ ٛٸمج ثِصهوٯ ؼدپ ثټٌ٩وُ وؼدپ ٘رب خمفجٰ٥ز ش.َ٩

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵز ثْضرشثٯ
ومنج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح ؤن ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز ىي نج٨م ومّ٩ٹٌ ثْضمن
ثٖضٌٸَي خجټدٌٝجء ،ٸمج ثِصهوٯ منَٻ مفجٰ ٦ثټدٌٝجء (٨يل مفمو ثٖضنٙىًي).

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢املضنظ ايقش ٞمبٓطك١
سٝػ باؿزٜز٠

[/12أغظطع ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني خٌنهم ٠دٌدجن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضٌٸَ ثټٙفٍ
خمن١ٵز ـٌْ مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز ـٌْ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ثټٌىٿ ثٖضٌٸَ ثټٙفٍ خموًًٌز ـٌْ مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني خٌنهم ٠دٌدجن
وشهوٿ ثٖضٌٸَ ثټٙفٍ وشرضً ٨وه من ثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر.
ٸمج ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًِز ثټٵجهٌِز ټٽص٩ٽٌم ثْضِجيس خجٖضوًًٌز مج أهي إٗض
شومريهج خجټٹجمپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ غاصات َتدبط ١عًَ ٢عغهض ايكٛات اـاف ١يف إب

[/12أغظطع ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خمن١ٵز ٔدجن
خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن أ٠ٽٶ ظمجنٌز ٘ىثًًن
٘٨ض ثٖضّ٩ٹٌ ٍض ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز مصمد١ز وم٩جهًز ْضمن وثِصٵٌثً ثټى٠ن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖضّ٩ٹٌ ٴو شٔ ٌٛ٩ض٘جخجس مصىِ١ز ٍض ثٖضنٕآس وثٖضدجنٍ ثټصجخ٩ز ټه نصٌؽز
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴو ٴجٿ خ١ٽ٩جس ؼىًز مٹعٱز ثټٌىٿ ٍض ِمجء موًنز إح
وثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر ټهج.
وٴجٻ ثٖضٙوً إن ثټهوٯ من هيه ثټ١ٽ٩جس ثٖضٹعٱز هٍ خغ ثټٌ٨ذ خني أوِج ٟثٖضىث٠نني وإًهجخهم
لٙى٘ج ً خني ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء.

يوميات العــدوان

إفابَٛ ١اطٔ دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢فعز٠

[/12أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘ذ مىث٠ن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًنز ٘٩ور ثټٌىٿ.
وٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثْضـٌجء وثٖضدجنٍ ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور خمج ٌٰهج ثِصهوثٯ أـو ثْضٌٰثن خموًنز
٘٩ور خّد٬ ٪جًثس مج أهي إٗض ؼٌؿ مىث٠ن وشومري منَٻ ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ خ٭جًشني من١ٵز ثٖضّٽفٵجس و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ًـدجن ٜىثـٍ خموًنز ٘٩ور أهس إٗض
شومري منَٻ وشرضً منجٍٻ ِٹنٌز مؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر ٘٨ض مّصٕٱى ِجٴني ثټًٌٱٍ خموًًٌز
ِجٴني و٬جًر ٘٨ض مدنى ثٔضهثًر ثٖضفٽٌز ،وظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ِفجً ثِصهوٯ منجٍٻ
مىث٠ننيَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مج ٍثٻ ًفٽٶ ٍض ِمجء موًنز ٘٩ور و ٜىثـٌهج
ُٰٝضً ٨ن ثټصفٽٌٶ خٹعجٰز ٘٨ض موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عزراً َٔ املٓاطل مبأصب

[/12أغظطع ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمفجٰ٥ز مأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خعُضط
٬جًثس ؼىًز مٙن٨ ٪يخجن ټٽمٌجه و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثْضرشثٯ ،ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٸىٰپ و٬جًشني ٘٨ض ؼدپ هٌُضن ثَضِرتثشٌؽٍ.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني ب ِٗٓٝاَضأ ٠دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عزر َٔ َزٜضٜات فعز٠

[/12أغظطع ]6102/صعدة – طتأنح:
أِصٕهو  2مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي  ،ثټٌىٿ ٘٨ ،ض ٨وه من
منج٠ٶ وموًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ًؼپ وٍوؼصه وإ٘جخز  2آلًٌن خجٔضٜجٰز ثٗض
شومري منَٻ وشرضً آلٌ.
وأٰجه ثٖضٙوً أن مىث٠نني ثظنني ثِصٕهوث أًٝج ً ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز
خجٴم ثټفووهًز خ٩رش ٬جًثس ؼىًز مّصهوٰج ً أمجٸن مصٱٌٴز من ثٖضن١ٵز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أًٝج ً ٬ 2جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ
خموًًٌز ِفجً ،و٬جًشني ٘٨ض موًنصٍ ٘٩ور وًـدجن ،أِٱٌس ٨ن إ٘جخز مىث٠ن وثـو.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار اثٓني ٚافاب ١آخض ٜٔف ٢غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١إب

[/10أغظطع ]6102/إب ـ طتأنح:
ثِصٕهو ثظنجن وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن خمفجٰ٥ز إح ثټٌىٿ ٌض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض موًنز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أِصموٿ
ثِٽفز لُضٻ هيه ثټ٭جًثس مٕجخهز ټصٽٺ ثټصٍ أ٠ٽٵض ٘٨ض من١ٵز ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٴدپ
ٔهًٌن وثټصٍ ش٩صرب من ثْضِٽفز ثٖضفٌمز هوټٌجً.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  89غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/10أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ًّصمٌ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز
ثټٌمنٌز ولٙى٘ج ً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن
ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضفجٰ٥ز ،مدٌنج ً أنه ثِصهوٯ ٨وهث ً من
ثٖضنجٍٻ خموًنز ٜفٌجن وًـدجن خـ ٬ 7جًثس مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وشرضً منجٍٻ ألٌي
خؽىثًهج ،إٜجٰز إٗض ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز لجًػ موًنز ٘٩ور.
وأهثن ثٖضٙوً وخٕور ش٩مو ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشومريهج وٸيټٺ
شومري مج شدٵى من مٵىمجس ثټفٌجر ٍض ٘٩ور ،مٕريث ً إٗض أن مٵىمجس ثټفٌجر ٍض ثٖضفجٰ٥ز خجشض
م٩وومز ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټهّصريي ثٖضصىث٘پ ټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز.

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ ٜغتعضض ايٛمع اإلْغاْ ٞيف تكضٜض ٙايجأَ عؾض

[/10أغظطع ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ه٨ج ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثْضمم ثٖضصفور وثٖضؽصم ٪ثټووذ  إٗض شفمپ
ثٖضّؤوټٌز ثٔضنّجنٌز وثټ٩مپ ٘٨ض وٴٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰىًث ً وٰٺ ثټفٙجً ٬ري ثټٵجنىنٍ وثټيي
ٌِؤهي إٗض ـجټز ٸجًظٌز ټٽٕ٩ذ ثټٌمنٍ.
وأٸو ثَضبصُضٯ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو خٙن٩جء ثټٌىٿ َضِصٌ٩ث ٛثټصٵًٌٌ ثټووًي ثټـ  88ټؽٌثبم
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن أن ثٖضنج٠ٶ ثټًٌٱٌز ثټدٌ٩ور ٨ن مٌٸَ ثٖضون ش ٌٖ٩ـجټز ٸجًظٌز
وو ٪ٜإنّجنٍ ٘٩ذ ٍض ثٖضؽجٻ ثټٙفٍ وثټ٭يثبٍ.
وثِص ٌٛ٩ثَضبصُضٯ ثْضوٜج ٧ثٔضنّجنٌز ثټ٩ٙدز ٍض موًًٌجس ٘٩ور وـؽز ثٖضؽجوًر ټٽفووه
ثټّ٩ىهًز ومنج٠ٶ ثټنَوؿ ٍض ش " َ٩ثټرتخز وثټفؽًٌز وهمنز لوًٌ" وثټصٍ نَؿ إټٌهج ِٹجن
مفجٰ٥ز ش َ٩وشٹص ٦ثٖضوثًُ ٌٰهج خجټنجٍـني.

يوميات العــدوان

ونده ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ إٗض ممج ٌ٠شنجمٍ ظٵجٰز ثټٹٌثهٌز وثټصمٌٌَ ثٖضنج٠ٵٍ وثټ١جبٱٍ ٖضج ټهيه ثټٽ٭ز
من أل١جً ورشوك شفوظهج ٍض ثٖضؽصم٩ًٙ ٪ذ َضـٵج ً إًؽجه ثټفٽىٻ ټهج وشٱجٴم ـور ثټنَث٨جس
ثټوثلٽٌز ثٖضّٽفز وشّددهج خمًَو من ثَضٴصصجٻ.
وه٨ج من٥مجس ـٵىٳ ثٔضنّجن ثټووټٌز إٗض ثټصفٵٌٶ وثټصٵيص ٍض ؼٌثبم ثټفٌٳ وثټص٩يًذ وثټٵصپ
خجټٌ٘جٗ ټٽمىث٠نني وثْضرسي خووثٰ ٪ثټصمٌٌَ ثٖضنج٠ٵٍ وثٖضيهدٍ ثټصٍ ًٌشٹدهج شنٌ٥م ثټٵج٨ور
وهثٍ ٖ٨ض ثټٌمن ٸىن هيه ثټؽٌثبم هلٌٽز ٘٨ض ثٖضؽصم ٪ثټٌمنٍ وًنمٌهج وًو٨مهج ن٥جٿ آٻ ِ٩ىه
خجٖضجٻ وثټُّضؿ.
وٴجٻ  :إن لمّز أٔهٌ من ثټفٙجً ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن لٽٲ ـجټز إنّجنٌز ٸجًظٌز ټوي ٸپ
ثټٌمنٌني وشّدذ خصٱيش ثْضمٌث ٛوثْضوخز ثټٱصجٸز خفٌجر ثټٌمنٌني نصٌؽز ش١٩پ ثٖضّصٕٱٌجس ونٵٚ
ثټووثء وـجټز ثټٱٵٌ وثټد١جټز ثټصٍ ًٌٕ٩هج ثټّٹجن " ..مٕريث ً إٗض أن شٽٺ ثْضمٌث ٛثشميس أٔٹجَض ً
ممصٽٱز معپ "وٌٰجس ثْض٠ٱجٻ ،وٌٰجس مٌىض ثْضمٌث ٛثټم١رير وثٖضَمنز ،وٌٰجس نصٌؽز ٨وٿ
ثټٵوًر ٘٨ض ثټى٘ىٻ ټٽمٌثٸَ ثټٙفٌز ثٖضٌٸًَز ٍض ٨ىث٘م ثٖضون وثنصٕجً ـمى ثټٝنٺ وأمٌثٛ
ِىء ثټص٭يًز ټوي ثْض٠ٱجٻ ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټًٌٱٌز.
وخني شٵًٌٌ ثَضبصُضٯ ثټـ  88أن  81خجٖضجبز من ِٹجن ثټٌمن خفجؼز إٗض مّج٨ور إنّجنٌز و84
مٽٌىنج ً منهم ً٩جنىن نٵ ٚثټ٭يثء و  5ً 2مُضًني منهم ً٩جنىن ٔق ثٖضٌجه ..مؤٸوث ً ثِصمٌثً
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټ١جبٌثس شفجټٲ ثټ٩ووثن ٘٨ض ثٖضون ثټٌمنٌز.
وأٜجٯ ٔ :هوس وشٕهو ثٖضون ثټٌمنٌز ٬جًثس ؼىًز ټٽٌىٿ ثټـ  44خ٩و ثٖضجبز أوهس خفٌجر ثٖضونٌني
من ثټٵص٘ض وثټؽٌـى خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء٬ً ،م مّج ٍ٨ثٖضد٩ىط ثْضممٍ إٗض ثټٌمن إِمجٌ٨پ وټو
أـمو ٌٔن ٍض شفٵٌٶ هونز إنّجنٌز وإُ٨ضن ىټٺ ٍض ثْضِدى ٧ثْضلري من ٔهٌ ًمٝجن وًٰٞ
شفجټٲ ثټ٩ووثن ټهج".
وشجخ :٪إن ٨وه ثټٵص٘ض وثټؽٌـى لُضٻ ً 844ىمج ً من ثټ٩ووثن خٽٮ  88أټٱج ً و 874مىث٠نج ً ًمنٌج ً
منهم ٔ 2241هٌوث ً و 9آَضٯ و 458ؼًٌفجً ..مدٌنج ً أن ٨وه ثټٕهوثء ثْض٠ٱجٻ ؼٌثء ثټ٩ووثن خٽٮ
ٔ 8121هٌوث ً وثټنّجء  ،811و  2آَضٯ ؤ 241هٌوث ً من ثټٌؼجٻ.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ = غاصات عًَٓ ٢طكَ ١ضإ بقعز٠

[/10أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٬ 6جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٔن ِض ٬جًثس ؼىًز مّجء ًىمنج هيث ٘٨ض من١ٵز مٌثن أهس إٗض شومري خٌض أـو ثٖضىث٠نني
خجټٹجمپ وشرضً منجٍٻ مؽجوًر.

يوميات العــدوان

وأٰجه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خوون ٌ٠جً َض ًٹجه ًٱجًٳ ِمجء مفجٰ٥ز ٘٩ور،
مٕريث ً إٗض أنه ٔن ٬جًر ألٌي ٨رص ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ٬مجً خموًًٌز ًثٍؿ.

اعتؾٗار ثالخ ْغاٚ ٤طفٌ ٚإفاب ١طفًتني يف غاصات د ١ٜٛعًَ ٢زٜض ١ٜسضف عفٝإ بعُضإ

[/12أغظطع ]6102/عمسان  -طتأنح:
ثِصٕهوس ظُضط نّجء و٠ٱپ وأٌ٘دض ٠ٱٽصجن ؼٌثء ٨ور ٬جًثس ٔنهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّصمٌ ٍض ٔن
٬جًثشه وثِصهوثٰه ټٽدنى ثټصفصٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ممج ًنصؾ ٨نه ِٵى ٟثټٹعري
من ثټٕهوثء من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وثټٌٕىك ثْضخًٌجء.

املضنظ ايُٝين ؿكٛم اإلْغإ Aايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اصتهاب دضا ِ٥اإلبار ٠اؾُاع ١ٝيف
ائُٝ

[/12أغظطع ]6102/صنعاء – طتأنح:
وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثًشٹجح ؼٌثبم ثٔضخجهر ثټؽمجٌ٨ز خفٶ ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ،مّصهوٰج ً ثټدنى
ثټصفصٌز وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز وثټ٩جمز وثٖضىث٠نني ثْضخًٌجء وثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ممصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأٸو شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵىٳ ثٔضنّجن ٨نه شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمز
منه أن ثِضَضٯ من ثٖضىث٠نني ثټٌمنٌني ٰٵووث أ٨مجټهم خّدذ ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثْضِىثٳ وثٖضفُضس
ثټصؽجًًز وثٖضٙجن ٪وثټٱنجهٳ وثټ٩وًو من ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز ثټصؽجًًز ممج ِددض خ١جټز وؼى٧
وٰٵٌ خني أوِج ٟثټٝفجًج ..ٸمج ِدذ ثټ٩ووثن ٍض ـجَضس نَوؿ خأ٨وثه ٸدرير شٵوً خمٽٌىن ونٙٲ
ٍض ٤پ ٔفز ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز من ٴدپ من٥مجس ثٔض٬جظز.
وً٘و ثټصٵًٌٌ ؼٌثبم ٨ووثن ٴىثس هوٻ ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز ټٽٱرتر  9 – 8أْ١ّ٬
 4185ـٌغ ٔهوس مفجٰ٥ز ـؽز ٴٙٲ ِ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثٖضٌّجً خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري
ثټفووهًز نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه ظمجنٌز وؼٌؿ ِد٩ز آلًٌن ،ٸمج ٔهوس موًًٌز ـٌ ٛٴٙٲ
موٰ٩ِ ٍ٩ىهي مٹعٲ.
وثِصهوٯ ٠ريثن ثټصفجټٲ خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٰنوٳ رصؿ ِدأ خموًنز ـٌ ٛومدنى مٙٽفز
ثټٌ١ٳ وثټؽّىً ٍض ـٌ.ٛ
وٍض مفجٰ٥ز مأًح ثِصهوٯ ٠ريثن ثټصفجټٲ خ٩ور ٬جًثس ثټّو ثټٵوًم ومن١ٵز ثْضرشثٯ ،ومنج٠ٶ
مصٱٌٴز خجٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

وثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهًز مفجٰ٥ز ٘٩ور خ٩ور ٬جًثس ثِصهوٰض منَٻ مىث٠ن
خمن١ٵز ثْضٍه خموًًٌز ًثٍؿ ِٵ ٢لُضټهج أًخ٩ز ٔهوثء وؼٌؿ لمّز آلًٌن ،ٸمج ثِصهوٯ منَٻ
أـو ثٖضىث٠نني ٍض موًنز ٜفٌجن أٌ٘ذ لُضټهج مىث٠ن.
وٍض مفجٰ٥ز ټفؾ ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ثټفمٌثء نصؾ ٨نه ٨وه من ثټٕهوثء وثټؽٌـى
م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ،وٍض مفجٰ٥ز ىمجً ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ؼىًز ثِصهوٯ
لُضټهج مدنى ثٖضؤِّز ثَضٴصٙجهًز ثټٌمنٌز ٍض موًنز م٩رب.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ثِصٕهو أًخ٩ز ٴص٘ض وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن ٍض ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض موًًٌز ثټ٭ٌپ
خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ٸمج أٌ٘ذ مىث٠نجن لُضٻ ثِصهوثٯ مف١ز وٴىه ٍض من١ٵز ثټّٽمجس
وثِصهوٯ منَٻ موًٌ مٹصذ ثټٕدجح وثټًٌجٜز ٸمج ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ثِصهوٰض ثٖضؽم٪
ثټفٹىمٍ خجٖضفجٰ٥ز ..وٍض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منَٻ مفجٰ ٦ثٖضفجٰ٥ز
٨يل ثٖضنٙىًي ومّ٩ٹٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي.

<8ؽٗٝزاً 97ٚدضذناً ف ٢غاص ٠دزٜز ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟمبزٜض ١ٜايضمُ ١يف قافظ ١إب

[/12أغظطع ]6102/إب ـ طتأنح:
ثِصٕهو  85مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ٨رشون آلٌون خؽٌثؿ خٌنهم ظُضظز أ٠ٱجٻ وثمٌأشني ٍض ٬جًر ؼوًور
ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ٴًٌز رش٨ه خٌض ثټفوي موًًٌز ثټٌٜمز خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ موًٌ رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز ثټ٩مٌو ثټٌٸن مفمو ثټٕجمٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن أًٝج ٨ور ٬جًثس ألٌي ٍض إ٠جً موًًٌز ثټٌٜمز ٌض ٸپ من من١ٵز ثْضؼٽذ
وـٙن أنّذ و٬جًشني ٘٨ض نٵ١ز أمنٌز ٘٨ض ـووه ثٖضوًًٌز إَض أنه ټم ًّٱٌ ٨نهج أي ٜفجًج أو
إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ ؼٌثء هيه ثټ٭جًثس ثټربخًٌز وثټهمؽٌز.
وأٜجٯ موًٌ رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٍض إ٠جً
موًًٌز ثټّربر ثِصهوٰض إـوهج ِىٳ ثټٽٌپ وثټعجنٍ ؼىثً مّ٩ٹٌ ثټفمَر خٵج ٧ثټؽجمٌٰ ٪مج
ثِصهوٰض ثټ٭جًر ثټعجټعز نٵٌپ ثټمٕدز خمن١ٵز نؽو ثټؽمج ٍ٨خجټّربر.
وأٔجً إٗض أنه ټم ًٵ ٪أي ٜفجًج أو إ٘جخجس نصٌؽز هيه ثټ٭جًثس ٘٨ض هيه ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز
خموًًٌز ثټّربر مفجٰ٥ز إح.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١ايضاٖز ٠بتعظ

[/12أغظطع ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنَٻ أـو ثٖضىث٠نني
خمن١ٵز ثټٌثهور مفجٰ٥ز ش.َ٩

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن أـمو م٩ؽذ خجټٌثهور مج أهي إٗض ثِصٕهجه  2مىث٠نني وإ٘جخز ٨وه آلٌ
منهم وشومري ثٖضنَٻ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
مٕريث ً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ـٽٶ ٍض ِمجء موًنز ش َ٩وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز خٹعجٰز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜاملزإ بعُضإ

[/01أغظطع ]6102/عمسان  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټفّني خموًًٌز ثٖضوثن مفجٰ٥ز
٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثَض٨صوثء ثټهمؽٍ لٽٲ أرضثًث ً ٸدرير ٍض
ثٖضنجٍٻ وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َبٓ ٢األَٔ ايغٝاعَٓٚ ٞاطٍ َٛاطٓني يف صاطح بقعز٠

[/01أغظطع ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض مدنى ثْضمن ثټٌّجيس خموًنز ٘٩ور ،و٬جًشني ٘٨ض
منجٍٻ مىث٠نني خموًًٌز ًثٍؿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مدنى ثْضمن
ثټٌّجيس خ٩ٙور ټٽمٌر ثټعجنٌز مني خوء ثټ٩ووثن مج أهي إٗض شومريه وإټفجٳ أرضثً مجهًز ٍض ثٖضدجنٍ
ثٖضؽجوًر.
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني ..مٕريث ً
ّ
إٗض أنه ټم ًفوط إي إ٘جخجس خرشًز.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټ١جبٌثس ثٖضٵجشٽز ثټّ٩ىهًز و٠جبٌثس خوون ٌ٠جً شىث٘پ ثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء
ثٖضفجٰ٥ز ٘٨ض موثً ثټّج٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عًَٓ ٢طك ١ايقٛف ١مبشافظ ١إب

[/01أغظطع ]6102/إب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض من١ٵز ثټٙىٰز منىٍ خمفجٰ٥ز
إح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي َّ
ٔن ٬جًشني
ؼىًصني ٘٨ض من١ٵز ثټٙىٰز منىٍ ثټىثٴ٩ز ٘٨ض ـووه موًًٌصٍ ثټٵٱٌ وثٖضمجهً خمفجٰ٥ز إح.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أنه ټم ًّٱٌ ٨ن شٽٺ ثټ٭جًشني أي ٜفجًج أو إ٘جخجس ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټيي
ًّصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ..مٕريث ً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ًفٽٶ
خٹعجٰز ٍض ِمجء موًنز إح وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛ :اطٓني ب ِٗٓٝاَضأٚ ٠طفً ١يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر و٠ٱٽز وؼٌؿ ٨وه آلٌ خٌنهم أ٠ٱجٻ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضنج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټٱٌٳ خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثٖضىث٠ن أمني ثخٌثهٌم
ٌٝ٨ز وثمٌأر وؼٌؿ ثظنني آلًٌن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ٱٽز ثِصٕهوس وؼٌـض ألٌي إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
من١ٵز ثټ١٩ٱز خىثهي أمٽق خموًًٌز ٸصجٯ خ٭جًر ؼىًز.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٱٌ ٧خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز
٘٩ور ،مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني و ثټدنى ثټصفصٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٙد ١ٜٛعًَ ٢زٜ ١ٜٓض ِٜمبشافظ ١إب

[/00أغظطع ]6102/إب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض موًنز ًًٌم مفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ثٖضوًنز خ٭جًشني إَض أنه ټم ًٵ ٪أي ٜفجًج أو إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ نصٌؽز هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠دضح طفً ١بكقف فاصٚخ ٞيًعز ٚايغعٛر ٟعً ٢فعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر وؼٌـض ٠ٱٽز ثټٌىٿ خمن١ٵز ثٖضربٷ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ؼٌثء ٴٙٲ ٘جًولٍ
مٹعٲ أ٠ٽٵه ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ ُ٠ضن وخنٍ ٌ٘جؿ وثٖضربٷ خموًًٌصٍ ًثٍؿ وثټ٥جهٌ.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌز خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
من١ٵز ثٖضربٷ خٵيًٱز موٌٰ٩ز أهس إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر ،مٌٝٱج ً أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي أ٠ٽٵض
ثټٌىٿ أٸعٌ من ٘ 25جًولج ً ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ أهس إٗض شومري خٌض ثٖضىث٠ن
أـمو ؼجخٌ ـّن وؼٌؿ ٠ٱٽصه.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أًٝج ً أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ أٸعٌ من ٘ 82جًولج ً ٘٨ض من١ٵز ُ٠ضن خموًًٌز
ثټ٥جهٌ ،مّصهوٰج ً خٌىس ثٖضىث٠نني ومنجٍټهم ثٖضصىث٩ٜز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ عبع غاصات د ١ٜٛعًَٓ ٞاطل َتفضق َٔ ١قافظ١
فعز٠

[/06أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه
ٔن ٬ 2جًثس ٘٨ض من١ٵز ثْضٍٴىٻ خموًًٌز ِفجً ،إٜجٰز إٗض ٬ 4جًثس ألٌي ٘٨ض موًًٌز ٸصجٯ..
مٕريث ً إٗض أنه ټم ًنصؾ ٨نهج أي إ٘جخجس خرشًز ،إَض أنهج أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض مَثً ٧ثٖضىث٠نني
وخ ٞ٩ثْضخنٌز ثٖضؽجوًر ٖضٹجن ثَضِصهوثٯ.

ؽٗٝز ٚعت ١دضس ٢يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/06أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ِصز آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ظمجن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ مج أهي ٘٨ض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ ِصز آلًٌن ..مٕريث
إٗض أن ٴٙٱج ً ٘جًولٌج ً ثِصهوٯ ٨وهث ً من ً٨جر ثْض٬نجٿ خمن١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ موًًٌز ًثٍؿ أهي إٗض
إ٘جخز ٠ٱپ ونٱىٳ ٨وه من ثٖضىثيش وثْض٬نجٿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٵض ٘ىثًًن ِجمز وألٌي َض شنٱؽٌ إَض خ٩و
مًض وٴض ٨ٽٌهج ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خ٩ٙور.

َٓظُ ١ايقش ١ايعامل A١ٝاصتفاع عزر اينشاٜا يف اي ُٔٝاىل  ;:77قت 99ٚ ٌٝأيف دضٜح

[/00أغظطع ]6102/جنيف ـ طتأنح:
أ٨ٽنض من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز إًشٱج٨ ٧وه ثټٝفجًج ٍض ثټٌمن إٗض أٸعٌ من  2411ٴصٌپ ونفى 44
أټٲ ؼًٌق مني ِصز أٔهٌ.
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض خٌجن أ٘وًشه ثټٌىٿ " إن  85مٽٌىن ًمنٍ خفجؼز إٗض ثټمومجس ثټٙفٌز
وثٖضّج٨وثس ثټرضوًًز لج٘ز ٍض مون ٨ون وأخني وش َ٩و٘٩ور.
وًأشٍ ىټٺ خ٩ومج أٸو ثٖضصفوط خجِم من٥مز ثټٙفز ٠جًٳ ؼجِجًٌٰصٖ أن ثټن٥جٿ ثټٙفٍ ٍض
ثټٌمن ٴو خوأ خجټصىٴٲ ٨ن ثټ٩مپ ،لج٘ز م ٪خوء ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز خئُ٬ضٳ أخىثخهج خّدذ نٵٚ
ثټصمىًپ.

يوميات العــدوان

وٸجنض ثٖضن٥مز ثټووټٌز ـيًس ٍض خٌجن ټهج من ش ٌٛ٩نفى ِصز مُضًني ٔمٍ ٚض ثټٌمن ټمٌ١
ثٖضؽج٨ز وىټٺ من خني نفى  84مٽٌىنج ً ًٱصٵٌون ټٕضموثهثس ثټ٭يثبٌز ثْضِجٌِز ..مؽوهر م١جټدصهج
خهونز إنّجنٌز ٰىًًز و٬ري مرشو٠ز ٔضًٙجٻ ثٖضّج٨وثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ تغع غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓإب َٚعغهض << سضؼ مجٗٛص ٟبريِٜ

[/00أغظطع ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ شّ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز إح ومّ٩ٹٌ  55ـٌُ
ؼمهىًي خموًًٌز ًًٌم.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ
أًخ٩ز ٘ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ـٌثظز خىِ ٢موًنز إح وټم شّؽپ ٨نهج ـووط أي ٜفجًج أو
إ٘جخجس ولمّز ٘ىثًًن ٘٨ض مّ٩ٹٌ .55

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف فاصٚخ ٞيكٛات ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١بين فٝاح مبزٜض١ٜ
صطاح بقعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز خنٍ
ٌ٘جؿ موًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىث٠نج ً ثِصٕهو ؼٌثء
ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩ټٵىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٵٌي وثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ،منهج منج٠ٶ
ثټفٙجمز ؤوث وثٖضُضـٌ ٦وثٖضنَثټز وثٖضًَٳ وخنٍ ٌ٘جؿ وُ٠ضن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ أٸعٌ من ٘ 51جًولج ً ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ مني ټٌپ
أمْ ـصى ثټٌىٿَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًنز ٘٩ور أهس
مدجن ألٌي مؽجوًر.
إٗض شومري ٨وه من ثٖضدجنٍ وشرضً ٍ

ايغًط ١احملً ١ٝبقعز ٠تٓع ٞسغني مخاؼ َزٜض عاّ َزٜض ١ٜايظاٖض

[/00أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح :
ن٩ض ٴٌجهر ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ـّني لمجُ موًٌ ٨جٿ موًًٌز ثټ٥جهٌ ثټيي
ثِصٕهو ثټٌىٿ ؼٌثء ٬جًر ؼىًه ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰصه م ٪مؽمى٨ز من ثٖضىث٠نني أظنجء
لٌوؼهم ْضهثء ُ٘ضر ثټٱؽٌ.
وأٔجً خٌجن ثټن ٍ٩إٗض أن ـّني لمجُ ٸجن معجَض ً ٍض ثَضنٝدج ٟوثٖضعجخٌر وثْضلُضٳ ثټفمٌوَ ..ضٰصج ً إٗض
أنه ٔ٭پ ٨وه من ثْض٨مجٻ إَضهثًًز ٸجن ثلٌهج موًٌ موًًٌز ثټ٥جهٌ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠د ١ٜٛعًْ ٢كط ١أَٓ ١ٝمبشافظ ١إب

[/00أغظطع ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ثټنٵ١ز ثْضمنٌز خٕجً ٧ثټعُضظني خموًنز
إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضخنجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ثټنٵ١ز ثْضمنٌز ثٖضصىثؼور ټفمجًز ثٖضولپ ثټٌبٌم  ٖضوًنز إح خ٭جًر ؼىًز ټم ًّٱٌ ٨نهج
وٴى ٧أي ٜفجًج أو إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من ثٖضدجنٍ وثٖضّجٸن ثٖضؽجوًر ټٽنٵ١ز ثْضمنٌز شرضًس ؼٌثء ٔور
ثَضنٱؽجً ..مدٌنج ً أن موًنز إح وموًًٌجشهج ٔهوس شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
مني ثټٙدجؿ ثټدجٸٌ.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسزٚ ٠دضح ثالث ١آخض ٜٔاي ّٛٝمبٓطكٜٖٛ ١ز ٟقافظ١
فعز ٠دضا ٤غاصات يًعزٚإ ايغعٛرٟ

[/00أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني خٌنهم أًخ٩ز أ٠ٱجٻ وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن خٌنهم ثمٌأر ٘دجؿ ثټٌىٿ ؼٌثء
ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خممْ ٬جًثس من١ٵز هىًوي خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن أًخ٩ز أ٠ٱجٻ ثِصٕهووث م٪
وثټوهم وؼٌـض ثمٌأر ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن منَټهم ثټٹجبن خمن١ٵز هىًوي خموًًٌز
ٸصجٯَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ٨جوه ثِصهوثٯ ثٖضٹجن أظنجء شؽم ٪ثٖضىث٠نني
َضنصٕجٻ ثټٕهوثء من خني ثټٌٸجٿ مج أهي إٗض ؼٌؿ ثظنني آلًٌن أـوهم خرتس ِجٴه ثټٌمنٍ.

اعتؾٗار أصبع ْغا ٤يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قض ١ٜايزؽٛـ مبزٜض ١ٜسضض
عذ١

[/00أغظطع ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهوس أًخ ٪نّجء وؼٌؿ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ٴًٌز
ثټؤىٓ ٍض موًنز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز من١ٵز ثټؤىٓ ٍض ـٌ ٛمج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ ٪نّجء وإ٘جخز ٨وه
آلٌ ٸفٌٙٽز أوټٌز ـصى ثِضن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ـٌ ٛوٸيث
موًًٌجس مفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

إفابَٛ ١اطٔ ٚتٗزّ َٓظٍ بػاصتني دٜٛتني يك ٣ٛايعزٚإ عًَٓ ٢طك ١فضمِْٗ ١

[/00أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ من١ٵز ٌٰٜز نهم خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء خ٭جًشني ؼىًصني ٍض
إ٠جً مّٽّپ ثټ٩ووثن ثټّجٌٰ ثٖضّصمٌ ٘٨ض ثټى٠ن مني نفى لمّز أٔهٌ.
وىٸٌ مٙوً مفيل أن ٬جًشني ؼىًصني ثِصهوٰصج ثٖضن١ٵز أِٱٌ ٨نهج إ٘جخز أـو ثٖضىث٠نني
خئ٘جخجس ممصٽٱز وشهوٿ منَٻ وشرضً ٨وه آلٌ من ثٖضنجٍٻ.

اعتؾٗار َٛاطٔ يف ققف فاصٚخ ٞععٛرَ ٟهجف عًَ ٢زٜضٜيت صاطح ٚايظاٖض بقعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټٙجوًلٍ وثٖضوٰ ٍ٩ثټّ٩ىهي ثٖضٹعٲ ٘٨ض
ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي وثٖضنجٍٻ ثټفووهًز خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىث٠نج ً ثِصٕهو وؼٌؿ
ظُضظز آلًٌن إظٌ ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ ثټّ٩ىهي ثٖضٹعٲ ٘٨ض منج٠ٶ خموًًٌصٍ ًثٍؿ وثټ٥جهٌ
خ٩ٙور ..مٕريث ً إٗض أن ثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ٹًٌز ثټّ٩ىهًز أ٠ٽٵض ثټٌىٿ أٸعٌ من ٘ 65جًولج ً خجشؽجه
منج٠ٶ خنٍ ٌ٘جؿ ؤوث خموًًٌز ًثٍؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ٘٩ور وٸيث موًًٌجس
ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜعتُ ١مبشافظ ١سَاص

[/02أغظطع ]6102/ذماز  -طتأنح :
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ٨صمز خمفجٰ٥ز
ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ
خموًًٌز ٨صمز خ٭جًشني وثِصهوٰض نٵ١ز أمنٌز خجټ٭جًر ثټعجټعز ..مؤٸوث ً ٨وٿ وٴىٜ ٧فجًج أو
إ٘جخجس.

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛرَٓ ٟظٍ َٛاطٔ مبز ١ٜٓسضض
قافظ ١سذ١

[/02أغظطع ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهو  81مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منَٻ
أـو ثٖضىث٠نني ٍض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منَٻ ثٖضىث٠ن أـمو ثټّجـيل خموًنز ـٌ ٛمج أهي إٗض
ثِصٕهجه ٨رشر مىث٠نني ٸفٌٙٽز أوټٌز وإ٘جخز ٨وه آلٌ وشومري ثٖضنَٻ وشرضً ٨وه من ثٖضدجنٍ
ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ ? غاصات د ١ٜٛعًَٓ ٢طكَ ١ضإ بقعز٠

[/02أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘دجؿ ثټٌىٿ ٬ 8جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
خ٭جًثشه ثټعمجن ٴًٌز ثټدٵ٩ز خمن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور وأهي إٗض شومري ٌِجًشني
وهًثؼز نجًًز ٸجنض مصىٴٱز ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ.

ثالث ١ؽٗزا ٤ب ِٗٓٝطفٌ ٚمخغ٘ َقابني ف ٢ققف يًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قض ١ٜاملغكاٙ
مبزٜض ١ٜايغز٠

[/02أغظطع ]6102/إب ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ ٸمج أٌ٘ذ لمّز آلٌون إ٘جخجس خٝ٩هم ل١رير ٍض ٬جًر
ؼىًز ټ١ريثن ټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض ٴًٌز ثٖضّٵجر خموًًٌز ثټّور مفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ ظُضظز
٘ىثًًن ٘٨ض منَټني خٵًٌز ثٖضّٵجر خموًًٌز ثټّور أهس إٗض شومري ثٖضنَټني وِٵى ٟثټٕهوثء
وثټؽٌـى نصٌؽز هيه ثټ٭جًر.
و٘٨ض نٱْ ثټٌ٩ٙو ٴجٻ ثٖضٙوً ثْضمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٬جً ٍض وٴض ِجخٶ من ثټٌىٿ
٘٨ض مٌٸَ موًًٌز ثټٌٜمز خمفجٰ٥ز إح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر ثِصهوٰض أـو منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمٌٸَ ثٖضوًًٌز خعُضظز ٘ىثًًن أهس
إٗض شومري ثٖضنَٻ ٸٽٌج ً إَض أنه ټم ًّٱٌ ٨ن هيه ثټ٭جًر أي أرضثً أو إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ نصٌؽز لٽى
ثٖضنَٻ ثٖضّصهوٯ من ثټّٹجن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أصبع غاصات عًَٓ ٢طكَ ١ضإ بقعز٠

[/02أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض ٴٌي ٨وًور ٍض من١ٵز مٌثن خموًًٌز
ـٌوثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأٰجهس مٙجهً مفٽٌز خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أًخ٪
٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٴًٌز ثټدٵ٩ز أِٱپ مٌثن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ًىٿ أمْ ٬ 9جًثس ؼىًز ٘٨ض ٴًٌز ثټدٵ٩ز
ثټؽنىخٌز وثټم ٢ثټ٩جٿ أهس إٗض إ٘جخز مىث٠نني ثظنني وشومري ٌِجًر وهًثؼز نجًًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض ٜٔغاص ٠د ١ٜٛعً ٢عزر َٔ املٓاطل مباصب

[/02أغظطع ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨رشًن ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منج٠ٶ
ثټؽٱٌنز وثټٱجو وثټّجًٽز ٌ٬خٍ موًنز مأًح خأٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ٍض مفجوټز ٔضًٵجٯ شٵوٿ
أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز شؽجه ثٖضوًنز.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټَوً خرصوثؿ و٬جًر ٘٨ض من١ٵز
ثټٽّجن.

ققف فاصٚخَٚ ٞزفع ٞععٛرَ ٟهجف عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/02أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
أ٠ٽٵض ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨رشثس ثټٙىثًًن وثټٵيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز خجشؽجه ثٖضنج٠ٶ
وثټٵٌي ثٖضفجىًز ټٽفووه ثټّ٩ىهًز.
وأٸو مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
أ٠ٽٵض ٨رشثس ثټٙىثًًن وثټٵيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز مّصهوٰز ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي وثټم١ى ٟثټ٩جمز ثټىثٴ٩ز
ٍض ثټرشً ٢ثټفووهي ،لٙى٘ج ً من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ومنده ؤوث و٬مٌ وثٖضُضـٌ ٦وثٖضنَثټز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٨عٌس ٘٨ض ٨رشثس ثټٙىثًًن ثټصٍ ټم شنٱؽٌ،
إٜجٰز إٗض ٴنجخپ ٨نٵىهًز ٴٙٲ خهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض شٽٺ ثٖضنج٠ٶَ .ضٰصج ً إٗض أن ٨وه
من أخنجء شٽٺ ثٖضنج٠ٶ خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ثِصٕهووث ؼٌثء شٽٺ ثټٙىثًًن وثټٵنجخپ ثټّجمز
وثٖضؤٴصز.
وه٨ج ثٖضٙوً ثٖضىث٠نني ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي إٗض ثَضخص٩جه ٨ن ثټٙىثًًن وثټٵنجخپ و٨وٿ ٖضّهج
وإخُض ٫ثْضؼهَر ثْضمنٌز ٍض ـجٻ ثټ٩عىً ٘٨ض أؼّجٿ ًٌ٬دز ټٽص٩جمپ م٩هج.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ 89اطٓاً بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ يف ققف طريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢طك ١خبت باؾٛف

[/02أغظطع ]6102/الجىف ـ طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ومّنني وإ٘جخز لمّز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ِىٳ ثټممٌْ ٍض من١ٵز لدض خموًًٌز ثټمدض وثټٕ٩ٲ مفجٰ٥ز
ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثًشٹذ مؽًَر خفٶ أرسر ٸجمٽز مٹىنز ٔ 87مٙج ً م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ ومّننيَ ..ضٰصج ً إٗض أن
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً خٌنهم نّجء
وأ٠ٱجٻ وإ٘جخز لمّز آلًٌن.

اعتؾٗار َٛاطٔ دضا ٤اعتٗزاف أباتؾ ٞيغٝاصت٘ يف فعز٠

[/02أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ٨ ،مٽٌجشه ثَضؼٌثمٌز ٍض ثِصهوثٯ ثْضخًٌجء من ثٖضىث٠نني
وممصٽٹجشهم ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن مىث٠نج ً ثِصٕهو ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن
ثْضخجشيش ټٌّجًشه ثٖضفمٽز خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز ٨نو مٌوًهج من من١ٵز ثټ٩ٌٝز خموًًٌز ٔوث مصىؼهج
نفى موًًٌز ًثٍؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف بٝت ايؾباب ٚفاي ١اؾُباط باؿزٜز٠

[/02أغظطع ]6102/الحديدة – طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خٌض ثټٕدجح ثټٵوًم و٘جټز ثټؽمدجٍ ٍض مفجٰ٥ز
ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً خمٹصذ ثټٕدجح وثټًٌجٜز خجټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ٴٙٱض خٌض ثټٕدجح ثټٵوًم و٘جټز ثټؽمدجٍ خ٩ور ٘ىثًًن مج أهي إٗض شومريهج خٕٹپ
ٸجمپ م ٪ثٖض٩وثس ثټصٍ خوثلٽهج.
وأٔجً إٗض أن ثټٙجټز ثټًٌجٌٜز ثٖض٭ٽٵز وثٖضدجنٍ ثٔضهثًًز ټدٌض ثټٕدجح ٠جټصهج أرضثً خجټ٭ز ؼٌثء
ٴٙٲ ثټ٩ووثن ،مؤٸوث ً ٨وٿ وٴى ٧أي ٜفجًج نصٌؽز ثټٵٙٲ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  877غاص ٠د ١ٜٛعًَٓ ٢اطل غضبَ ٞزَ ١ٜٓأصب

[/02أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لُضٻ ثټـِ 42ج٨ز ثٖضجٌٜز أٸعٌ من ٬ 811جًر ؼىًز ثِصهوٰض
منج٠ٶ ثْضرشثٯ وثټؽٱٌنز وثټٱجو وثټدٽٶ ٌ٬خٍ موًنز مأًح.

يوميات العــدوان

وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثټهّصريًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض منج٠ٶ َضشصؽجوٍ مّجـصهج ؼمٌ٩ج ً لمّز ٸٌٽى وىټٺ ٍض مفجوټز مّصمٌصز
ٔض٨جٴز شٵوٿ أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز شؽجه ثٖضوًنز وًٰ ٪م٩نىًجس ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌشَٴز
ثټًٌج.ٛ

أصبع ١ؽٗزاَ 8@ ٚ ٤قاب َعظُِٗ َٔ ايٓغا ٤يف غاصات عزٚاْ ١ٝعًَ ٢ز ١ٜٓإب

[/02أغظطع ]6102/إب  -طتأنح :
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ  89آلًٌن م٥٩مهم من ثټنّجء ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ منَٻ مىث٠ن خموًنز ؼدٽز خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٭جًر ثټؽىًز أِٱٌس أًٝج ً ٨ن
شهوٿ ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٽمنَٻ ثټيي ش ٌٛ٩ټٽٵٙٲ وإټفجٳ أرضثً ٸدرير ٍض ٨وه من ثٖضنجٍٻ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٰؽٌ ثټٌىٿ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ـٍ
ؼجم ٪ثټٌـمن خموًًٌز ثټ٥هجً خمفجٰ٥ز إح ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٭جًر أِٱٌس ٨ن شومري ثٖضنَٻ
وشرضً ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر خأرضثً مصىِ١ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أنه ټم شٵ ٪أي ٜفجًج أو إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ نصٌؽز هيه ثټ٭جًر.
ؤهوس موًنز إح مّجء أمْ شفٽٌٶ ٸعٌٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛاطٓني يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ عًْ ٢كٜ ٌٝغًح

[/02أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٔجـنز نٵپ ومفپ ش٭ٌري
ًٍىس ٌِجًثس خمن١ٵز نٵٌپ ًّٽق موًًٌز خُضه ثټٌوُ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وىٸٌ مٙوً مفيل خموًًٌز خُضه ثټٌوُ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ِجبٶ ثټفجٰٽز و٘جـذ
ثٖضفپ ٴو ثِصٕهوث إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ټٽٕجـنز ثټصى ٸجنض شنٵپ ٸمٌز من ًٍض ثټ١دن
خ٭ٌ ٛشّىًٵه ٍض ثْضِىثٳ ثٖضفٽٌز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً ٴجٌ٠ر ٸجنض مفمٽز خٌمپ خنجء "نٌْ" وټم
شّٱٌ ٨ن ٜفجًج.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ مثإ غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/02أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من مفجٰ٥ز
٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ثټٌىٿ من١ٵز ثټ١ٽق خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ،وأًخ ٪معٽهج ٘٨ض من١ٵز ٘رب موًًٌز ِفجً..
مٕريث ً إٗض أن ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ٘٩ور وٸيث موًًٌجس
ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف اؾغض ايضابط بني قافظيت َأصب ٚفٓعا٤

[/02أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ثټؽرس ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ٘ن٩جء ومأًح ٍض من١ٵز
ـٽفُضن خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً ٍض رش٠ز ثٖضوًًٌز أن رضح ٠ريثن ثټ٩ووثن ټٽؽرس ًهوٯ إٗض ٌ٨ٴٽز ـٌٸز ثټنٵپ
وثټفٌٽىټز هون و٘ىٻ نجٴُضس ثټنٱ ٢وثټ٭جٍ إٗض ثټ٩ج٘مز ٍض ثِصهوثٯ وثٜق ټٽدنٌز ثټصفصٌز
وـٙجً ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

ايطفٛي ١مش ١ٝفاصخ ١يف ٚد٘ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيف ائُٝ

[/02أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثټ١ٱٽز ثټٕهٌور ٍهىً خنض ِ٩وون خن ـٌجن آلٌ ٜفجًج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٘٨ض من١ٵز ـٌوثن ٍض
٘٩ور ٔ -جهو خٌا ٘٨ض ٔنج٨ز ؼٌٿ آٻ ِ٩ىه ٍض ثټٌمن.
ٜفجًج ثټ٩ووثن من ثْضخًٌجء ثْض٠ٱجٻ أمعجٻ ٍهىً وٴدٽهج ٸعريون رصلز م٥ٽىٿ ِصدٵى شص٩جٗض
ټصّصفٌپ نرصث ً ټن شمٽٱه ٨وثټز ًح ثټّمجء مهمج شدؽق ثټٵجشپ خٝفجًجه من ثْضخًٌجء
وثٖضّص٩ٝٱني.

َٓظُ ١ايعف ٛايزٚي ١ٝتؤنز اعتٗزاف ايعزٚإ عً ٢املٓاطل ايغهاْٚ ١ٝتزع ٛيتؾهٌٝ
ؾٓ ١يًتشكٝل

[/00أغظطع ]6102/زوما ـ طتأنح:
ثشهمض من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن خجِصهوثٯ ثٖضنج٠ٶ ىثس ثټٹعجٰز
ثټّٹجنٌز ثټ٩جټٌز  ..هثٌ٨ز ثْضمم ثٖضصفور ټصٕٹٌپ ټؽنز هوټٌز ټٽصفٵٌٶ ٍض وٴى ٧ؼٌثبم ـٌح.
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض شٵًٌٌ أ٘وًشه ثټٌىٿ ثټعُضظجء ،إن ثټهؽمجس ثټؽىًز ثټصٍ نٱيهج ثټصفجټٲ
ثټّ٩ٹٌي ٘٨ض ثټٌمن لٽٱض "ِٽّٽز هثمٌز من ثټٝفجًج ثٖضونٌني" .
وأوٜق شٵًٌٌ ثٖضن٥مز وثٖضٹىن من ٘ 41ٱفز ،أن ظمجن هؽمجس نٱيهج ثټصفجټٲ لُضٻ ٔهٌي
ًىنٌى وًىټٌى ثٖضجٌٜني شّددض خمٵصپ ٔ 828مٙج ً م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن

يوميات العــدوان

هنجٷ نّٵج ً من ثټ٭جًثس ًّصهوٯ ثٖضنج٠ٶ ىثس ثټٹعجٰز ثټّٹجنٌز ثټ٩جټٌز ٍض ثټٌمن وٍض م٥٩م
ثټفجَضس ټم ًمٹن شفوًو وؼىه أي هوٯ ّ٨ٹٌي ٴًٌذ.
وٴجټض ٸدرير مّصٕجًي من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز ټٕؤون ثْضٍمجس "هونجشٌُض ًوٰريث"ًٙ :ىً ثټصٵًٌٌ
خصٱجٌ٘پ مٌو٨ز ِٽّٽز ثټوٿ وثټٵصپ وثټصومري ٍض ش َ٩و٨ون ثټنجؼمز ٨ن هؽمجس معرير ټٽٌ٨ذ
ًمٹن ث٨صدجًهج ؼٌثبم ـٌح ".
وأٔجًس "هونجشٌُض ًوٰريث" إٗض ثٌ١ٜثً ثٖضونٌني ټٽٱٌثً من ثټهؽمجس ثټؽىًز ثټّ٩ىهًز وشدجهٻ
ثټنريثن خني ثْضٌ٠ثٯ ثٖضصٵجشٽز ..هثٌ٨ز ثْضمم ثٖضصفور ټى ٪ٜټؽنز هوټٌز ټٽصفٵٌٶ ٍض "ؼٌثبم
ثټفٌح".

? 8غاص ٠يطريإ ايعز ٚايغعٛر ٟايػاؽِ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/02أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬ 88جًر ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز من مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وـٽٱجءه ٔن ثټٌىٿ ٬ 88جًر ٘٨ض موًًٌز ٸصجٯ وِجٴني خ٩ٙور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًًٌز ٸصجٯ خـ ٬ 86جًر منهج ٬ 84جًر ٘٨ض
من١ٵز ثټٱٌ ،٧إٜجٰز إٗض ٬جًشني ٔنهج ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز ثٖضٌثٍٿ خموًًٌز
ِجٴني مّصهوٰج ً مفُضس شؽجًًز شجخ٩ز ټٽمىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز خمن١ٵز ثٖضٌثٍٿ ٸجنض شٌٜ٩ض ټٵٙٲ ؼىي
ِجخٶ أهس إٗض شومري وثـرتثٳ ٸمٌجس ٸدرير من ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ٍض شٽٺ ثٖضفُضس.
ٍ

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َز ١ٜٓبضاقؿ مبشافظَ ١أصب بغبع غاصات

[/00أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ موًنز خٌثٴٖ ثټصأًًمٌز ثټىثٴ٩ز خموًًٌز مؽًَ مفجٰ٥ز
مأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ثٖضوًنز خّد٪
٬جًثس ؼىًز لٽٱض همجًث ً ٸدريث ً ٍض أِىثًهج ثْضظًٌز وثٖض٩دو ثټصجخ ٪ټهج.
وش٩و موًنز خٌثٴٖ ثْضظًٌز من أٴوٿ ثٖضون ثټصأًًمٌز ٍض ثټٌمن وـجرضر ثټووټز ثٖضٌ٩نٌز.

يوميات العــدوان

إفاب ١عؾضَٛ ٠اطٓني يف غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١ايغٗٛب٘ بٓك ٌٝبعزإ
بإب

[/00أغظطع ]6102/إب ـ طتأنح:
أٌ٘ذ ٨رشر مىث٠نني خؽٌثؿ ـجټز خٝ٩هم لٌ١ر ٍض ٬جًر ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز
ثټّهىخه خنٵٌپ خ٩وثن موًًٌز ًًٲ إح خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر أهس إٗض وٴى ٧هيه ثٔض٘جخجس خجٔضٜجٰز
إٗض شرضً ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ ٍض ثٖضن١ٵز.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ألٌي ٘٨ض ثټنٵ١ز ثْضمنٌز خمن١ٵز ٔدجن نٵٌپ
ثټٌّجنى ٍض إح إَض أنه ټم ًّٱٌ ٨ن هيه ثټ٭جًر أي ٜفجًج أو إ٘جخجس.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ًىٿ أمْ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًنز ؼدٽز ثټصجًًمٌز أهس
إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وإ٘جخز  89آلًٌن م٥٩مهم من ثټنّجء ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن
منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خ٩ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز خ٭جًر أهس إٗض شومري ثٖضنَٻ وشرضً ثٖضنجٍٻ وثٖضفجٻ
ثټصؽجًًز ثٖضؽجوًر خأرضثً مصٱجوشز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ  8:غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١يف قافظ ١اؿزٜز٠

[/00أغظطع ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ موًنز ثټفوًور وثټٌٌ٘ٲ ًٴم "  " 8و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ وٸيث مٌنجء ثټفجوًجس مج أهي إٗض
نٕىح ـٌثبٶ ٸدرير ٍض ًٌ٘ٲ ومٌثٰٶ مٌنجء ثټفوًور ٘٨ض ِجـپ ثټدفٌ ثْضـمٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ ثټٌٌ٘ٲ  ، 7ٸًٌن ثټٌٌ٘ٲ ، 6
ثټٌٌ٘ٲ  ، 8وٸيث هنجؼٌَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ثټفوًور
وموًًٌجشهج.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚدضح  :آخض ٜٔدضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١صاطح بقعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز ًثٍؿ خ٭جًشني.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًثٍؿ أهس إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ ظُضظز آلًٌن ،إٜجٰز إٗض ِض ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً أـوظض أرضثًث ً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټفٌخٍ م٠ ٪ريثن ثْضخجشيش وثَضِصُ١ض ٧شىث٘پ شفٽٌٵهج ثٖضٹعٲ ٘٨ض
موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ولٙى٘ج ً ثٖضنج٠ٶ ثٖضفجىًز ټٽفووه م ٪ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز.

يوميات العــدوان

ققف َهجف يطريإ األباتؾَٚ ٞزفع ١ٝايعز ٚايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١ايكُع بقعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثْضخجشيش ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي هؽىمج ً مٹعٱج ً ٘٨ض من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
مٙجهً مفٽٌز خ٩ٙور أٸوس ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثْضخجشيش ثِصهوٯ ثټٌىٿ
من١ٵز ثټٵم ٪خٹصجٯ خأٸعٌ من ٘ 45جًولجً،إٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ موٌٰ٩ز ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثٖضن١ٵز ىثشهج خأٸعٌ من  61ٴيًٱز موٌٰ٩ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 88جًر ؼىًز ٘٨ض
منج٠ٶ مصٱٌٴز من ٘٩ور منهج موًًٌز ًثٍؿ ومن١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً ومنج٠ٶ ألٌي
مّصهوٰج ً خٌىس ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهٌو و٨رشر ؼٌـى ظُضظز منهم ؼٌثـهم لٌ١ر.

تغع ١ؽٗزا َٔ ٤ايٓغاٚ ٤األطفاٍ يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟهل ١٦ٝتطٜٛض تٗاَ١
باؿزٜز٠

[/00أغظطع ]6102/الحديدة – طتأنح:
ثِصٕهو  6أ٠ٱجٻ وظُضط نّجء نصٌؽز ټٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض هٌةز ش١ىًٌ
شهجمز ٍض ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ هٌةز ش١ىًٌ شهجمز مج أهي إٗض ثِصٕهجه شّ٩ز مىث٠نني ِصز أ٠ٱجٻ ،منهم ثظنجن ٍض ٨مٌ
ومدجن ومنجٍٻ ِٹنٌز.
ِنز إٜجٰز إٗض ِض نّجء وشومري ثټهٌةز
ٍ

ايْٝٛٝغٝف Aاصتفاع عزر مشاٜا أطفاٍ اي ُٔٝدضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟإىل ?@ :قتٝالً

[/02أغظطع ]6102/نيىيىزك  -طتأنح:
أ٨ٽنض من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱىټز (ًىنٌّٲ) ثًشٱج٨ ٧وه ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي وثټ٩نٲ
من ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن إٗض  498ٴصٌُضً و 611مٙجح ..مفيًر من ش ٌٛ٩ثْض٠ٱجٻ ثټٌمنٌني ټٽٵصپ
وثټصٕىًه خٕٹپ ًىمٍُٰٝ ،ضً ٨ن ثِضظجً ثټنٱٌّز ثٖضٌو٨ز ٨ٽٌهم مّصٵدُضً.
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض شٵًٌٌ أ٘وًشه شفض ٨نىثن " ثټٌمن٠ ..ٱىټز مهوهر " أن مصىِ٨ ٢وه ثْض٠ٱجٻ
ثټيًن ًُٵصٽىن أو ًٕىهىن ٍض ثټٌمن ًٙپ إٗض  8أ٠ٱجٻ ًىمٌج ً مني شٙج٨و ثټ٩نٲ ٍض ثټٌمن ٴدپ
أًخ٩ز أٔهٌ.
وـيً ثټصٵًٌٌ وثټيي ًّٽ ٢ثټٝىء ٘٨ض ثْضخ٩جه ثٖضمصٽٱز ټٓضٍمز ثټصٍ شىثؼه ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن،
ممج ٌ٠ثټنَث ٧وأرضثًه وأن ثټنَثَ ٧ض ًومٌ ـٌجر ثْض٠ٱجٻ ثِضن ٰٵ ،٢خپ ٌِٹىن ټه آظجً مٌو٨ز
٨ٽٌهم ٍض ثٖضّصٵدپ أًٝجً.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٗض أن  81مُضًني ٠ٱپ ٍض ثټٌمن أ٘دفىث خفجؼز مُٽفز ټٽمّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ،لج٘ز وأن
 81خجٖضجبز من ِٹجن ثټٌمن هم هون ِن ثټـ  88وٍض ثټىٴض ثټيي خٽٮ ٨وه ثٖضىث٠نني ثټٌمنٌني
ثټنجٍـني من خٌىشهم خّدذ ثټفٌح مٽٌىن وظُضظمجبز أټٲ ٔم.ٚ
وشٌ١ٳ ثټصٵًٌٌ إٗض ثْضخ٩جه ثٖضمصٽٱز ټٓضٍمز ثټصٍ شىثؼه ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن ومن أخٌٍهج شٙج٨و
ثټ٩نٲ مني خوء ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ٍض مجًُ ثٖضجيض وشّدده خمٵصپ ٠ 498ٱُضً ٘٨ض ثْضٴپ وإ٘جخز
 615آلًٌن ،وٸيث شٝج٨ٲ ٨وه ثْض٠ٱجٻ ثٖضؽنوًن أو ثٖضّصمومني ٍض ثټنَث ٧وثټيي ثًشٱ ٪من 856
٠ٱُضً ٨جٿ 4182ٿ إٗض ٍ 477ض ثټ٩جٿ ثټؽجًي ..مصىٴ٩ج ً ثًشٱج ٧ثټ٩وه ټٌٙپ ٨وه ثْض٠ٱجٻ ثټيًن
ً٩جنىن من ِىء ثټص٭يًز خنهجًز ثټ٩جٿ ثټؽجًي إٗض مٽٌىن إٗض  8.8مٽٌىن ٠ٱپ.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن  85مٽٌىنج ً و 411أټٲ ٔمٍ ٚض ثټٌمن ٬ري ٴجهًًن ٘٨ض ثټى٘ىٻ إٗض ثټٌ٨جًز
ثټٙفٌز ثْضِجٌِز ،خ٩و إُ٬ضٳ  911مٌٰٶ ٘فٍ مني  46مجًُ ثٖضجيض.
وً٘و ثټصٵًٌٌ ـجؼز  41مٽٌىنج ً و 211أټٲ ٔم ٚټٽمّج٨ور ٍض شأمني ثټٵوًر ٘٨ض ثټى٘ىٻ
ټٽمٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ وثټفٱج٨ ٣ٽٌهج وىټٺ خّدذ نٵ ٚثټىٴىه وثټرضً ثټيي ټفٶ خجټدنى
ثټصفصٌز وثن٩وثٿ ثْضمنَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثْضٍمز ٍض ثټٌمن شّددض ٍض ـٌمجن ثْض٠ٱجٻ من ثټص٩ٽٌم ،ـٌغ شم
إُ٬ضٳ  4آَضٯ و  611موًِز مج أظٌ ٘٨ض مٽٌىن و 811أټٲ ٠ٱپ.

اْتؾاٍ دجح ; أطفاٍ يف دضمي ١اعتٗزاف ْكابَ ١عًُ ٞعُضإ يرتتفع اؿق ١ًٝإىل 98
ؽٗٝزاً

[/02أغظطع ]6102/عمسان – طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٔهوثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضٹصذ نٵجخز ثٖض٩ٽمني خمفجٰ٥ز ٨مٌثن
أمْ إٗض ٔ 48هٌوثً.
وأوٜق خُض ٫ټىٍثًر ثټوثلٽٌز شّٽمض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) نّمه منه أن  5ؼعغ شم
ثنصٕجټهج ثټٌىٿ من شفض ثْضنٵج ٛمنهج  2ؼعغ ْض٠ٱجٻ شرتثوؿ أ٨مجًهم خني ٨ 84-9جمجً.
وأٔجً إٗض أن ؼعغ ثټٕهوثء هم من ِٹجن ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ٖضٹصذ نٵجخز ثٖض٩ٽمني وثټصٍ شومٌس
ؼٌثء ثټٵٙٲ وثټدجټٮ ٨وههج  88منََض ً  4منهج همٌس ٸٽٌجًٌٰ ،مج أٌ٘دض خٵٌز ثٖضنجٍٻ خأرضثً
مجهًز ؼٌّمز ،إٗض ؼجنذ شرضً ٌِ 7جًثس خأرضثً خجټ٭ز ٸجنض مصىثؼور ٍض ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ
ټٽمن١ٵز ثٖضّصهوٰز.

< 8غاص ٠يطريإ ايعز ٚايغعٛر ٟايػاؽِ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/02أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬ 85جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
مني ثټٙدجؿ ـصى ثِضن ٬ 85جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ،منهج أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵم٪

يوميات العــدوان

خجټدٵ ٪خموًًٌز ٸصجٯ ،وأًخ ٪ألٌي ٘٨ض من١ٵز رشوه وؼدپ مٌ ٧خموًًٌز ٸصجٯ وِد٬ ٪جًثس
ألٌي ٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٙجمز ؤوثء خموًًٌز ٔوثء أًٝج ً أهس إٗض شومري ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وأـوظض أرضثًث ً ٸدرير ٍض مَثً٨هم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن شفٽٌٶ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٸجن مٹعٱج ً مني وٴض مدٹٌ من ٘دجؿ ثټٌىٿ وَض ٍثٻ
مّصمٌث ً ـصى ثِضن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َعغهض نٛفٌ مبزٜض ١ٜفضٚاح قافظَ ١أصب

[/02أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض مّ٩ٹٌ ٸىٰپ خموًًٌز
رصوثؿ مفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ ثټؽٱٌنز وثټدٽٶ وِو مأًح ثټٵوًم

اعتؾٗار َٛ 8:اطٓاً ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜضٜيت اينشٞ
ٚايظٖض ٠باؿزٜز٠

[/02أغظطع ]6102/الحديدة  -طتأنح :
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
موًًٌصٍ ثټٝفٍ وثټَهٌر خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وثٖض١ج٨م ٍض موًًٌز ثټٝفٍ مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً وإ٘جخز
ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ هٌ٨ض إٗض ثٖضن١ٵز َضنصٕجٻ ثټٝفجًج
من شفض أنٵج ٛثٖضدجنٍ ثټصٍ همٌهج ثټٵٙٲ ـٌغ مجٍثټض شىث٘پ ٨مٽهج ٍض ثنصٕجٻ ثټٝفجًج
وإِ٩جٯ ثٖضٙجخني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىث٠نج ً ثِصٕهو ٍض من١ٵز لمٌْ ثټىث٥٨جس خموًًٌز ثټَهٌر ؼٌثء
ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټنجٴٽصني مفمٽصني خجٖضٌجه ثٖض٩ونٌز ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل مبشافظ ١فٓعا٤

[/02أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ٨وه من موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ثټٌ٩ٴىح ٍض من١ٵز ؼفجنز خموًًٌز لىَضن خممْ ٬جًثس أهس إٗض شومري لَثن
ثٖضٌجه ثټصجخ ٪ټٽمؽٽْ ثٖضفيل هون ـووط لّجبٌ خرشًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ أًٝج ً موًًٌجس خنٍ ـٌٕٖ
وأًـذ ونهم ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ منج٠ٶ ٬رضثن وؼدپ ثټمٝم ٍض
موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خعُضط ٬جًثس وٸيث خٌض ثټٵٙري ومفپ ثټوًح ٍض موًًٌز أًـذ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً منَٻ هًهم أخى ټفىٿ ٍض مفپ مٽق
خموًًٌز نهم خ٭جًشني ؼىًصني وټم شّٱٌ ٨نهج أي أرضثً خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصات د ١ٜٛمبأصب

[/61أغظطع ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
ؼنىح موًنز مأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٭جًشني
ؼىًصني مٱٌٳ ثټّو ،و٬جًشني ٘٨ض موًنز مأًح ثټٵوًمزٌٰ ،مج ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټؽٱٌنز،
ٌٰمج ټم شصمٹن ثٖضٙجهً من مٌٰ٩ز ـؽم ثټمّجبٌ وثْضرضثً ثټنجؼمز ٨ن شٽٺ ثټ٭جًثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مثإ غاصات عًَ ٢زٜضٜيت ُٖزإ ٚأصسب مبشافظ ١فٓعا٤

[/61أغظطع ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌصٍ هموثن وأًـذ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ أًثًٍ ٛثٌ٨ز ٍض من١ٵز ثټفٵز خموًًٌز هموثن خّد٬ ٪جًثس وټم شنؽم ٨نهج أي أرضثً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز خٌض أخى نٕ١جن خموًًٌز
أًـذ هون وٴى ٧أي لّجبٌ خرشًز.

أنجض َٔ < 9غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عً ٢عزر َٔ َزٜضٜات فعز٠

[/61أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 45جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌجس ـٌوثن وٸصجٯ وخجٴم خ٩ٙور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
مني ثټٙدجؿ ـصى ثِضن أٸعٌ من ٬ 45جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز وثهي ټٌه ومٌثن خموًًٌز ـٌوثن
ومن١ٵز آٻ مؽو ٧خموًًٌز خجٴم وثټٵم ٪خٹصجٯ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثِصهوٯ خ٩رشًن ٬جًر ؼىًز من١ٵز مٌثن ووثهي ټٌه خموًًٌز ـٌوثن
مّصهوٰج ً ثټم ٢ثټ٩جٿ وخٌىس ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض شومري ظُضظز منجٍٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي
مؽجوًر ونٱىٳ ٨وه من ثٖضىثيش وثْض٬نجٿ شفض ًٸجٿ شٽٺ ثٖضنجٍٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف كتًف َٓاطل ٚقافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/61أغظطع ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ منج٠ٶ وموًًٌجس ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس مّصهوٰج ٴًٌز ثټصنجخٹز خمن١ٵز ٰؾ ـٌ ٛمج أهي إٗض إ٘جخز ظُضظز مىث٠نني ..مدٌنج ً أن
ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ثِصهوٰض ثټٵج٨ور ثټدفًٌز ٍض ـني ثِصمٌ شفٽٌٶ ثټ١ريثن
خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ثټفوًور وموًًٌجشهج.
وأٔجً ثٖضٙوً ٘٨ض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض نٵ١ز أمنٌز خص َ٩و٬جًر
ألٌي ثِصهوٰض مًَ٨ز ټٽووثؼن ،و٬جًثس ٘٨ض ثټٵرص ثټؽمهىًي ومفٌ١هَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٬جًشني
ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٰض م٩هو ثټٵىثس ثټؽىًز ٍض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ وِد٬ ٪جًثس ٘٨ض ٴج٨ور
ثټوًٽمٍ ثټؽىًز.
وىٸٌ ثٖضٙوً ثْضمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ ـمٌو ٴندىً ٍض من١ٵز أًـذ
خأًخ٬ ٪جًثسٌٰ ،مج ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس موًًٌز ًثٍؿ وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز
ٸصجٯ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ  :إن ٴىثس موٌٰ٩ز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٵض  55ٴيًٱز ثِصهوٰض من١ٵصٍ ثټٵم ٪وثٖضٽٌپ
خموًًٌز ٸصجٯ وٸيث ثِصهوٰض من١ٵصٍ ثًدجه وِفجً ثټٕجٿ خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز ،خجٔضٜجٰز إٗض
ٴٙٲ موٰ ٍ٩من مىٴ ٪ؼدپ ٴٌْ ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ ثټفووهًز".
وخني ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ خممْ ٬جًثس موًًٌز خجٴم وٸيث أًخ٬ ٪جًثس
٘٨ض من١ٵصٍ آٻ ثټَمجؿ وثټّوثه خموًًٌز خجٴم خ٩ٙور ..مىٜفج ً أن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز
نٱيهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض م١ج٨م ومفُضس شؽجًًز خموًًٌز ثټٝفٍ مفجٰ٥ز
ثټفوًور.
وأٜجٯ :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ٨ٵجن خٽفؾ ،وثِصهوٯ خصّ٪
٬جًثس موًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز ،ؤن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټفَٿ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ وٸيث
٬جًشني و٘ 81ىثًًن أخجشيش و 45ٴيًٱز هجون ٘٨ض من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور ".

يوميات العــدوان

وثلصصم ثٖضٙوً خجټٵىٻ :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ
هموثن وأًـذ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء مّصهوٰج ً منَٻ خٌض أخى نٕ١جن خ٭جًر ؼىًز هون وٴى ٧لّجبٌ
خرشًز ".

اصتفاع عزر مشاٜا فظص ٠طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيف تعظ إىل  =:ؽٗٝزاً ٚأنجض َٔ َ <7قاباً

[/60أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ٜفجًج ثٖضؽًَر ثټىـٌٕز ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ثټفٍ ثټّٹنٍ
خمن١ٵز ٘جټز خموًنز ش َ٩إٗض ٔ 64هٌوث ً خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء وأٸعٌ من  51مٙجخجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ
ثنصٕٽض ٨رشًن ؼعز ؼوًور من شفض أنٵج ٛثٖضنجٍٻ وثٖضدجنٍ ثټصٍ همٌهج ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
ثٖض٩جهي.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز ٘جټز خموًنز شَ٩
مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض شومري  5منجٍٻ وشرضً ٨وه آلٌ من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/60أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ وموًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم وـٽٱجءه ٔن مني ثټٙدجؿ ٨رشثس ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خ٩ٙور مّصهوٰج ً
من١ٵز ثټٵم ٪وثټٱٌ ٧خٹصجٯ وخنٍ م٩جى وثٖضّٽفٵجس خموًًٌز ِفجً ومنج٠ٶ خموًًٌز ثټ٥جهٌ
وـٌوثن وًثٍؿ ،أـوظض همجًث ً هجبُضً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم ومفُضشهم ثټصؽجًًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شفٽٌٵج ً مّصمٌث ً ومٹعٱج ً ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ وموًًٌجس
٘٩ور ،لٙى٘ج ً ثٖضنج٠ٶ ثٖضفجىًز ټٽفووه م ٪ثټّ٩ىهًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ  89غاص ٠د ١ٜٛعًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/60أغظطع ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٽٌٽز أٸعٌ من ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثٖضموًر ومٱٌٳ ثټٌٝٶ خّض ٬جًثس ؼىًز ،ٸمج ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ مجُ خ٭جًشني
ؼىًصني وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض مٱٌٳ ثټؽىٯ وثټم ٢ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء ومأًح.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛاطٔ دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طكَ ١ضإ مبزٜض ١ٜسٝزإ
بقعز٠

[/60أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز مٌثن َ٨ټز وټو ٨مٌ
خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ
خّض ٬جًثس ؼىًز من١ٵز مٌثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
ثٖض٩جهي ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٌٌ٘ٱجس ٍض ٸصجٯ وٸيث ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز خنٍ م٩جى ٍض
موًًٌز ِفجً خ٩ٙور.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر اعتٗزاف٘ حملافظ ١اب

[/66أغظطع ]6102/إب  -طتأنح :
ٴجٻ مٙوً أمنى خمفجٰ٥ز إح إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٽٌٽز ثٖضجٌٜز من١ٵز ثټنؽو
ثْضـمٌ خمفجٰ٥ز إح وأٌ٘ذ ٘٨ض إظٌه مىث٠ن خ٩و شومري منَټه خٕٹپ ٸيل.
وأٜجٯ ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًٝج ً ٬جًشني ٘٨ض مّ٩ٹٌ
ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خمن١ٵز ٔدجن خئح إَض أنه ټم ًفوط أي أرضثً أو لّجبٌ خرشًز نصٌؽز هيه
ثټ٭جًثس.
وشجخ ٪ثٖضٙوً ثْضمنٍ إن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي نٱي أًٝج ً ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټٌخجي خموًًٌز ؼدٽز
وټم ًّٱٌ ٨نهج أي إ٘جخجس أو لّجبٌ خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصات د ١ٜٛعً ٢قافظَ ١أصب

[/66أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز مأًح ثِصهوٰض مّصٕٱى
ثټؽٱٌر ثټ٩جٿ وِٹن ثْض٠دجء ومدنى إهثًر ثْضمن خموًًٌز مؽًَ.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مّصٕٱى
ثټؽٱٌر ثٖضّصٕٱى ثټىـٌو ٍض موًًٌز مؽًَ خ٭جًشني أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض مٽفٵجس ثٖضّصٕٱى
وِٹن ثْض٠دجء.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس ؼىًز مدنى إهثًر ثْضمن خموًًٌز
مؽًَ ممج أهي إٗض شومري ثٖضدنى خٕٹپ ٸيل.

يوميات العــدوان

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ ٜغتعضض تكضٜض ٜ٘األعبٛع ٞؾضا ِ٥ايعزٚإ ٚعُال٘٥

[/66أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ـمپ ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ثټٌمنٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ،ثْضمم ثٖضصفور ومؽٽْ
ثْضمن ثټووذ  ثٖضّؤوټٌز ثټٹجمٽز ٨ن ثټؽٌثبم ثټصٍ ًٌشٹدهج ثټ٩ووثن و٨مُضؤه ٍض ثټوثلپ خفٶ ثټٌمنٌني
ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس ومنهج ؼٌثبم ثٔضخجهر وثټّفپ ثټصٍ ـوظض ٍض مفجٰ٥ز ش َ٩ثْضِدى ٧ثٖضجيض.
وه٨ج ثَضبصُضٯ ٍض مؤشمٌه ثټٙفٱٍ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټٌىٿ وثټيي ثِصٌٰ ٌٛ٩ه شٵًًٌٌه ثټصجِ٪
٨رش وثټ٩رشون خمٙىٗ ؼٌثبم شفجټٲ ثټ٩ووثن ٘٨ض ثٖضونٌني ٍض ثټٌمن ،إٗض شٕٹٌپ ټؽنز شفٵٌٶ
هوټٌز ٍض ؼٌثبم ثټفٌح وثٔضخجهر ٜو ثٔضنّجنٌز من ٴصپ وِفپ وإـٌثٳ.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن لُضٻ ً 851ىمج ً لٽٲ آَضٯ ثټٵص٘ض وثټؽٌـى
ثٖضونٌني إٗض ؼجنذ شومري ثټدنٌز ثټصفصٌز ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض م٥٩م ثٖضون ثټٌمنٌز ،م ٪ثِصمٌثً
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټ١ريثن هوٻ ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ٘٨ض ثٖض١جًثس وثٖضىثنت وثٖضنٕآس
ثَضٴصٙجهًز وثټصؽم٩جس ثټّٹجنٌز ،وٴ ٪١ثټٌ١ٳ أمجٿ ثْض٨مجٻ ثٔضنّجنٌز وو٘ىٻ ثٖضّج٨وثس
ثٔض٬جظٌز.
ّ
وخني أن إؼمجذ  ٜفجًج ٬جًثس شفجټٲ ثټ٩ووثن من ثٖضونٌني خٽٮ لُضٻ ً 851ىمجً 86 ،أټٱج ً و452
ٔمٙجً ،وخٽٮ ٨وه ثټٕهوثء  2آَضٯ و 614مىث٠ن منهم  8819أ٠ٱجٻ و 865ثمٌأر و4648
ًؼُضًٌٰ ،مج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  88أټٱج ً و 654مىث٠نج ً منهم ٠ 949ٱُضً و 8125ثمٌأر و 9آَضٯ
وً 678ؼُضً.
وثِص ٌٛ٩ثټصٵًٌٌ أخٌٍ ثټؽٌثبم لُضٻ ثْضِدى٨ني ثْضلريًن وثټصٍ شمعٽض خجِصمٌثً ثټفٙجً ٬ري
ثټٵجنىنٍ وثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن ممٽٱج ً و٩ٜج ً إنّجنٌج ً ٸجًظٌج ً وخٽوث ً منٹىخز ،وثټٵٙٲ ثټؽىي ٘٨ض
مٵٌ نٵجخز ثٖضهن ثټص٩ٽٌمٌز وثټرتخىًز وًثؿ ٜفٌصهج ثِصٕهجه ٨وه ( )48م٩ٽمج ً وشٌخىًج ً خٌنهم
٠ٱُضن ،وؼٌؿ ( )48م٩ٽمجً ،وٴٙٲ مٌنجء ثټفوًور ومٌنجء ثٖضمج وم١جً ٘ن٩جء ثټووذ ،
وثِصهوثٯ موًًٌز ثټؽٌثـٍ خمفجٰ٥ز ثټفوًور مىهًج ً خفٌجر  81أٔمجُٰٗٝ ،ضً ٨ن ٴٙٲ
منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز لذ وثټٕ٩ٲ ٍض ثټؽىٯً ،ثؿ ٜفٌصهج ٔ 88هٌوث ً خٌنهم  6نّجء و2
أ٠ٱجٻ وموًًٌز ؼدٽز خمفجٰ٥ز إح ثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ٔ 5هوثء و 89ؼًٌفجً.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أنه ټم ًٹن آلٌ شٽٺ ثټؽٌثبم ثًشٹجح ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي أمْ ثټؽم٩ز ؼًٌمز
ـٌح ٍض ثټفٍ ثټّٹنٍ خمن١ٵز ٘جټز خموًنز ش َ٩ـٌغ و٘پ ٨وه ثټٕهوثء ٔ 64هٌوث ً خٌنهم
أ٠ٱجٻ ونّجء وأٸعٌ من  51مٙجخجً ،وشومري  5من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.
وٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ شفوط ٔهىه ٌ٨جن ـىٻ وٴجب ٪ؼٌثبم ثٔضخجهر وثټصٙٱٌز ثټٌ٩ٴٌز ثټصٍ ٠جټض
أرسر ثټٌمٌمز خمفجٰ٥ز ش َ٩من ٴدپ ٨مُضء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي و٨نجرص ثټٵج٨ور.
وه٨ج ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ،ثٖضٵًًٌن ثټمىثٗ ٍض ثْضمم ثٖضصفور ولج٘ز مٵًٌ
ثټ٭يثء ،ومٵًٌ ثټصمٌٌَ ثټ٩نرصي ،ومٵًٌ ثټٵصپ لجًػ ثټٵجنىن ،وثٖضٵًٌ ثټمجٗ خجٔضًهجح ټصفمپ

يوميات العــدوان

مّؤوټٌصهم ثْضلُضٴٌز وثٔضنّجنٌز وًٍجًر ثټٌمن وثَضُ٠ض٘٨ ٧ض ثټؽٌثبم ثټصٍ ثًشٹدصهج هوٻ ثټصفجټٲ
خٵٌجهر ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز.
ٸمج ه٨ج وِجبپ ثْضُ٨ضٿ وثْضمم ثٖضصفور وثٖضن٥مجس ثټووټٌز وخجْضل ٚثټ٩ٱى ثټووټٌز،وهٌىمن ًثًصْ
ووثشٖ وثِضټٌجس ثٖض٩نٌز خجٔضًهجح ٍض ثْضمم ثٖضصفور ټصّٽٌ ٢ثټٝىء ٘٨ض ثټؽٌثبم ثټصٍ شٌشٹدهج
ؼمج٨جس ثټٵج٨ور وهث ٖ٨وثٖضؽمى٨جس ثټصٹٱريًز ثٖضمىټز من ثټّ٩ىهًز خجٖضجٻ وثټُّضؿ وً٘و
وشىظٌٶ أ٨مجټهج ثٔضؼٌثمٌز وإُ٨ضن شٵجًًٌ ٨ن ؼٌثبم هيه ثټؽمج٨جس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات اؾ ١ٜٛعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/66أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټٌىٿ ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن أٸعٌ من ٬ 41جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ِفجً وأٸعٌ من ٬ 44جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ـٌوثن
وثټ٥جهٌ ومنج٠ٶ مؽجوًر ټهمج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ـٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء موًنز ٘٩ور
وٜىثـٌهج وٸيث موًًٌجس ومنج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ اعتٗزاف املكاص اـزَٚ ١ٝايتُٓ ١ٜٛبايبٝنا٤

[/60أغظطع ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ مّصٕٱى ثټٕهٌو ٌِٲ ثټّىثهي خموًًٌز ثټّىثهًه
خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء خعُضط ٬جًثس همٌس مدنى ثٖضّصٕٱى وِٹن ثْض٠دجء وأټفٵض ثټرضً خٹپ
مفصىًجشه هون أن شمٽٲ أًز إ٘جخجس خرشًز خ٩و إلُضبهج.
وأٸو مٙوً مفيل أن ثټ١ريثن ٴٙٲ ٰؽٌ ثټٌىٿ ثٖضّصٕٱى ثټيي ًٵوٿ لومجشه ټرشثبق وثِ٩ز ٍض
ثٖضوًًٌز وهمٌ ؼمٌ ٪مفصىًجشه وأؼهَشه ثټ١دٌز.
وٍض موًنز ثټدٌٝجء ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨رشًن ٬جًر ٘٨ض مدجنٍ ثٖض٩هو ثٖضهنٍ وخٌض ثټٕدجح
وثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ومٵٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ومّ٩ٹٌ ثټنؽور وأخٌثػ ثَضشٙجَضس ٍض ـٌو ثټٌ٥٩مز.
وټٱض ثٖضٙوً ثن ثټٵٙٲ أټفٶ رضًث ً ٍض ثٖضنٕآس وـجټز ٴٽٶ وإًخجٷ ٍض ٘ٱىٯ ثٖضونٌني ٍض ثْضـٌجء
ثټّٹنٌز ثٖضٹص٥ز خجٖضىث٠نني و من خمج ٌٰهم ثټنجٍـني من ثٖضفجٰ٥جس ثټؽنىخٌز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ غاصات٘ عً ٢قافظ ١إب

[/60أغظطع ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ـٌثظز وِ ٢موًنز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٭جًثس ټم شّٱٌ ٨نهج أرضثً أو
إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ وإنمج خغ ثټهٽ ٪وثټٌو ٧خني ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء.

طريإ ايعزا ٕٚايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عً ٢قافظَ ١أصب

[/60أغظطع ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ
مصٱٌٴز خمأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز
رصوثؿ ومٱٌٳ ثټٌٝٶ خصّ٬ ٪جًثس ؼىًز ،ٸمج ثِصهوٯ مٱٌٳ ثټؽىٯ ومن١ٵز ـٽفُضن
خجټؽو٨جن خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز.
وٴجټض ثٖضٙجهً إن ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض نجٴٽز ٬جٍ ٸجنض ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥ز
٘ن٩جء مأًح وأټفٵض أرضثًث ً خٽٌ٭ز ٌٰهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عزراً َٔ ايػاصات عًَٓ ٢طكَ ١ضإ بقعز٠

[/60أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز مٌثن خمفجٰ٥ز
٘٩ور مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومفُضشهم ثټصؽجًًز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن مني
ثټٙدجؿ أٸعٌ من ٬ 84جًر ؼىًز ،مٕريث ً إٗض أن ظمجن ٬جًثس ثِصهوٰض من١ٵز مٌثن أهس إٗض شومري
منَٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي و٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ًىٿ أمْ ظمجن ٬جًثس ٘٨ض ِىٳ
ثٖضؽجًٍن ثټٕ٩دٍ خمن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن أهس إٗض شومري أٸعٌ من لمّز ٨رش مفپ شؽجًي
وشرضً ٨وه من ثٖضفجٻ ثْضلٌي.

َؤمتض فشف ٞبقٓعا ٤عٔ ايٛمع ايقشٚ ٞاإلْغاْ ٞيف ائُٝ

[/60أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ن٥م ثٖضنصوي ثٔضنّجنٍ ثټٌمن خجټص٩جون م ٪وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټٌىٿ خٙن٩جء مؤشمٌث ً
٘فٱٌج ً ٨ن ثټى ٪ٜثټٙفٍ وثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن .

يوميات العــدوان

وٍض ثٖضؤشمٌ أٔجً ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټوٸصىً ٬جٍي ثِمجٌ٨پ إٗض شأظٌ
ٔدٹز ثټمومجس ثټٙفٌز ٍض ثټٌمن خجټ٩ووثن وثْضـوثط ثټؽجًًز ـجټٌج ً ـٌغ ش١٩ٽض ٨وه من
ثٖضّصٕٱٌجس ٍض أهثء ٨مٽهج وأ٘دق ٬جټدٌز ثٖضىث٠نني َض ًفٙٽىن ٘٨ض ثټمومجس ثټ١دٌز وثټُ٩ضػ
ِىثء ٘٨ض مّصىي ثټٌوشٌنٍ أو ٘٨ض مّصىي لومجس ثٔضِ٩جٌٰز وثټ١ىثًا ثټمج٘ز خئنٵجى ثټؽٌـى
وثٖضىث٠نني.
وث٨صرب أن ش ٌٛ٩ثٖضؽصم ٪ثټٌمنٍ ټُض٨صوثءثس يشء ٬ري مربً لج٘ز من ثټنجـٌز ثٔضنّجنٌز
وثټى٠نٌز  ..م٩ربث ً ٨ن ثِصنٹجً وٍثًر ثټٙفز ْض٨مجٻ ثټ٩نٲ ثټصٍ شؽٌي ـجټٌج ً ٍض ممصٽٲ منج٠ٶ
ثټدُضه .
وأٸو ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټٙفز ٘٨ض هوً ثټٙفجٰز ووِجبپ ثَضُ٨ضٿ وأهمٌز ثټٵٌجٿ خٌِجټصهج ٍض
ثُ٠ض ٧ثٖضؽصم ٪ثټووذ  وثخٌثٍ ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ وثټٙفٍ ثټصٍ شٌٕ٩ه ثټٌمن ٍض ثټىٴض ثټٌثهن .
من ؼهصه ثِص ٌٛ٩وٸٌپ وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ټٵ١ج ٧ثټ١ذ ثټُ٩ضؼٍ ثټوٸصىً نٕىثن
ثټ١٩جح ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ ً٩جنٍ منهج ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ ٌٰمج ًص٩ٽٶ خنٱجى ثْضهوًز ومٵجًخز خٝ٩هج
٘٨ض ثَضنصهجء و٘٩ىخز نٵٽهج إٗض ثٖضفجٰ٥جس .
وشٌ١ٳ إٗض شونٍ مّصىي ثټمومجس ثټٙفٌز ٍض ثٖضّصٕٱٌجس خ٩و م٭جهًر ثټٹجهً ثټ١دٍ ثْضؼندٍ
وـووط ثټٝ٭ ٢ثټٹدري من ثټفجَضس ثټؽٌثـٌز ثټصٍ شفصجػ إٗض خنٺ هٿ وٌ٬ٯ ٨مٽٌجس مصٹجمٽز..
مدٌنج ً أنه ًىؼو ـجټٌج ً ټوي وٍثًر ثټٙفز  41مّصٕٱى شٵوٿ ثټمومجس ثټؽٌثـٌز وأنه َض شو٨م
ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ِىي  4منهج .
وٴجٻ ثټوٸصىً ثټ١٩جحً" :مىس ـجټٌج ً من  5إٗض  6مٌىض أو ؼٌـى ٍض ٌ٬ٯ ثټ٩نجًز ثٖضٌٸَر خّدذ
٨وٿ شىٌٰ أرسر ثټ٩نجًز و٨وٿ ه٨م ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ټهيث ثټؽجنذ لج٘ز ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز"..
مؤٸوث ً أن هنجٷ مّصٕٱٌجس مهوهر خجټصىٴٲ ٨ن ثټ٩مپ معپ مّصٕٱٌجس ثټّد٩ني ٍ ،ثًو  ،ثټٹىًض
خّدذ ٨وٿ شىٌٰ ثٖضفٌوٴجس  ..م١جټدجس ؼمٌ ٪ثٖضن٥مجس وثټؽهجس ثٖض٩نٌز خو٨م هيه ثٖضّصٕٱٌجس
خهيه ثٖضفٌوٴجس ثټُضٍمز ټ٩مٽٌز شٕ٭ٌٽهج .
من ؼجنده أوٜق منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن (ًىهجنْ ٰجن هًٌ ٸُضو) أن
مّصىي ثټى ٪ٜثټٙفٍ وثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن و٘پ إٗض مّصىي مصونٍ ـٌغ و٘پ ٨وه ثټيًن َض
ٔم ٚمن إؼمجذ  ثټّٹجن ثټدجټٮ ٨وههم 45
ًفٙٽىن ٘٨ض ثټ٩نجًز ثټٙفٌز ثټٹجٌٰز  85مٽٌىن
ٍ
مٽٌىنج ً خّدذ ٨وٿ ٴوًر ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټٵٌجٿ خىثؼدهج ټىٴى٨هج ٍض أمجٸن ثټرصث ٧ونٵ ٚثټٹىثهً
ثټ١دٌز وثٖضفٌوٴجس وثْضهوًز .
وټٱض إٗض أن ٨وه ثٖضصرضًًن مني  5أٔهٌ و٘پ إٗض  2آَضٯ و ٔ 511م ٚٴٝىث نفدهم و 44أټٱج ً
و 511ؼًٌق ..هثٌ٨ج ثٗض شىٰري ثټفمجًز ټٽمٌثٰٶ ثټٙفٌز و٨وٿ شًٌٝ٩هج ټٽصومري وثَض٨صوثء ..مٌ٩خج ً
٨ن ٴٽٵز ټٽى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض مفجٰ٥ز شٍ َ٩ض ٤پ ٨وٿ ٴوًر ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټٵٌجٿ خووًهج و٨وٿ
ـٙىټهج ٘٨ض ثْضهوًز .

يوميات العــدوان

وـغ ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٖض٩نٌز ٘٨ض ًٍجهر ه٨مهج ټٽٵ١ج ٧ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن ثټصٍ شص١ٽده ثټٱرتر
ثٖضصدٵز من ثټ٩جٿ ثټؽجًي ثټدجټٮ  851مٽٌىن هوَضً وثټيي ټم ًصىٌٰ منه إٗض ثِضن ِىي  88خجٖضجبز .
ٌٰمج أٸو ممعپ من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز ٍض ثټٌمن ثټوٸصىً أـمو ٔجهوٻ أن ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن
ـٌػ ټٽ٭جًز وً٩جنٍ ٸعري من ثٖضٕجٸپ وأنه ٘٨ض ـجٰز ثَضنهٌجً .
وىٸٌ أن هنجٷ أٸعٌ من مٽٌىنني و 511ثټٲ ٔمٌٜ٨ ٚز ټىخجبٌجس ثٔضِهجَضس لج٘ز خني
ثټنجٍـني ثټيي ًٱىٳ ٨وههم مٽٌىن و 211أټٲ نجٍؿ .
٠ن من
وأوٜق أن ثټرشٸجء ثټٙفٌني ً٬م ثټصفوًجس ثِص١ج٨ىث شٵوًم ثټو٨م ثٖضصمعپ ٍض ٍ 211
ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټٙفٌز وه٨م  58مّصٕٱى وأٸعٌ من ًٌٰ 88ٵج ً ٘فٌج ً ټصٵوًم ثټمومجس
ثټنجهًر ٍض خ ٞ٩ثْضمجٸن ،وٸيث شنٱٌي ثټفمٽز ثټى٠نٌز ټٽصفٙني ٜو أمٌثٔ ٛٽپ ثْض٠ٱجٻ
وثټفٙدز .
خووًه أٸو ثٖضصفوط خجِم وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټوٸصىً شمٌم ثټٕجمٍ أهمٌز ٴٌجٿ
ثٖضؽصم ٪ثټووذ  خووًه ٍض إًٵجٯ ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن وًٰ ٪ثټفٙجً ٨نه.
وٴجٻ "إن ٨وه ثٔض٘جخجس ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي و٘پ إٗض أٸعٌ من  84أټٲ إ٘جخز ولمّز آَضٯ
ٔهٌو"َ ..ضٰصج ً إٗض أن خ ٞ٩ثْضوخةز ثټصٍ خوأس خجَضنصٕجً منهج ثٖضُضًج ثټصٍ أ٘جخض أٸعٌ من  41أټٲ
ٔم ٚوـمى ثټٝنٺ ثټصٍ أ٘جخض ِد٩ز آَضٯ و 271آلًٌن.

اعتؾٗار َٛاطٔ دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبز ١ٜٓاؿزٜز٠

[/60أغظطع ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ أٸعٌ من ِد٩ز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثټٌىٿ ٘٨ض مىثٴ ٪مصٱٌٴز ٍض موًنز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً ٠دٍ خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن مني ثټٙدجؿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض منجٍٻ مىث٠نني ومفُضس شؽجًًز ٍض موًنز
ثټفوًورَ ..ضٰصج ً إٗض أن أٸعٌ من ٬ 7جًثس ؼىًز ،ثِصهوٰض مٵٌ ثٖضفىً ثټ٭ٌخٍ ومّ٩ٹٌ ُِضؿ
ثٖضهنوِني ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز أٸعٌ من ِد٩ز آلًٌن.

اعتؾٗار > َٛاطٓني بػاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/60أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني وؼٌؿ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
منج٠ٶ وموًًٌجس مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز خنٍ خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه
ِصز مىث٠نني من أرسر وثـور وشومري منَټهم خجٔضٜجٰز إٗض منجٍٻ مؽجوًر.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىث٠نج ً ثِصٕهو أًٝج ً ٍض من١ٵز ٔىىثن خموًًٌز منده ؼٌثء ٔن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض منَټه ،مج أهي إٗض ثِصٕهجهه وشومري منَټه
شومريث ً ٸٽٌجً.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم نٱي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز
مٌثن مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني وٌِجًثشهم ثٖضٌٸىنز إٗض ؼجنذ خٌىشهم ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن
ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٔن أًٝج ً ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵم ٪وثټٱٌ ٧خموًًٌز ٸصجٯ أهس إٗض
شومري منَٻ وشرضً منجٍٻ مؽجوًر هون ثٔضٔجًر إٗض إ٘جخجس خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أنجض َٔ < 8غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبشافظَ ١أصب

[/60أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ،ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
َّ
ٔن ٘٨ض منج٠ٶ ثټٱجو وثټؽٱٌنز وثټؤىٓ ؼنىخٍ موًنز مأًح خأٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ؼىًز..
مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٔن لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټَوً خرصوثؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات د ١ٜٛعً ٢اهل ١٦ٝايعاَ ١يتطٜٛض تٗاَ١

[/60أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مدجنٍ ثټهٌةز ثټ٩جمز
ټص١ىًٌ شهجمز وخ ٞ٩ثټهنجؼٌ ثټصجخ٩ز ْضـو ًؼجٻ ثٖضجٻ وثْض٨مجٻ خمفجٰ٥ز ثټفوًور مج أهس إٗض
شومري ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ٍض هٌةز ش١ىًٌ شهجمز.
وأوٜق ثټٵجبم خأ٨مجٻ وًٌٍ ثټًَث٨ز وثټٌي ثټوٸصىً مفمو ثټ٭ٕم ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټهٌةز شٌٜ٩ض ټٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټٽمٌر ثټعجنٌز ،شّددض ٍض أرضثً ٸدرير ٍض
مٹجشذ ثټٌٙجنز وهثً ثټٌٝجٰز ٍض هٌةز ش١ىًٌ شهجمز وٸيث مٹصذ مرشو ٧وثهي ِهجٿ.
وأٔجً إٗض أن ثټصومري ٠جٻ مٹجشذ ثټٌٙجنز ٍض ثټهٌةز ،شفصىي ٘٨ض ثټىظجبٶ ثټٱنٌز وثټهنوٌِز ثټصٍ
ش٩صمو ٨ٽٌهج ثټهٌةز ث٨صمجهث ً ٸٽٌج ً ٍض شنٱٌي أنٕ١صهج وٌ٘جنز ثٖضنٕآس ثټًَثٌ٨ز ٍض ثْضوهًز ثټًَثٌ٨ز ٍض
ثټفوًور ..م٩صربث ً ثِصهوثٯ ثټهٌةز ټٽمٌر ثټعجنٌز من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،ثِصهوثٰج ً ِجٌٰث ً
ټٽصنمٌز ثټًَثٌ٨ز ومٙجهً ثټولپ ټٓضرس ثټًَثٌ٨ز ٍض ثٖضؽصم ٪ثټٌمنٍ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف عزَٓ ٠اطل بقعز٠

[/60أغظطع ]6102/صعدة – طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ظمجن ٬جًثس ٘٨ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خمن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
ثٖض٩جهي نٱي أًٝج ً إـوي ٨رشر ٬جًر ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٵم ٪وثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ِض ٬جًثس ؼىًز نٱيهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵصٍ آٻ ٴٌثه ومؽو٧
خموًًٌز خجٴم همٌس أًخ٩ز منجٍٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن شفٽٌٶ مٹعٲ ټٽ١ريثن ثٖض٩جهي ٘٨ض ِمجء موًنز
٘٩ور وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َهتب ايظصاعٚ ١بٝت ايؾباب ٚقٛات اﻷَٔ اـاف ١بايبٝنا٤

[/62أغظطع ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ مٹصذ ثټًَث٨ز وخٌض ثټٕدجح وٌٰ ٧مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن
ثټمج٘ز خموًنز ثټدٌٝجء هون ِٵىٜ ٟفجًج خرشًز.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌه ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ مٹصذ
ثټًَث٨ز وثټيي ًصىِ٨ ٢وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خ٭جًشني ،ٸمج همٌ خأًخ٬ ٪جًثس مدنى خٌض
ثټٕدجح و٨نجخٌ مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز هون ِٵىٜ ٟفجًج خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ أنجض َٔ  877غاص ٠عً ٢فعز٠

[/62أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أٸعٌ من مجبز ٬جًر ؼىًز ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وه من موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وىٸٌ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٔن مني وٴض مدٹٌ من ٘دجؿ ثټٌىٿ أٸعٌ من مجبز ٬جًر ؼىًز منهج ٬ 71جًر ؼىًز ٘٨ض
موًًٌجس ـٌوثن وثټ٥جهٌ وًثٍؿ ؤوث وأٸعٌ من ٬ 41جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټٌٌ٘ٱجس وثټٵم٪
وثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شٽٺ ثټ٭جًثس ثټهّصريًز وثٖضٹعٱز أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني
ومفُضشهم ثټصؽجًًز وممصٽٹجشهم ثټمج٘ز وثټ٩جمز.
وه٨ج ثٖضٙوً ثٖضؽصم ٪ثټووذ  ومن٥مجس ـٵىٳ ثٔضنّجن وؼمٌ ٪ثٖضن٥مجس ىثس ثټٙٽز إٗض ثټٍّ٩
ټىٴٲ همؽٌز وإؼٌثٿ ن٥جٿ آٻ ِ٩ىه وـٽٱجبه ٜو ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ أًٜج ً وإنّجنجً ..مٕريث ً إٗض أن
همجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ َض شّٵ ٢خجټصٵجهٿ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات اؾ ١ٜٛعًَ ٢زٜض ١ٜاملدا بتعظ

[/62أغظطع ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز ثٖضمج مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خصّ٬ ٪جًثس ؼىًز ثٖضفؽٌ ثټدٌٌ١ي ثټٵوًم وٸيث إهثًر ثټوٰج ٧ثټّجـيل خّض ٬جًثس..
مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس ثٖضؤِّز ثَضٴصٙجهًز خجٖضفجٰ٥ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز ش َ٩وٸيث ٨وه من
موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛ 88اطٓاً دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١اؿزٜز٠

[/62أغظطع ]6102/الحديدة – طتأنح:
ثِصٕهو  88مىث٠نج ً وؼٌؿ مىث٠نجن ثظنجن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مّجٸن خؽىثً ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز خٌض ثټٱٵٌه مج أهي إٗض ثِصٕهجه
٨رشر أٔمجٗ وإ٘جخز مىث٠ن ؼٌثء ثټٵٙٲ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي نٱي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مؽم ٪ثټٌٕمجء
ثټرتخىي ټٽدنجس خموًًٌز ثټفىٷ ،نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه ثمٌأر وإ٘جخز ألٌي ،ٸمج ٴٙٲ ثټ١ريثن
ثٖض٩جهي موًِز ثټٱىٍ خموًًٌز ثٖضنٙىًًز.
وأهثن ثٖضٙوً خٕور ثِصهوثٯ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټٽمنٕآس ثټفٹىمٌز وثټرتخىًز وٸيث
ثٖضوثًُ ثټصٍ شّص٩و لُضٻ هيه ثْضًجٿ َضِصٵدجٻ ثټُ١ضح وثټ١جټدجس ْضهثء ثَضمصفجنجس ثټنهجبٌز ټٽ٩جٿ
ثټوًثيس ټٽٕهجهر ثټ٩جمز " أِجيس ،ظجنىي".

ققف فاصٚخَٚ ٞزفع ٞععٛرَ ٟهجف عً ٢املٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/62أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
شىث٘پ ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٲ ثټٵٌي وثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور خمةجس
ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.
وأٸو مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱض
ثټٌىٿ خ٩رشثس ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز خجشؽجه ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي وثټم١ى ٟثټ٩جمز ثٖضفجىًز
ټٽفووه م ٪ثټّ٩ىهًز ..مٕريث ً إٗض أن ٴٙٲ ثټٵىثس ثټّ٩ىهًز ثٖض٩جهي ٠جٻ منج٠ٶ مصٱٌٴز
خموًًٌز ًثٍؿ ؤوث ومنده وثټ٥جهٌ خ٩وه من ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱض خ٩وه من ثټٙىثًًن من١ٵز ثټٵم ٪وثټٱٌ٧
خموًًٌز ٸصجٯ مفوظز أرضثًث ً ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم ..مدٌنج ً أن ثټٵٙٲ ٔده
مّصمٌ خجټٙىثًًن وثټٵيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز وثْضِٽفز ثټٌٔجٔز ثٖضصنى٨ز.

اعتؾٗار طبٝب ٚإفابَٛ ١اطٔ بػاصات طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيف قافظ ١فعز٠

[/62أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٠دٌذ وأٌ٘ذ مىث٠ن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خعُضط ٬جًثس ؼىًز
ثِصهوٰض مّصى٘ٲ ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور.
وأٸو مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثِصٕهجه ٠دٌذ وإ٘جخز مىث٠ن آلٌ ؼٌثء
ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضّصى٘ٲ ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور خعُضط
٬جًثس ؼىًز ممج أهس إٗض شومري ثٖضّصٕٱى خجټٹجمپ وشفٌ١م وإشُضٯ مج ٸجن ٌٰه من أؼهَر ٠دٌز
وإِ٩جٌٰز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف قض ١ٜعُز مبزٜض ١ٜعٓشإ بػاص ٠د ١ٜٛمبشافظ ١فٓعا٤

[/62أغظطع ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘دجؿ ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ٴًٌز ٨مو خموًًٌز ِنفجن
وخنٍ خهٽىٻ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر ثِصهوٰض خٌض مهؽىً خٌأُ ثټصدز
وټم شّٱٌ ٨ن أي إ٘جخجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عً ٢ايًٛاَٝ 9< ٤ها مبز ١ٜٓعبػ عذ١

[/62أغظطع ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ثټٽىثء  45مٌٹج خموًنز ٨دْ
مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٨جوه ٴٙٲ ثټٽىثء  45مٌٹج خموًنز ٨دْ خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ًّصهوٯ مىٴ ٪ثټٽىثء خٙىًر ًىمٌز خ٩وه من ثټ٭جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شفٽٌٵج ً مٹعٱج ً ومّصمٌث ً ټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٘٨ض ِمجء موًنز ـؽز
وموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصات٘ عًَ ٢طاص فعزٚ ٠ؽبه ١اتقاالت رَاز

[/62أغظطع ]6102/صعدة -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،ثټٌىٿ ثِصهوثٰه ٖض١جً مفجٰ٥ز ٘٩ور ؤدٹز ثشٙجَضس
من١ٵز همجػ.
وٴجٻ مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩وو نصؾ ٨نهج أرضثً
مجهًز ٸدرير ٍض ثٖض١جً ومٽفٵجشه هون وٴىٜ ٧فجًج أو إ٘جخجس خرشًز.
وأوٜق أن ثټ٭جًر ثټصٍ ثِصهوٰض ٔدٹز ثشٙجَضس همجػ أهس إٗض شومريهج خجټٹجمپ.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قاع ايكٝن ٞبغٓشإ
قافظ ١فٓعا٤

[/62أغظطع ]6102/صنعاء -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني خٌنهم ثمٌأشجن ٍض ٬جًر ؼىًز ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ
٘٨ض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خٵج ٧ثټٵًٌض خموًًٌز ِنفجن ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ
خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء ٨وه من موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مثإ غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١دٓٛبَ ٞزَ ١ٜٓأصب

[/62أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز ؼنىخٍ موًنز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٯ من١ٵز ثٖضنز خجټٱجو ؼنىخٍ ثٖضوًنز خ٭جًشني مج أِٱٌ ٨ن شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٔن ِض ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثټؽٱٌنز
وثټّجًٽز وثټدٽٶ ٍض مفجوټز ٔضِنجه ٨نجرص ثټٵج٨ور ومٌشَٴز ثټ٩ووثن.

اعتؾٗار < َٛاطٓني يف يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢طك ١صاطح بقعز٠

[/62أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وؼٌؿ ثظنجن آلٌثن ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ټ٩وه من ثٖضنجٍٻ ثِضهٽز خجټّٹجن ٍض من١ٵز ههىثن خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور.

يوميات العــدوان

مٙوً مفيل أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن لمّز مىث٠نني ثِصٕهووث وؼٌؿ ثظنجن آلٌثن
ٍض ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز
ههىثن خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن مةجس ثټ٭جًثس ثټؽىًز لُضٻ ثْضًجٿ
ثٖضجٌٜز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خ٩ٙور منهج موًًٌجس ًثٍؿ و٬مٌ ؤوث وثټ٥جهٌ وـٌوثن وٸصجٯ
ومنج٠ٶ ألٌي ،مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي مّصمٌر ٍض ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩ثٖضٹعٲ
خجشؽجه ؼمٌ ٪ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز مفوظج ً أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عًَ ٢زٜضٜيت مخض ٚايعؾ ١مبشافظ ١عُضإ

[/62أغظطع ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌصٍ لمٌ وثټٕ٩ز خمفجٰ٥ز
٨مٌثن.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ًّ٩ى إٗض ٍ٨َ٨ز ثْضمن
وثَضِصٵٌثً ټٽمؽصم ٪إٗض ؼجنذ أ٨مجټه ثٔضؼٌثمٌز ٍض ثټٵصپ وثټصنٹٌپ وثټصومري ټٹپ مٵىمجس ثټفٌجر ٍض
ثٖضؽصم ٪وثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

; >8غاص ٠د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر َٔ ١ٜبزاٜت٘ عً ٢فضٚاح مبأصب

[/62أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح إن ٨وه ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ و٘ٽض
إٗض ٬ 782جًر ؼىًز مني خوثًز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وه ثټٝفجًج ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثًشٱ ٪إٗض ٔ 87هٌوث ً خٌنهم ظمجنٌز أ٠ٱجٻ ولمْ نّجء.
وأٔجً إٗض أن ٨وه ثٖضنجٍٻ ثټصٍ همٌهج ثټ٩ووثن خٽ٭ض ٨رشر منجٍٻ شومريث ً ٸجمُضً ،إٜجٰز إٗض
منٕأشني ـٹىمٌصني ومّصٕٱى ووـوشني ٘فٌصني وم٩هو ثٖضفؽَر م ٪ثٖضدجنٍ ثټصجخ٩ز ټه.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ مف١ز وٴىه م ٪ثٖضفُضس ثټصؽجًًز ثټصجخ٩ز ټه خموًًٌز
رصوثؿ خمأًح ..مدٌنج ً أن ِٹجن ثٖضوًًٌز ً٩جنىن من ثَضِصهوثٯ ثٖضصٹًٌ ټٓضـٌجء ثټّٹنٌز
وثټٌّجًثس وثټنجٴُضس مجشّدذ ٍض ٔپ ثټفٌٸز ثټ٩جمز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛاطٔ يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜعبػ عذ١

[/62أغظطع ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز
٨دْ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مًَ٨ز ثټهموثنٍ خمن١ٵز أٿ ثټٝذ خَ٩ټز خنٍ ـّن خموًًٌز ٨دْ،
أهس إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز ًؼپ مّن وٍوؼصه ..مدٌنج ً أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز أهس إٗض نٱىٳ
٨وه من ثٖضىثيش وثْض٬نجٿ.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف قضَٓٚ ٣اطل مبشافظ ١فعز ٠بقٛاصٜذ ؼٌُ قٓابٌ عٓكٛر١ٜ

[/62أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٌي ومنج٠ٶ مصٱٌٴز من مفجٰ٥ز ٘٩ور خٵنجخپ ٨نٵىهًز
مفٌمز هوټٌجً.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه
ٔن ٨ور ٬جًثس ثِصهوٰض ٴٌي ومنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٘٩ور خٙىثًًن شفمپ ٴنجخپ ٨نٵىهًز"،
مٕريث ً إٗض أن موًًٌز ًثٍؿ وثټ٥جهٌ شٌٜ٩ض ټٵٙٲ مٹعٲ خٵنجخپ ٨نٵىهًز ٴدپ أِجخٌ.٪
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ لُضٻ ثْضًجٿ ثٖضجٌٜز منج٠ٶ خموًًٌز ِفجً خٵنجخپ
٨نٵىهًز أهس إٗض ِٵى٨ ٟوه من ثټٕهوثء ؼٽهم أ٠ٱجٻ ،مدٌنج ً أن شٽٺ ثټٵنجخپ ثٖضفٌمز هوټٌج ً َض
شنٱؽٌ خأٸمٽهج خپ شدٵى منهج ٴ ٪١شنٱؽٌ م ٪ثْضًجٿ أو ٨نو ٖضّهج ،وهى مج ًنيً خٹجًظز إنّجنٌز
ٸدرير ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ لٙى٘ج ً م ٪ثِصمٌثً ثټ٩ووثن.
وٸجنض من٥مز (هٌىمن ًثًصْ ووشٖ) أٸوس ٍض خٌجن ټهج أمْ أن ثټّ٩ىهًز ثِصمومض ٍض
٨ووثنهج ٘٨ض ثټٌمن أِٽفز ٨نٵىهًز أِٱٌس ٨ن ِٵى ٟمونٌني ٍض ٨ور منج٠ٶ ،و٠جټدض ثٖضن٥مز
خصٕٹٌپ ټؽنز هوټٌز ټصٵيص ثټفٵجبٶ ٍض ثنصهجٷ ٴجنىن ثټفٌح.
وؼجء ٍض خٌجن ثٖضن٥مز " إن ثټّ٩ىهًز ثِصمومض ٘ىثًًن مفمٽز خيلجبٌ ٨نٵىهًز ٌٰمج َض ًٵپ ٨ن
ِد ٪هؽمجس ٘٨ض مفجٰ٥ز ـؽز ٔمجذ  ثټدُضه ،أِٱٌس ٨ن ِٵى ٟثټ٩وًو من ثٖضونٌني".
ؤوه ثټدٌجن ٘٨ض رضوًر وٴٲ ثِصموثٿ ثټيلجبٌ ثټ٩نٵىهًز ٰىًثً ،م١جټدج ً مؽٽْ ـٵىٳ ثٔضنّجن
ثټووذ  خصٕٹٌپ ټؽنز هوټٌز ټصٵيص ثټفٵجبٶ ټٽصفٵٌٶ ٍض هيه ثَضنصهجٸجس ثټم١رير وثټصٍ ثنصهٹض
ٴجنىن ثټفٌح.
ًيٸٌ أن من٥مز هٌىمن ًثًصْ ٸجنض ٴو أٸوس ٴدپ أٔهٌ أن ثټّ٩ىهًز ثِصمومض ٴنجخپ ٨نٵىهًز
ٍض ٨ووثنهج ٘٨ض ثټٌمنٔ ،ضًٵج ٧ثٖضًَو من ثټٝفجًج ثٖضونٌني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢عغهض قٛات األَٔ اـاف ١بايبٝنا٤

[/62أغظطع ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خمفجٰ٥ز
ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ،أهس إٗض شرضً أـو منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر ټٽمّ٩ٹٌ،
ٌٰمج ټم شفوط أي إ٘جخجس أو لّجبٌ خرشًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصمٌ ٍض شفٽٌٵه ٘٨ض ِمجء موًنز ثټدٌٝجء وأؼىثء
٨وه من موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

ثالث ١ؽٗزا ٤بكقف طريإ ايعزٚإ عً ٢فُع ايؾُٝا ٤ايرتب ٟٛمبشافظ ١اؿزٜز٠

[/62أغظطع ]6102/الحديدة – طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني ؼٌثء م٩جوهر ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ مؽم ٪ثټٌٕمجء ثټرتخىي
خموًًٌز ثټفىٷ خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وىٸٌ مٙوً مفيل أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شهوٿ ثٖضدنى ثټؽوًو ټٽمؽم ٪وأـو ثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر ټه
وشنجظٌ مٹىنجشهمج ٘٨ض من١ٵز وثِ٩ز ٍض مفٌ ٢ثٖضؽم ٪وثټفٍ ثټّٹنٍ ثټيي ًٵٌٰ ٪ه.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض نٵ١ز ّ٨ٹًٌز ٍض ثټم ٢ثټّجـيل
ومٌٸَ ٘فٍ خمن١ٵز ثټُضوًز موًًٌز ثټوًًهمٍ.

ايعز ٚايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ ايقاصٚخٚ ٞاملزفع ٞعً ٢املٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعزٚ ٠سذ١

[/62أغظطع ]6102/صعدة – طتأنح:
شىث٘پ مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱهج ټٽمنج٠ٶ وثټٵٌي وثټم١ى ٟثټ٩جمز ثٖضفجىًز ټٽفووه م٪
ثټّ٩ىهًز
مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٴٙٱض ثټٌىٿ خأٸعٌ من مجبز ٴيًٱز موٌٰ٩ز ٘٨ض منج٠ٶ ثٖضؽَ٨ز وثټمٌثٌٔذ وثټٵم ٪وثٖضٽٌپ
خموًًٌز ٸصجٯ مّصهوٰز ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي وثٖضنجٍٻ وثټٌ١ٳ ثټ٩جمز ثټصٍ شٵ ٪خجټٵٌح من ثټفووه
م ٪ثټّ٩ىهًز
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ أًٝج ً خ٩وه من ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز منج٠ٶ
مصٱٌٴز من موًًٌز ًثٍؿ وثټ٥جهٌ ؤوث ومنده ومنج٠ٶ ألٌي إٜجٰز إٗض ٴٙٲ منج٠ٶ ٍض
مفجٰ٥ز ـؽز منهج ثٖضًَٳ وـٌ ٛومنج٠ٶ ألٌي.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عزراً َٔ ايكاطضات احملًُ ١بايػشا ٤بعُضإ

[/60أغظطع ]6102/عمسان  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ثِصهوٯ لُضټهج ٨وهث ً من
ثټٵجٌ٠ثس ثٖضفمٽز خجٖضٌجه وثټصمىً و٨وه من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خجٖضوًنز.
وأ ٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ نجٴٽز مفمٽز
خجٖضٌجر ثٖض٩ونٌز ٴجهمز من ثټ٩ج٘مز إٗض موًنز ٨مٌثن ،ٸمج لٽٲ ثټٵٙٲ لٽٲ لّجبٌ مجهًز ٸربي
ٍض ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس وثٖضفُضس ثټصؽجًًز ٍض ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ خموًنز ٨مٌثن وټٱض إٗض أن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ أًٝج ً ٴجٌ٠ر مفمٽز خجْضلٕجح وألٌي مفمٽز خجټصمىً ومىثه ٬يثبٌز.

اصتفاع ؽٗزا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١إب إىل @ ؽٗزا 8?ٚ ٤دضذناً

[/60أغظطع ]6102/إب – طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وثټّجٌٰ ٘٨ض موًنز إح ثټٌىٿ إٗض شّ٩ز ٔهوثء
و 88ؼًٌفج ً م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثظنني من ثټٕهوثء َضٍثَض
شفض أنٵج ٛمنَټهمج خمن١ٵز ؼدپ ًخٍ وهمج أٿ وأـو أخنجبهج ثټٽيًن ثِصٕهوث م ٪ؼمٌ ٪أٌٰثه
أرسشهم ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټيي ً٩و ثْض٨نٲ ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز وثِصهوٯ موًنز إح
خأًخ٩ز ٨رش ٘جًولجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٔهوثء من خني ٜفجًج ثټٌىٿ ِٵ١ىث ٍض من١ٵز ثٖضؽم٩ز خموًًٌز ًًٲ إح..
مىٜفج ً أن ـٌٙٽز هيث ثټ٩مپ ثٔضؼٌثمٍ وثټىـيش أًخ٩ز أ٠ٱجٻ وثمٌأشني وظُضظز ًؼجٻ ٌٰمج أٌ٘ذ
لمّز أ٠ٱجٻ وظُضط نّجء و٨رشر ًؼجٻ.
وٴجٻ ثٖضٙوً ثْضمنٍ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن مني ثټٙدجؿ وـصى ثټ٥هٌ ٬ 82جًر
ؼىًز ٘٨ض ٨وه من ثْضمجٸن وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ..مىٜفج ً أن ثټ٩ووثن أ٠ٽٶ أًخ٩ز ٘ىثًًن
لُضٻ هيه ثټ٭جًثس ثټهمؽٌز وثټربخًٌز ٘٨ض مٵٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ثټٵوًم خمٱٌٳ ؼدٽه خئح
وظُضظز ٘ىثًًن ٘٨ض من١ٵز ثٖضؽم٩ز خًٌٲ إح و٘جًولني ٘٨ض من١ٵز مٕىًر خئح.
وخني أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ أًٝج ً لُضٻ هيه ثټ٭جًثس مدنى إهثًر رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز
وخىثخز إهثًر ثټدفغ ثټؽنجبٍ خٙجًولني ،ٸمج ثِصهوٯ خٙجًوك ثٖض٩هو ثټ٩جذ  ٔض٨وثه ثٖض٩ٽمني
خمن١ٵز ثټّفىٻ خئح.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض شرضً ٨وه من ثټدٌىس وثٖضّجٸن ثٖضؽجوًر ټهيه ثٖضنج٠ٶ ثٖضّصهوٰز خجټ٩ووثن،
ٌٰمج ًؽٌي ـجټٌج ً ـرص ثْضرضثً وثټدفغ ٨ن ٜفجًج مج ٍثٻ خٝ٩هم شفض ثْضنٵج.ٛ

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض غاصات د ١ٜٛعًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/60أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.
وٴجټض مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ٜىثً
وثټؤىٓ خرصوثؿ خ٭جًشني ؼىًصني.
ٸمج ٔن ِض ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵصٍ ثٖضموًر وثټّفٌپٌٰ ،مج َضًَثٻ ٠ريثن ثټصؽّْ ًفٽٶ ٍض
ِمجء ثٖضفجٰ٥ز مني ثټٙدجؿ.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني بػاصات د ١ٜٛيطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢فعز٠

[/60أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني ثټٌىٿ خموًنز ٜفٌجن خمفجٰ٥ز ٘٩ور ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ثٖضوًنز.
وأٸو مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثِصٕهجه ظُضظز من ثټ٩جمٽني ٍض مفُضس
ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ؼٌثء ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِد٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز ٜفٌجن
مّصهوٰج ً ظُضظز منجٍٻ ٍض ثٖضوًنز أهس إٗض شومريهج وشرضً منجٍٻ مؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني
خمن١ٵز آٻ مٌ٬م خموًًٌز ِجٴني أهس إٗض ؼٌؿ ٠ٱپ وشومري منَټني.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أًٝج ً أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ِد٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌصٍ
ثټ٥جهٌ و٬مٌ مفوظج ً أرضثًث ً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضصىث٩ٜز وممصٽٹجشهم.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢جًح املالسٝظ مبزٜض١ٜ
سضض عذ١

[/60أغظطع ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز معٽغ ثٖضُضـٌٍ ٦ض موًًٌز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ٌِجًر شٵپ مىث٠نني مونٌني ٍض ًٌ٠ٶ معٽغ ثٖضُضـٌ ٦ثټٵوًم مصؽهني إٗض
موًًٌز ـٌ ٛمج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وإ٘جخز ثظنني آلًٌن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ٴٙٲ خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ثِصهوٰض منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني ،وټم شفوط أي إ٘جخجس خرشًز ..مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ـٽٶ ٘٨ض أؼىثء ٨وه
من موًًٌجس مفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار مثاَْٛ ١ٝاطٓني بكقف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١دٗض ٟبايبٝنا٤

[/60أغظطع ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وأًٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ؼهٌي خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ٴجٌ٠ر شفمپ مجهر ثټوٴٌٶ خمن١ٵز ؼهٌي خموًًٌز ثټدٌٝجء مج أهي إٗض
ثِصٕهجه ظمجنٌز مىث٠نني ٸجنىث مصنهج.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱيس ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثٖضجىن خموًًٌز
مٹريثُُٰٝ ،ضً ٨ن ٴٙٲ مىثٴ ٪ټٽؽٌٖ وثْضمن خٙىًر ًىمٌز خموًنز ثټدٌٝجء وموًًٌجس ثټَثهٌ
ومٹريثُ وثټ١ٱز وىي نج٨م وثټّىثهًز.

ققف فاصٚخَٚ ٞزفعَ ٞهجف عًَ ٢زٜضٜيت نتاف ٚباقِ بقعز٠

[/60أغظطع ]6102/صعدة – طتأنح:
ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خ٩رشثس ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز من١ٵز ثټٵم٪
خموًًٌز ٸصجٯ ومن١ٵز آٻ ٴٌثه خموًًٌز خجٴم مّصهوٰز ثټم١ى ٟثټ٩جمز وثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي
ثٖضفجىًز ټٽفووه م ٪ثټّ٩ىهًز.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز "ِدأ " أن ٴٙٱج ً ِ٩ىهًج ً مٹعٱج ً ثِصهوٯ
من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ومن١ٵز آٻ ٴٌثه خموًًٌز خجٴم خأٸعٌ من ٘ 81جًولج ً وٴيًٱز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج ً موٌٰ٩ج ً و٘جًولٌج ً أًٝج ً ثِصهوٯ منج٠ٶ ثٖضُضـٌ ٦وثٖضنَثټز ؤوث
و٬مٌ وثټ٥جهٌ ومنج٠ٶ ممصٽٱز ٍض مفجٰ٥ز ـؽز أـوط أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني
ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚطٚدت٘ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيكضَٓ ١ٜطضح عشصإ قافظ ١تعظ

[/60أغظطع ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٴًٌز منٌ١ؿ
خفيًثن مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ثِصهوٯ منََض ً ٍض ٴًٌز منٌ١ؿ خفيًثن ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثٖضىث٠ن مفمو ًجِني وٍوؼصه
وشومري ثټدٌض خٕٹپ ٸجمپ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل باؿزٜز٠

[/60أغظطع ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
منج٠ٶ ٸٌٽى  ،86و ثټممٌْ خموًًٌز ؼدپ ًثُ ،وثټُضوًز خموًًٌز ثټوًًهمٍ وټم شفوط أي
إ٘جخجس ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ـٽٶ ٍض أؼىثء موًنز ثټفوًور و٨وه من ثٖضوًًٌجس.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢طك ١اؿضف مبزٜض ١ٜباقِ يف فعز٠

[/62أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض من١ٵز ثټفٌٯ
خموًًٌز خجٴم مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن
مني ثټٙدجؿ ظمجن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټفٌٯ خموًًٌز خجٴم ،مٕريث ً إٗض أن ثټ٭جًثس أهس إٗض
شومري منَٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي مؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠د ١ٜٛعً ٢إسز ٣ايتالٍ املضتفع ١بؾاصع ايجالثني قافظ١
إب

[/62أغظطع ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض إـوي ثټصُضٻ ثٖضٌشٱ٩ز خٕجً ٧ثټعُضظني
خموًًٌز ثټ٥هجً مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ رش٠ز مفجٰ٥ز إح ثټ٩مٌو مفمو ثټٕجمٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إنه ټم
ًّٱٌ ٨ن هيه ثټ٭جًر أي ٜفجًج ٍض ثْضًوثؿ وثٖضمصٽٹجسُٰٝ ،ضً ٨ن أن هيث ثټ٩ووثن ًأشٍ ٍض إ٠جً
ثټصمد ٢وثټ٭ٌِ١ز ٬ري ثٖضربًر و٬ري ثٖضٵدىټز من ٴدپ ثټووٻ ثٖضٕجًٸز ٍض ٨ووثنهج ٘٨ض ثټٌمن خٵٌجهه
ن٥جٿ آٻ ِ٩ىه.
وٴجٻ :إن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٖضىث٠نني شمٹنىث ٍض وٴض مصألٌ من مّجء أمْ من ثنصٕجٻ ؼعض إـوي
ثټنّجء م ٪وټوهج ثټٕجح نصٌؽز شومري ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنَټهم وثِصٕهجه ؼمٌ ٪من ٸجنىث
خوثلٽه ".

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ > 9غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/62أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 47جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من
مفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وىٸٌ مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
مني ثټٙدجؿ أٸعٌ من ٬ 47جًر ؼىًز ٘٨ض ٨وه من موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ..مٕريث ً إٗض أن من١ٵصٍ
ثټٵم ٪وثټٹّجًر خٹصجٯ شٌٜ٩ض ْضٸعٌ من ٬ 85جًر ،و٨رش ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٌٯ وآٻ
ثټومجؿ خموًًٌز خجٴم ،إٜجٰز إٗض ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس همٌس ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز ټٽمىث٠نني ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات د ١ٜٛعً ٢خظاْات َٝا ٙفظص ٚدبٌ ٖٝالٕ مبأصب

[/62أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من لمْ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض لَثنجس
مرشو ٧مٌجه مؽًَ وؼدپ هٌُضن ثَضِرتثشدؽٍ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ لَثنجس مرشو ٧مٌجه مؽًَ خعُضط ٬جًثس ؼىًز مج أِٱٌ ٨ن شومريهج ٸٽٌج ً ولٌوػ
ثٖضرشو٨ ٧ن ثټمومز ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي نٱي ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض ؼدپ هٌُضن
ثَضِرتثشٌؽٍ.
ًيٸٌ أن مرشو ٧لَثنجس مٌجه مؽًَ خٽ٭ض شٹٽٱصه ثنٕجبه ظُضظز مُضًني هوَضً خو٨م رشٸز شىشجٻ
ټٽ٭جٍ ثٖضّجٻ وًّصٱٌو منه نفى لمّز آَضٯ نّمز من أخنجء ثٖضوًًٌز.

ايعز ٚايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١باقِ بقعز ٠بكٓابٌ عٓكٛر١ٜ

[/62أغظطع ]6102/صعدة – طتأنح:
ٴٙٱض ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ موًًٌز خجٴم خ٩وه من ثټٙىثًًن ثټصٍ شفمپ ٴنجخپ
٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن من١ٵز خجٴم شٌٜ٩ض ثټٌىٿ ټٵٙٲ
٘جًولٍ مٹعٲ ،أًخ٩ز ٘ىثًًن منهج ٸجنض مفمٽز خٹمٌجس ٸدرير من ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز
ثٖضفٌمز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ؼَء من شٽٺ ثټٵنجخپ ثنصرشس ٍض ن١جٳ وثِ ٪من ثٖضن١ٵز ثټصٍ ثِصهوٰهج
ثټٵٙٲ ..مدٌنج ً أن ؼَءث ً من شٽٺ ثټٵنجخپ ټم شنٱؽٌ خ٩و ..مٕريث ً إٗض أن منج٠ٶ ٸعرير خ٩ٙور
شٌٜ٩ض َضِصهوثٯ خأِٽفز ٨نٵىهًز وثنٕ١جًًز.

ثالخ غاصات د ١ٜٛيطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/01أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض أـٌجء ِٹنٌز خموًًٌز رصوثؿ مفجٰ٥ز
مأًح.

يوميات العــدوان

وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن إِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ٌٰٙپ
ؼًَُضن خمن١ٵز ـدجح ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز رصوثؿ ،مج أِٱٌ ٨ن شومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ وشرضً ٨وهث ً
من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر هون ِٵىٜ ٟفجًج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؿ غاصتني عً ٢قض ١ٜايؾبٝب مبزٜض ١ٜاملدارص ٚال مشاٜا

[/01أغظطع ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض ٴًٌز ثټٕدٌدٍ َ٨ټز ثټدمجًي خموًًٌز
ثٖضمجهً.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) "إن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني
ٌض ثټٵًٌز وأهي إٗض شومريه هون أي ٜفجًج أو إ٘جخجس ٌض ثْضًوثؿ".

اعتؾٗار @َٛ 8اطٓاً دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ملقٓع َٝا ٙمبز ١ٜٓعبػ عذ١

[/01أغظطع ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهو شّ٩ز ٨رش مىث٠نج ً ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ مٙن ٪مٌجه خًٌ١ٶ
ثټؽٌ ٍض موًنز ٨دْ مؽجٰ٥ز ـؽز وأٌ٘ذ مىث٠ن إ٘جخجس خٽٌ٭ز ٌٰمج َضًَثٻ ثټدفغ ؼجً ٨ن
٨رش مٱٵىهًن شفض ثْضنٵج.ٛ
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ٨مٽٌجس ټؽنز ثټ١ىثًا ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مٙن ٪ثٖضٌجه ثټصجخْ ٪ضـو ثٖضّصعمًٌني ثٖضفٽٌني خأًخ٩ز
٘ىثًًن ...وأن ٌٰٳ ثٔضنٵجى شمٹنض من ثنصٕجٻ ٔ 89هٌوث ً من شفض ثْضنٵج ٛوؼًٌق وثـو
خأ٘جخجس خجټ٭ز ٌٰمج ثټدفغ مّصمٌ ٨ن ٨رشر مىث٠نني آلًٌن مجٍثټىث مٱٵىهًن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٸجن ٴو ٔن ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ٘دجؿ
ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ثِصهوٰض ثٖض٩هو ثټصٵنٍ خموًنز ٨دْ هون وٴى ٧أي لّجبٌ خرشًز.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف ققف يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/01أغظطع ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وؼٌؿ ٨وه آلٌ ٍض ٴٙٲ ؼىي ثټٌىٿ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض منج٠ٶ مص٩وهر من مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٔجً مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز وثهي خنٍ ِ٩و ٍض ِجٴني أهس إٗض ثِصٕهجه أرسر ٸجمٽز مٹىنز من أًخ٩ز
أٌٰثه خٌنهم أمٌأر.
وأوٜق أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵصٍ ثټفٌٯ وم٩جذ  خموًًٌز خجٴم أهس إٗض
إ٘جخز مىث٠نني ثظنني وشومري منَٻ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثْضلٌي ،و٬ 6جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز

يوميات العــدوان

آٻ مًَوٍ ٧ض ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً ،و٬ 5جًثس ٘٨ض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن ،و٬جًشني ٘٨ض
من١ٵصٍ خنٍ ٌ٘جؿ وثټٱٌٳ ٍض موًًٌز ًثٍؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مفجٰ٥ز ٘٩ور ش ٌٖ٩أوٜج ٧مأِجوًز نصٌؽز ثټٵٙٲ ثټؽىي وثټٙجوًلٍ
ثٖضٹعٲ.

عتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢س ٞبٝت بٛؼ مبشافظ ١فٓعا٤

[/01أغظطع ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ِد٩ز ٨رش آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض
من١ٵز ِٹنٌز ٍض ٔجً ٧ثټممّني خدٌض خىُ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأٸو مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًر ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘دجؿ ثټٌىٿ أهس إٗض ثِصٕهجه ثټٕهٌو لٽٌپ أـمو ثټ٩ٽٌمٍ أـو ـٌثِز مفمو ًٔجه
ثټ٩ٽٌمٍ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز ِٹنٌز ٍض معٽغ ؼىټز ٔهٌثن من ثټؽهز
ثټؽنىخٌز ٖضن١ٵز ثټنهوًن أِٱٌ ٨نهج شومري  84منََض ً شومريث ً ٸٽٌجً.

َٓظُ ١ايعف ٛايزٚي ١ٝتؤنز إٔ ايغعٛر ١ٜتكتٌ ايؾعب ايُٝين بكٓابٌ أَضٜه ١ٝايقٓع

[/00أغظطع ]6102/نيىيىزك  -طتأنح:
أٸوس من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز ثِصموثٿ ن٥جٿ آٻ ِ٩ىه ٴنجخپ أمًٌٹٌز ثټٙن ٪وأِٽفز مفٌمز هوټٌج ً
ٍض ٨ووثنهج ٘٨ض أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ .
وٸٕٱض ثٖضن٥مز ثټووټٌز ٍض شٵًٌٌهج ثټٙجهً شفض ٨نىثن "ثٖضؽًَر ثټدرشًز ټفٌح ثټّ٩ىهًز ٍض
ثټٌمن" ٨ن شٱجٴم ثټى ٪ٜثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن مني خوثًز ثټ٩ووثن ټٌٙدق أٸعٌ من  81خجٖضجبز من
ثټّٹجن خفجؼز إٗض مّج٨وثس إنّجنٌز .
وث٨صربس ثٖضن٥مز أن ثٔضهثًر ثْضمًٌٹٌز مّؤوټز أًٝج ً ٨ن ؼٌثبم ثټفٌح ٍض ثټٌمن نٌ٥ث ً ٖضج شٵىٿ خه
وثٔن١ن من شٵوًم م٩ٽىمجس ثِصمدجًًز وشَوًو ثټ١جبٌثس ثټّ٩ىهًز خجټىٴىه .
وـيًس مّصٕجًر ثْضٍمجس خجٖضن٥مز ثټووټٌز (هونجشٌُض ًوٰريث) من ثِضظجً ثټٹجًظٌز ثټصٍ شهوه
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ خّدذ ثْضِٽفز ثْضمًٌٹٌز  ..مؤٸور أن شٽٺ ثْضِٽفز وثټيلجبٌ ثټصٍ ټم شنٱؽٌ
ِصمٽٲ إًظج ً ِجمج ً ًٌٙذ ثټٌمن خٹجًظز ټّنني ٴجهمز  ..مدٌنز أن ثٖضونٌني هم من ًوٰ٩ىن ظمن
هيه ثټفٌح .

يوميات العــدوان

اصتفاع مشاٜا طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عٛم ؽعيب مبشافظَ ١أصب إىل @ 8ؽٗٝزاً ٚدضذناً

[/00أغظطع ]6102/مأزب  -طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ِىٳ ٔ٩دٍ خموًًٌز رصوثؿ خمأًح إٗض
أًخ٩ز ٔهوثء و  85ؼًٌفج ً خ٩و ثنصٕجٻ ثټؽعغ ثټصٍ ٸجنض شفض ثْضنٵج.ٛ
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ـٌٙٽز ثټٕهوثء مٌٔفز
ټٽًَجهر وأن ٨وهث ً من ثټؽٌـى شم إِ٩جٰهم إٗض ٘ن٩جء نٌ٥ث ً ټم١ىًر ثٔض٘جخجس.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ثټٌىٿ ٬ 6جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
مأًح.
وٴجٻ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٔن ثټٌىٿ ٬ 4جًثس
٘٨ض ِو مأًح ثټؽوًو ټم شّٱٌ ٨ن ِٵىٜ ٟفجًج.
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٸيټٺ ِىٳ ٔ٩دٍ خموًًٌز رصوثؿ خعُضط ٬جًثس
أِٱٌس ٨ن ِٵى ٟأًخ٩ز ٔهوثء و  85ؼًٌفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من خني ثټٕهوثء ٠ٱپ َض ًصؽجوٍ ٨مٌه ٨ 88جمج ً مدٌنج ً أن ٨وه من ثٖضفُضس
ثټصؽجًًز شرضًس نصٌؽز ثټ٭جًثس ثټهمؽٌز.

اعتؾٗار > َٛاطٓني ب ِٗٓٝطفٌ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢صاطح بقعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ وؼٌؿ لمّز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم خ٭جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز "ِدأ " أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ثټٌىٿ ٬جًر
ؼىًز ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ِد٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ
وإ٘جخز لمّز آلًٌن ،إ٘جخز خٝ٩هم ل١رير ..مدٌنج ً أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري منَٻ وشرضً
٨وه من ثٖضّجٸن ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٸجن مٹعٱج ً مني ثټٙدجؿ وَض ًَثٻ مّصمٌث ً ـصى
ثټٽف٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أصبع غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜاـٛخ ١باؿزٜز٠

[/00أغظطع ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس هٌّصريًز ٘٨ض موًًٌز ثټمىلز خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وىٸٌ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خأًخ٪
٬جًثس مّ٩ٹٌ ثټمىلز هون وٴى ٧إ٘جخجس.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜفظ بقعز٠

[/00أغظطع ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِٕهو مىث٠ن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض موًًٌز مؽَ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني
٘٨ض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن ..مدٌنج ً أن ٴندٽز ٨نٵىهًز من
ممٽٱجس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثنٱؽٌس ٍض من١ٵز ٬مجً خموًًٌز ًثٍؿ ،مج أهس إٗض إ٘جخز ًٍنذ
ؼم٩جن.

يوميات العــدوان

سبتمـبـر
ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ دنزر غاصات٘ ايعزٚاْ ١ٝعً ٢قافظ ١عُضإ

[/10طتجمرب ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثشه ثټؽىًز ثټ٩ووثنٌز ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن مّصهوٰج ً ثټؽدپ
ثْضِىه ،همٌ لُضټه ٔدٹز ومفىَضس ثَضشٙجَضس ثټُضِٽٹٌز خجټؽدپ ومّ٩ٹٌ ټىثء ثټ٩مجټٵز خفٌٯ
ِٱٌجن.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٸپ يشء ٍض
ثټٌمن وأم٩ن ٍض ثټٵصپ وثټصنٹٌپ وثټصومري ټٹپ يشء من مٵىمجس ثټفٌجر وثٖضٵوًثس ثټى٠نٌز
وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عزراً َٔ املٓاطل ٚاألسٝا ٤مبز ١ٜٓتعظ

[/10طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض نجهي ثټٙٵٌ ثټًٌجيض وؼدپ ثټؽٌر ومىٴ ٪ثټوٰج ٧ثټؽىي خفٍ ثټَنٵپ موًًٌز
ثٖض٥ٱٌ ومنجٍٻ مىث٠نني ٍض ـدٌپ ِٽمجن ومولپ موًنز ثټنىًَ ..ضٰصج ً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز
أِٱٌس ٨ن شرضً ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ وثٖضدجنٍ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ًٕنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شأشٍ ٍض مفجوټز
ًجبّز ٔضِنجه مٌشَٴصه ثټيًن ًصهجوون أمجٿ رضخجس أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/10طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وه من
ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز
ٸصجٯ ومن١ٵز ثټٵم ٪و٬جًر ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شفٽٌٶ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټٌىٿ ٸجن ٸعٌٱج ً لٙى٘ج ً ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َأصب بعؾض غاصات

[/16طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ أٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.
وٴجټض مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ِو مأًح ثټٵوًم وثٖضنج٠ٶ
ثٖضؽجوًر ټه خّض ٬جًثس ؼىًز.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن خ٭جًشني من١ٵز ثټدٽٶ ،و٬جًر ٘٨ض ؼدپ هٌُضن خرصوثؿ و٬جًر ٘٨ض من١ٵز
ثټنٵٌ ٪خمؽًَ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؿ غاصتني عًَٓ ٢طك ١ايقًب ١بايعزٜٔ

[/16طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض من١ٵز ثټٙٽدز خموًًٌز ثټ٩وًن
خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًشني ټم ًّٱٌ ٨نهج أي ٜفجًج
أو إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بايعافُ ١فٓعا٤

[/16طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ مصٱٌٴز خجټ٩ج٘مز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٴٙٲ ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ثټؽىًز خٕجً ٧ثٖض١جً خ٩ور ٬جًثس ؼىًز ،ٸمج ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز
٘٨ض ثټٹٽٌز ثټفٌخٌز خمن١ٵز ثټٌوٜز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټيي ثِصهوٯ ثټٹٽٌز ثټفٌخٌز أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر ټٽٹٽٌز.

إفابَٛ ? ١اطٓني يف < 9غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/16طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘ذ  8مىث٠نني ثټٌىٿ خؽٌوؿ إظٌ ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه أٸعٌ من 45
٬جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثِصهوٯ منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټ١ٽق مج أهي إٗض ؼٌؿ لمّز مىث٠نني ،وثِصهوٯ موًًٌز ِجٴني خ٭جًشني أهس
إٗض ؼٌؿ مىث٠ن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ٜفٌجن خموًًٌز مؽَ،
وِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ،إٜجٰز إٗض ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌز خجٴم ثټفووهًز أهس إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني و مَثً٨هم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًنز ٘٩ور أهس
إٗض شومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ ،إٜجٰز إٗض ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن و٬جًشني ألٌي ٘٨ض
موًًٌز ثټ٥جهٌ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصات عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/16طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثټّو ثټؽوًو وثټدٽٶ
وثټٱجو ؼنىخٍ موًنز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
خ٭جًر ؼىًز ٴنجر شرصًٲ ثٖضٌجه ثټصجخ٩ز ټّو مأًح ثټؽوًو ،ممٽٱج ً أرضثًث ً ٍض ـىثؼَ ثټّو ثٖضجبٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن نٱي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټدٽٶ وثټٱجو ؼنىخٍ ثٖضوًنز وَض
ًَثٻ شفٽٌٶ ثټ١ريثن مّصمٌ ـصى ثټٽف٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف َٓاطل يف قافظ ١ايبٝنا٤

[/16طتجمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٴٙٲ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثمجىن وخٌٸجن و٨ٵدز ظٌر وؼدپ ًهث ٧ومنج٠ٶ ألٌي خموًًٌز
مٹريثُ.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض خٕٹپ مٹعٲ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض ًأُ ٨ٵدز ظٌر وخٌٸجن
لٽٱض همجً وأرضثً مونٌز خجٖضن١ٵصني ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي خٕٹپ مصىث٘پ ٬جًثس ٘٨ض
مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء مّصهوٰج ً موًنز ثټدٌٝجء وموًٌشٍ ثټَثهٌ ومٹريثُ وثټ١ٱز وىي نج٨م
وثټّىثهًز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف َٓاطل َتفضق ١مبشافظ ١اؿزٜز٠

[/16طتجمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأٰجه مٙوً أمنٍ خجټفوًور إن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مٙن٩ج ً ټٽعٽؾ خموًًٌز خٌض ثټٱٵٌه ومنج٠ٶ
خموًًٌز ثټفٌّنٌز ،و٬جًر ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټفٌُ ثټؽمهىًي خمن١ٵز ٸٌٽىث .86
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن َضٍثٻ ًىث٘پ شفٽٌٵه ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز ـصى ثټٽف٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف بجالخ غاصات َظصع ١يف َٓطك ١اؾض عذ١

[/16طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
نٱي ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض مًَ٨ز خمن١ٵز ثټؽٌ ٍض موًنز
٨دْ مفجٰ٥ز ـؽز.
وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خفؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)أن ثټ٭جًثس
ثټعُضط همٌس ٸٽٌج ً ثٖضنٕآس وثٖضدجنٍ ثټمج٘ز خجٖضًَ٨ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مّصمٌر ٍض ثټدفغ ټٽصأٸو من ٨وٿ وؼىه أي ٜفجًج
خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓتعظ

[/10طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز ش َ٩وٜىثـٌهج.
وأوٜق مٙوً مفيل ټى ٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مٱٌٳ مجوًه وٌٙ٨ٱٌه
وؼدپ ؼٌه ٔمجٻ ثٖضوًنز ومىٴ ٪ثټوٰج ٧ثټؽىي خفٍ ثټَنٵپ ٌ٬ح موًنز شَ٩

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َعغهض ٟايفضقٚ ١ايقٝاْ ١بقٓعا ٤بغًغً َٔ ١ايػاصات

[/10طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘دجؿ ثټٌىٿ ـوًٵز ِ 48دصمرب (مٵٌ ثټٱٌٴز ثْضوٗض
موًِ ٧جخٵجً) ومّ٩ٹٌ ثټٌٙجنز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٜمن ِٽّٽز من ثَضِصهوثٰجس ثټ٩ووثنٌز
ثٖضصىث٘ٽز ٖضٵوًثس ثټفٌجر خجټ٩ج٘مز وثٖضون ثټٌمنٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٴٙٲ ـوًٵز ِ 48دصمرب موً ٧خٕجً ٧ثټّصني خ٩ور ٬جًثس ؼىًز ،ٸمج ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس
ثټؽىًز ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټٌٙجنز خمن١ٵز ِىثه ـنٖ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټيي ثِصهوٯ مّ٩ٹٌ ثټٌٙجنز أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر ټٽٹٽٌز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢قافظَ ١أصب

[/10طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ـًٌذ خٌفجن
مفجٰ٥ز مأًح أهس إٗض إ٘جخز ظُضظز أٔمجٗ وشومري موًِز وممصٽٹجس لج٘ز.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ موًِز ٨يخجن خ٭جًشني أټفٵصج همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖضدنى ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ؤًز
شجخ٩ز ْضـو ثٖضىث٠نني ممج أهي إٗض شومريهج ٸٽٌج ً وشومري أًخٌِ ٪جًثس ؤجـنز.
وأٔجًس ثٖضٙجهً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ مف١ز وٴىه مج أهي إٗض ثـرتثٴهج وإ٘جخز ظُضظز
أٔمجٗ ٸجنىث خؽىثًهج.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِض ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثٖضٕؽق وثٖضموًر ټم
شّٱٌ ٨ن ِٵىٜ ٟفجًج.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض ٕٚغاص ٠د ١ٜٛعً ٢ايًٛا << ٤سضؼ مجٗٛص ٟبريِٜ

[/10طتجمرب ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٴٌثخز ٨رشون ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ثټٽىثء  55ـٌُ
ؼمهىًي ثٖضٌثخ ٢خموًنز ًًٌم مفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ موًٌ أمن رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز ثټ٩مٌو مفمو ٨دوثټؽٽٌپ ثټٕجمٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن
ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ثٖضدجنٍ وثٖضنٕآس ثټصجخ٩ز ټٽىثء  55ـٌُ ؼمهىًي خموًنز ًًٌم هون أن شّٱٌ
٨ن أي ٜفجًج.
وأوٜق ثټٕجمٍ أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ثټٽىثء خممْ ٨رشر ٬جًر لُضٻ ٰرتر ثټٙدجؿٌٰ ،مج
نٱي ٬جًثس ألٌي خ٩و ٤هرير ثټٌىٿ ،مٕريث ً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس شأشٍ ٍض ٌِجٳ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټيي ًّصهوٯ ث ٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وثٖضٹصّدجس ثټى٠نٌز و٘٨ض ًأِهج ٴىثس ثټؽٌٖ وثْضمن
ثٖضوثٰ٩ز ٨ن أمن وثِصٵٌثً وُِضمز ثټى٠ن.
وخني أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض خغ ثټٌ٨ذ ټوي ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء ٍض موًنز ًًٌم ،ٸمج شّدذ ٍض ـووط
ثرضثً مصٱجوشز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثټٵًٌدز من منج٠ٶ ثَض٨صوثء وثټ٩ووثن ٍض ثټٽىثء.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟزَض آخض َزصع ١يف َزٜض ١ٜباقِ مبشافظ ١فعز٠

[/10طتجمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًِز أٿ ٸٽعىٿ خموًًٌز
خجٴم مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ.
وٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن وخهيث ثَض٨صوثء ًٹىن
همٌ آلٌ موًِز ٍض موًًٌز خجٴم خمفجٰ٥ز ٘٩ور ـٌغ أم٩ن مني أًجمه ثْضوٗض ٘٨ض شومري ثټدنٌز

يوميات العــدوان

ثټصفصٌز ټٽمفجٰ٥ز خؽمٌ ٪موًًٌجشهج ومنهج موًًٌز خجٴم وثِصهوٯ ؼمٌ ٪ثٖضوثًُ ٍض موًًٌز خجٴم
خجټٹجمپ وهمٌهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠عًَ ٢زٜض ١ٜأفًح ايؾاّ عذ١

[/10طتجمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ٨ووثنٌز ٘٨ض موًًٌز أٰٽق ثټٕجٿ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ٨مٽٌجس ټؽنز ثټ١ىثًا خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خٙجًولني من١ٵز خٌض ًِجٿ ثټفو خني موًًٌصٍ ٸرش وأٰٽق
ثټٕجٿ لٽٲ ِىٳ هوخ ٪خأٰٽق ثټٕجٿ.
ونىه ثٖضٙوً أن ثٖضؤرشثس ثْضوټٌز ټ٩مٽٌجس ثټدفغ ثټصٍ مج ٍثټض شؽًٌهج ٌٰٳ ثٔضنٵجى شٕري إٗض ٨وٿ
وؼىه أي ٜفجًج خرشًز.
وټٱض إٗض أن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ټٽمفجٰ٥ز م ٪ثټّ٩ىهًز شٕهو وخٕٹپ مّصمٌ ٨مٽٌجس ٴٙٲ
ؼىي وموٰ ٍ٩من ٴدپ ثټٵىثس ثټّ٩ىهًز ثَضؼٌثمٌز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عً ٢فُع ايزفاع ايعضم ٞبايعافُ ١فٓعا٤

[/10طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ مؽم ٪ثټوٰج ٧ثټٌ٩يض خأمجنز ثټ٩ج٘مز
ٜمن ِٽّٽز من ثَضِصهوثٰجس ثټ٩ووثنٌز ثٖضصىث٘ٽز ٖضٵوًثس ثټفٌجر خجټ٩ج٘مز وثٖضون ثټٌمنٌز ٬ري
مٱٌٳ خني منٕأر لج٘ز أو مونٌز أو ّ٨ٹًٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٴٙٲ ٍض ًىمه ثټعجټغ وثټّصني خ٩و ثٖضجبز ٘٨ض ثټٌمن مؽم ٪ثټوٰج ٧خجټٌ٩يض ٍض من١ٵز خجح ثټٌمن
ثِضهٽز خجټّٹجن خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټيي ثِصهوٯ مؽم ٪ثټوٰج ٧خجټٌ٩يض ټم ًّؽپ وٴى ٧أي
ٜفجًج خرشًز ،ټٹنه أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز
ثٖضؽجوًر ټٽٌ٩يض ٍض موًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز ثټصجًًمٌز.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٰؽٌ و٘دجؿ ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ
مصٱٌٴز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ـٌغ ثِصهوٯ ثٖض٩هو ثټصٵنٍ خمن١ٵز ىهدجن ،ومن١ٵز ؼدپ ١٨جن،
ممج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ ِصز آلًٌن ٍض ٴٙٲ ثٖض٩هو ثټصٵنٍ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓايضمُ ١مبشافظ ١إب

[/10طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ خموًًٌز ثټٌٜمز
مفجٰ٥ز إح وټم ًّٱٌ ٨نهج أي ٜفجًج إو إ٘جخجس خرشًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خمفجٰ٥ز إح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ أًخ٩ز ٘ىثًًن ٘٨ض ؼدپ نّذ خموًًٌز ثټٌٜمز وټم ًّٱٌ ٨نهج أي ٜفجًج أو
إ٘جخجس ٌض ثْضًوثؿ ..مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ لُضٻ شٽٺ ثټ٭جًثس موًِز ثْضمپ ثټعجنىًز،
مج أهي إٗض شومريهج وإټفجٳ أرضثً ٸدرير ٌٰهج.
وأٔجً ثٖضٙوً ثْضمنٍ إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أهس إٗض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر
ٖضوًِز ثْضمپ.

اعتؾٗار > َٛاطٓني بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ إثض اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملغتؾفٚ ٢عزر َٔ
املٓاطٍ بضاطح بقعز٠

[/10طتجمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱٽني وثمٌأر وؼٌؿ ِصز آلًٌن إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضّصٕٱى ٔ٩جًر خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور و٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز.
مٙوً مفيل أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 5جًثس ؼىًز ٘٨ض
مّصٕٱى ٔ٩جًه خموًًٌز ًثٍؿ وظُضظز من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر مج أهي إٗض ثِصٕهجه ِد٩ز
مىث٠نني خٌنهم ٠ٱٽني وثمٌأر وؼٌؿ ِصز آلًٌن خٝ٩هم ؼٌثـهم لٌ١ر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٸعٲ شفٽٌٵه مني وٴض مدٹٌ من ٘دجؿ ثټٌىٿ وَض
ٍثٻ مّصمٌث ً ـصى ثټٽف٥زَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٨مٽٌز إِ٩جٯ ثټؽٌـى شألٌس خّدذ ثټصفٽٌٶ ثٖضّصمٌ
وهى مج ٴو ًٌٰ ٪من ٨وه ثټٝفجًج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ < 8غاص ٠عًَ ٢ز ١ٜٓسضض َٚجًجَٝ ٞزٚ ٟعاِٖ عذ١

[/10طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ لمّز ٨رش ٬جًر ٘٨ض موًنز ـٌ ٛومعٽغ مٌوي ومعٽغ
٨جهم خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثټ٩مجًثس ثټّٹنٌز ومنجٍٻ مىث٠نني ومفجٻ شؽجًًز،
مٽفٵز ثټٹعري من ثْضرضثً ثٖضجهًز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض ٨وٿ وؼىه أي ٜفجًج خرشًز ـصى ثټٽف٥ز ..مدٌنج ً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ـٽٶ
خٹعجٰز ٘٨ض موًنز ـؽز وِمجء موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض غاصات د ١ٜٛعًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/10طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًشني ؼىًصني
من١ٵز ثَضرشثٯ ؼنىخٍ موًنز مأًح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن نٱي ِض ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رصوثؿ
و٬جًشني ٘٨ض ؼدپ هٌُضن ثَضِرتثشٌؽٍ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن شٽٺ ثټ٭جًثس ثټهّصريًز شأشٍ خ٩و رضخجس مىؼ٩ز شٽٵجهج ؼنىه شفجټٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٌشَٴصهم خمّ٩ٹٌ ثټٽىثء  817خٙجٌٰ.

> 9ؽٗٝزاً ققً ١ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟبأَاْ ١ايعافُ١

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ًىمه ثټٌثخ ٪وثټّصني خ٩و ثٖضجبز ثټٌىٿ أـو ثٖضّجٸن ٍض
ـٍ ثټنهٝز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٜمن ثِصهوثٰه ثٖضصىث٘پ ټفٌجر ثټٌمنٌني ومٵوًثشهم ٍض ٘ن٩جء
وثٖضفجٰ٥جس.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ
٘دجؿ ثټٌىٿ مدنى خؽىثً ؼجم٩ز ثٔضًمجن مىٴ٩ج ً ٔ 86هٌوث ً وأًخ٩ز ؼٌـى ،ٸمج ٴٙٲ مؤِّز
ثټٌصٌم ٍض ـٍ ٘ىٰجن خ٩ور ٬جًثس ؼىًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٰؽٌ ثټٌىٿ مٵٌ ثٖضنٕآس خؽىثً إهثًر ثٖضٌوً ثِضهٽز
خجټّٹجن خٕجً ٧ش َ٩خأًخ٬ ٪جًثس ممج أِٱٌ ٨ن ٔهٌوًن وؼًٌق من ـٌثِز ثټمومجس ٍض
ثٖضنٕجس إٗض ؼجنذ شومري مٹصذ خًٌو ثٖضٌوً ومدنى ثٖضنٕآس.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مّجء ثټؽم٩ز مٵٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز خموًًٌز
ثټّد٩ني ومنَٻ مىث٠ن خؽىثً م٩١م ثټمرضثء ٍض ٔجً ٧ـور ،مىٴ٩ج ً أًخ٩ز ٔهوثء ً -ؼپ و٠ٱپ
وثمٌأشني إـوثهمج ِىًًز ثټؽنٌّز  -وؼًٌفني ،م ٪شرضً منجٍٻ ومدجنٍ ِٹنٌز مؽجوًر.
ٸمج ِٵ ٢لمّز ٔهوثء وؼًٌفني خٵٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ـور وموًًٌز ثټّد٩ني ٍض
٨مجًر ٔهٌثن ؼىثً مّصٕٱى ثټٵوُ.

عكٛط ؽٗٝز دضا ٤عًغً ١غاصات عًُٖ ٢زإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ثِصٕهو مىث٠ن ؼٌثء ِٽّٽز ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰؽٌ ثټٌىٿ ٘٨ض منج٠ٶ
مصٱٌٴز من موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز هموثن ؼربثن ٬ىخٌ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًشني ٘٨ض ثٖض٩هو ثٖضهنٍ خٵج ٧ثټٌٴز وأهس إٗض ثِصٕهجه ثټوٸصىً ٘٨ض مفمو ٘٨ض ثټفمٌثء.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً مَثً ٧ثټوؼجػ ثټمج٘ز خأهجذ  ٴًٌز ثټف١جح وشم
شومريهج ٸٽٌج ً هون وٴى ٧لّجبٌ خرشًز خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ مفپ ثټ٭ٌٍر هون وٴى ٧أرضثً
أًٝجً.

اعتؾٗار ? َٛاطٓني ب ِٗٓٝأطفاٍ ْٚغا ٤إثض اعتٗزاف ايعزٚإ ملد ِٝايبز ٚايضسٌ بهتاف
بقعز٠

[/12طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح :
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء وؼٌؿ مىث٠ن آلٌ إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضمٌم ثټدوو ثټٌـپ وثټنجٍـني خموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ممٌمج ً ټٽدوو ثټٌـپ وثټنجٍـني خموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظمجنٌز مىث٠نني خٌنهم
أ٠ٱجٻ ونّجء وؼٌؿ مىث٠ن آلٌ ـجټصه ـٌؼز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات د ١ٜٛعً ٢س ٞعهين مبٓطك ١ايفضؽ ١مبشافظَ ١أصب

[/12طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض أـو ثْضـٌجء
ثټّٹنٌز خمن١ٵز ثټٱٌٔز ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ـًٌذ خمأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أِٱٌس ٨ن
شومري ٸيل ٔضـو ثٖضّجؼو ٍض من١ٵز ثټٱٌٔز ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني وشرضً ٨وهث من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر
هون شّؽٌپ ٜفجًج.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثْضرشثٯ وثټٱجو ورصوثؿ
وؼدپ هٌُضن ثَضِرتثشٌؽٍ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عت عؾض ٠غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بعبػ َٚغتبأ يف سذ١

[/12طتجمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مني ثټّج٨جس ثْضوٗض من ٘دجؿ ثټٌىٿ ِض ٨رشر ٬جًر
ثِصهوٰض ٨وهث ً من منج٠ٶ موًًٌز ٨دْ ومن١ٵز ثټممٌْ خموًًٌز مّصدأ مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خئـوي ٨رشر ٬جًر مفجَض ً شؽجًًز ومٌٸدصٍ نٵپ إـوثهمج ٸجنض
شفمپ مىټوث ً ٸهٌخجبٌج ً وثْضلٌي ٰجً٬ز خٵًٌز ثټٹومٌز  -خنٍ ـّن خ٩دْ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مًَ٨ز أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټؽٌ خأًخ٬ ٪جًثس..
مدٌنج ً أن ٘جًوك أـو ثټ٭جًثس ټم ًنٱؽٌ.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٔضؼٌثمٍ ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز مٽ٩ذ ٔٱٌ ثټًٌجيض ،ٸمج
ثِصهوٯ ِىٳ ثټممٌْ خمّصدأ خ٭جًر ألٌي ".
وأٸو ثٖضٙوً ثٖضّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خفؽز ٨وٿ وؼىه أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء شٽٺ
ثټ٭جًر ثٔضؼٌثمٌز ،ټٹنهج لٽٱض ٸعري من ثْضرضثً ثٖضجهًز ثټصٍ ټفٵض خجْضمجٸن ثٖضّصهوٰز.
وٴجٻ " إن موًًٌصٍ ٨دْ وـٌ ٛمن أٸعٌ ثٖضوًًٌجس ثټصٍ شصً ٌٛ٩ىمٌج ً وخٕٹپ مّصمٌ
ټٽٵٙٲ ثټؽنىنٍ وثټهّصريي من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،وٴو ٔهوس ثٖضوًًٌصني ثټ٩وًو من
ثٖضؽجًٍ ثټىـٌٕز ثټصٍ ثًشٹدهج ثټ٩ووثن خفٶ ِٹجنهج ".

إفابَٛ ; ١اطٓني ظضٚح إثض ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعزراً َٔ املٓاطل بقعز٠

[/12طتجمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجءه ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 88جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور أهس إٗض إ٘جخز  2مىث٠نني خؽٌوؿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًخ٪
٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن أهس إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني خؽٌوؿ وِض
٬جًثس ألٌي ٘٨ض ثټم ٢ثټٌثخ ٢خني موًًٌز ثټ٥جهٌ وـٌوثن و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ
خموًًٌز خجٴم و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثمٌٕن ٍض موًًٌز منده.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز ثٖضٹعٱز أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ٸُضً من
مٌثن وخجٴم ،إٜجٰز إٗض شومري ٌِجًر أـو ثٖضىث٠نني ٍض منده.

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعًَ ٢أصب

[/12طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض
منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن لُضٻ ثٻِ 42ج٨ز ثٖضجٌٜز أٸعٌ من ٬ 41جًر ؼىًز إِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضفجٰ٥ز..
مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ وؼدپ هٌُضن ،مج أِٱٌ
٨ن ثِصٕهجه مىث٠ن وشرضً ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي نٱي لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټٱٌٔز خفًٌذ
مج أهي إٗض شومري مّؽو و٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ..مٕريث ً إٗض أن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٔنهج
ثټ٩ووثن ثِصهوٰض من١ٵز ثْضرشثٯ وثټٱجو وثټَوً ؼنىخٍ موًنز مأًح.

يوميات العــدوان

وىٸٌ ثٖضٙوً أن ِض ٬جًثس ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔنهج ٘٨ض مٱٌٳ ثټؽىٯ وثټم ٢ثټ٩جٿ
ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء ومأًح.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟهجف غاصات٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف أسٝا ٤عهٓ١ٝ
َٓٚؾآت َزْٚ ١ٝعغهضٚ ١ٜعهٓ١ٝ

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز وثټّ٩ٹًٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مني ٰؽٌ ثټٌىٿ منجٍٻ مىث٠نني ٍض ـٍ ثټنهٝز ثټّٹنٍ ،إٜجٰز إٗض ـوًٵز ِ 48دصمرب (
ثټٱٌٴز ثوٗض موًِ ٧جخٵجً) ،وٴج٨ور ثټوًٽمٍ ومّ٩ٹٌ ٴىثس ثْضمن ثټمج٘ز ،ٸمج ثِصهوٯ ِٱجًشٍ
ثټّ٩ىهًز وثٔضمجًثس خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٸعٲ ٬جًثشه ٘٨ض مّ٩ٹٌ ثټفٱج ونٵم ،وثن ثټ١ريثن َضًَثٻ
ًفٽٶ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ـصى ثِضن.

اعتؾٗار طفًني صمٝعني دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛرَٓ ٟطك ١ايغبعني بقٓعا٤

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو ٠ٱُضن ً٩ٌٜجن وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ من ثټٹىثهً ثټ١دٌز خمّصٕٱى ثټّد٩ني ټٓضمىمز
وثټ١ٱىټز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٖضن١ٵز ثټّد٩ني خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق نجبذ موًٌ ٨جٿ مّصٕٱى ثټّد٩ني ثټوٸصىً هُضٻ ثټدفٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ٱپ ٨مٌه ًىمني وآلٌ ٨مٌه ظُضظز أِجخٌ ٪ثِصٕهوث ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ وثټهّصريي ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثټّد٩ني ٘دجؿ ثټٌىٿ وثټصٍ ثِصهوٰهج خـ ٘ 84جًولجً.
وأٔجً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهمؽٍ ټ١ريثن ثټ٩ووثن أهي إٗض شىٴٲ ثټ٩مپ خجٖضّصٕٱى ولٌوؼه ٨ن
ثټمومز ثټ١دٌز ُٰٝضً ٨ن شهٕم نىثٰي ثٖضّصٕٱى وشأظٌ م٥٩م مٌثٰٵه ثْضلٌي ،ثِصو٨ى ىټٺ إلُض ًء
ٸجمُضً ټٽمٌىض وثټ١ىثٴم ثټ١دٌز ټٽمّصٕٱى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عً ٢فعز٠

[/12طتجمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
أٌ٘ذ مىث٠ن خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ؼٌثء ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأٔجً مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط
٬جًثس ؼىًز ألٌي ٘٨ض ٴًٌز آٻ ٴٌثه خموًًٌز خجٴمَ..ضٰصج ً إٗض ثن هيه ثټٵًٌز شٌٜ٩ض ټ٩رشثس
ثټ٭جًثس من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩ووثن وشهومض ٌٰهج ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضفُضس ثټصؽجًًز.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً أـوظض همجًث ً
ٍض مًَ٨ز أـو ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ٖٓذضا يًُٛار ايػشا ١ٝ٥يف َز ١ٜٓعبػ عذ١

[/12طتجمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ هنؽٌث ً ټٽمىثه ثټ٭يثبٍ خموًنز ٨دْ مفجٰ٥ز ـؽز شجخ٩ج ً
َضـو ثٖضّصعمًٌن ثٖضفٽٌني.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثَضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ خ٭جًر ؼىًز ثټهنؽٌ وٸپ مفصىًجشه شومريث ً ٸجمُضً ..وأٸو ثٖضٙوً ٨وٿ وؼىه
أي ٜفجًج خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓظيني مبٓطك ١األؽضاف دٓٛبَ ٞزَ ١ٜٓأصب

[/12طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء أمْ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض منجٍٻ
ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثْضرشثٯ ؼنىخٍ موًنز مأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ
ثټٌٕن مفمو خن ٨دوثټ ًََ٩ثْضمري خ٭جًشني ؼىًصني أِٱٌس ٨ن شومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثِصهوٯ أًٝج ً منَٻ ثټٌٕن ٌٰٙپ خن ـٌوً ثټرشًٲ خ٩وه من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ممٽٱز همجًث ً ٸدريث ً خجٖضنَٻ هون وٴىٜ ٧فجًج.

ػزر غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قض ١ٜبٝت األمحض بغٓشإ

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثشه ٘٨ض موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم
ٔن ٬جًر ٘٨ض ٴًٌز خٌض ثْضـمٌ خموًًٌز ِنفجن هون وٴى ٧إ٘جخجس خرشًز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر اعتٗزاف َٓاطل مبأصب

[/12طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثشه ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني
٘٨ض من١ٵز ثْضرشثٯ ؼنىخٍ موًنز مأًح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خّض ٬جًثس ؼىًز من١ٵز ـدجح خرصوثؿ وثٖضموًر
خمو٬پٍ ،ض ـني َض شَثٻ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن شىث٘پ ثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜغتٗزف َجًح َٝزَٚ ٟز ١ٜٓسضض بجالخ غاصات

[/12طتجمرب ]6102/حجة ـ طتأنح :
ٴجٻ مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ٨مٽٌجس ټؽنز ثټ١ىثًا خمفجٰ٥ز ـؽز إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٔن خ٩و ٨رص ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض معٽغ مٌوي وموًنز ـٌ ٛخفؽز.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًر ثِصهوٰض معٽغ مٌوي ٌٰمج ثِصهوٰض ٬جًشني
موًنز ـٌ ٛوأن ثټدُض٬جس ثْضوټٌز ثټصٍ شٽٵصهج ثټٽؽنز ټم شرش إٗض وٴى ٧أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء
شٽٺ ثټ٭جًثس ثٔضؼٌثمٌز.

ققف فاصٚخَٚ ٞزفع ٞععٛر ٟباػا ٙاملٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/12طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
شىث٘پ مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٲ ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور
خمةجس ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱض
خ٩رشثس ثټٙىثًًن من١ٵز ثٖضمٌوٳ وثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ،مٕريث ً إٗض أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن
خموًًٌز منده شٌٜ٩ض هٍ ثْضلٌي ټ٩رشثس ثټٙىثًًن وثټٵيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ أًٝج ً منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ثټ٥جهٌ وًثٍؿ و٬مٌ
ؤوث خ٩رشثس من ٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز مّصهوٰز ثټم ٢ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ٘٩ور وـؽز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟهجف غاصات٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف اسٝا ٤عهٓ١ٝ
َٓٚؾآت َزْٚ ١ٝعهٓ١ٝ

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأ نح:
ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم من ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء أمْ وٰؽٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز ثټ٩جمز
وثټمج٘ز وثټّٹنٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مني مّجء أمْ من١ٵز ثټفٱج ونٵم خٕجً ٧لىَضن خ٩ور ٬جًثس ٨نٌٱز ،و٨جه ٰؽٌ ثټٌىٿ
ثټٵٙٲ ټنٱْ ثٖضن١ٵز خنٱْ ثټىشرير ،ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ،ٸمج
ثِصهوٯ ٴج٨ور ثټوًٽمٍ خٕجً ٧ثٖض١جً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٰؽٌ ثټٌىٿ ثټّجهُ وثټّصني خ٩و ثٖضجبز ټ٩ووثنه ٘٨ض
ثټٌمن ،خٵىر ٸٽٌز ثټ١ريثن خٕجً ٧ثټّصني ،و ثٖض٩هو ثټصٵنٍ خمن١ٵز ِ٩ىثن ثِضهٽز خجټّٹجن.

ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عًَٓ ٢طك ١عاَ ١بشَاص

[/12طتجمرب ]6102/ذماز -طتأ نح :
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ِجمز خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض من١ٵز ِجمز
خموًًٌز مٌٱ٩ز ٨نْ خعُضط ٬جًثس ،وټم ًرش ثٖضٙوً إٗض وٴىٜ ٧فجًج أو إ٘جخجس.

طا٥ض ٠أَضٜه ١ٝبز ٕٚطٝاص تغتٗزف َٓطك ١ايطش ٌٝبقضٚاح غضبَ ٞزَ ١ٜٓأصب

[/12طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ثِصهوٰض ٠جبٌر أمًٌٹٌز خوون ٌ٠جً خ٭جًشني ؼىًصني ،من١ٵز ثټ١فٌپ خرصوثؿ ٌ٬خٍ موًنز
مأًح.
وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌر أمًٌٹٌز م٩جهًز خوون ٌ٠جً
ثِصهوٰض خ٭جًشني ؼىًصني ٌِجًر شجخ٩ز ْضـو ثٖضىث٠نني ٸجنض مص١٩ٽز ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ،مج أهي إٗض
شومريهج هون وٴى ٧أي ٜفجًج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټصؽّْ ثْضمًٌٹٍ ًفٽٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء مفجٰ٥ز مأًح ..مدٌنج ً أن
شٽٺ ثټ٭جًثس شأشٍ ٍض إ٠جً ثټفٌح ثټّ٩ىهًز  -ثْضمًٌٹٌز ٜو ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

اعتؾٗار ٚإفاب ١حنَٛ == ٛاطٓاً يف غاصات دزٜز ٠عًَ ٢زٜ ١ٜٓضِٜ

[/12طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  52ؼٌثء ٬جًثس ؼوًور ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ
٘٨ض موًنز ًًٌم خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ـٌج ً
ِٹنٌج ً خىِ ٢موًنز ًًٌم خأًخ٩ز ٘ىثًًن نصؾ ٨نهج شرضً ِصز منجٍٻ وثِصٕهجه  84مىث٠نج ً
خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وإ٘جخز  52خٝ٩هم إ٘جخصهم ل١رير.
وأٔجً إٗض أن ثٖضٙجخني شم نٵٽهم إٗض مّصٕٱٌجس إح وأمجنز ثټ٩ج٘مز.

يوميات العــدوان

وٸجنض شٌٜ٩ض موًنز ًًٌم ثټممٌْ ثٖضجيض ټـ٬ 41جًر ؼىًز نصؾ ٨نهج أرضثًث ً مجهًز ٍض منجٍٻ
ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر ققف٘ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبشافظ ١ايبٝنا٤

[/12طتجمرب ]6102/ﺍلتيضاﺀ  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ووثنه ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
ﻭأوٜق مٙوﺭ ﺃمنٍ خمفجٰ٥ز ﺍټدٌٝجﺀ ټىٸجټز ثْضندجء ﺍټٌمنٌز (ِدأ) أﻥ ٌٌ٠ﺍﻥ ﺍټ٩وﻭ ٔن
ِٽّٽز من ﺍټ٭جﺭﺍﺕ ﺍټؽىًز ٨ٽى موًًٌجس ثټَثهٌ وثټٙىم٩ز وثټَثهٌ ومن١ٵز ثټ٩ٵٽز ،أهس إٗض
همجً هجبپ وشرضً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٌٟﺍﻥ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًىث٘پ ٬جًثشه خٕٹپ ًىمٍ ٨ٽى مفجٰ٥ز ﺍټدٌٝجﺀ
مّصهوٰجً موًنز ﺍټدٌٝجﺀ ﻭموًٌشٍ ﺍټَﺍهٌ ﻭمٹٌٌﺍﺱ ﻭﺍټ١ٱز ﻭﺫﻱ نج٨م ﻭﺍټّىﺍﺩًز وثټٙىم٩ز
وخٙىًر همؽٌز وهٌّرتًز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عً ٢أصسب ٚعٓشإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض موًًٌصٍ ِنفجن وأًـذ خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر
ؼىًز ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ٰؽٌ ثټٌىٿ ٘٨ض منَٻ ثټٽىثء مهوي مٵىټز ٍض ٴًٌز خٌض مٵىټز خموًًٌز
ِنفجن هون وٴى ٧أي إ٘جخجس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٴٙٲ مفپ شؽجًي مهؽىً ٍض خٌض ثټٵٌمجنٍ خموًًٌز
أًـذ ٘دجؿ ثټٌىٿ هون وٴى ٧أي إ٘جخجس أًٝج.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض عزراً َٔ َٓاطٍ املٛاطٓني بقعز٠

[/12طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خ٩ٙور
مّصهوٰز منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم همٌ
ظُضظز منجٍٻ خمن١ٵز وثهي أمٽق خموًًٌز ٸصجٯ ،إٜجٰز إٗض لمْ ٬جًثس ألٌي ٘٨ض من١ٵز ٸهُضن
خ٩ٙور وِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٱٌ ٧وثٖضٽٌپ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشجن ألٌي ٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ أهس إٗض شومري منَٻ
مىث٠ن ونٱىٳ ٨وه من ثٖضىثيش.

َكتٌ ٖٓ 99زٜا بػاصات ععٛر ١ٜعً ٢قٛاصبِٗ يف اـٛخ١

[/10طتجمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٴصپ ثظنجن و٨رشون هنوًج ً خ٭جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٴىثًخهم ٍض مٌنجء
"ثټفٌمز" خموًًٌز ثټمىلز مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ١ريثن ثٖض٩جهي شّددض أًٝج ً ٍض ؼٌؿ
٨وه من ثټٌمنٌني ثټيًن ً٩مٽىن ٘٨ض شَوًو ثټٌٙجهًن خمجهر ثټوًَٻ من هوٻ ثټؽىثً ،خٱ٩پ
ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټربي وثټدفٌي وثټؽىي ثټيي ٌٰٜصه ٴىي ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن مني خوثًز ـٌخهج
ثټ٥جٖضز ٘٨ض ثټٌمن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض املعٗز ايتكين مبزٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/10طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أمْ ثٔضظنني ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ثٖض٩هو
ثټصٵنٍ وثٖضهنٍ خمن١ٵز ثٖضفؽَر خموًًٌز رصوثؿ مفجٰ٥ز مأًح.
وأٰجهس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضدجنٍ ثټصجخ٩ز
ټٽم٩هو وِٹن ثټُ١ضح خّض ٬جًثس ؼىًز ممٽٱج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض مدجنٍ ثٖض٩هو ومٽفٵجشه.
ًيٸٌ أن ثٖض٩هو ثٖضهنٍ مؽهَ َضِصٌ٩جح ثټُ١ضح من ظُضط مفجٰ٥جس وهٍ مأًح وثټؽىٯ ؤدىه.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨رش ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټَوً خموًًٌز رصوثؿ.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 97 ١اطٓاً يف املدا دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ املٛاطٓني
ٚايطضم ٚاؾغٛص

[/10طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً وأٌ٘ذ  8آلًٌن خموًًٌز ثٖضمج مفجٰ٥ز ش َ٩ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضنٕآس وثټٌ١ٴجس وثټؽّىً وثٖضفُضس ثټصؽجًًز.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ثٖضمج ٘جټق ثټٹُضذ  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً ٸدريث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من ثٖضوًًٌز مّصهوٰج ً ثٖضنجٍٻ
وثټٌ١ٴجس ونجٴُضس ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز وثٖضف١جس مج أهي إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز ٨رشًن مىث٠نج ً وشرضً
ثٖضنجٍٻ وثٖضفُضس ثټصؽجًًز وثټٌ١ٴجس وثٖضنٕآس وثٖضٌثٰٶ ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

يوميات العــدوان

<8ؽٗٝزاً  >>ٚدضذناً سق ١ًٝققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟبأَاْ ١ايعافُ١

[/10طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ًىمه ثټّجخ ٪وثټّصني خ٩و ثٖضجبز ثټٌىٿ أٸعٌ من مدنى
ِٹنٍ ٍض ٨ور أـٌجء خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٜمن ثِصهوثٰه ثٖضصىث٘پ ټفٌجر ثټٌمنٌني ومٵوًثشهم ٍض
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثٖضفجٰ٥جس.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  85مىث٠نج ً ثِصٕهووث
وأٌ٘ذ  77آلًٌن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټ٩وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض
٨وه من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خأمجنز ثټ٩ج٘مز.
وخني أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ـٍ ٘ىٰجن مىٴ٩ج ً ٔ 6هوثء و44
ؼًٌفجً ،ٸمج ثِصهوٯ مّٹن أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز هثًُ أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه  9مىث٠نني
وإ٘جخز  41آلًٌنٍ ،ض ـني ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خفٍ ميخق أِٱٌ ٨ن  45ؼًٌفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٘دجؿ ثټٌىٿ مدنى ٸٽٌز ثټرش٠ز ٍض من١ٵز ثټصفًٌٌ
ثِضهٽز خجټّٹجن خعُضط ٬جًثس ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ،ٸمج ثِصهوٯ
ثٖض٩هو ثټٱنٍ ټٽٵىثس ثټؽىًز خٕجً ٧ثٖض١جً ،وٸيث من١ٵز ٔجً ٧ثټّد٩ني ثِضهٽز خجټّٹجن ،وأن
ثټ١ريثن َضًَثٻ ًفٽٶ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ـصى ثِضن.

إفاب ١أصبعَٛ ١اطٓني بػاص ٠ععٛر ١ٜعً ٢خٛالٕ بقٓعا٤

[/10طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٘ذ أًخ٩ز مىث٠نني خؽٌوؿ ؼٌثء ٬جًر ټٽ١ريثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٴًٌز ثٖضٌ٩نز ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز
ثټفٙن لىَضن ٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌر ِ٩ىهًز ثِصهوٰض ٰؽٌ ثټٌىٿ منَٻ
أـو ثٖضىث٠نني ٍض ٴًٌز ثٖضٌ٩نز مج أهي إٗض ؼٌؿ أًخ٩ز أٔمجٗ.

ايطريإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني بغٓشإ

[/10طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض منجٍٻ ٨وه من ثٖضىث٠نني خٙجٌٰز
٠جمٖ خّنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن شّدذ ٍض أرضثً ٸدرير
خجٖضنجٍٻ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ < 8غاص ٠عً ٢فعزٜٚ ٠زَض َغتؾف ٢بايهاٌَ مبزٜض١ٜ
ايظاٖض

[/10طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجءه ثټٌىٿ لمْ ٨رشر ٬جًر ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور ،من خٌنهج مّصٕٱى خمن١ٵز ٬جٌٰر خموًًٌز ثټ٥جهٌ ،و٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
خموًًٌز ـٌوثن.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجءه
ثِصهوٯ مّصٕٱى من١ٵز ٬جٌٰر خموًًٌز ثټ٥جهٌ مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ ،إٜجٰز إٗض شومري
٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وٌِجًشني ٍض موًًٌز ـٌوثن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من ٬ 9جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز
ثټ٥جهٌ أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ومَثً٨هم ،مدٌنج ً أن مىثٴ ٪ثټ٩وو
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱض ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي ثٖضفجىًز ټٽفووه م ٪ثټّ٩ىهًز خ٩رشثس ثټٙىثًًن
وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.

مخغ ١دضس ٢ب ِٗٓٝطفٌ ٚاَضأ ٠بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓظٍ يف س ٞمشالٕ بقٓعا٤

[/10طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٘ذ لمّز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ وثمٌأر خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ـٍ ٔمُضن خموًًٌز هموثن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ
ٍض شمجٿ ثټّج٨ز ثټعجنٌز وثټنٙٲ خ٩و منصٙٲ ثټٽٌپ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ـٍ ٔمُضن خٙجًولني
أـوهمج ټم ًنٱؽٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر ثټؽىًز أِٱٌس ٨ن إ٘جخز لمّز مىث٠نني ،أـوهم ٍض ـجټز ـٌؼز،
ٸمج أهي ثټٵٙٲ إٗض شومري ثٖضنَٻ.

اعتؾٗار ?َٛ 8اطٓاً ٚإفاب ١عزر آخض يف فظص ٠دزٜز ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيف َٓطك١
اينًع ١بتعظ

[/12طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مؽًَر ؼوًور ثټٌىٿ ؼٌثء ثِصهوثٰه ټفٍ ِٹنٍ
خمن١ٵز ثټٝٽ٩ز ٍض مفجٰ٥ز شً َ٩ثؿ ٜفٌصهج ٔ 88هٌوث ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ثټٌىٿ ـٌج ً ِٹنٌج ً ٍض من١ٵز ثټٝٽ٩ز خمفجٰ٥ز ش َ٩مج أهي إٗض ثِصٕهجه  88مىث٠نج ً
وإ٘جخز ٨وه آلٌ ،ٸمج همٌ ثټٵٙٲ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي.

يوميات العــدوان

َضٰصج ً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ شىث٘پ ٨مٽهج ٍض ثنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض أنٵج ٛثٖضنجٍٻ ثټصٍ
همٌهج ثټٵٙٲ.
وأٔجً إٗض وؼىه ٘٩ىخجس ٸدرير ٍض ٨مٽٌجس ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مجًٌؼق ثًشٱج ٧ثټٝفجًج.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١بٝشإ بؾب٠ٛ

[/12طتجمرب ]6102/شتىة – طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز
من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز خٌفجن مفجٰ٥ز ٔدىر.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٔدىر ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
مف١ز ثټهوًدٍ خ٭جًشني مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثظنني من ٨مجٻ ثٖضف١ز ،إٜجٰز إٗض ظُضظز أٔمجٗ
ًفمٽىن ثټؽنٌّز ثټٙىمجټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي شّددض أًٝج ً ٍض ثـرتثٳ ثٖضف١ز ونجٴٽز وٴىه ٸجنض
خؽىثًهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتأْف غاصات٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعا٤

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصأنٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٰؽٌ و٘دجؿ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ
٘دجؿ ثټٌىٿ من١ٵز ِىثه ـنٖ خٙن٩جء خعُضط ٬جًثس ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ
ثٖضىث٠نني.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٰؽٌ ثټٌىٿ ٴج٨ور ثټوًٽمٍ خٕجً ٧ثٖض١جً وٸيث ـوًٵز
ِ 48دصمرب خمن١ٵز ميخق ،ممج أهي إٗض شرضً منجٍٻ ومدجنٍ ِٹنٌز مؽجوًر.
ٸمج ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّجء ثټٌىٿ،
مّصهوٰج ً ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز خجټ٩ج٘مز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ خعمجنٌز ٘ىثًًن من١ٵز ثټفٱجء ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن وـٍ ثٖضنٕآس ..مدٌنج ً أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن َض ًَثٻ مفٽٵج ً ٍض ِمجء ثٖضن١ٵز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټعجمن وثټّصني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض شرضً
٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم ثټنىثٰي.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض أصبعَٓ ١اطٍ ٖٓٚذض يف َزٜض ١ٜعٓشإ بقٓعا٤

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز
ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٴٙٲ من١ٵز خٌض مٵىټز مج أهي إٗض شومري أًخ٩ز منجٍٻ شومريث ً ٸجمُضًَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ هنؽٌ ٍض ٔجً ٧ثټعُضظني خجټّىثه خٙجًولني ؤن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٜدىر هون
أن شّٱٌ ؼمٌ٩هج ٨ن أي إ٘جخجس خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عً ٢فعزٜٚ ٠زَض َزصع ١ايتك ٣ٛمبٓطك ١فٛط عٝزإ

[/12طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مص٩وهر من
مفجٰ٥ز ٘٩ور أهس إٗض شومري موًِز ثټصٵىي خمن١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن وشومري ٨وه آلٌ من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض موًِز ثټصٵىي خمن١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وشرضً
منجٍٻ مؽجوًر ټهج.
وأٔجً ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفٌ ٢موًنز ٘٩ور و٬جًثس ألٌي
٘٨ض موًًٌصٍ ـٌوثن وًثٍؿ مفوظج ً همجًث ً ٍض ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثټم١ى ٟثټ٩جمز.
وټٱض ثٖضٙوً أًٝج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من ٬ 7جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ آٻ ٴٌثه
وثټفٌٯ وثٖض٩جذ  خموًًٌز خجٴم أهس إٗض إ٘جخز مىث٠ن وثـرتثٳ ٌِجًشه.

اعتؾٗار عتَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل مبأصب

[/12طتجمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز
٘٨ض منج٠ٶ خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس ممٌمجس شجخ٩ز ټ٩مجٻ ثټّ٩پ ٍض وثهي مٵدپ خدٌفجن خني مأًح ؤدىر ،مج
أِٱٌ ٨ن ِٵىِ ٟصز ٔهوثء و٨وه من ثټؽٌـى وشومري ٌِجًشني وممٌمجس ثټّ٩پ.

يوميات العــدوان

إفاب ١عؾضَٛ ٜٔاطٓاً بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ بكقف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢أسٝا ٤بايعافُ١
فٓعا٤

[/12طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثٖضنج٠ٶ ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّجء ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،مّصهوٰج ً ِىٳ ـؽٌ ٍض ـٍ ـور خجټ٩ج٘مز ،مج أهي إٗض إ٘جخز
٨رشًن مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ وأـٌجء ِٹنٌز
خجټ٩ج٘مز ،خمج ٌٰهج ـٍ ثٔضىث٨ز وٰؾ ١٨جن وموًنز ِ٩ىثن وثْضـٌجء ثټٵًٌدز من ؼىټز آًز ،ممٽٱج ً
أرضثًث ً وثِ٩ز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي مّجٸنهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل َتفضق ١مبشافظ ١ايبٝنا٤

[/01طتجمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ٌٌ٠ﺍﻥ ﺍټ٩وﻭﺍﻥ ﺍټّ٩ىﺩﻱ ٰؽٌ ﺍټٌىﻡ ّٽّٽز من ﺍټ٭جﺭﺍﺕ ﺍټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض
مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوﺭ ﺃمنٍ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ﺍْضندجء ﺍټٌمنٌز ِ/دأ /ﺃﻥ ٌٌ٠ﺍﻥ ﺍټ٩وﻭﺍﻥ
ﺍټّ٩ىﺩﻱ ثِصهوٯ موًنز ثټدٌٝجء خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مج أهي إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ
ثٖضىث٠نني إٜجٰز إٗض إـوي مف١جس ثٖضىثه ثټدرتوټٌز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خموًًٌجس مٹريثُ وىي نج٨م وثټٙىم٩ز ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز ثټىهدٌز
٘٨ض ًٌ٠ٶ ثټدٌٝجء – مأًح.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عً ٢قافظَ ١أصب

[/01طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٽٌٽز ثٖضجٌٜز ٨رش ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأٰجهس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ ثټٌٕن
٘جټق خن ِىهر ٌ٩٠مجن خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز مج أهي إٗض شومريه ٸٽٌج ً وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًر هون شّؽٌپ ٜفجًج.

يوميات العــدوان

ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثټدٽٶ وثْضرشثٯ ؼنىخٍ موًنز مأًح
مّصهوٰج ً خ٭جًر ؼىًز مىٴٖ ٪ضٌشَٴصه ٍض ثٖضوًنز ،مج أِٱٌ ٨ن شومري هخجخز وإ٘جخز ٨وه من مٌشَٴز
ثټ٩ووثن.

اعتؾٗار اَضأ ٠يف غاص ٠يطريإ ايعز ٚعً ٢ايغٛار بغٓشإ

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ثټٌىٿ ٖضنج٠ٶ مصٱٌٴز
من موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثمٌأر ٍض ثټصجِ٩ز ٨رش من ٨مٌهج ثن٥مض إٗض
ٴجٰٽز ثټٕهوثء خ٩و إِ٩جٰهج إٗض ثٖضّصٕٱى إظٌ إ٘جخصهج خئ٘جخز خٽٌ٭ز ٍض ثټ٩نٶ ٍض ٬جًر ټٽ١ريثن
ثٖضص٭٘٨ ٌُ١ض من١ٵز ثټّىثه.
وأٜجٯ إن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن أًٝج ً ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٜدىر هون وٴى ٧أي إ٘جخجس خرشًز.

اعتؾٗار اثٓني ٚدضح أصبع ١بكقف طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜبين سؾٝؿ

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو ثظنجن وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون ،ثټٌىٿٍ ،ض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض نٵٌپ من١ٵز
ثټٕؽج ٧خموًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ثٖضوًًٌز مفمو ثټٵجيض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ٘دجؿ ثټٌىٿ نٵٌپ ثټٕؽج ٧خمن١ٵز ثټرشٰز خعُضط ٬جًثس أهس إٗض ثِصٕهجه
مىث٠نني ثظنني مىث٠نني وؼٌؿ أًخ٩ز آلًٌن وشومري ٴجٌ٠ر أـو ثٖضٵجوټني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف٘ اهلغتري ٟعًَٓ ٢اطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصأنٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّصهوٰج ً خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٰؽٌ و٘دجؿ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه
ثِصهوثٯ من١ٵز ثټفٱجء ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن وـٍ ثٖضنٕآس وثټؽىثٍثس خأٸعٌ من ٘ 45جًولجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټصجِ ٪وثټّصني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض شرضً
٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ٰؽٌ ثټٌىٿ وـصى ثِضن ٴٙٱه ٖضن١ٵز ِىثه ـنٖ خٙن٩جء مج
أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ػُعات عهٓ ١ٝيف عزر َٔ َٓاطل قافظ ١ايبٝنا٤

[/01طتجمرب ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من منج٠ٶ مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء خجټٵٙٲ ٘٨ض منج٠ٶ
وشؽم٩جس ِٹجنٌز هون وًوه م٩ٽىمجس ٨ن إ٘جخجس خرشًز ـصى ثِضن.
ووٰٵج ً ٖضٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ٰٵو شم ثِصهوثٯ من١ٵز ثټوٴٌٶ خيي نج٨م مّجء ثټٌىٿ ،ومن١ٵز
وثهي ثټعٌدز ٴًٌز آٻ ثټصىٿ (مٱٌٳ ثٖضّفٌ) خموًًٌز ثټدٌٝجء خ٩ور ٬جًثس.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴو ثِصهوٯ من١ٵز ثټ٩ٵٽز خموًًٌز ثټٙىم٩ز خ٩و
٨رص ثټٌىٿ خ٭جًثس همؽٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓسضض

[/01طتجمرب ]6102/حجة طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًط ؼىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنٕآس ثٖضونٌز
وثټمومٌز ٍض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
ثِصٕهجه مىث٠ن ً٩مپ ـجًِج ً خأـو ثټٱنجهٳ أمْ خجٔضٜجٰز إٗض ٍوؼصه إظٌ ٬جًر ٔنهج ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ٘٨ض مدنى لجٗ خمىټو ٸهٌخجبٍ شجخ ٪ټٱنوٳ ٔىث٠ت مٌوي خموًنز ٨دْ ،ٸمج
ثِصٕهو مىث٠ن آلٌ إظٌ ٬جًر ؼىًز ثِصهوٯ خهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّصٕٱى
ـٌ ٛثْضٖضجنٍ خمن١ٵز معٽغ ٨جهم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ًٹعٲ خٕٹپ ًىمٍ ٬جًثشه ثٔضؼٌثمٌه ٘٨ض موًنصٍ ـٌٛ
و٨دْ وٸپ ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ثټٵًٌدزَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ٸجن ٴو ٔن أوٻ أمْ
ثټعُضظجء لمْ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض من١ٵصٍ مع٩جن وثټمرضثء خموًًٌز مٌوي.
وخفّذ ثٖضٙوً ٰئن شٽٺ ثټ٭جًثس ثٔضؼٌثمٌز إِصهوٰض مَثً ٧مىث٠نني خمن١ٵز ثټمرضثء ثټصٍ
شٌٸهج أ٘فجخهج ونَـىث منهج خ٩و ثٔصوثه ثټٵٙٲ ثټؽىي وثٖضوٰ٘٨ ٍ٩ض ثٖضن١ٵز.
ًٕجً إٗض أن ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز ٍض مفجٰ٥ز ـؽز شص ٌٛ٩وخٕٹپ ًىمٍ ټ٭جًثس ؼىًز وٴٙٲ
موٰ ٍ٩و٘جًولٍ ثْضمٌ ثټيي أهي إٗض نَوؿ م٥٩م ِٹجن شٽٺ ثٖضوًًٌجس وشىؼههم إٗض موًنز
ـؽز خفعج ً ٨ن ثْضمجن من ٘ىثًًن ثټ٭وً ثټمٌجنز ثټصٍ ـٙوس أًوثؿ ثټٹعري من أٴجًخهم.

ققف فاصٚخَٚ ٞزفع ٞععٛر ٟعً ٢عزر َٔ املٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/01طتجمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ٸعٱض ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ من ٴٙٱهج ټٽمنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض ٨وه من موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱض ثټٌىٿ
من١ٵز ثټٵم ٪وثٖضمٌوٳ خأٸعٌ من ٘ 61جًولج ً وٴيًٱز موٌٰ٩ز ..مٕريث ً إٗض أن خ ٞ٩من منجٍٻ
ثٖضىث٠نني شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲ .
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس ٔوث وثټ٥جهٌ و٬مٌ وًثٍؿ شٌٜ٩ض هٍ ثْضلٌي
ټٵٙٲ ٘جًولٍ وموٰ ٍ٩مٹعٲ من ثٖضىثٴ ٪ثټّ٩ىهًز  ..مٕريث ً إٗض أن خ ٞ٩شٽٺ ثټٙىثًًن
شفمپ ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز .

تكضٜض Aايعزٚإ ايغعٛر ٟميعٔ يف اعتٗزاف َؤعغات ايتعً ِٝايفين ٚاملٗين يف ائُٝ

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٸٕٲ شٵًٌٌ ثټفٌٙٽز ثْضوټٌز ټفؽم ثْضرضثً ثټصٍ شٌٜ٩ض ټهج أٸعٌ من  41مؤِّز ٰنٌز ومهنٌز
وٸٽٌز مؽصم ٪شجخ٩ز ټىٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ وثټصٍ شم ثِصهوثٰهج خٙىًر مدجرشر
من ٠جبٌثس شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ ثْضوذ  ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٘٨ض نّمز منه أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثِصهوٰض خٕٹپ مدجرش ٴٙٲ مؤِّجس ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ ثټ٩جمٽز وثټؽجهَر وثټصٍ
هٍ ٴٌو ثٔضنٕجء ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس وثټصٍ أخٌٍس ـؽم ثټفٵو ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
ثټٌمن ومٵوًثشه ومنؽَثشه ومؤِّجشه ثٖضونٌز و٬ري ثٖضونٌز وثټصٍ شؽجوٍ ٍض ٴٙٱهج ٸپ ثْضٌ٨ثٯ
ثټووټٌز ومىثظٌٶ ثْضمم ثٖضصفور وثټرشثب ٪ثټّمجوًز ٍض شفٌٌو ثٖضؤِّجس ثټص٩ٽٌمٌز وثٖضونٌز أظنجء
ثټرصث٨جس وثټفٌوح مهمج ٸجنض ثٖضربًثس.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ ثټٙجهً ٨ن وٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ إٗض أن ثټٌمن لرسس خجِصهوثٯ
هيه ثٖضؤِّجس ثټص٩ٽٌمٌز مُضًني ثټووَضًثس نٌ٥ث ً َضًشٱج ٧ثټصٹٽٱز ثٔضنٕجبٌز ټٽمؤِّز ثټىثـور وثټصٍ
شرتثوؿ مجخني "  " 951 – 611مٽٌىن ًًجٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثٖض٩جهو ثټٱنٌز وثٖضهنٌز وٸٽٌجس ثٖضؽصم٪
ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن خٙىًر مدجرشر أهي إٗض شومري ٸيل ٖضٹىنجشهج وٸيث
إټفجٳ أرضثً ؼٌّمز ټٽمدجنٍ ثٖضؽجوًر .
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ثٖضدجنٍ ثټصٍ شم ثِصهوثٯ أؼَثء منهج ِصٹىن مٹٽٱز ٔض٨جهر إنٕجبهج وټن شٹىن
خنٱْ ثټؽىهر وشفصجػ إٗض وٴض ٠ىًپٌٰ ،مج ثٖضؤِّجس ثټؽوًور ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن ٸجنض ٍض
إ٠جً ثټصؽهٌَ ،خٌنمج هنجٷ مؤِّجس ألٌي شم ثِصهوثٰهج ٍض خ ٞ٩ثٖضفجٰ٥جس وثٖضصمعٽز ٍض
مفجٰ٥ز " ټفؾ ،ثټٝجټ ،٪أخني" ټم شّص ٪١ثټىٍثًر ثټفٙىٻ ٘٨ض أي م٩ٽىمجس ـىټهج خّدذ
ثْضوٜج ٧ثْضمنٌز ٍض شٽٺ ثٖضفجٰ٥جس.
وخني ثټصٵًٌٌ أن من خني هيه ثٖضؤِّجس ثټصٍ شم ثِصهوثٰهج خٙىًر مدجرشر خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء "
ثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټٙنج ٍ٨خمنجلز ،وثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټٙنجٍ ٍ٨ض ؼفجنز ،أِٱٌ ٨ن شومري ٔدز ٸيل
ټٽىًٓ ثټص٩ٽٌمٌز وثټصوًًدٌز وِٹن ثٖضوًِني وثټُ١ضح ،وثٖضمجٍن وثټٱٙىٻ ثټوًثٌِز وثٖضٹصدز
وثٖضُضـٶ ،إٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټٙنج ٍ٨خجټفٌمز.

يوميات العــدوان

ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ٸٽٌز مؽصمًًٌ ٪م خمفجٰ٥ز إح ثِٱٌ ٨ن شومري ٸيل ټٽىًٓ ثټص٩ٽٌمٌز
وثټصوًًدٌز و٘جَضس ثټ٩١جٿ وِٹن ثټُ١ضح وثٖضوًِني ولَثنجس ثٖضٌجه وثٖضىثټوثس ثټٹهٌخجبٌز.
وأٜجٯ ثټصٵًٌٌ أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً خٙىًر مدجرشر ثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټٙنجٍ٨
خجټّىثهًز ،وثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټٵٌٌٔز خٌهث ،٧وثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټصؽجًي وثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټٙنجٍ٨
خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ،أِٱٌ ٨ن شومري ٸيل ټٽىًٓ ثټص٩ٽٌمٌز وثټفٌٌٰز ٍض شٽٺ ثٖض٩جهو وِٹن ثټُ١ضح
وثٖضوًِني وثٖضدجنٍ ثٔضهثًًز وثٖضمجٍن وثٖضدجنٍ ثٖضٽفٵز.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور أوٜق ثټصٵًٌٌ أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض خٙىًر مدجرشر مٹصذ ثټص٩ٽٌم
ثټٱنٍ ،وثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثٖضٌٸَي ،وثٖض٩هو ثټصؽجًي ،وثٖض٩هو ثٖضهنٍ خجٖضفجٰ٥ز أِٱٌ ٨ن شومري ٸيل
ټٽمدجنٍ ثٔضهثًًز وثټىًٓ ثټص٩ٽٌمٌز إٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ثٖض٩هو ثټصٵنٍ خ٩صٶ خمفجٰ٥ز ٔدىر
خٙىًر مدجرشر ثهي إٗض شومري ٸيل ټٽمدجنٍ ثٔضهثًًز وثټص٩ٽٌمٌز ومٌٸَ ثٖض٩ٽىمجس وثٖضمَن
وثٖضُضـٶ.
وٍض مفجٰ٥ز ش َ٩أٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ ٴٙٱض ثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټٙنجٍ٨
ثټفٙذ ،وثٖض٩هو ثټٙنج ٍ٨ثټفىخجن ،أهي إٗض شومري أؼَثء ٸدرير من ثټىًٓ ثټص٩ٽٌمٌز وثټصوًًدٌز
وِٹن ثټُ١ضح وثٖضوًِني وثٖض٩جمپ ثټوًثٌِز.
وٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ثِصهوٯ ثټ١ريثن ٴٙٲ ٨وه من ثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز ـٌغ ش ٌٛ٩ثٖض٩هو
ثټٱنوٴٍ ثټٌّجـٍ خمن١ٵز ِ٩ىثن خأمجنز ثټ٩ج٘مز َضِصهوثٯ مدجرش أهي إٗض ـووط أرضثً خجټ٭ز
ٍض ثټدنٌز ثټصفصٌز وشهوٿ ثٖضدنى ثٔضهثًي وثټص٩ٽٌمٍ و٘جَضس ثټ٩١جٿ وثٖضٹصدجس وثٖض٩١م ومدنى
ثټٱنوٳ وثټّىً وثټمَثنجس ثټ٩ٽىًز وثټّٱٽٌز ،إٜجٰز إٗض ش ٌٛ٩ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټ٩جذ 
"ثټدىټٌصٹنٌٺ" خفٍ ٘ىٰجن إٗض أرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضدنٍ ثْضٸجهًمٍ وثٔضهثًي وٴج٨ز ثَضـصٱجَضس
وثٖض٩١م نصٌؽز ثِصهوثٯ من١ٵز مؽجوًر.
وش ٌٛ٩ثٖض٩هو ثټٌمنٍ -ثټرتٸٍ ثټفٌٍض خمن١ٵز نٵم خجْضمجنز إٗض أرضثً خجټ٭ز نصٌؽز ثِصهوثٯ
ثٖضن١ٵز ثٖضؽجوًر ټٽم٩هو لٙى٘ج ً ٍض ثټىًٓ ثټص٩ٽٌمٌز وِٹن ثټُ١ضح وثٖضوًِني وثِرتثـز
ثټ١جټدجس وثٖضمَن ثټ٩جٿ وؤًز ثټفٌٯ ثټصٵٽٌوًز وثٖضدنٍ ثٔضهثًي وخ ٞ٩ثٖض٩جمپ ثټفوًعز.
وٍض مفجٰ٥ز ىمجً شٌٜ٩ض ٸٽٌز ثٖضؽصم ،٪وثٖض٩هو ثٖضهنٍ ثټوًحَ ،ضِصهوثٯ خٙىًر مدجرشر من
٠جبٌثس ثټ٩ووثن أهي إٗض شومري ٔده ٸيل ټٽم٩هو وٸٽٌز ثٖضؽصم ٪ومٽفٵجشهمج ثټص٩ٽٌمٌز وثټصوًًدٌز
وثٖضدجنٍ ثٔضهثًًز وثټص٩ٽٌمٌز وِٹن ثٖضوًِني وثټُ١ضح وثٖضمجٍن ولَثنجس ثٖضٌجه.
وٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٸٽٌز ثٖضؽصم ٪خجټٽفٌز خٙىًر مدجرشر أهي إٗض
شومري أؼَثء ٸدرير من ثټىًٓ ثټص٩ٽٌمٌز وثټصوًًدٌز وِٹن ثټُ١ضح وثٖضوًِني و٘جَضس ثټ٩١جٿ
وثٖضمجٍن ،وٍض مفجٰ٥ز ثٖضفىًض ش ٌٛ٩ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټًَث ٍ٨خجټٌؼم ْضرضثً خجټ٭ز ٍض مدنى
ثټٵّم ثټًَث ٍ٨وثٖضفٽذ ،وثټّٹن وثِرتثـز ثټ١جټدجس وثټٌ٩جهر ثټدًٌٌ١ز وثٖضمَن ثټ٩جٿ وـٝجبٌ
ثټفٌىثنجس.

يوميات العــدوان

وخني ثټصٵًٌٌ أن م٩هو ثټٙجټق خمفج٤ز مأًح ش ٌٛ٩أًٝج ً ْضرضثً خجټ٭ز نصٌؽز ثِصهوثٯ
٠جبٌثس ثټصفجټٲ ثٖضمنهؾ ټٽمؤِّجس ثټص٩ٽٌمٌز وثټصوًًدٌز ٍض ثټٌمن ومنهج هيث ثٖض٩هو ثټيي أهي إٗض
شومري وشرضً أؼَثء ٍض ثٖض٩هو ثټدٌٌ١ي ،وثټًَث ،ٍ٨وثټٙنج.ٍ٨

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ اهلغتري ٟعًَٓ ٢اطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټهّصريي وثټهمؽٍ
وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٰؽٌ و٘دجؿ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس
ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن وث٘پ
ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ثټفٱجء ٍض ٔجً ٧لىَضن ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن وـٍ ثٖضنٕآس وثټؽىثٍثس ټٽٌىٿ
ثټعجټغ ٘٨ض ثټصىثذ  خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټّد٩ني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض شرضً ٨وه
ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه مّجء أمْ وٰؽٌ ثټٌىٿ ٴٙٱه ٖضن١ٵز ِىثه ـنٖ
خٙن٩جء ټٽٌىٿ ثټعجټغ ٘٨ض ثټصىثذ  ٸيټٺ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن مّجء أمْ ٔجً ٧ثټصٽٱًَىن ومن١ٵز ىهدجن ثِضهٽز خجټّٹجن وٴج٨ور
ثټوًٽمٍ خٕجً ٧ثٖض١جً.

إعتؾٗار ثالخ ْغا ٤يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢س ٞعهين مبٓطك ١فضٚاح
َأصب

[/00طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ثِصٕهوس ظُضط نّجء من أرسر وثـور ثټٌىٿ نصٌؽز ټّٽّز ٬جًثس ؼىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ خمن١ٵز رصوثؿ مفجٰ٥ز مأًح.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن مفّن ٘جټق ثټٙجټفٍ خعُضط ٬جًثس ؼىًز ،مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه ظُضط نّجء من
أرسشه.
وأٔجًس ثٖضٙجهً إٗض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ نصٌؽز شٽٺ ثټ٭جًثس.
ًيٸٌ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 8411جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ مني خوثًز
ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن لٽٱض ٨رشثس ثټٕهوثء وثټؽٌـى.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ؽدك ٚدضح عت ١آخض ٜٔبكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢إب

[/00طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو ٔم ٚوأٌ٘ذ ِصز آلٌون خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض وٴض مصألٌ
من ټٌپ أمْ ثټممٌْ ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ثټ٩وًن مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر آلٌي ٘٨ض من١ٵز م٩ن خُضه ثٖضٽٌٹٍ خموًًٌز ثټ٩وًن هون أي إ٘جخجس.
وأٜجٯ ثٖضٙوً"  :ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًر ظجټعز ٘٨ض من١ٵز ثټمٌخز ثټىثٴ٩ز خني موًًٌصٍ
ثټ٩وًن وثټفَٿ هون أن ًنٱؽٌ ثټٙجًوك ثټيي أ٠ٽٵه ٠ريثن ثټ٩ووثن".

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜبين َطض مبشافظ ١فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ م٨ ٌ١دوثټٽٌ١ٲ ثټٽموي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩وو ثِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز أـو ثټفٌىه ثټؽدٽٌز ٍض من١ٵز ثٖضّجؼو هون وٴى ٧أي إ٘جخجس خرشًز
أو أرضثً ..مدٌنج أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ من١ٵز ثټٙدجـز خأًخ٩ز ٘ىثًًن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض دغض فضمَٓٚ ِْٗ ١اطٍ بقضاٚح

[/00طتجمرب ]6102/مأزب طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ؼرس ٌٰٜز نهم ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ٘ن٩جء ومأًح
خّٽّٽز ٬جًثس ٨ووثنٌز ؼىًز.
وأٰجهس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼرس ٌٰٜز نهم
خ٭جًشني مج أهي إٗض شومري ثټؽرس ٸٽٌج ً وشىٴٲ ـٌٸز ِري ثٖضّجًٌٰن ٨رب ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ټّج٨جس.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز
رصوثؿ ممٽٱج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض ظُضظز منجٍٻ شجخ٩ز ټٽمىث٠نني.

ققف دٚ ٟٛفاصٚخ ٞععٛر ٟعًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/00طتجمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور ،إٜجٰز إٗض ٴٙٲ ٘جًولٍ وموٰ٘٨ ٍ٩ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ منََض ً ٍض من١ٵز
خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠ن خؽٌوؿ ،إٜجٰز إٗض ٴٌجمه خٕن ظُضط ٬جًثس

يوميات العــدوان

٘٨ض موًًٌز ثټ٥جهٌ و٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ ،و٨وه من ثټٵنجخپ ثټٝىبٌز ٘٨ض
موًنز ٘٩ور.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱض ثټٌىٿ خ٩رشثس ثټٙىثًن وٴيثبٲ
ثٖضوٌٰ٩ز من١ٵز آٻ ٴٌثه خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز ،ومن١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ ومن١ٵز ثٖضٽٌپ
خموًًٌز ٸصجٯ وثټفٙجمز ؤوث وثٖضُضـٌ ٢و٬ريهج من ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خ٩ٙور وـؽز.

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ املٛاطٓني
مبٓطك ١ايؾٜٛف ١بتعظ

[/06طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو  81مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني
خمن١ٵز ثټٕىًٱز لوًٌ خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټـ 81مىث٠نني ثټيًن
ثِصٕهووث من أرسر وثـور خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وأن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ
أًٝج ً منجٍٻ ٍض من١ٵز ثټٌثهور أِٱٌ ٨ن شهوٿ ٨وه منهج وشرضً منجٍٻ ألٌي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر ققف٘ اهلغتري ٟعًَٓ ٢اطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/06طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټهّصريي وثټهمؽٍ
وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٰؽٌ و٘دجؿ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس
ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن وث٘پ
ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ثټفٱجء ٍض ٔجً ٧لىَضن ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن وـٍ ثٖضنٕآس وثټؽىثٍثس ټٽٌىٿ
ثټٌثخ٘٨ ٪ض ثټصىثذ  خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټىثـو وثټّد٩ني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوٯ
أًٝج ً ـٍ ثټنهٝز خنفى ٬ 88جًر ومن١ٵز ِىثه ـنٖ خأًخ٬ ٪جًثس ومن١ٵز ثټنهوًن خعُضط
٬جًثس ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴ١ج ٧ثټصٽٱًَىن وـوًٵز ِ 48دصمرب خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ،ثټيي ټم ًٱٌٳ خني منٕأر ّ٨ٹًٌز أو مونٌز،
ثِصهوٯ ٘دجؿ ثټٌىٿ ـٌج ً ِٹنٌج ً خموًًٌز ثټّد٩ني ،ممج أهي إٗض شهوٿ ظُضط منجٍٻ مىث٠نني،
وثِصٕهجه أمٌثر و٠ٱٽني وث٘جخز لمّز أٔمجٗ آلًٌن ،إٜجٰز إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ
ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.
وأٸو ثٖضٙوً ثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ ؼىټز ٔهٌثن ٍض ٔجً ٧ثټممّني ثِضهٽز خجټّٹجن ،وأندجء ٨ن
ٜفجًج أخًٌجء من ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل يف بين َطض مبشافظ ١فٓعا٤

[/06طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز خنٍ مٌ١
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ م٨ ٌ١دوثټٽٌ١ٲ ثټٽموي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن
ثٖض٩جهي ٔن ٘دجؿ ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض أـو منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض خٌض ٍخ١جن ،لٽٱض ٨وه من
ثټؽٌـى وثْضرضثً ..مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٙدجـز و٬جًر ألٌي ٘٨ض
مًَ٨ز ىًر ٍض ثټًٌو.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عت غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/06طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خّض ٬جًثس ؼىًز ثټٌىٿ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رصوثؿ
مفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس مٙن ٪ټٽدٽٺ خرصوثؿ مج أهي إٗض شومريه ٸٽٌجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ هٌُضن هون ِٵىٜ ٟفجًج ،أو
إ٘جخجسَ ..ضٰصج إٗض أن شفٽٌٵج مّصمٌث ټ١ريثن ثټ٩وو ٘٨ض ِمجء منج٠ٶ مأًح.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟضتهب دضمي ١دزٜز ٠يف َٓطك ١قاص ٠مبزٜض ١ٜفظ قافظ١
فعز٠

[/06طتجمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز أ٠ٱجٻ من أرسر وثـور ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني
ٍض من١ٵز ٴجًر خموًًٌز مؽَ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ٴجًر موًًٌز مؽَ مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز أ٠ٱجٻ
وشومري منَټهم ومنجٍٻ ألٌي ٍض ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢طك ١ايغًُات مبزٜض ١ٜايػ ٌٝباؾٛف

[/06طتجمرب ]6102/الجىف  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټّٽمجس خموًًٌز ثټ٭ٌپ مفجٰ٥ز
ثټؽىٯ.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
معٽغ ثټّٽمجس ثټٌثخ ٢خني موًنز ثټفَٿ وموًنز ثټ٭ٌپ وًٌ٠ٶ ٘ن٩جء مأًح خ٩وه من ثټٙىثًًن
لٽٱض ٨وهث ً من ثٔض٘جخجس من ثٖضجًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضعٽغ خ٩و مىثؼهجس خني ثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز خجٖضن١ٵز
ومصّٽٽني من مأًح ..مؤٸوث ً أنه ًصم شٌّري هوًًجس مّصمٌر ټصمٌٕ ٢ثٖضن١ٵز ٖضن ٪ثٖضصّٽٌني
وثټ٩نجرص ثټصمًٌدٌز من إظجًر ثټٱىىض وثټصمًٌذ خموًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟغتٗزف قط ١نٗضبا ٤سظٜظ مبشافظ ١فٓعا٤

[/06طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مف٘ض خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩وو ثِصهوٰض
مف١ز ثټٹهٌخجء ٍض من١ٵز ـًََ وخٌض ٍخ١جن ومن١ٵز ٜدىه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ وثٔضنٵجى مج شَثٻ ٍض إ٠جً ثټدفغ ٨ن ثټٝفجًج وثټٕهوثء ؼٌثء
ثټ٭جًثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓٝا ٤اـٛخَٚ ١زٜض ١ٜايظٜز ١ٜباؿزٜز٠

[/06طتجمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض مٌنجء ثټمىلز خمفجٰ٥ز ثټفوًور ومٵٌثس
مونٌز وٰنوٳ ٌِجـٍ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩وو ٔنض ظُضط
٬جًثس ٘٨ض ًٌ٘ٲ مٌنجء ثټمىلز مفوظز أرضثًث ً ٸدرير ٌٰه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ألٌي ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ٰنوٳ ؼم٩جن ثټٌّجـٍ ،ومىثٴ٘٨ ٪ض
ثټرشً ٢ثټّجـيل ٖضوًنز ثټمىلز ثټّجـٽٌز ثټىثٴ٩ز ٘٨ض ِجـپ ثټدفٌ ثْضـمٌ ،خجٔضٜجٰز إٗض إـوي
ثٖضَثً ٧خموًًٌز ثټًَوًز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف سقٔ ٚعالٕ مبزٜض ١ٜبالر ايضٚؼ قافظ ١فٓعا٤

[/06طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩وو ثِصهوٯ ـٙن
وُ٨ضن ثټصجًًمٍ خعُضط ٬جًثسٍ ،ض ـني َض شَثٻ ٌٰٳ ثٔضنٵجى شدفغ ٨ن مج إىث ٸجن هنجٷ ٜفجًج
ؼٌثء ثټ٭جًثس.

يوميات العــدوان

تكضٜض صمس 9<: Aٞأيف  ;=:ٚأعضْ ٠اطس ١تعاْْ َٔ ٞكك ايػشاٚ ٤ايزٚا ٤دضا ٤ايعزٚإ
ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح :عدنان الظفسي
خٽٮ ٨وه ثټنجٍـني ٍض ٨مىٿ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز  454أټٱج ً و 264أرسر ،خمج ً٩جهٻ
مٽٌىن و 687أټٲ ٌٰه ً٩جنىن من نٵ ٚـجه ٍض ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز وثٔضًىثبٌز وثټووثبٌز ؼٌثء ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق شٵًٌٌ ًِمٍ ٘جهً ٨ن ثټىـور ثټصنٱٌيًز ٔض٬جظز ثټنجٍـني شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) نّمز منه أن ثټنَوؿ ثْضٸعٌ ټٓضرس ثٖضصرضًر ٸجن إٗض ثٖضنج٠ٶ ثْضٸعٌ أمجنج ً معپ مفجٰ٥جس
"٘ن٩جء ،ثٖضفىًض ،إح ،ـرضمىس" ..مؤٸوث ً وؼىه أرس ٨جټٵز ٸمج هى ثټفجٻ ٍض ٘٩ور وهٍ ثْضرس
ثټصٍ ټم شّص ٪١ثټنَوؿ ،ـٌغ نَؿ منهج مج ًٵجًح  % 45من إؼمجذ  ٨وه ِٹجن ثٖضفجٰ٥ز.
وٸٕٲ ثټصٵًٌٌ أن ـٌٸز ثټنَوؿ مّصمٌر وثټنجٍـىن مصنٵٽىن ـّذ ثټفجټز ثْضمنٌز وثٖضٌٌٕ٩ز ٍض
ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ نَـىث إټٌهج ..منىهج ً إٗض أن ثټىـور ثټصنٱٌيًز شٵىٿ ٨رب ٌٰٴهج ثٖضٌوثنٌز خووً ثټفرص
وثټصّؽٌپ ٸپ أِدى٨ني ټٽصفٵٶ من شىثؼو ثټنجٍـني ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ شم ـرصهم ٌٰهج.
و٨ن ٨وه ثْضرس ثټنجٍـز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،أٰجه ثټصٵًٌٌ خأن ٨وه ثَضرس ثټنجٍـز هثلپ مٌثٸَ
ثٔضًىثء ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثټصٍ شم مّفهج لُضٻ ثټٱرتر من ًىټٌى ـصى منصٙٲ ثْ١ّ٬
ثٖضنرصٷ خٽ٭ض  462ثرسر ،خئؼمجذ  ٌٰ 8259ه ًٵ١نىن ٍض شّ ٪موثًُ ظجنىًز وأِجٌِز مىٍ٨ز
٘٨ض ِض موًًٌجس خجْضمجنز.
ٌٰمج ًٵوً ٨وه ثټنجٍـني من مفجٰ٥ز ٘٩ور ٰٵ ٢وثټٵج٠نني خمٌثٸَ ثٔضًىثء خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
نفى  211أرسرٍ ،ض ـني ًىؼو أٸعٌ من ِد٩ز آَضٯ أرسر لجًػ مٌثٸَ ثٔضًىثء وهى ٨وه مهىٻ
مٵجًنز خجټنَوؿ من أي مفجٰ٥ز ألٌي من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز إٗض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
املياه
و٨ن ثٖضىث٠نني ثٖضفصجؼني ټٽمٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ ٍض ٨مىٿ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ،أٔجً ثټصٵًٌٌ
إٗض أن ثٖضىث٠نني ٍض ثټٌمن ً٩جنىن من مٕٹٽز ثٖضٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ وىټٺ ټ٩ور أِدجح أهمهج
ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن مني مجًُ ثٖضجيض وثټيي أهي إٗض ٔفز ثٖضىثه ثټدرتوټٌز ثٖضّج٨ور ټ٩مٽٌز
ثِصمٌثػ ثٖضٌجه وشىٰريهج ټٽمؽصم.٪
ً
وخني أن ثَضـصٌجػ ثټصٵوًٌي ټٽمٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ ًٕمپ  48مٽٌىنج ً و  811أټٲ ٌٰه مفصجػ
خٹجٰز مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
الصحة
وخفّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ثَضـصٌجػ ثټٱ٩يل ټٽٌ٨جًز ثټٙفٌز ټٽمىث٠نني ٍض ٨مىٿ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز
خٽٮ  85مٽٌىنج ً و 251أټٲ ٌٰهٌٰ ،مج خٽ٭ض ثٔض٘جخجس خنفى شّ٩ز آَضٯ و ٌٰ 474هث ً و٠جټض
ثټىٌٰجس أټٱني و  485من ثْضٌٰثه خٹجٰز ثٖضفجٰ٥جس.

يوميات العــدوان

وىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن أ٘٨ض ثٔض٘جخجس ٘٨ض مّصىي ثټؽمهىًًز هٍ خمفجٰ٥ز ٨ون،ـٌغ خٽ٭ض ثٔض٘جخجس
نفى ظُضظز آَضٯ و ٌٰ 868هث ً وثټىٌٰجس ٌٰ 246هثًٌٰ ،مج ٸجنض مفجٰ٥ز ش َ٩شٽٌهج خجټرتشٌذ ثټعجنٍ،
ـٌغ خٽ٭ض أټٲ وٌٰ 492هث ً وثټىٌٰجس ٌٰ 418هثً ،وشوًؼض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٍض ثټرتشٌذ ثټعجټغ من
ـٌغ ثٔض٘جخجس ـٌغ خٽ٭ض ٌٰهج نفى أټٱني و ٌٰ 874هث ً وثټىٌٰجس ٌٰ 474ه.
الجغرية
وأٰجه ثټصٵًٌٌ أن ثټىـور ثټصنٱٌيًز ٔض٬جظز ثټنجٍـني أرشٰض ٘٨ض شىًٍ 474 ٪أټٱج ً و  728ـٙز
وِٽز ٬يثبٌز ټٓضرس ثټنجٍـز لُضٻ ثْضٔهٌ ثٖضجٌٜز ٍض ٰرته ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن وثٖضٵومز
من خٌنجمؾ ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ و٨وه من ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثٖضفٽٌز،إٜجٰز إٗض ٨وه من ٸربًجس
ثټرشٸجس ثَضِصعمجًًز ثٖضفٽٌز.
ٍض ـني ٴجٿ خصىًٍ ٪شٽٺ ثټف ٚٙوثټُّضٻ ثټ٭يثبٌز أٸعٌ من  89من٥مز هوټٌز ومفٽٌز و رشٸجس
ثِصعمجًًز مفٽٌز ،وىټٺ ٜمن آټٌز شنٌّٵٌز شم ث٨صمجههج من ثټىـور ثټصنٱٌيًز.
ونىه ثټصٵًٌٌ خأن مّج٨ور م٥٩م أرس ثټنجٍـني شمض من لُضٻ شىًٍِ ٪ٽز ٬يثبٌز وثـور ټٹپ
أرسر وثټد ٞ٩منهج ثظنصجن إَض أنهج َض شٹٱى ٖضور أِدى٨ني ٍض أـّن ثْضـىثٻ ٍض ـني أن ثټنَوؿ
مّصمٌ وثټٹجًظز مج ٍثټض ٴجبمزَ .ضٰصج ً إٗض أن ثټىـور ثټصنٱٌيًز شّ٩ى ؼجهور إٗض شىـٌو ؼهىه
ثٔض٬جظز وثٔضرشثٯ ٨ٽٌهج وشىؼٌه ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ـّذ ثَضـصٌجػ وثْضوټىًز.
وأوىص ثټصٵًٌٌ أن ًّصمٌ شىًٍ ٪ثټّٽز ثټ٭يثبٌز ټٹپ أرسر ٔهًٌج ً ٸأٴپ شٵوًٌ.

غاص ٠د ١ٜٛتغتٗزف َٓظٍ قٝز اإلْؾا ٤يف َٓاخ ١قافظ ١فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز منجلز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء
وأوٜق أمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضف٘ض خموًًٌز منجلز ٘٨ض ٬جټذ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منََض ً ٴٌو ثٔضنٕجء ٍض من١ٵز ثټؽمٌمز خدنٍ إِمجٌ٨پ.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز خجؼپ خجټفوًور.

ايطريإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات د ١ٜٛعً ٢قافظ ١ايبٝنا٤

[/00طتجمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ثټ١ريثن ﺍټّ٩ىﺩﻱ ٰؽٌ ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍٰ مفجٰ٥ز ﺍټدٌٝجﺀ.
وأوٜق مٙوﺭ ﺃمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ﺍټٌمنٌز (ِدأ) ﺇﻥ ٌٌٟﺍﻥ ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ٨ٽى
موًًٌصٍ ثټَثهٌ وثټ١ٱز ممٽٱج أرضثًث ً مجهًز وخرشًز.
وـّذ ﺍټمٙوﺭ ﺃﻥ ٬جًثس ثټ٩ووثن ٸجنض ٍض منج٠ٶ ثمّمٌ وـنٹز مفّن ٨دوثټٵىي وموًِز
ثټفمٌٵجنٍ خموًًٌز ثټَثهٌ ،ٸمج ٴٙٲ ؼدپ ثټًٌ٩ٲ خموًًٌز ثټ١ٱز.

يوميات العــدوان

و ًىث٘پ ثټٌٌ٢ﺍﻥ ثټّ٩ىهي خٕٹپ ًىمٍ ٬جﺭﺍشه ٨ٽى مفجٰ٥ز ﺍټدٌٝجﺀ مّصهوٰجً ثْضخًٌجء و
ثټدنى ثټصفصٌز خجٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/00طتجمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
خعُضط ٬جًثس منج٠ٶ ثټٌ٘ز وثټٵٌنني وثټنى٨ز خموًًٌز ِجٴني ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن أًخ٪
ٌِجًثس ټٽمىث٠نني خمن١ٵز آٻ ثټَمجؿ ٍض موًًٌز خجٴم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ خعُضط ٬جًثس من١ٵصٍ آٻ م٭ٌٿ وآٻ ـمجٴٍ خموًًٌز
خجٴم ،وأندجء ٨ن ٜفجًجٌٰ ،مج ثِصهوٯ خ٩وه من ثټ٭جًثس من١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن و٬جًثس
ألٌي ٘٨ض موًًٌصٍ ًثٍؿ وٸصجٯ.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًِز ثټٕىٸجنٍ خمن١ٵز ثټٕ٩ٲ خموًًٌز ِجٴني.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜاؿقٔ غٛالٕ قافظ ١فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خ٭جًر ؼىًز موًًٌز ثټفٙن خمىَضن مفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٴٙٲ
ٴًٌز ثٖضٌ٩نز خموًًٌز ثټفٙن خٙجًوك هون وٴى ٧أي إ٘جخجس.

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟؾٔ عبع غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜأصسب بقٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ٨يل موًًٌز أًـذ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز أًـذ نٙري ثټفدجًي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔنض ٍض ثټعجمنز وثټنٙٲ مّجء ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ٨يل خنٍ ـٹم ٍض ىًدجن و٬جًر ٘٨ض
هًح ٨دٌو ٍض ٔجٸٌ.

يوميات العــدوان

>=<8ؽٗٝز ٚدضٜح دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيف قافظ ١فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٸو موًٌ مٹصذ ثټٙفز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثټوٸصىً لجټو ثٖضنصرص ِٵىٜ 8567 ٟفٌز ؼٌثء
ثټٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ممصٽٲ منج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز ـصى نهجًز ٔهٌ أْ١ّ٬
ثٖضجيض ،مجخني ٔهٌو وؼًٌق خٌنهم ٠847ٱُضً و  817ثمٌأ ًر.
وأوٜق ثٖضنصرص ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وه ثټٕهوثء خجٖضفجٰ٥ز ـصى نهجًز أ ْ١ّ٬خٽٮ
ٔ 898هٌوث ً خٌنهم ٠ 48ٱُضً و 88ثمٌأر ،وو٘پ ٨وه ثټؽٌـى إٗض  8467ؼًٌفج ً من ٜمنهم 96
ثمٌأه و ٠ 819ٱپ.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم و٘پ إٗض ؼمٌ ٪موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز هون ثِصعنجء ِىثء خّٵىٟ
ثټمّجبٌ ثټدرشًز أو خصومري ثټدنٌز ثټصفصٌز.
وأٸو ثٖضنصرص أن ثټ٩وه ٴجخپ ټٽًَجهر ٍض ٤پ ثِصمٌثً ثټ١ريثن ثٖض٩جهي خجِصهوثٯ ثْضـٌجء ثټّٹنٌز
وثٖضونٌني خٕٹپ ؼنىنٍ وخٙىًر هّصريًز ٬ري مّدىٴز.
وـيً ثټوٸصىً ثٖضنصرص من ـووط ٸجًظز إنّجنٌز إىث مج ثِصمٌ ثټ٩جټم ٍض مٹجن ثٖضصٱٌػ ٘٨ض ٸپ
ثټؽٌثبم وثٖضؽجًٍ ثټصٍ ًٌشٹدهج ٠ريثن ثټ٩وو خفٶ ثٖضونٌني وثټنّجء وثْض٠ٱجٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف فُٛع َٔ ١ايالد٦ني ايقَٛايٝني مبأصب

[/00طتجمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ موًًٌز ـًٌذ ؼنىح مأًح خ٭جًشني ؼىًصني ًثؿ
ٜفٌصهج ِصز من ثټُضؼةني ثټٙىمجټٌني وأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن.
وأٰجهس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
مؽمى٨ز من ثټُضؼةني ثټٙىمجټٌني ٸجنىث ًمٕىن ٘٨ض ثْضٴوثٿ ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثټٱٽٌفز
ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ـًٌذ خ٭جًشني ؼىًصني.
وأٔجً إٗض إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثټؽٱٌنز وشدز
ثٖضٙجًًز وثټٱجو ٍض ثټؽهز ثټؽنىخٌز ثټ٭ٌخٌز ٖضوًنز مأًح.

اعتؾٗار ? َٛاطٓني ب ِٗٓٝأصبع ْغاٚ ٤طفٌ يف ققف طريإ ايعزٚإ َضنظ طصاع ٞمبشافظ١
فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني خٌنهم أًخ ٪نّجء و٠ٱپ وؼٌؿ أًخ٩ز آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ټٽمؽم ٪ثټًَثٍ ٍ٨ض خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ مٹصذ ثټٙفز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء لجټو ثٖضنصرص ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ٴٙٲ ثٖضؽم ٪ثټًَث ٍ٨خمنٵ١ز وُ٨ضن خموًًٌز خُضه ثټٌوُ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثٖضهنوُ

يوميات العــدوان

٨يل مٵدپ أـو ثټ٩جمٽني ٍض ثٖضٌٸَ وؼمٌ ٪أٌٰثه أرسشه ثٖضٹىنز من أًخ ٪نّجء و٠ٱپ خجٔضٜجٰز إٗض
إ٘جخز أًخ٩ز آلًٌن.
إٗض ىټٺ أوٜق موًٌ مٹصذ ثټًَث٨ز وثټٌي خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء مفمو ثټوخجء ټىٸجټز ثْضندجء (ِدأ) أن
ٔٵٌٶ موًٌ ثٖضؽم ٪ووټوه ثن٥مج إٗض ٴجٰٽز ثټٕهوثء خ٩و ثِصمٌثػ ؼععهم من شفض ثْضنٵجٛ
ټرتشٱ ٪ـٌٙٽز ثټٕهوثء إٗض ظمجنٌز خٌنهم أًخ ٪نّجء و٠ٱپ وأًخ٩ز ؼٌـى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف٘ عًَٓ ٢اطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټهّصريي وثټهمؽٍ
وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٘دجؿ و٤هٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس
ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن وث٘پ ٍض
ًىمه ثټعجټغ وثټّد٩ني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ِىثه ـنٖ ټٽٌىٿ ثټٌثخ٘٨ ٪ض ثټصىثذ  ٸيټٺ
خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٘دجؿ ثټٌىٿ ،ٴج٨ور ثټوًٽمٍ
خٕجً ٧ثٖض١جً خ٩ور ٬جًثس ٨نٌٱز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه مّجء أمْ ٴٙٱه ثٖضنج٠ٶ ثټٕمجټٌز ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثِضهٽز
خجټّٹجن خفٍ ثټنهٝز وٴ١ج ٧ثټصٽٱًَىن خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١عاَ ١مبزٜض ١ٜعٓػ بأصبع غاصات

[/00طتجمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘دجؿ ثټٌىٿ ٴٙٲ من١ٵز ِجمز خموًًٌز ٨نْ مفجٰ٥ز ىمجً
خأًخ٬ ٪جًثس.
وأوٜق مٙوً مفيل أن ثټ٭جًثس أټفٵض أرضثًث ً خجټ٭ز خجٖضدجنٍ وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وٸجنض مفجٰ٥ز ىمجً ٔهوس شفٽٌٵج ً مٹعٱج ً ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مني ِج٨جس ثټٱؽٌ ثْضوٗض.

اعتؾٗار ?َٛ 8اطٓاً بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/00طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو 88مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ؼٌثء ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز آٻ ـٵجمٍ خموًًٌز خجٴم ومن١ٵز ثٖضٵجٓ خموًًٌز
ِفجً خمفجٰ٥ز ٘٩ور ٸفٌٙٽز أوټٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ منَټني
ٍض من١ٵز آٻ ـٵجمٍ خموًًٌز خجٴم مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وؼٌؿ
٨وه آلًٌن ،إٜجٰز إٗض شومري منَټني آلًٌن ٍض من١ٵز ثٖضٵجٓ خموًًٌز ِفجً أهي إٗض ثِصٕهجه
ِصز مىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ أٸعٌ من  85منََض ً مني م١ٽ ٪ثْضِدى ٧ثٖضجيض
ـصى ثټٌىٿ ٍض أٸعٌ من موًًٌز خ٩ٙور ِٵ٘٨ ٢ض إظٌهج ٨رشثس ثټٕهوثء وثټؽٌـى ؼٽهم نّجء
وأ٠ٱجٻ.

تكضٜض صمسًَٝ 8; Aٞاص رٚالص خغا٥ض ايكطاع ايقٓاع ٞدضا ٤ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٰجه شٵًٌٌ ًِمٍ أن لّجبٌ ثټٵ١ج ٧ثټٙنج ٍ٨ؼٌثء ثټ٩ووثن وثټفٙجً ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن خٽ٭ض
خـ  82مٽٌجً هوَضً ـصى مجًى 4185ٿ.
وـّذ ثټصٵًٌٌ ثټٙجهً ٨ن وٍثًر ثټٙنج٨ز وثټصؽجًر ثټيي ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
٘٨ض نّمز منه أن ثټٵ١ج ٧ثټٙنج ٍ٨وثؼه شفوًجس نصٌؽز ثټ٩ووثن وثټفٙجً ٘٨ض ثټدُضه شمعٽض ٍض
أٍمصٍ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز وثټ٭جٍُٰٝ ،ضً ٨ن شنجٴ ٚثٖضىثه ثټمجٿ ثټوثلٽز ٍض
ثټٙنج٨جس ثٖضفٽٌز نصٌؽز ثټفٙجً ثَضٴصٙجهي.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن شّدذ ٍض ؼمىه ثټنٕج ٟثَضٴصٙجهي و شىٴٲ ثټ٩مپ ٍض  21أټٲ منٕأر
٘٭رير ومصىِ١ز ُٰٝضً ٨ن شىٴٲ مةجس ثِضَضٯ من ثټ٩جمٽني ٨ن أ٨مجټهم  ،خجٔضٜجٰز إٗض شٌثؼ٪
وشىٴٲ ؼَء من ل١ى ٟثٔضنصجػ ٖضمصٽٲ ثٖضٙجن ،٪وأٍمصٍ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وثټٹهٌخجء ثټصٍ أهس
إٗض ثًشٱجٍ ٧ض أِ٩جً ثټنٵپ وثټّٽ ٪وثټمومجس .
وأٸو ثټصٵًٌٌ شىٴٲ ثټصٙوًٌ ټٽمنصؽجس ثټٌمنٌز أهمهج ثټنٱ ٢ثټمجٿ ـٌغ شم إًٵجٯ ثټ٩ٵىه
وشٌهٌذ ثټرشٸجس ثٖضص٩جٴور ټرشثء ثټنٱ ٢من ٴدپ شفجټٲ ثټ٩ووثن نجهٌٺ ٨ن شىٴٲ ثَضِصريثه
ٖضمصٽٲ أنىث ٧ثټّٽ ٪وٍض مٵومصهج ثټّٽ ٪ثټ٭يثبٌز خجٔضٜجٰز إٗض من ٪شوٰٶ ثټ٩مُضس ثْضؼندٌز ومن٪
شفىًُضس ثٖض٭رتخني.
وخني ثټصٵًٌٌ أن ٘جهًثس ثټٌمن ثټّٽٌ٩ز إٗض ثټمجًػ ثنمٱٝض من  4142مٽٌىن هوَضً لُضٻ
ثټٱرتر من (أخًٌپ -أ4182 ْ١ّ٬ٿ) إٗض  414مٽٌىن هوَضً لُضٻ نٱْ ثټٱرتر من ثټ٩جٿ ثټؽجًي
4185ٿ وخجنمٱج ٛٴوًه  4748مٽٌىن هوَضً وخنّدز ثنمٱج ٛٴوًهج  ،% 91ٸمج ٨مپ ثټ٩ووثن
٘٨ض شىٴٲ ٔده ٸجمپ ټٽىثًهثس ثټّٽٌ٩ز ثټٌمنٌز ،ـٌغ ثنمٱٝض ثټىثًهثس ثټّٽٌ٩ز من 5619
مٽٌىن هوَضً ټٽٱرتر (أخًٌپ-أ )4182 ْ١ّ٬إٗض  8844مٽٌىن هوَضً ټنٱْ ثټٱرتر من ثټ٩جٿ
ثټفجذ  4185ٿ وخجنمٱج ٛٴوًه  2287مٽٌىن هوَضً وخنّدز ثنمٱج ٛٴوًهج . %81
وأٔجً شٵًٌٌ وٍثًر ثټٙنج٨ز وثټصؽجًر إٗض أن ثٔضًٌثهثس من ثټٌِىٿ وثټرضثبذ ثټؽمٌٸٌز ٘٨ض
ثټىثًهثس ثنمٱٝض من  94.97مٽٌجً ًًجٻ ټٽٱرتر (ثخًٌپ-أ4182 ْ١ّ٬ٿ) إٗض  88.55مٽٌجً

يوميات العــدوان

ًًجٻ ټنٱْ ثټٱرتر من ثټ٩جٿ ثټؽجًي 4185ٿ وخجنمٱج ٛٴوًر  72.24مٽٌجً ًًجٻ وخنّدز
ثنمٱج ٛٴوًهج  %81مج ً٩جهٻ ( )426مٽٌىن هوَضً .
وشٌ١ٳ ثټصٵًٌٌ إٗض ٩ٜٲ وٰٵوثن أهوثس ثټووټز ټصىٰري ممَون ثِرتثشٌؽٍ من ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز
ثْضِجٌِز وثٖضىثه ثْضلٌي وثټص٩ىًپ ٘٨ض ٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ ثٖضمٽىٸز ټٽٵ١ج ٧ثټمجٗ.
وٍض هيث ثټٙوه ه٨ض وٍثًر ثټٙنج٨ز وثټصؽجًر ثټووټز إٗض ثټ٩مپ خٌوؿ ثټرشثٸز ثټفٵٌٵٌز م٪
ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ ټٹىن ثټووټز أ٘دفض ٔده ٨جؼَر ٨ن ثټصولپ ثٖضدجرش ٍض إهثًر ثټنٕج ٟثَضٴصٙجهي
ـٌغ ً٩ىٻ ٘٨ض ثټٵ١ج ٧ثټمجٗ ثټٵٌجٿ خووًه ٍض شىٰري ثټّٽ ٪وثټمومجس ثټرضوًًز و٘٨ض وؼه
ثټمٙىٗ ٍض ثټٌ٥وٯ ثَضِصعنجبٌز وثْضٍمجس .
ٸمج ٠جټدض ثټىٍثًر خجټّمجؿ ټٽٵ١ج ٧ثټمجٗ خجِصريثه ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وٰٶ ٜىثخ ٢وإؼٌثءثس
شمن ٪ثټصأظريثس ثټّٽدٌز ٘٨ض ثِصٵٌثً ثْضِىثٳ وإټَثٿ ثټصؽجً ٍض ثټص٩جمپ م ٪ثټى ٪ٜثټٌثهن خٌوؿ
ثٖضّؤوټٌز ثټى٠نٌز ووٜ ٪ٜىثخ ٢ټصفوًو أِ٩جً ثټّٽ ٪ثټ٭يثبٌز ثْضِجٌِز خجَضشٱجٳ م ٪شؽجً
ثَضِصريثه ټٽّٽ ٪ثټ٭يثبٌز ثْضِجٌِز .
وأٸوس ٘٨ض رضوًر ش٩جون ثټؽمٌٍ ٪ض ٜد ٢شىًٍ ٪وشنٌ٥م ثٖضىثه ثټرضوًًز وثټٌٴجخز ٨ٽٌهج خمج ٍض
ىټٺ مجهشٍ " ثټنٱ ٢وثټ٭جٍ" وشفوًو وشىٰري ثَضـصٌجؼجس ټٽمفجٰ٥جس من ثٖضمَون ثَضِرتثشٌؽٍ
وثَضـصٌج ٍ٠ثټ٭يثبٍ وشىٰري ثٔضمٹجنٌجس ثټُضٍمز ټنؽجؿ ىټٺ ..م ٪رضوًر ٴٌجٿ وٍثًر ثټنٵپ خئ٨وثه
هًثِز منٙٱز ْضؼىً ثټنٵپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜضٜيت َهرياؼ ْٚعُإ مبشافظ ١ايبٝنا٤

[/02طتجمرب ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء
مّصهوٰج ً موًًٌصٍ مٹريثُ ون٩مجن.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منج٠ٶ ٸًٌٖ وٴٕ٩ز وًٌ٨ذ وخٌٸجن خموًًٌز مٹريثُ ،ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ن٩مجن
مج أهي إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

اصتفاع مشاٜا ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢احملٜٛت إىل  :8ؽٗٝزاً َٚقاباً َٔ املزْٝني بِٗٓٝ
أطفاٍ ْٚغا٤

[/02طتجمرب ]6102/املحىيح  -طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ٜفجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجءه ثټيي ٔنه ثټٌىٿ ٘٨ض ٨وه من
مىثٴ ٪ثټدنى ثټصفصٌز ټٽٌ١ٳ وثټؽّىً ٍض ٨وه من موًًٌجس مفجٰ٥ز ثٖضفىًض إٗض ٔ 48مٙج
منهم ٔ 84هٌوث ً ؤهٌور و 88مٙجخج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.

يوميات العــدوان

ووٰٵج ً ْضمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ٖضفجٰ٥ز ثٖضفىًض ثټوٸصىً ٨يل أـمو ثټًَٹم ٍض شرصـه ټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٰئن ثټ٩وه مٌٔق ټٽًَجهر خّدذ ٨وٿ ثټصمٹن من ثټى٘ىٻ إٗض خ ٞ٩ثٖضىثٴ٪
ثټصٍ شٌٜ٩ض ټٽٵٙٲ ثټ٩ووثنٍ ـصى ثِضن خ٩و أن شٌٜ٩ض ثٖضفجٰ٥ز ثټٌىٿ إٗض نٹدز وٸجًظز
إنّجنٌز ٸربي خهيث ثټٵٙٲ ثټهمؽٍ ثټيي ثِصهوٯ ثٔضنّجن وثټٕؽٌ وثټفؽٌ وثټدنٌز ثټصفٌز
خٙىًر ٕ٨ىثبٌز همؽٌز شدني موي ثټفٵو ٘٨ض خُضهنج من ٴدپ شفجټٲ ثټ٩ووثن.
وأوٜق ثټًَٹم أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴجٿ ٘دجؿ ثټٌىٿ خصنٱٌي ِٽّٽز من ثټ١ٽ٩جس ثټؽىًز ثټصٍ شم
من لُضټهج ثِصهوثٯ أـو ثټؽّىً ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ ثټفوًور ٘ن٩جء خموًًٌز خنٍ ِ٩و من١ٵز
خجح ثټٕٶ َ٨ټز خنٍ ٨يل خٙجًولني ؼى أً ٛأهي إٗض شومري ثټؽرس وشومري ٌِجًر هٌٽىٸْ
٬مجًشني ٸجن ٘٨ض مصنهج ٨وه من ثټٌٸجح ثِصٕهو منهم ٔمٙجن وهمٌس ٌِجًر أؼٌر نى٧
ٸٌٌِوث ٸجنض وثٴٱز خؽىثً ثټؽرس.
وخني أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ أًٝج ً ؼرس مٵفٽز ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ ټنٱْ ثټًٌ١ٶ خمن١ٵز خنٍ ٨يل
خموًًٌز خنٍ ِ٩و مج أهي إٗض شومري ثټؽرس خجټٹجمپ وشومري ٨وه من ثټٌّجًثس ثٖضجًر ٍض نٱْ
ثٖضٹجن وثِصٕهجه ثظنجن وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن ٍض إـوي ثټٌّجًثس  ،ٸمج ثِصٕهو ٔم ٚوأٌ٘ذ
ظُضظز آلٌون ٸجنىث خؽىثً ثټؽرس من أخنجء ثٖضن١ٵز وهمٌس ٨ور ٌِجًثس ألٌي ٸجنض وثٴٱز
خمفجىثر ثټًٌ١ٶ.
ٸمج ٴجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن خٵٙٲ ثټؽرس ثټٹجبن خؽىثً مرشو ٧مٌجه خنٍ ثټفمجهي خم ٢ثټفوًور
٘ن٩جء مّددج ً ٴ ٪١ثټم ٢وشومري ٌِجًر أؼٌر ٸجنض شّري ٍض ثټٌ١ٳ وشٵپ ًؼٽني وثمٌأر و٠ٱُضً
من أرسر وثـور ـٌغ ثِصٕهوس ثٖضٌأر ٘٨ض ثټٱىً وأـو ثټٌؼٽني خٌنمجأٌ٘ذ ثټ١ٱپ وثټٌؼپ ثَضلٌ
خئ٘جخجس خٽٌ٭ز.
وأٌ٘ذ أًخ٩ز أ٠ٱجٻ ىٸىً و٠ٱٽز ٍض نٱْ ثٖضىٴ٨ ٪نومج ٸجنىث هثلپ مفپ شؽجًي خؽىثً ثټؽرس
ثظٌ ثِصهوثٰهم خٙجًوك ألٌ أهي إٗض شومري ثٖضفپ وٴصپ وإ٘جخز من ٸجنىث خوثلٽه إٗض ؼجنذ
ش ٌٛ٩مّجـجس وثِ٩ز من مَثً ٧ثٖضىٍ وثٖضجنؽى ثٖضفجىًز ټٽًٌ١ٶ ټٵٙٲ ٕ٨ىثبٍ خجټٙىثًًن
ِدذ شومري أؼَثء وثِ٩ز من ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز وشٽٲ ٍض أٔؽجً ثٖضىٍ وثٖضنجؼى وثٖضفجٌ٘پ
ثټًَثٌ٨ز ثْضلٌي.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ٴٙٲ ؼرس ثټمَٰز ٍض خنٍ ثټٕىًيش خموًًٌز خنٍ ِ٩و مج ِدذ شومري
ثټؽرس خجټٹجمپ وثِصٕهجه وإ٘جخز ِصز أٔمجٗ من أرسر وثـور  ،ـٌغ ثِصٕهوس ٠ٱٽصجن ٘٨ض
ثټٱىً خٌنمج أٌ٘دض ثمٌأشجن و٠ٱپ وًؼپ خئ٘جخجس خجټ٭ز أظنجء ٴٌجمهم خجټ٩مپ ثټًَثٍ ٍ٨ض مًَ٨ز
ٴًٌدز من ثټؽرس ثټيي شم ثِصهوثٰه.
وشم ٴٙٲ ٨دجًر ٌِپ َضـمز ثٖضجبٍ خمن١ٵز ثټٵ١ج ٧موًًٌز ثٖضفىًض خم ٢ثٖضفىًض ثټٵنجوٗ مج
أهي إٗض شومريهج وٴ ٪١ـٌٸز ثټّري ٍض ثټًٌ١ٶ  ،إٜجٰز إٗض ٴٌجٿ ٠ريثن ثټ٩وو خجِصهوثٯ ٰجٌ٠ه
ٸدرير مفمٽز خجټٵمق ٸجنض شّري ٍض نٱْ ثٖضٹجن مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وثِصٕهجه ِجبٵهج
ؤم ٚآلٌ م٩ه وإ٘جخز ٔم ٚآلٌ ٘٨ض ثْضٴپ.
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وخني أمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضفجٰ٥ز أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن خ٩و ىټٺ ِٽّٽز ٬جًثس
ؼىًز ثِصهوٰض شومري ؼرس ٍـجٿ خموًًٌز ثټٌؼم ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ خًٌ١ٶ ثٖضفىًض ٘ن٩جء مج
أهي إٗض ٴ ٪١ـٌٸز ثټّري وشومري ثټؽرس وثِصٕهجه ًؼپ ٸجن ٘٨ض مصن هًثؼز نجًًز وشرضً
خ ٞ٩ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٽؽرس.

اعتؾٗار  8:ؽدقاً ب 88 ِٗٓٝطفالً ٚإفاب > ١آخض ٜٔيف فظص ٠دزٜز ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟيف
باقِ بقعز٠

[/02طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٔ 84مٙج ً منهم ٠ 88ٱُضً ثټٌىٿ وأٌ٘ذ  7آلًٌن إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ظُضظز منجٍٻ خمن١ٵز مفوًور خموًًٌز خجٴم مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ظُضظز منجٍٻ مٹص٥ز خجټّٹجن ٍض من١ٵز مفوًور خموًًٌز خجٴم
مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً خٌنهم ٠ 88ٱُضً إٜجٰز إٗض ًؼپ وثمٌأر.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ منَټني مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٨وه من ثْض٠ٱجٻ ،ظم ٨جوه
ثټٵٙٲ خ٩و أن هٌح خٵٌز ثْض٠ٱجٻ إٗض ؼجنذ منَٻ آلٌ مٌشٹدج ً ؼًٌمز خٕ٩ز خفٶ ثټ٩وًو من
ثْض٠ٱجٻ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض ثټؽًٌمز ثټدٕ٩ز ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ًىٿ أمْ ٍض نٱْ ثٖضوًًٌز
وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج  84مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.

عُضإ Aؽٗٝزإ ٚمخغ ١دضس ٢يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜقفً ١عشص

[/02طتجمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ِٵٔ ٢هٌوثن ولمّز ؼٌـى ثټٌىٿ ٍض شؽوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن،
ـٌغ ثِصهوٯ ؼرس ثټ٩ٱٌر خموًًٌز ٴٱٽز ٨يً خجٖضفجٰ٥ز ،مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهٌوًن ولمّز
ؼٌـى.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ ٨ور ؼّىً خجټًٌ١ٶ ثټٌبٌم  خموًًٌز ثټٕ٩ز ثټيي ًٌخ ٢موًًٌز ـىط ،ثټٕ٩ز ،ثټٵٱٽز،
٨جهم ،ـٌ.ٛ
وأوٜق ثٖضٙوً أن مفجٰ٥ز ٨مٌثن ٔهوس ث٨صوثءثس همؽٌز من ٴدپ ثټ٩ووثن مِ ٪جبٌ مفجٰ٥جس
ثټدُضه ،ـٌغ همٌس ٨وهث ً من ثٖضدجنٍ وثٖضنٕآس وٍض مٵومصهج ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ټٽمفجٰ٥ز ومؽمٍ٩
موًًٌز ثټٱٵٽز وـٌٯ ِٱٌجن ،و٬ريهج من ثٖضنٕآس وثټووثبٌ ثټفٹىمٌز وثٖضوثًُ وثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز
وثټٌ١ٳ ثټٌبٌٌّز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ مخػ غاصات عً ٢بين سؾٝؿ

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ (مفمو ثټٵجيض) ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)إن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴجٿ ٍض شمجٿ ثټّج٨ز ثټىثـور وثټنٙٲ من ٤هٌ ثټٌىٿ خٕن لمْ ٬جًثس ٘٨ض
خٌض ثټفنمٍ ٍض وثهي ًؼجٿ.

اعتؾٗار ? 8ؽدقاً ٚإفاب 8; ١آخض ٜٔيف غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜضٜيت مٛصإٓ
ٚدٗضإ بشَاص

[/02طتجمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ثِصٕهو ٔ 88مٙج ً خٌنهم لمّز أ٠ٱجٻ وأًخ ٪نّجء وأٌ٘ذ  82آلًٌن خٌنهم ٠ٱُضن وثمٌأر ٍض
ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٘دجؿ ثټٌىٿ ٍض من١ٵصٍ ٜىًثن
آنْ ولرشثن موًًٌز ؼهٌثن مفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜفض مٙجهً أمنٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټٵٙٲ شّدذ ٍض شومري ثٖضنجٍٻ ثٖضّصهوٰز
شومريث ً ٸٽٌج ً وأټفٶ أرضثًث ً خجټ٭ز خجٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر ٌٰمج ثِصهوٰض إـوي ثټ٭جًثس ٍض موًًٌز
ٜىًآن آنْ ثٖضّ٩ٱني لُضٻ ٨مٽٌز ثنصٕجٻ ثټٝفجًج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ش٩و من ؼٌثبم ثَضخجهر ثټؽمجٌ٨ز ٸىنهج ثِصهوٰض ٴٙٲ أرسشني
خٕٹپ ٸجمپ هون أي ِدذ.
وخني ثٖضٙوً ثن م٥٩م ثټؽٌـى ـجَضشهم لٌ١ر وشم نٵٽهم إٗض مّصٕٱٌجس ثټىـور ثټص٩ٽٌمٍ
ثټؽ جم ٍ٩خم٩رب وهٌةز مّصٕٱى ثټعىًر ثټ٩جٿ خٙن٩جء وهٌةز مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ ٌٰمج هنجٷ
مؤرشثس خىؼىه ؼعغ َضٍثټض شفض ثْضنٵج.ٛ

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َزصع ١أب ٛفضاؼ اهلُزاْ ٞبهتاف قافظ ١فعز٠

[/02طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجؤه موًِز أخٍ ٌٰثُ ثټهموثنٍ خمن١ٵز آٻ ِجټم
خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًِز أخٍ ٌٰثُ ثټهموثنٍ خموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور ،مج أهي إٗض شومريهج
خجټٹجمپ ،ٸمج شرضًس مدجن مؽجوًر ټهج ؼٌثء ثټٵٙٲ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن موًِز أخٍ ٌٰثُ ش٩صرب ثٖضوًِز ثټـ  68ثټصٍ همٌهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
وـٽٱجؤه لُضٻ لمّز أٔهٌ ونٙٲ من ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟتغبب يف قطع خزَ ١اإلْرتْت ٚاالتقاالت عٔ قافظ ١احملٜٛت

[/02طتجمرب ]6102/املحىيح  -طتأنح:
شّددض ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټصٍ ثِصهوٰض ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټؽّىً
و٨دجًثس ثټٌ١ٳ خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض إٗض ٴ ٪١ٸجخُضس ثْضټٌجٯ ثټٝىبٌز ثټمجٗ خٌخ ٢ثټٵنىثس
ثټصىث٘ٽٌز ٖضفجٰ٥ز ثٖضفىًض.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ ٌٰ ٧ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټُضشٙجَضس خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض (٨يل أـمو ٨ىث )ٛټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ ثټيي ثِصهوٯ ؼرس َضـمز خموًًٌز ثٖضفىًض
٠جٻ ٸجخُضس ثْضټٌجٯ ثټٝىبٌز ثٖضىؼىهر ٍض ثٖضٹجن وثټصٍ شمٌ خمفجىثر ثټم ٢ثٔضِٱٽصٍ ثټ٩مىمٍ من
ثٖضفىًض إٗض ثټفوًور ،ثْضمٌ ثټيي شّدذ خصىٴٲ ظُضظز ِنرتثَضس ٌٌٰ٨ز ولمْ مف١جس ثشٙجَضس
ًمن مىخجًپ وِض مف١جس ثشٙجَضس ًًٱٌز وثنٵ١ج ٧ٸيل ټمومز ثٔضنرتنض ٨ن مفجٰ٥ز ثٖضفىًض.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عً ٢عٛم اـُٝػ مبزٜض ١ٜعاقني بقعز٠

[/02طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض ِىٳ ثټممٌْ خمن١ٵز لمٌْ ثٖضفىً
خموًًٌز ِجٴني مّصهوٰج ً ٔجـنز مفمٽز خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني
٘٨ض ِىٳ ثټممٌْ خموًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض شومري ٔجـنز مفمٽز خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز و٨وه من
ثٖضفُضس ثټصؽجًًز ثټمج٘ز خجٖضىث٠نني وشرضً ٨وه آلٌ.
َضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثْضِىٳ وثٖضفُضس ثټصؽجًًز خموًًٌز
ِجٴني منهج ِىٳ ثٖضٌثٍٿ.

عؾض ٠ؽٗزا ٤بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١ؽضؼ عذ١

[/02طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو  81مىث٠نني وأٌ٘ذ  84آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ِىٴج ً ٔ٩دٌج ً خمن١ٵز رشُ ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٨رشر مىث٠نني وإ٘جخز  84آلًٌن ..مدٌنج ً أن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ًٌ٠ٶ خموًًٌجس ثټرشٰني وٸيث ؼرس ٍض من١ٵز ثټ١دٵز خموًًٌز ثټٕجهپ نصؾ
٨نهج ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ِٽّز ٬جًثس ثِصهوٰض موًًٌز رشُ ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ـؽز ٍض ؼدجٻ ٴوٿ
ٍض لٌثح ٌٔ٩پ و ؼدجٻ هٌخه و ؼرس رشُ ثټٵًٌذ من ِىٳ ثٖضوًًٌز وٸيث ٴٙٲ خؽىثً منَٻ
ثٖضىث٠ن (مفمو ٨يل ه٨ٵني).

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َٓظالً ٚعزراً َٔ عٝاصات املٛاطٓني مبزٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/02طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم منََض ً و٨وهث ً من ٌِجًثس ثٖضىث٠نني خمنج٠ٶ ثټن٥ري وؼدپ
ثْضٍه وآٻ ٨جبٕز خموًًٌز ًثٍؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټربخٌي ٔن ثټٌىٿ
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثټن٥ري وؼدپ ثْضٍه وآٻ ٨جبٕز مج أهي إٗض شومري منَٻ مىث٠ن
إٜجٰز إٗض ثـرتثٳ لمْ ٌِجًثس شجخ٩ز ټ٩وه من ثٖضىث٠نني من أخنجء شٽٺ ثٖضنج٠ٶ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ ؼمٌ ٪ثټٌّجًثس ثٖضجًر ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ
وثٖضصىٴٱز أًٝجً ،ـٌغ ثِصهوٯ أٸعٌ من ٌِ 41جًر شجخ٩ز ټٽمىث٠نني ٨نو مٌوًهج ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ
إٜجٰز إٗض إـٌثٳ ٨رشثس ثټٌّجًثس ثٖضٌٸىنز خؽجنذ خٌىس ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز ًثٍؿ وـٌوثن
و٬ريهج من موًًٌجس ٘٩ور.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف٘ عًَٓ ٢اطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټهّصريي وثټهمؽٍ
وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصأنٲ ٍض
ًىمه ثټٌثخ ٪وثټّد٩ني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ٰؾ ١٨جن خّٽّٽز من ثټ٭جًثس إـوثهج
ثِصهوٰض منََض ً ْضـو ثٖضىث٠نني ممج أهي إٗض شرضً ٨وهث ً ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس
٨نٌٱز.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مّجء أمْ ثٖضنج٠ٶ ثټٕمجټٌز ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثِضهٽز خجټّٹجن
منهج ـٍ ثټنهٝز وٴ١ج ٧ثټصٽٌٱًَىن خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ممج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز
ٔمٙني وشرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف ؽاسٓ ١خنضٚات يف ايطضٜل ايعاّ مبأصب ٚعكٛط ؽٗزا٤
ٚدضس٢

[/02طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
إِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٽٌٽز ٔجـنز مفمٽز خجټمرضوثس ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ
ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء ومأًح ،مج أِٱٌ ٨ن ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى.

يوميات العــدوان

وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي إِصهوٯ خ٭جًر ؼىًز
ٔجـنز شٌثنًَض مفمٽز خجټمرضوثس ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثټؽو٨جن خمأًح ،مج أهي ثٗض
إـرتثٴهج خجټٹجمپ وإِصٕهجه ِجبٵهج وإ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس ؼىًز منج٠ٶ مجُ ومٱٌٳ
ثټؽىٯ وثټفًٌٕجء خجټؽو٨جن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َز ١ٜٓايؾضم بغت غاصات

[/02طتجمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴدپ ٴٽٌپ ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ىمجً مّصهوٰج ً موًنز ثټرشٳ خّض
٬جًثس.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض أمجٸن مصٱٌٴز ٍض موًنز
ثټرشٳ خموًًٌز ؼدپ ثټرشٳ من خٌنهج منَٻ مىث٠ن ٴٙٱصه خ٭جًر ظم شٽصهج ٬جًر ألٌي أظنجء ٴٌجٿ
ثٖضىث٠نني خجنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض ثْضنٵج.ٛ
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض وٴى٨ ٧وه من ثٔض٘جخجس خٌنهج ـجَضس ل١رير.
وٸجنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٴٙٱض ٍض ثټّج٨جس ثْضوٗض من ٘دجؿ ثټٌىٿ منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵصٍ
ٜىًثن آنْ ولرشثن موًًٌز ؼهٌثن خأًخ٬ ٪جًثس أهس إٗض ثِصٕهجه ٔ 88مٙج ً وإ٘جخز 82
آلًٌن خٌنهم ٠ٱُضن وثمٌأر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ ثالخ غاصات عًَٓ ٢طك ١اـشاي ٞعذ١

[/02طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ِج٨ز مصألٌر من مّجء أمْ ثټعُضظجء ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض
من١ٵز ثټميثذ  خٹفُضن ٨ٱجً مفجٰ٥ز ـؽز ٍض مفجوټز ټٵ ٪١ثټم ٢ثَضِرتثشٌؽٍ ثټيي ًٌخ٢
ثٖضفجٰ٥ز خ٩وه من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هيث
ثټ٩مپ ثَضًهجخٍ ًأشٍ شىثُ٘ضً ْض٨مجٻ ثټ٩ووثن ثَضؼٌثمٌز ثټصٍ ٴجٿ خهج ًىٿ أمْ مّصهوٰج ً ثټٌ١ٳ
وثټم١ى ٟثَضِرتثشٌؽٌز ٍض ٨وه من مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ومنهج مفجٰ٥ز ـؽز خهوٯ ٴ٪١
ثټٌ١ٳ خني شٽٺ ثٖضفجٰ٥جس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر ققف٘ اهلغتري ٟعًَٓ ٢اطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټهّصريي وثټهمؽٍ
وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٘دجؿ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه
ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ثټفٱجء ٍض ٔجً ٧لىَضن ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن وـٍ ثٖضنٕآس وثټؽىثٍثس خأٸعٌ من
٘ 81ىثًًن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټمجمْ وثټّد٩ني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض
شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وشٹرسهج.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ثټيي ټم ًٱٌٳ خني منٕأر ّ٨ٹًٌز أو مونٌز
ثِصهوٯ ٘دجؿ ثټٌىٿ أًٝج ً ٔجً ٧ثټٵٌجهر ثټٱج٘پ خني ٘ن٩جء ثټٵوًمز و من١ٵز ثټصفًٌٌ ثِضهٽز
خجټّٹجن خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز ،ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم
نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن أِصأنٲ مّجء أمْ ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ٰؾ ١٨جن خّٽّٽز من ثټ٭جًثس إـوثهج
ثِصهوٯ خهج منََض ً ْضـو ثٖضىث٠نني ممج أِٱٌ ٨ن إ٘جخز  4مىث٠نني ،و أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري
من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ،ٸمج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس ٨نٌٱز أهس إٗض
شرضً ٨وه ٸدري من ثٖضدجنٍ ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أنجض َٔ عؾض غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/02طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ثټٌىٿ مٹصذ ثټرتخٌز خموًًٌز ٸصجٯ خ٭جًر ؼىًز أـوظض أرضثًث ً ٸدرير ،إٜجٰز إٗض ٔن ظُضط ٬جًثس
ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ،مج أهي إٗض شومري منَٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي مؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ٥ٌ٨ز ٌٕ٨جن وإـوي ثٖضَثً٧
ثٖضؽجوًر ټٽمنَٻ خعُضط ٬جًثس أهس إٗض شومري ثٖضنَٻ وإشُضٯ ؼَء ٸدري من ثٖضًَ٨ز ثٖضؽجوًرَ ..ضٰصج ً
إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً من١ٵز ثټ٩دجٻ ٍض ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ خأًخ٬ ٪جًثس
ؼىًز أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عً ٢قافظ ١احملٜٛت

[/02طتجمرب ]6102/املحىيح  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ،ثِصهوٯ ؼرس من١ٵز ٍـجٿ
خموًًٌز ثټٌؼم وٴًٌز ثټص٩ربر خموًًٌز ثټ١ىًٽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٨ور ٬جًثس ٘٨ض ؼرس من١ٵز ٍـجٿ ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وأرضثً ٍض ثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر

يوميات العــدوان

وثٖضمصٽٹجس ..مدٌنج أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ـجؼَ ٍـجٿ ثٖضفجىي ټّو ثټٌؼم ثٖضجبٍ خجټم ٢ثټٌبٌم 
ټًٌ١ٶ ثٖضفىًض ٘ -ن٩جء خ٩ور ٘ىثًًن مج أهي إٗض شومري ثټؽرس وٌِجًر ٔجٗ وثِصٕهجه
ِجبٵهج ٨دو ثٖضؽٌذ لجټو ثټٙجًوي وإـوثط شٕٵٵجس وأرضثً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٴًٌز ثټص٩ربر خجټٵٌح من ِو ثټرشٯ ثټصجًًمٍ خَ٩ټز خنٍ
ثټيوَضنٍ خموًًٌز ثټ١ىًٽز نصؾ ٨نه شهوٿ ٨وه من ثٖضنجٍٻ هون وٴى ٧إ٘جخجس.

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١بري باؽا بتعظ

[/02طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز خري خجٔج
خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز خري خجٔج خّد٬ ٪جًثس ؼىًز ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز ٨وه آلٌ ..مدٌنج أن
ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ منج٠ٶ ثټَنٵپ وثټدٌ٩ثًر وثټفٙذ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/02طتجمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز ثْضرشثٯ خعُضط ٬جًثس ؼىًز ،مج أِٱٌ ٨ن شومري منَٻ ثٖضىث٠ن منٙىً خن ـٌوً ثْضمري..
مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٔجـنز مفمٽز خجټىٴىه شجخ٩ز ْضـو ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض
ثـرتثٴهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض منج٠ٶ ثټؽٱٌنز وثټٱجو
وشدز ثٖضٙجًًز ؼنىخٍ موًنز مأًح وٸيث ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز مجُ وؼدپ ٘ٽذ
خجټؽو٨جن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓسَاص

[/02طتجمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًنز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ممجٍن شجخ٩ز ټٱٌ٧
ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ٖضٌجه ثټًٌٲ ٍض ـٍ ىمجً ثټٵٌن وأټفٵض خهج أرضثًث ً ٸدرير.
وټم ًرش ثٖضٙوً إٗض وٴىٜ ٧فجًج أو إ٘جخجس.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني ٚإفاب 8? ١آخض ٜٔدضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ املٛاطٓني
بعزر َٔ أسٝا ٤ايعافُ١

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو  81مىث٠نني وأٌ٘ذ  88آلًٌن خؽٌثؿ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني و٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٍض
ثټّج٨جس ثْضوٗض من ٰؽٌ ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  81مىث٠نني ثِصٕهووث
وأٌ٘ذ  86آلًٌن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ مىث٠نني ٍض ـٍ ثټؽٌثٯ
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ٸمج أهي إٗض ثټٵٙٲ إٗض شهوٿ لمّز منجٍٻ ټٽمىث٠نني وشرضً ٨وه ٸدري منهج.
وأٔجً إٗض أن ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز خٌض مٌ٩جه خٕجً٧
ش َ٩أهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني ثظنني وشهوٿ منَټني وشرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠ننيَ ..ضٰصج ً إٗض
أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ثټٌىٿ من١ٵز ثټفٱج خٕجً ٧لىَضن وـٍ ثٖضنٕآس ومن١ٵز
ِىثه ـنٖ وشدز ثټصٽٱًَىن مج أهي شرضً ثٖضنجٍٻ وثٖضنٕآس وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ؼٌثء
ثِصمٌثً ثټٵٙٲ ٘٨ض ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر اعتٗزاف اجملُع ايظصاع ٞببالر ايضٚؼ قافظ ١فٓعا٤

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ثِصهوٰض ثٖضؽم ٪ثټًَث ٍ٨خموًًٌز خُضه ثټٌوُ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز خُضه ثټٌوُ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه
ٴٙٱه ثټٌىٿ ثٖضؽم ٪ټٽمٌر ثټعجنٌز ٍض أٴپ من أًخ٩ز أًجٿ ،ممج أهي إٗض شومري ثٔضهثًر ولمْ مدجنٍ
ألٌي شومريث ً ٸٽٌجً.
ًٕجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس مؽم ٪وُ٨ضن ثټًَث ٍ٨ثَضظنني ثٖضجيض ثِٱٌس
٨نه ثِصٕهجه ظمجنٌز أٔمجٗ من أرسر وثـور أ٬ٽدهم نّجء وؼٌؿ أًخ٩ز آلًٌن.

افابَٛ ١اطٔ يف غاص ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١قاع اؾاَع بإب

[/02طتجمرب ]6102/إب ـ طتأنح:
أٌ٘ذ مىث٠ن ٍض ٬جًر ؼىًز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ٴج ٧ثټؽجم ٪خموًًٌز
ثټّربر مفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ٭جًر شّددض ٍض إټفجٳ أرضثً
مصٱجوشز ٍض ثٖضدجنٍ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز خجٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ثْضِدى ٧ثٖضجيض أ٨نٲ ٬جًثس ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ خموًنز
ًًٌم شّددض ٍض ِٵى ٟأٸعٌ من  62مىث٠نج ً خني ٔهٌو وؼًٌق خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  :7غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/02طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 41جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
خأٸعٌ من ٬ 88جًر ؼىًز ِىٳ رصوثؿ ومٙن٩ج ً ټٽدٽٺ ومن١ٵز ثٖض١جً وثټَوً ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز
رصوثؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 84جًر ٘٨ض منج٠ٶ ثْضرشثٯ وثټّو وثټٱجو ،مج أِٱٌ
٨ن شومري منجٍٻ مىث٠نني.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطك ١بري باؽا بتعظ

[/02طتجمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز من١ٵز خري خجٔج خموًًٌز
ثٖض٥ٱٌ مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ شدز
ثټَنٵپ ونجهي ثټٙٵٌ ثټًٌجيض خموًنز ثټنىً ،وٸيث موثًُ ثٖضنجً ومٌٜ٩ج ً ټٽٌّجًثس خفٍ ثټَنٵپ
خجٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار ; َٛاطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ املٛاطٓني مبٓطكَ ١شبح بقٓعا٤

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ مدجنٍ ِٹنٌز ٍض من١ٵز ميخق خموًًٌز
م٩ني خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٜمن ِٽّٽز من ثَضِصهوثٰجس ثټ٩ووثنٌز ثٖضصىث٘ٽز ٖضٵوًثس ثټفٌجر
خجټ٩ج٘مز وثٖضون ثټٌمنٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ مّجء ثټٌىٿ منََض ً ْضـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ميخق ثِضهٽز خجټّٹجن ممج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه
 2مىث٠نني ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ أًٝج ً خؽىثً مّصٕٱى ِدپ ثټفٌجر ثټىثٴ٩ز ؼىثً
ِىٳ ميخق ثٖضٌٸَي ټصّىًٶ ثٖضنصؽجس ثټًَثٌ٨ز ممج أِٱٌ ٨ن إ٘جخز  2مىث٠نني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟهجف غاصات٘ عً ٢قافظ ١ايبٝنا٤

[/02طتجمرب ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثشه ثټؽىًز ثټٌىٿ ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔنض ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌجس مٹريثُ وىي نج٨م وثټٙىم٩ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټفٌٹپ خموًًٌز ىي نج٨م وؼنىح
ٌ٬ح ٴٕ٩ز ًهث ٧خموًًٌز مٹريثُ ..مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ثټ٩ٵٽز خموًًٌز
ثټٙىم٩ز وَض ًَثٻ ثټ١ريثن مفٽٵج ً ـصى ثټٽف٥ز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف دظٜض ٠نُضإ بايبشض االمحض

[/02طتجمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز منج٠ٶ ٍض "ؼًٌَر ٸمٌثن"
ثټىثٴ٩ز ٍض ثټدفٌ ثْضـمٌ ،مج أِٱٌس ٨ن ِٵىٜ ٟفجًج من ثٖضونٌني.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ٨وه من
ثٖضنجٍٻ ٍض ثټؽًٌَر نصٌؽز ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټؽىي ثټٹعٌٲ ٘٨ض ثټؽًٌَر.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أصبع غاصات عً ٢ايطضٜل ايٛافٌ بني خٛالٕ َٚأصب

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټىث٘پ خني لىَضن ومأًح خموًًٌز لىَضن
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ
ثټًٌ١ٶ ثټىث٘پ خني لىَضن ومأًح ٍض من١ٵز ثټىشور خأًخ٬ ٪جًثس ممج أهي إٗض ـووط أرضثً
خجټ٭ز.

اعتؾٗار  98ؽدقاً دًًِٗ ْغاٚ ٤أطفاٍ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ َٛاطٓني
مبزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/00طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٔ 48مٙج ً أ٬ٽدهم نّجء وأ٠ٱجٻ وؼٌؿ ثظنجن آلٌثن خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
منََض ً مٹص٥ج ً خجټّٹجن ٍض من١ٵز ثټرشو خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثًشٹذ
مؽًَر خٕ٩ز ثټٌىٿ ًثؿ ٜفصٌهج  48مىث٠نج ً أ٬ٽدهم نّجء وأ٠ٱجٻ وىټٺ ٍض ٴٙٲ ٠ريثنه ثټ٭جٔم

يوميات العــدوان

منََض ً ْضرسر ٨دوهللا ـّن ٬جٍي وٌٜٲ هللا ـّن ٬جٍي ٍض من١ٵز ثټرشو خموًًٌز ـٌوثن مج أهي
إٗض ثِصٕهجه ؼمٌ ٪أرسشٌهمج وؼٌؿ ثظنني آلًٌن.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤غاصات د ١ٜٛيطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عٛم ؽعيب بقضٚاح

[/00طتجمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ثِصٕهو ثټٌىٿ أًخ٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌون نصٌؽز ټّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٔنهج ٠ريثن
ثټ٩ووثن ٘٨ض ِىٳ ٔ٩دٍ خموًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن آِصهوٯ
ِىٴج ً ٔ٩دٌج ً خرصوثؿ خعُضط ٬جًثس ؼىًز ،أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وإـرتثٳ ٌِجًشني
و٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز ثټصجخ٩ز ټٽمىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إذ  أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 41جًر ؼىًز ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ
خموًًٌز رصوثؿ لُضٻ ثٻِ 42ج٨ز ثٖضجٌٜز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف كاطٕ ايػشا ٤يًُؤعغ ١االقتقار ١ٜبفر عطإ بقٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ ممجٍن ثټصمىًن ثټصجخ٩ز ټٽمؤِّز
ثَضٴصٙجهًز ثټٌمنٌز ٍض من١ٵز ٰؾ ١٨جن خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٜمن ِٽّٽز من ثَضِصهوثٰجس ثټ٩ووثنٌز
ثٖضصىث٘ٽز ٖضٵوًثس ثټفٌجر خجټ٩ج٘مز وثٖضون ثټٌمنٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ممجٍن ثټصمىًن ټٽمؤِّز ثَضٴصٙجهًز أهي إٗض ثٔص٩جٻ ثټنريثن وثنوَض ٧ـًٌٶ ٸدري
ثِص١ج٨ض ٌٰٳ ثټوٰج ٧ثٖضونٍ إلمجهه.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بتعظ

[/00طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵز ؼدپ ثټى ،ٖ٨وٸيث موًنز ثټنىً ثټفٙذ خموًًٌز ثٖض٥ٱٌ ..مٕريث ً إٗض أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ً مدنى مٹىنج ً من أًخ٩ز أهوثً خٱٌٍر ثټفوًور خجٖضفجٰ٥ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز خري خجٔج خّض ٬جًثس ؼىًز ،ومج ًَثٻ
٠ريثن ثټ٩ووثن ًفٽٶ ٍض ِمجء ثٖضن١ٵز خني ثټٱٌنز وثْضلٌي.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َزصع ١ايكؾع يف َزٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/00طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض وٴض مدٹٌ من ٘دجؿ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض
من١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًِز ثټٵٕ ٪خمن١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ ،مج أهي إٗض شومريهج
خجټٹجمپ وإشُضٯ ؼمٌ ٪مفصىًجشهج ثټوًثٌِز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن موًِز ثټٵٕ ٪ش٩و ثټعجنٌز ثټصٍ همٌهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ثٖضوًًٌز مني خوء
ثټ٩ووثنَ ..ضٰصج ً إٗض أن هنجٷ موثًُ ألٌي شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲ ثٖضٹعٲ خؽىثًهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر غاصات٘ عً ٢أَاْ ١ايعافُ ١باعتٗزاف َٓطكيت ايٓٗزٜٔ
ٚايغبعني

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ثِصهوثٰه ټ٩وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض ثټ٩ج٘مز
٘ن٩جء.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ مّجء
ثټٌىٿ من١ٵصٍ ثټنهوًن وثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس ..مٕريث ً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ٖضن١ٵز ثټّد٩ني أهي
إٗض شرضً منَٻ ِٱري ِٽ١نز ٨مجن خٕٹپ ٸدري إٜجٰز إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
ثٖضؽجوًر.
وٸجن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٰؽٌ ثټٌىٿ ٖضمجٍن ثْض٬يًز ثټصجخ٩ز ټٽمؤِّز ثَضٴصٙجهًز ثټٌمنٌز ٍض
من١ٵز ٰؾ ١٨جن أهي إٗض أرضثً ٸدرير ٍض مرشو ٧ثټن٥جٰز خأمجنز ثټ٩ج٘مز ،خفٌغ همٌس مف١ز
ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ثټصٍ شمىٻ م٩وثس وآټٌجس ثټن٥جٰز ،ٸمج همٌس أًٝج ً خ ٞ٩م٩وثس وآټٌجس
ثټن٥جٰز ٖضرشو ٧ثټن٥جٰز خأمجنز ثټ٩ج٘مز.

طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر اعتٗزاف َزٜض ١ٜأصسب مبشافظ ١فٓعا٤

[/00طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٯ موًًٌز أًـذ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ وٴض ُ٘ضر ثټؽم٩ز من١ٵز ٔ٩ذ خأًخ٬ ٪جًثس.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ 8:اطٓاً َعظُِٗ ْغاٚ ٤أطفاٍ يف فظص ٠بؾع ١يًعزٚإ ايغعٛر ٟيف َزٜض١ٜ
باقِ بقعز٠

[/00طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ وؼٌؿ أًخ٩ز آلٌون إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ منَٻ ثٖضىث٠ن ٘جټق ٴجِم ٨مجًز خمن١ٵز آٻ ٴٌثه خموًًٌز خجٴم خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ثٖضنَٻ خمن١ٵز آٻ ٴٌثه خموًًٌز خجٴم مج أهي إٗض ثِصٕهجه  84مىث٠نج ً م٥٩مهم نّجء
وأ٠ٱجٻ وؼٌؿ أًخ٩ز آلٌون.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټؽًٌمز ثټدٕ٩ز ؼجءس خ٩و ؼًٌمز مٌو٨ز ثًشٹدهج ثټ٩ووثن ٘دجؿ ثټٌىٿ
ٍض ٴًٌز ثټرشو خموًًٌز ـٌوثن ًثؿ ٜفٌصهج  48مىث٠نج ً ؼٽهم نّجء وأ٠ٱجٻ وؼٌؿ أظنني ألًٌن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل يف ايبٝنا٤

[/00طتجمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
خ٭جًر ثٖضٽ٩ذ ثټًٌجيض خموًنز ثټدٌٝجء ،و٬جًر ألٌي ثِصهوٰض ثټؽدپ ثٖض١پ ٘٨ض ٴًٌز ثټ٩ٵٽز
خموًًٌز ثټٙىم٩ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج خ٭جًشني من١ٵز ثټٕجٍخٍ خؽدپ ثٖضفٌثٛ
ثٖض١پ ٘٨ض ٴًٌز ٘دجؿ خموًًٌز ىي نج٨م وثِصهوٯ أًٝج ً منج٠ٶ لٽٲ ثټّؽن ثٖضٌٸَي خموًنز
ثټدٌٝجء.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي ًىث٘پ شفٽٌٵه ٘٨ض أؼىثء منج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز ـصى
ثټٽف٥ز.

اصتفاع عزر مشاٜا ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢األسٝا ٤ايغهٓ ١ٝبايعافُ ١فٓعا٤
إىل  ;7ؽٗٝزاً ٚأنجض َٔ 8:7دضذناً

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ٜفجًج ثټ٭جًثس ثټهّصريًز ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثْضـٌجء ثټّٹنٌز
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّجء أمْ إٗض ٔ 21هٌوث ً وأٸعٌ من  841مٙجخجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثًشٹذ
مؽًَر ٍض ٘ن٩جء ثټٵوًمز خجِصهوثٰه " ـجًثس ثټٱٽٌفٍ وم٩مٌ وثټ٩ٽمٍ ون٩مجن "ً ،ثؿ ٜفٌصهج

يوميات العــدوان

ٔ 45هٌوث ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وإ٘جخز ثټ٩رشثس وشهوٿ ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشرضً 441
منََض خأرضثً مصٱجوشز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مّجء أمْ خ٩ور ٬جًثس ـٍ ثټَخريي ممٽٱج ً ثټ٩رشثس من
ثټٕهوثء وثټؽٌـى ٬جټدٌصهم نّجء وأ٠ٱجٻ،ٸمج ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس أـٌجء ثټفٙدز
و٘ىٰجن وثټنهٝز مج أهي إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز ثټ٩رشثس وشهوٿ منجٍٻ ثٖضىث٠نني ،خجٔضٜجٰز إٗض
أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ؼىټز آًز خم ٢مأًح ثِصهوٰض مٌٜ٩ج ً ټٽٌّجًثس ومفپ مٱٌؤجس ومف١ز ٬جٍ
إٗض ؼجنذ ثِصهوثٯ منجٍٻ ٨وه من ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٨وه من ثٖضىث٠نني وإ٘جخز
ثټ٩رشثس.

ايقش ١تٛد٘ ْزا ٤اعتػاث ١عادٌ يعزّ قزص ٠املغتؾفٝات عً ٢اعتٝعاب اؾضسٚ ٢املقابني
دضا ٤ايعزٚإ ٚاؿقاص

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
وؼهض وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن نوثء ثِص٭جظز ٨جؼپ خّدذ ٨وٿ ٴوًر ثٖضّصٕٱٌجس خأمجنز
ثټ٩ج٘مز ٘٨ض ثِصٌ٩جح ثټؽٌـى وثٖضٙجخني ؼٌثء ثټ٭جًثس ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء .
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثٖضّصٕٱٌجس شٱصٵٌ ټٽُ٩ضؼجس وثْضهوًز ثټمج٘ز خجټ٩مٽٌجس ثټؽٌثـٌز وثٖضفجټٌپ ثټ١دٌز ،وٸيث ٨وٿ
شىٌٰ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وثٖضفٌوٴجس ټصٕ٭ٌپ ثٖضّصٕٱٌجس وٌِجًثس ثَضِ٩جٯ خّدذ ثټ٩ووثن
وثټفٙجً ثټهمؽٍ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټٌمن وثټيي أهي إٗض ثن٩وثٿ ٸپ ثٖضّصٽَمجس وثټُ٩ضؼجس و٬ريهج
و٨وٿ ثټٵوًر ٘٨ض ثټٌٌّ١ر ٘٨ض ثټى ٪ٜثټٙفٍ وثټ١دٍ ٍض ثنٵجى ثٖضٌىض وشٵوًم أخّ ٢ثټمومجس
ټهم.
وه٨ج ثٖضٙوً ٸجٰز ثْض٠دجء وثټٹجهً ثټصمًًٌض ثٖضّج٨و ثٗض ثټصىؼه ټٽمّصٕٱٌجس خأمجنز ثټ٩ج٘مز
ټٽمّج٨ور ٍض إ٬جظز ثټؽٌـى ثټيًن شم نٵٽهم إٗض ثٖضّصٕٱٌجس ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.
ٸمج وؼه ثٖضٙوً نوث ًء ټٹجٰز ثٖضّصٕٱٌجس ثټمج٘ز وثټٹىثهً ثټ١دٌز ثټ٩جمٽز ٌٰهج َضِصٵدجٻ ثټؽٌـى
وثِصٌ٩جخهم ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ مؽجنج ً نٌ٥ث ټ٩وٿ ٴوًر ثٖضّٕٱٌجس ثټ٩جمز ټىـوهج ثِصٌ٩جخهمَ ..ضٰصج ً إٗض
أن ثٖضّصٕٱٌجس ثِصٵدٽض مّجء أمْ ٨رشثس ثټٕهوثء وأٸعٌ من مجبز مٙجح ؼٌثء ثِصهوثٯ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٓضـٌجء ثټّٹنٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
ونجٔو ثٖضٙوً ٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثټٙفٌز وثَضنّجنٌز إٗض ثټص٩جون م ٪ثټىٍثًر وشىٰري
ثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز وثټُ٩ضؼٌز وثټٹىثهً ثټ١دٌز ټٽمّصٕٱٌجس ټٽمّج٨ور ٍض ثنٵجى ـٌجر ثٖضٌىض
ثټيًن ًٱصٵٌون ټٽ٩نجًز ثټُضٍمز خّدذ هيث ثټ٩ووثن وثټفٙجً ثټيي شّدذ ٍض شوهىً ثْضوٜج٧
ثٔضنّجنٌز ٍض ثټدُضه ..مؤٸوث ً ٘٨ض رضوًر ٴٌجٿ ثٖضؽصم ٪ثټووذ  وثٖضن٥مجس ثټووټٌز وٸجٰز ثْضـٌثً

يوميات العــدوان

وثټرشٰجء ٍض ثټ٩جټم إٗض شفمپ مّؤوټٌجشهج ثْضلُضٴٌز وثټٵجنىنٌز خجټٝ٭٘٨ ٢ض هوٻ ثټ٩ووثن خئًٵجٯ
٨ووثنهج ثټ٥جټم وـٙجًهج ثټؽجبٌ ٘٨ض ثټٌمن.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مّجء أمْ ثټؽم٩ز ٨وهث ً من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز خجټ٩ج٘مز
٘ن٩جء خ٭جًثس ؼىًز مٹعٱز مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثټ٩رشثس وإ٘جخز أٸعٌ من مجبز ؼًٌق.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢أصب

[/02طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني من أرسر وثـور خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټٌىٿ ثِصهوٰض منَټهم خمن١ٵز ثټؽو٨جن خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
منَٻ ثٖضىث٠ن ٘جټق مدمىس ثټدجٔج خمن١ٵز ثټؽو٨جن خمؽًَ خ٭جًشني ،مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه
ظُضظز من أٌٰثه أرسشه خٌنهم إمٌثر و٠ٱپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض شرضً منَٻ ثٖضىث٠ن ثټدجٔج خجټٹجمپ خجٔضٜجٰز إٗض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًرَ ..ضٰصج ً إٗض أن شفٽٌٵج ً ټ١ريثن ثټ٩ووثن مج ًَثٻ مّصمٌث ً ـصى ثټٽف٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف دغضاً ظشاْ ١خٛالٕ مبشافظ ١فٓعا٤

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض ؼرس ـرض ثټّهمجن خموًًٌز ؼفجنز
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق أمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضوًًٌز مفمو ثټدٕجًي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ثټؽرس ثټىث٘پ خني مّىً وـرض ثټّهمجن خموًًٌز ؼفجنز.
وأهثن ثټدٕجًي إُٰضُ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خجِصهوثٰه ثټؽّىً وثټٌ١ٳ وثٖضنٕآس ثټمومٌز
ثټ٩جمز وثټيي ًًٌو من لُضټه شفٵٌٶ أي إنصٙجً خ٩و شٹدوه لّجبٌ ٰجهـز ٍض ثٖضٌوثن.

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜض ١ٜفظ بقعز٠

[/02طتجمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح :
ثِصٕهو  81مىث٠نني م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وإ٘جخز ٨وه آلٌ ٍض مؽًَر ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض من١ٵز ّ٨جًز خموًًٌز مؽَ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوثٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن مفمو ٨دو هللا ٍض من١ٵز ّ٨جًز خموًًٌز مؽَ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ؼمٌ ٪أٌٰثه أرسشه
ثٖضٹىنز من  81أٌٰثه خجِصعنجء ٠ٱٽز أٌ٘دض خؽٌوؿ خٽٌ٭ز.

يوميات العــدوان

وث٨صرب ثٖضٙوً هيه ثټؽًٌمز ثټنٹٌثء هٍ ثټعجټعز لُضٻ ِ 42ج٨ز ثٖضجٌٜزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩وو
ثًشٹذ مؽًَر ٍض من١ٵز ثټرشو خموًًٌز ـٌوثن ًثؿ ٜفٌصهج  48مىث٠نج ً ؼٽهم نّجء وأ٠ٱجٻ،
ومؽًَر خموًًٌز خجٴم ًثؿ ٜفٌصهج  84مىث٠نج ً م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ ،مج ًٌٰ ٪ـٌٙٽز ثټٕهوثء
لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز إٗض أٸعٌ من ٔ 25هٌوث ً و٨رشثس ثټؽٌـى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ  89غاص ٠د ١ٜٛعً ٢قافظَ ١أصب

[/02طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن لمْ ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خجټٵٌح من شؽم٩جس ټٽنجٍـني هون ِٵىٜ ٟفجًج.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض إهثًر ثْضمن خموًًٌز ـًٌذ ،مجأِٱٌ ٨ن ِٵىٟ
ؼٌـى.
ؤن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثټؽٱٌنز وثټٱجو ؼنىخٍ موًنز مأًح.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢قافظ ١ايبٝنا٤

[/02طتجمرب ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټدٌٝجء وموًًٌصٍ ىي نج٨م
وثټّىثهًز لٽٱض أرضثًث ً مجهًز ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منج٠ٶ
ممصٽٱز خموًنز ثټدٌٝجء ،ٸمج ثِصهوٰض من١ٵز أِٽم ٍض َ٨ر ٘٨ض ثٖضولپ ثټٕمجذ  ٖضوًنز ثټدٌٝجء
ومن١ٵز ثټوٴٌٶ خموًًٌز ىي نج٨م وٸيث موًًٌز ثټّىثهًز.

اال٥تالف املزْ ٞايُٝين يضفز دضا ِ٥ايعزٚإ8@Aأيفاً َٛ =;9 ٚاطٓاً مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛرٟ
عً ٢ائُٝ

[/02طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٸو ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ثټٌمنٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن أن إؼمجذ  ٜفجًج ثټ٩ووثن
لُضٻ نٙٲ ٨جٿ ٘٨ض ثټٌمن 89أټٱج ً و 624مىث٠نج ً مونٌج ً منهم ِصز آَضٯ ؤ 91هٌوث ً و 84أټٱج ً
و 554ؼًٌفجً.
وأوٜق ثَضبصُضٯ ٍض شٵًٌٌه ثټـ  44ثټيي أ٠ٽٵه ثټٌىٿ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء أن ٨وه
ثټٕهوثء من ثْض٠ٱجٻ أټٲ ؤ 698هٌوث ً ومن ثټنّجء أټٱج ً ؤ 418هٌوأس ومن ثټٌؼجٻ ظُضظز آَضٯ
و ٔ 85هٌوثًٌٰ ،مج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى من ثْض٠ٱجٻ أټٱج ً و٠ 686ٱُضً ومن ثټنّجء أټٱج ً و 488ثمٌأر
ومن ثټٌؼجٻ  81آَضٯ و 555ؼًٌفجً.

يوميات العــدوان

وأٸو أن نٙٲ ٨جٿ من ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ ٘٨ض ثټٌمن أًٜج ً وإنّجنج ً وشجًًمج ً ثِصمٌس ٌٰه وخٕٹپ
ًىمٍ ٠جبٌثس ثټصفجټٲ ثټّ٩ىهي خ٩ووثنهج ؤن ٬جًثشهج ٘٨ض ثټٵٌي وثٖضون ثټٌمنٌز و٘ذ مةجس
ثْض٠نجن من ثټٙىثًًن وثټٵنجخپ خؽمٌ ٪أنىث٨هج ـصى ثٖضفٌمز منهج خٕٹپ ؼنىنٍ وهّصريي ،ټم
ًّدٶ ټه معٌپ ٍض شجًًن ثټدرشًز.
وټٱض إٗض ِٵى ٟآَضٯ ثټٕهوثء وثټؽٌـى م٥٩مهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ؼٌثء ثِصهوثٰهم خٙىًر
مدجرشر ،مني أوٻ ٬جًر ٔنصهج ٠جبٌثس ثټصفجټٲ ٘٨ض ـٍ خنٍ ـىثس ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټيي
ىهذ ٜفٌصهج ثټ٩رشثس من ثٖضونٌني ثِضمنني ٍض منجٍټهم.
وٴجٻ ثٔضشةُضٯ " :خجټٌ٬م من ٨وٿ مرشوٌ٨ز ثټفٌح وثټفٙجً ٘٨ض ثټٌمن إَض أن مج ًفوط من أ٨مجٻ
٨وثبٌز شؽجوٍس مج ًّمى أهوثٯ ثټ٩ووثن ثټصٍ أ٨ٽنهج مني ثټدوثًز ،وخٌٍس شٽٺ ثْض٨مجٻ ثټ٩وثبٌز
ثٖضمجټٱز ټٽٵىثنني وثٖض٩جهوثس ثټووټٌز خجِصهوثٯ ثٖضونٌني وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز وٸيټٺ شومري ثټدنٌز
ثټصفصٌز ومٵوًثس ثټووټز َض ٌِمج ىثس ثټ١جخ ٪ثټمومٍ.
وث٨صرب هيه ثټؽٌثبم ثټصٍ ثًشٹدهج وًٌشٹدهج ٠ريثن ثټصفجټٲ ثټّ٩ىهي خفٶ ثٖضونٌني ٍض ثٖضون
وثټٵٌي وثٖضنج٠ٶ ٍض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس٩ً ،و ؼٌثبم هوټٌز مصٹجمٽز ثْضًٸجن ـّذ ن٥جٿ ًومج
ثْضِجيس ٖضفٹمز ثټؽنجًجس ثټووټٌز.
وً٘و ثَضبصُضٯ ؼٌثبم ثټ٩ووثن لُضٻ ثْضِدى٨ني ثْضلريًن وثٖضصمعٽز خجټصٌ٩ٙو ٬ري ثٖضّدىٳ
ټؽٌثبمه من ـٌغ ٸعجٰز ثټ٭جًثس ونى ٧ثْضهوثٯ وٸيټٺ ٕ٨ىثبٌز ثټٵٙٲ وشىٴٌض ثټرضخجس م٪
ثًشٱج ٧ٸدري ٍض أ٨وثه ثټٝفجًج من ثٖضونٌني م٥٩مهم من ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء.
وأٔجً إٗض أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټ١جبٌثس ثټ٩ووثن شٌٸَس ٘٨ض منج٠ٶ وأـٌجء ِٹنٌز خأمجنز ثټ٩ج٘مز
ومفجٰ٥جس ٘٩ور ،ش ،َ٩ـؽز ،ثح ،ثټدٌٝجء ،ىمجً ،ثټؽىٯ ،ثټفوًور" ،ـٌغ ٠جٻ ثټٵٙٲ ٨وهث ً
من ثْضـٌجء وثټٵٌي وثْضِىثٳ ثټٕ٩دٌز ،وٸيث منٕآس ٘فٌز وألٌي ش٩ٽٌمٌز وٌِجـٌز ،خجٔضٜجٰز
إٗض ثٖضىثٴ ٪ثْضظًٌز وثټصجًًمٌز ،وثِصمٌثً ثِصهوثٯ ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ وثټنٵپ ؤجـنجس نٵپ ثٖضىثه
ثټ٭يثبٌز وثٖضٙجن ٪وثټٌ١ٴجس وثټؽّىً ثټٌثخ١ز خني ثٖضون ،ٸمج ٠جټض ثټ٭جًثس منجٍٻ ټٕمٌٙجس
٨جمز ٴدٽٌز وّ٨ٹًٌز وٌِجٌِز ٍض مون ٨ور.
و ٌٛ٨ثٔضبصُضٯ ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثٖضَهوػ ٍض أٸعٌ من مفجٰ٥ز وثِصهوثٯ منج٠ٶ مٌ٩نز ْضٸعٌ
من مٌر مصصجټٌز ممج شصّدذ ٍض مٵصپ ٌٰٳ ثٔضنٵجى أو من٩هم من ثټٵٌجٿ خ٩مٽهم م ٪ثِصمٌثً
ثټفٙجً ثټٕجمپ ومن ٪شىًًو ثټ٭يثء وثټووثء وثټىٴىه مني ٴٌثخز ِصز أٔهٌ ،نجهٌٺ ٨ن شرضً مةجس
من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز وثټ٩جمز ٘٨ض مّصىي ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز.
وأخٌٍ ثټصٵًٌٌ ثټـ  44ټٕضبصُضٯ ؼٌثبم ثټ٩ووثن لُضٻ ثْضِدى٨ني ثٖضجٌٜني خفٶ ثٖضىث٠نني ٘٨ض
مّصىي أمجنز ثټ٩ج٘مز ومفجٰ٥جس ٘٩ور وش َ٩وىمجً ؤدىر وإح وثټؽىٯ وثٖضفىًض
وثټدٌٝجء ،ومج لٽٱصه من مةجس ثټٕهوثء وثټؽٌـى خٌنهم أرس خٹجمپ أٌٰثههج ،وشومري منجٍٻ
أًثًٍ ٛثٌ٨ز.
وٌ٠ٴجس وممصٽٹجس ومؤِّجس لج٘ز و٨جمز ووِجبپ نٵپ ٍ

يوميات العــدوان

وثِص ٌٛ٩شٵجًًٌ ٨وه من ثٖضن٥مجس ثټووټٌز ٨ن ثْضوٜج ٧ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن وـؽم ثټٹجًظز
ثٔضنّجنٌز ثټصٍ لٽٱهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ٸجٰز ثٖضّصىًجس ثَضٴصٙجهًز وثټٙفٌز وثټص٩ٽٌمٌز.
وؼوه ثٔضبصُضٯ ثٖضونٍ ثټٌمنٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ،ه٨ىشه ټٓضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور خئًِجٻ
ًٌٰٶ ممص ٚټٽصفٵٌٶ ٍض ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن وثِصمٌثً ٴصپ ثٖضونٌني وثًشٹجح
ؼٌثبم ـٌح وإخجهر ؼمجٌ٨ز خٵٙٲ ثټ١ريثن ثټفٌخٍ ټٽصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز وٸيث مج ثًشٹدصه
من ؼٌثبم من لُضٻ ث٬صٌجٻ ٔمٌٙجس و٠نٌز ومؽصمٌ٩ز.
وه٨ج ثٔضبصُضٯ مؽٽْ ـٵىٳ ثٔضنّجن إٗض ثټ٩مپ وثټرتٸٌَ ٘٨ض ل١ىًر ه٨م ثټؽمج٨جس ثٔضًهجخٌز ٍض
ثټٌمن من لُضٻ ثټّ٩ىهًز وـٽٱجبهج وشٵىً ٞمؤِّجس وثٴصٙجه ثټووټز ،وإّٰجؿ ثٖضؽجٻ
ټٕضًهجح ،وه٨م هيه ثټؽمج٨جس خجٖضجٻ وثټُّضؿ وثټص٩جون وثٖضّجنور.

اعتؾٗار َٛ :اطٓني ٚتزَري َغذزٚ ٜٔعزر َٔ املٓاطٍ يف ققف طريإ ايعزٚإ عً ٢فعز٠

[/02طتجمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وؼٌؿ ٨وه آلٌ ،وهمٌ مّؽوثن و٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني إظٌ ٴٙٲ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىث٠نج ً ثِصٕهو وأٌ٘ذ ظُضظز
آلٌون ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٰض من١ٵز ثټٵٽ٩ز خموًًٌز ًثٍؿٌٰ ،مج
ثِصٕهو مىث٠نجن وؼٌؿ آلٌثن ٍض ِٽّٽز ٬جًثس ثِصهوٰض ثټم ٢ثټ٩جٿ خمن١ٵز ًّنم خموًًٌز
خجٴم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 87جًر ٘٨ض من١ٵصٍ ؼدپ ثټ٩ني وخنٍ وثُ
خموًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض شومري منَټني وشرضً منجٍٻ ألٌي مؽجوًر.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم همٌ مّؽوًن ومنَټني ٍض من١ٵصٍ مٽفجن
وؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز ـٌوثن وأٌ٘ذ ٨وه من ثٖضىث٠نني خؽٌوؿ.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َغذزاً َٓٚظالً مبزٜض ١ٜايزص ُٜٞٗمبشافظ ١اؿزٜز٠

[/02طتجمرب ]6102/الحديدة – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ثِصهوٰض مّؽوث ً ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني
خٵًٌز ثټ١جبٲ موًًٌز ثټوًًهمٍ مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء أټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٬جًشني ٘٨ض مّؽو ثټٵًٌز ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني ،مج أهي إٗض شومريهمج خٙىًر ٸجمٽز وَض شَثٻ
٨مٽٌجس ثَضنٵجى ؼجًًز ټٽدفغ ٨ن نجؼني شفض أنٵج ٛثٖضنَٻ وثٖضّؽو.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض إ٠جً ـمٽصه ثټصومريًز ثټصٍ ًٵىههج ٜو ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
ومٵوًثشه ٔن ٬جًثس مٹعٱز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ثټمىلز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ عؾض غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓسضض عذ١

[/02طتجمرب ]6102/حجة – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ٨يل موًنز ـٌ ٛخفؽز ول ٢ثٖضُضـٌ٦
ثټٵوًم خجٖضوًنز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضًهجخٍ ٸعٲ من ٨مٽٌجس ٴٙٲ موًنز ـٌ ٛمني ٤هٌ ثټٌىٿ خهوٯ خغ ثټٌ٨ذ
وثټمىٯ ٍض نٱىُ أخنجء ثٖضوًنز ثټٌث٬دني ٍض ثټ٩ىهر ٖضوًنصهم خ٩و أن أً٬مصهم ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ
ثټىـٌٕز وثټهّصريًز ثټصٍ ًٵىٿ خهج ٠ريثن شفجټٲ ثټرش خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز إٗض ثټنَوؿ ـٱج٤ج ً ٘٨ض
أًوثـهم من ـٌح ثٔضخجهر ثټصٍ شٵىٿ خهج ثټّ٩ىهًز ٜو أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ ثٖضّجټم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٨وٿ وؼىه أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء شٽٺ ثټ٩مٽٌجس ثټىـٌٕز.

اصتفاع ؽٗزا ٤ققف طريإ ايعزٚإ عً ٢اراص ٠أَ َز ١ٜٓايكاعز ٠إىل < 8ؽٗٝزاً

[/61طتجمرب ]6102/إب ـ طتأنح:
آًشٱ٨ ٪وه ٔهوثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض إهثًر أمن موًنز ثټٵج٨ور خمفجٰ٥ز
إح ثټٌىٿ إٗض ٔ 85هٌوث ً و 51ؼًٌفجً.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم نٱي لمْ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض موًنز ثټٵج٨ور ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ىي ثټّٱجٻ إح أهس إٗض
ثِصٕهجه ٨رشر مىث٠نني وؼٌؿ أٸعٌ من لمّني آلًٌن وشومري مدنى ثْضمن خجٖضوًنز وثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًر ټه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖضىث٠نني وٌٰٳ ثٔضنٵجى شىث٘پ ـجټٌج ً ثِصمٌثػ وثنصٕجٻ ثټؽعغ من شفض
ًٸجٿ ثْضنٵج ٛوإِ٩جٯ ثٖضٙجخني وثټؽٌـى إٗض ثٖضّصٕٱٌجس ٍض ثٖضوًنز وموًنز إح.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ مثإ غاصات عً ٢بالر ايضٚؼ

[/61طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأ نح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ٘٨ض خُضه ثټٌوُ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً ٍض ٨مٽٌجس ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
خعمجن ٬جًثس من١ٵز ٕ٨جً و مًَ٨ز هؼجػ ٍض ٴًٌز ٨جٰٖ خدُضه ثټٌوُ.

اعتؾٗار ٚدضح <= ؽدقاً مبزٜضَٓ ١ٜب٘

[/61طتجمرب ]6102/صعده  -طتأنح:
ثًشٹذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مؽًَر ؼوًور ؼٌثء ثِصهوثٰه ثټٌىٿ ټّىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز آٻ مٵن٪
موًًٌز منده مفجٰ٥ز ٘٩ور نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه وؼٌؿ ٔ 65مٙج ً ٸفٌٙٽز أوټٌز خٌنهم أ٠ٱجٻ.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثټصٍ وٴ٩ض ٘دجؿ ثټٌىٿ
أهس إٗض ثِصٕهجه ٔ 58هٌوث ً وؼٌؿ  82آلًٌن خٌنهم أ٠ٱجٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن مجٍثٻ ًفٽٶ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز ممج ًٌ٩ٶ ٨مٽٌز ثٔضنٵجى
وإِ٩جٯ ثٖضٙجخني ،مٌٕوث ً خهيث ثټٙوه خص٩جون ثٖضىث٠نني ٍض ٨مٽٌز ثٔضنٵجى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف دغض طساّ مبزٜض ١ٜايضدِ قافظ ١احملٜٛت

[/61طتجمرب ]6102/املحىيح -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجؤه ٬جًثس ؼىًز ٰؽٌ ثټٌىٿ ثِصهوٰض ؼرس ٍـجٿ
ثټىثٴ ٪خموًًٌز ثټٌؼم ،مج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپ ،وشّدذ خٵ ٪١ـٌٸز ثٖضىثُ٘ضس ٍض ثټًٌ١ٶ
ثټصٍ شٌخ ٢مفجٰ٥ز ثٖضفىًض خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴجٿ ٰؽٌ ثټٌىٿ
خصنٱٌي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ثِصهوٰض أـو ثټؽّىً خمن١ٵز ٍـجٿ موًًٌز ثټٌؼم
ثټىثٴ٘٨ ٪ض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټيي ًٌخ ٢مفجٰ٥ز ثٖضفىًض خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خ٩ور ٘ىثًًن أهس إٗض
شومريه خجټٹجمپ.
وٸجن ثټؽرس ٴو ش ٌٛ٩ټ٭جًثس ممجظٽز لُضٻ ثْضًجٿ ثټٵٽٌٽز ثٖضجٌٜز أـوظض أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ثټؽرس
وثټم ٢ثَضِٱٽصٍ ،ٸمج شٌٜ٩ض ٌ٠ٴجس مفجٰ٥ز ثٖضفىًض ټّٽّٽز ٬جًثس ؼىًز شم من لُضټهج
شومري ٨وه من ثټؽّىً و٨دجًثس ثټٌ١ٳ خ٩وه من موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١عاَ ١بشَاص

[/61طتجمرب ]6102/ذماز – طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز ِجمز ٍض موًًٌز ٨نْ خمفجٰ٥ز
ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس أټفٵض أرضثًث ً خجٖضدجنٍ وثٖضنٕآس
ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وټم ًٕري ثٖضٙوً إٗض وٴىٜ ٧فجًج أو إ٘جخجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢قافظ ١ايبٝنا٤

[/61طتجمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټدٌٝجء وموًًٌز ىي نج٨م
مّصهوٰز ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ټٽمفجٰ٥ز.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٴٙٱض مىٴ٪
ٴمز ؼدپ ـٌو ثټّمجء خموًًٌز ىي نج٨م وشرضًس من ثټ٭جًثس منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ك ِٝايٓاطسني بقضٚاح يف َأصب

[/61طتجمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض ممٌم ټٽنجٍـني خموًًٌز رصوثؿ
خمفجٰ٥ز مأًح مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن آِصهوٯ ممٌم ثټَ٬ن
ټٽنجٍـني خمن١ٵز ـدجح ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز رصوثؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز ٸفٌٙٽز أوټٌز و2
ؼٌـى خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وًٝم ممٌم ثټَ٬ن ٨رشثس ثْضرس من ثټنجٍـني من رصوثؿ وثٖضوًنز و٨وهث ً من منج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز
خّدذ ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ مص٩وهر خمفجٰ٥ز مأًح.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟتغبب يف قطع خزَ ١االْرتْت عً ٢قافظ ١احملٜٛت يًُض ٠ايجايج١

[/61طتجمرب ]6102/املحىيح ـ طتأنح:
شّددض ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټٌٽز أمْ ثټصٍ ثِصهوٰض ثټم٢
ثټٌبٌم  ټًٌ١ٶ ٘ن٩جء -ثٖضفىًض إٗض ٴ ٪١ٸجخُضس ثْضټٌجٯ ثټٝىبٌز وٴ ٪١لومز ثٔضنرتنض ٘٨ض
ثٖضفجٰ٥ز ټٽمٌر ثټعجټعز.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ ٌٰ ٧ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټُضشٙجَضس خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض ٨يل أـمو ٨ىث ٛټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼرس ٍـجٿ خم ٢ثٖضفىًض ٘ -ن٩جء مج شّدذ
ٍض ٴ ٪١لومز ثَضنرتنض ٸٽٌج ً ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز وشىٴٲ لمّز ِنرتثَضس ٌٌٰ٨ز وظُضط مف١جس ثشٙجَضس
ًًٱٌز وثنٵ١ج ٧ثَضنرتنض ٨ن ثټمومز ټٽمٌر ثټعجټعز لُضٻ أٴپ من لمّز أًجٿ.
وأٔجً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټيي ثِصهوٯ ؼرس ٍـجٿ خموًًٌز ثټٌؼم ٠جٻ ٸجخُضس ثْضټٌجٯ ثټٝىبٌز
ثټصٍ شمٌ خمفجىثر ثټم ٢ثٔضِٱٽصٍ ثټ٩مىمٍ من ثٖضفىًض إٗض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،مج شّدذ ٍض لٌوػ
٨وه من ثټّنرتثَضس ٨ن ثټمومز وشىٴٲ مف١جس خغ هىثبٌز َضشٙجَضس ًمن مىخجًپ.
وټٱض ٨ىث ٛإٗض أن ٌٰٴج ً ٰنٌز من ثٖضؤِّز ٴجمض خجټنَوٻ ثٖضٌوثنٍ وخجرشس خ٩مپ ثټٵٌجُ ثٖضّفٍ
وثټدوء ٍض ٨مٽٌز ثٔضُ٘ضؿ ټهيه ثْض١٨جٻ وإ٨جهشهج إٗض و٩ٜهج ثټ١دٌ.ٍ٩

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف املٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/61طتجمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱه ثټٕ٩ىثبٍ خجټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټٌمنٌز
ثټىثٴ٩ز ٘٨ض ثټرشً ٢ثټفووهي.
وأٸو مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىثٴ ٪شٌِجنز أِٽفز ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټفووهًز ومني وٴض مدٹٌ من ٘دجؿ ثټٌىٿ ٴٙٱض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌجس منده ؤوث و٬مٌ
وًثٍؿ وثټ٥جهٌ وٸصجٯ وخجٴم ومنج٠ٶ ألٌي.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٨جوه ٴٙٲ من١ٵز خجٴم خٵنجخپ مفٌمز هوټٌج ً مّصهوٰج ً
منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثټٵٌي ثټٵًٌدز من ثټفووه ثټّ٩ىهًز ممج أهي إٗض نٱىٳ ٨وه من ثٖضىثيش وثْض٬نجٿ
٨نومج ٸجنض شٌ٨ى ٍض إـوي ثٖضَثً.٧

اعتؾٗار <َٛ 9اطٓاً ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيعزر َٔ َٓاطٍ
املٛاطٓني بايعافُ ١فٓعا٤

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو  45مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ټٓضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض ثټفٙدز وِ٩ىثن ومٽ٩ذ موًنز ثټعىًر ثټًٌجٌٜز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  45مىث٠نج ً ثِصٕهووث
وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ مىث٠نني ٍض ـٍ ثټفٙدز
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء،ٸمج أهي ثټٵٙٲ إٗض شهوٿ ثٖضنجٍٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي إٜجٰز إٗض شرضً ٨وه
من ثٖضدجنٍ ثټفٹىمٌز ثټىثٴ٩ز ٍض ثټفٍ.
وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ـٍ ِ٩ىثن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
أهي إٗض إ٘جخز  2مىث٠نني وشهوٿ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

اعتؾٗار َٛ 99اطٓاً بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملزٜض ١ٜايؾػارص ٠عذ١

[/60طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو  44مىث٠نج ً وؼٌؿ ِصز ٨رش آلٌون ؼٌثء ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثِصهوٰصج أمن ثټٌ١ٳ خمن١ٵز ٤هٌ أخى٠ري موًًٌز ثټٕ٭جهًر خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ش٩مو ٴٙٲ مٌٸَ أمن ثټٌ١ٳ خرضخز ثِصدجٴٌز ومج إن شؽم ٪ثٖضىث٠نىن
ٔضنٵجى ثټٝفجًج ـصى ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثٖضٌٸَ مٌر ظجنٌز ٍض ٨مٽٌز إؼٌثمٌز ٬جهًر وؼدجنز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مج شَثٻ شدفغ ٨ن أي ٜفجًج خرشًز ٴو شٹىن
مىؼىهر شفض ثْضنٵج ..ٛمٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ٔن أًٝج ِض ٬جًثس ٘٨ض مٙن٪
أِمنض شهجمز ثِصهوٯ ٘ىثم ٪ثْضِمنض و٨وهث ً من ثټ٭ٌٰجس وثټٵجٌ٠ثس.
وخني ثٖضٙوً أن ثٖضؤرشثس ثْضوټٌز شؤٸو ٨وٿ وؼىه أي ٜفجًج خرشًز ٍض ـني شّددض ثټ٭جًثس ٍض
إـوثط أرضثً مجهًز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ؽٔ غاصات٘ عًَٓ ٢اطل بتعظ

[/60طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثشه ثټؽىًز ثټٌىٿ ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز ،وٸيث ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ـٍ ثټَنٵپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض من١ٵز ثټٹّجًر ثٖض١ٽز ٘٨ض ٔجً ٧ثْضًخ٩ني هون
لّجبٌ ٍض ثْضًوثؿ.

اعتؾٗار = أطفاٍ ٚاَضأ ٠بكقف طريإ ايعزٚإ ملٓظهلِ يف َزٜض ١ٜايظاٖض بقعز٠

[/60طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس أرسر ٸجمٽز مٹىنز من ِصز أ٠ٱجٻ وثمٌأر ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ٬جٌٰر خموًًٌز ثټ٥جهٌ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ِصز أ٠ٱجٻ ثِصٕهووث م ٪ثمٌأر
خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض منَټهم ثټٹجبن خمن١ٵز ٬جٌٰر خموًًٌز ثټ٥جهٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس مٹعٱز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ٔمٽض موًًٌجس مٌثن
وًثٍؿ وٜفٌجن ومن١ٵز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني وموًًٌز ثټ٥جهٌ ،مفوظز أرضثًث ً ٸدرير ٍض
منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم ومفُضشهم ثټصؽجًًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف اؿزأ قافظ ١سَاص

[/60طتجمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټفوأ خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًر ثِصهوٰض من١ٵز ؼرير وټم ًنٱؽٌ
ثټٙجًوكٌٰ ،مج ثِصهوٰض ٬جًر ألٌي ثټًٌ١ٶ ثټىث٘پ خني ثټفوأ و٘ن٩جء.
وأٸو ثٖضٙوً ٨وٿ وٴىٜ ٧فجًج أو إ٘جخجس ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهيٌٰ ،مج َض ًَثٻ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ً٩جوه ثټصفٽٌٶ خني ثټٱٌنز وثْضلٌي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ؽٔ غاصات عًَٓ ٢اطل مبشافظ ١ايبٝنا٤

[/60طتجمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وىٸٌ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور
٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټدٌٝجء وموًًٌز ىي نج٨م ممٽٱج ً أرضثًث ً مجهًز وخرشًز.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن مج ًَثٻ مفٽٵج ً ٍض أؼىثء منج٠ٶ ثٖضفجٰ٥ز ..مىٜفج ً أن
٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شىث٘پ ثِصهوثٯ موًنز ثټدٌٝجء وىي نج٨م ومٹريثُ وثټَثهٌ
وثټّىثهًز وثټ١ٱز خٕٹپ هّصريي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف طضٜل فٓعا ٤اؿزٜز ٠يف اؿ ١ُٝاـاصد١ٝ

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثٖضنجً خجټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ
٘دجؿ ثټٌىٿ ًٌ٠ٶ ثټفوًور ٘ن٩جء خٙجًوك ٍض من١ٵز ثٖضنجً خجټفٌمز ثټمجًؼٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف ًَعب ايفكٝز املضٜغ ٞبقٓعا٤

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰؽٌ ثټٌىٿ مٽ٩ذ ثټٱٵٌو ٨يل مفّن ثٖضًٌم  خموًنز ثټعىًر
ثټًٌجٌٜز خأمجنز ثټ٩ج٘مز.
وأوٜق مٙوً خىٍثًر ثټٕدجح وثټًٌجٜز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ٴٙٲ ثټؽهز
ثټؽنىخٌز ټٽمٽ٩ذ مج أهي إٗض أرضثً خجټ٭ز ٍض موًؼجشه ،خجٔضٜجٰز إٗض شرضً ثټّىً ثټؽنىخٍ
ټٽموًنز ثټًٌجٌٜز خٕٹپ ٸدري ،مٕريث ً إٗض أن ٌٰهث ً من ـٌثِز ثٖضوًنز أٌ٘ذ ٍض ثټٵٙٲ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜضٜيت خٛالٕ ُٖٚزإ بقٓعا٤

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خأًخ٬ ٪جًثس موًًٌصٍ هموثن ولىَضن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط
٬جًثس ٘٨ض مىٴ ٪ٸّجًثس ٍض من١ٵز ثٖضفؽٌ خموًًٌز هموثن و٬جًر ٘٨ض ثټم ٢ثټىث٘پ خني
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ومأًح ٍض من١ٵز ثټٌ٩ٴىح خمىَضن.

اعتؾٗار = َٛاطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ يغٛم ؽعيب عٝزإ قافظ ١فعز٠

[/60طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني وؼٌؿ أًخ٩ز آلٌون ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټّىٳ
ٔ٩دٍ خمن١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٴٙٲ ِىٳ ؼم٩ز خن ٰجٜپ مج أهي إٗض ثِصٕهجه  6مىث٠نني وؼٌؿ أًخ٩ز آلًٌن وشومري ٨وه
من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وشرضً ألٌي.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټؽًٌمز ش٩و ثټعجنٌز مني ٘دجؿ ثټٌىٿ ـٌغ ثِصهوٯ منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ثِصٕهجه أرسر مٹىنز من ِصز أ٠ٱجٻ وثمٌأر وشومري ثٖضنَٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ٴٌن خن ٍثًو خفٌوثن مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني
ثظنني ونٱىٳ أٸعٌ من أًخ٩ني من ثٖضىثيش وثْض٬نجٿ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أنجض َٔ  89غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/60طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.
وأٰجه مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من
ظمجن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ِىٳ رصوثؿ وثټم ٢ثټ٩جٿ.
وأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثټٱجو وثْضرشثٯ ؼنىخٍ موًنز
مأًح.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف طضٜكاً اعفًتٝاً يف بالر ايضٚؼ قافظ ١فٓعا٤

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًشني ٘٨ض ًٌ٠ٶ إِٱٽصٍ ٍض موًًٌز خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز خُضه ثټٌوُ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن
٬جًشني ٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټىث٘پ خني ىي ٔجن ووشجً ٍض من١ٵز ثټٌٰجٗ ممج أهي إٗض إـوثط أرضثً
مجهًز.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض فُع اؿض ١ٜايرتبٚ ٟٛعزراً َٔ َٓاطٍ املٛاطٓني عٝزإ قافظ ١فعز٠

[/60طتجمرب ]6102/صعدة  -طتانح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مؽم ٪ثټفًٌز ثټرتخىي خموًًٌز ـٌوثن و٨وهث ً من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني خجٖضوًًٌز مج أهي إٗض ِٵى٨ ٟوه من ثټؽٌـى.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٬جً ٘٨ض
مؽم ٪ثټفًٌز ثټرتخىي خفٌوثن مج أهي إٗض شومري أؼَثء وثِ٩ز من ثٖضؽم ٪وشرضً ثْضؼَثء ثْضلٌي،
خجٔضٜجٰز إٗض ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم همٌ منَٻ ثٖضىث٠ن مفمو ٰجًُ خٵًٌز
ثټدٵ٩ز أِٱپ من١ٵز مٌثنَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر شرضًس.

َغؤٚي ١أمم A١ٝايعزا ٕٚايغعٛر ٟقتٌ  :77طفٌ ميين خالٍ  :ؽٗٛص

[/66طتجمرب ]6102/نيىيىزك  -طتأنح:
أهثنض ټٌيل ًٍوٴٍ ثٖضمعٽز ثټمج٘ز ټٓضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور ثٖض٩نٌز خجْض٠ٱجٻ وثټرصث٨جس
ثٖضّٽفز ،ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ شٕنهج ٴىثس ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ٜو أخنجء ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
وثټصٍ شّصهوٯ ثٖضونٌني ثْضخًٌجء خمج ٌٰهم ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء.
وٴجټض ًٍوٴٍ ٍض ـوًغ ټهج أمجٿ مؽمى٨ز ٨مپ مؽٽْ ثْضمن ثټووذ  ثٖض٩نٌز خجْض٠ٱجٻ وثټرصث٨جس
ثٖضّٽفز ٍض مٵٌ ثٖضن٥مز ثْضممٌز خنٌىًىًٷ ،أمْ :إن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أهس إٗض مٵصپ نفى
٠ 411ٱپ ًمنٍ لُضٻ ٔ 4هىً.
وو٘ٱض ثٖضّؤوټز ثْضممٌز ،ثټى ٪ٜثټٌثهن ٍض ثټٌمن خأنه "أٸعٌ من مأِجوي”  ...منجٔور مؽٽْ
ثْضمن ثټووذ  وثٖضؽصم ٪ثټووذ  “ثټ٩مپ ٘٨ض ش ًََ٩ثټفىثً ثټٌّجيس ثټهجهٯ إٗض إنهجء ثَضنصهجٸجس ٜو
ثْض٠ٱجٻ”.
وأوٜفض أن ثْضمم ثٖضصفور وظٵض ثنصهجٸجس ل١رير ٜو ثْض٠ٱجٻ ثًشٹدصهج أٌ٠ثٯ ثټرصثٍ ٧ض ثټٌمن
َضٌِمج ٨ٵذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ٍض مجًُ ثٖضجيض .
وـيًّس ًٍوٴٍ من شوثٌ٨جس ثټًَجهر ثټٹدرير ٍض ثټهؽمجس ٜو ثٖضوثًُ ٍض ثټٌمن مني مجًُ ثٖضجيض،
وٴجټض إن ثټهؽمجس ثٖضىظٵز ٘٨ض ثٖضّصٕٱٌجس ٍهثس خٕٹپ ٸدري.
وأًهٰض ٴجبٽز إن ن١جٳ ٴصپ وشٕىًه ثْض٠ٱجٻ ٴو ثشّ ٪خٕٹپ هجبپ لُضٻ هيث ثټ٩جٿ ،إى شٕري أًٴجٿ
ثْضمم ثٖضصفور إٗض مٵصپ نفى ٠ 211ٱپ وإ٘جخز  611آلًٌن خؽٌوؿ مني  46مجًُ إٗض نهجًز
ًىټٌى ثٖضجيض ،وهى مج ًٕري ثذ  ٰٕپ ثټ٩ووثن ٍض ثټصمٌٌَ خني ثْضهوثٯ ثٖضونٌز وثټّ٩ٹًٌز وثشمجى
إؼٌثءثس وٴجبٌز ټصؽنذ وٴى ٧ثټٝفجًج ثٖضونٌني وثټفو من ىټٺ”.
وشجخ٩ض ثٖضّؤوټز ثْضممٌز “إن  %74من وٌٰجس وإ٘جخجس ثْض٠ٱجٻ لُضٻ ثټٌخ ٪ثټعجنٍ من ثټ٩جٿ
ثټؽجًي  4185نؽمض ٨ن ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټصٍ ًنٱيهج ثټصفجټٲ خٵٌجهر ن٥جٿ آٻ ِ٩ىه .

اعتؾٗار َٛ 97اطٓاً ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛرَٓ ٟاطٍ املٛاطٓني
مبزٜض ١ٜايغبعني بقٓعا٤

[/66طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو ٨رشون مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس خؽٌثؿ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٘دجؿ ثټٌىٿ.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل ٍض موًًٌز ثټّد٩ني ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨رشًن
مىث٠نج ً ثِصٕهووث وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٓضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض
ٔجً 44 ٧مجًى خموًًٌز ثټّد٩ني ٘دجؿ ثټٌىٿ.
وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز  44مجًى ثِضهٽز خجټّٹجن أهي إٗض شهوٿ  4خٌىس
خٕٹپ ٸجمپ ،إٜجٰز إٗض إټفجٴه أرضثًث ً خجټ٭ز وٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثِضلًٌن.
وأٸو ثٖضٙوً أن ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ وثٔضنٵجى مجٍثټض شىث٘پ أ٨مجټهج ٍض ٨مٽٌجس ثٔضِ٩جٯ وثنصٕجٻ
ٜفجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـصى ثټٽف٥ز وشىثؼه ٘٩ىخجس ٸدرير ؼوث ً ٍض ٨مٽهج نٌ٥ث ً
ټ٩وٿ شىٌٰ ثَضمٹجنٌجس ثټُضٍمز وثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز و٨وٿ ثټٵوًر ٘٨ض ثټصفٌٷ خجټٌّجًثس
وثٖض٩وثس ثټمج٘ز خجَضِ٩جٯ وثَضنٵجى.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف ك ِٝايٓاطسني يف فضٚاح مبأصب

[/66طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوثٰه ٖضمٌم ثټنجٍـني خموًًٌز رصوثؿ مفجٰ٥ز مأًح
٨رب ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ،مج أِٱٌ ٨ن ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى.
وأٰجه مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًشني ٘٨ض ممٌم ثټنجٍـني خمن١ٵز ىنز ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز رصوثؿ مج أِٱٌ ٨ن ِٵى ٟظُضظز ٔهوثء
هم ٨دوهللا نجؼٍ ههدٌپ ،مدمىس أـمو ههدٌپ٨ ،يل ٘جټق ثټؽفٌيل ،وآلًٌن ؼٌـى.
ٸمج إِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خرصوثؿ خعمجن ٬جًثس ؼىًز مج أِٱٌ
٨ن إِصٕهجه إمٌأر وشومري ثٖضنَٻ ٸٽٌجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓايضمُ ١بإب

[/66طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز ثټٌٜمز خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
مٌٸَ ثٖضوًًٌز وثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خ٩ور ٬جًثس ؼىًز

ٚطاص ٠ايقش 9:= A١ؽٗٝزاً  89;ٚدضذناً مشاٜا ايعزٚإ خالٍ األصبع ١أٜاّ األخري ٠يف عزر َٔ
احملافظات

[ِ/44دصمرب٘ ]4185/ن٩جء ـ ِدأنض:
ٴجٻ ثٖضصفوط خجِم وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټوٸصىً شمٌم ثټٕجمٍ إن ٨وه ٔهوثء ٬جًثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لُضٻ ثْضًخ٩ز ثْضًجٿ ثْضلرير ٘٨ض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس لج٘ز ٘ن٩جء و ٘٩ور
خٽٮ  446مىث٠نج ً منهم ٔ 74هٌوث ً ٍض ِىٳ آٻ مٵن ٪خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق ثټٕجمٍ لُضٻ ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ٨ٵوشه وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن خمّصٕٱى
ثټّد٩ني ټٓضمىمز وثټ١ٱىټز ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ـىٻ ثټى ٪ٜثټٙفٍ وثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن أن ٨وه
ثٖضٙجخني ؼٌثء ثټٵٙٲ لُضٻ نٱْ ثټٱرتر خٽٮ  842ؼًٌفجً.
وټٱض ثٗض أن ألٌ إـٙجبٌز ټىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن وثټصٍ ټم شصٝمن ٜفجًج ثْضًجٿ ثْضلرير
خٌنض أن ٨وه ثټٕهوثء ؼٌثء ثټ٩ووثن خٽٮ لمّز آَضٯ و 511مىث٠نٌٰ،مج خٽٮ ٨وه ثٖضٙجخني 84
ثټٱج ً و 711ؼًٌق.
وخني أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ  91مٌٰٵج ً ٘فٌج ً و 411وـور ٘فٌز ٍض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس مني خوثًز
ثټ٩ووثن ثٗض ؼجنذ ثِصهوثٯ أٸعٌ من ٌِ 51جًر ثِ٩جٯ ،منىهج ً إٗض أن ٨وه وٌٰجس ثټٹىثهً
ثټٙفٌز خٽٮ ٔ 41هٌوث ً و 811مٙجح منهم ٔ 6هوثء لُضٻ ثْضًجٿ ثټعُضظز ثٖضجٌٜز ٍض مفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأٸو أن ثٖضن٥ىمز ثټٙفٌز و٘ٽض ثٗض هًؼز ٨جټٌز من ثټٹجًظٌز ٸىنهج ټم ش٩و ٴجهًر ٘٨ض ثِصٵدجٻ
ثټٹعري من ثټفجَضس نصٌؽز َضن٩وثٿ ثٖضفجټٌپ وثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټٙفٌز.
وأ٨صرب ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز من أٸرب ثٖضُٝ٩ضس ثټصٍ ش٩جنٍ منهج ثٖضن٥ىمز ثټٙفٌز وثټصٍ شّ٩ى
ثټىٍثًر إٗض ثټصمٱٌٲ منهج ٨ن ًٌ٠ٶ ثټرتٌٔو وشمٌٙٙهج ټٓضٴّجٿ ثٖضهمز ،مصٌ١ٴج ً ثٗض ٨وه من
ثٖضُٝ٩ضس ثْضلٌي ثټصٍ أ٘دق ً٩جنٍ منهج ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ أهمهج ثن٩وثٿ ثټٹعري من ثٖضفجټٌپ
ثټ١دٌز وثْضهوًز ٍض ٸعري من ثٖضفجٰ٥جس لج٘ز ثٖضفجټٌپ ثټمج٘ز خٱفى٘جس ثټوٿ.
وأوٜق ثٖضصفوط خجِم وٍثًر ثټٙفز أن ثټ٩ووثن شّدذ ٍض ثنصٕجً ثټ٩وًو من ثْضوخةز لج٘ز
ثټفٙدز ثټصٍ خٽ٭ض ـجَضس ثَض٘جخز وثٖضٕصده ٌٰهج أټٲ و 264ـجټز وـمى ثټٝنٺ ثټصٍ ٔمٽض
٨وهث ً من ثٖضفجٰ٥جس ثټؽوًور وثټصٍ خٽ٭ض ـجَضس ثٔض٘جخز وثٖضٕصدهز ٌٰهج  88أټٲ ـجټز.
ٌٰمج ثِص ٌٛ٩نجبذ موًٌ ٨جٿ مّصٕٱى ثټّد٩ني ثټوٸصىً هُضٻ ثټدفٌي ٨وهث ً من ثٖضٕجٸپ ثټصٍ
ً٩جنٍ منهج مّصٕٱى ثټّد٩ني ٍض ٤پ ثټٌ٥وٯ ثټٌثهنز منهج ثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز وشرضً
ثٖضّصٕٱى ؼٌثء ثټرضح ثټؽىي ثټيي ثِصهوٯ ثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر ټٽمّصٕٱى ،وٸيث ٨وٿ شىٌٰ
ثٖضفجټٌپ وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز وشىٴٲ ٌ٬ٯ ثټ٩مٽٌجس خّدذ ٨وٿ شىٌٰ لٌى ٟثټؽٌثـز وثٖضىثه
ثْضلٌي ثټمج٘ز خجټ٩مٽٌجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜض ١ٜبين سؾٝؿ بقٓعا٤

[/66طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثِصهوٯ ٘دجؿ
ثټٌىٿ من١ٵز خٌض ثټٌّو خ٭جًشني.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ٚإفاب 88 ١اَضأ ٠يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١ايغهٝبات
بعُضإ

[/66طتجمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ثِصٕهوس لمْ نّجء وأٌ٘دض ِض ألًٌجس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ټٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ثټّٹٌدجس موًًٌز ٴٱٽز ٨يً خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأٔجً مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز ثټٵٱٽز مج أهي إٗض ثِصٕهجه وؼٌؿ  88ثمٌأر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف قافظ ١ايبٝنا٤

[/66طتجمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خ٭جًثشه ثټ٩ووثنٌز منٕآس ٨جمز ولج٘ز ٍض
مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ
ثٖض٩هو ثٖضهنٍ خموًًٌز ثټّىثهًز ،ممٽٱج ً ٨وهث ً من ثټٕهوثء وثټؽٌـى.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي همٌس منََض ً خفجًر ثټفٍ ثټعٵجٍض خموًنز ثټدٌٝجء.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عٓشإ بأصبع عؾض ٠غاص٠

[/66طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز
ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ِنفجن ثټ٩مٌو أـمو نهٕپ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن
ثٖض٩جهي ٔن شّ٬ ٪جًثس ٘٨ض مؽم ٪ثٖضؽٽْ ثٖضف٘ض خجٖضوًًٌز وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټّىثه
و٬جًر ٘٨ض خٌض ثټفرضمٍ ممج أهي إٗض إټفجٳ أرضثً مجهًز ٸدرير.

اعتؾٗار ٚإفاب ١ايعؾضات دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟأسٝا ٤عهٓ ١ٝبايعافُ١

[/66طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ثِصهوثٰه ټ٩وه من ثٖضنج٠ٶ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٍض ثټّج٨جس ثْضوٗض من مّجء ثټٌىٿ منَټني ٖضىث٠نني ٍض من١ٵز وثهي أـمو خموًًٌز خنٍ
ثټفجًط ثِضهٽز خجټّٹجن.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټىثـو وثټعمجنني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض
ِٵى٨ ٟوه من ثټٕهوثء وثټؽٌـى من ثٖضىث٠نني ثْضخًٌجء وشرضً ٨وه ٸدري من ثٖضنجٍٻ إٜجٰز إٗض
أرضثً خجټ٭ز ټفٵض خموًِز ټٽص٩ٽٌم ثْضِجيس.
وأٸو أن ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ وثٔضنٵجى مجٍثټض شىث٘پ أ٨مجټهج ٍض ٨مٽٌجس ثَضِ٩جٯ وثنصٕجٻ ٜفجًج
ثټٵٙٲ ـصى ثټٽف٥زَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ شىثؼه ٘٩ىخجس ٸدرير ټ٩وٿ شىٌٰ ثَضمٹجنٌجس
ثټُضٍمز وثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز و٨وٿ ثټٵوًر ٘٨ض ثټصفٌٷ خجټٌّجًثس وثٖض٩وثس ثټمج٘ز
خجٔضِ٩جٯ وثٔضنٵجى.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٘دجؿ ثټٌىٿ ٰنوٴج ً ٌِجـٌج ً ٍض ٔجً ٧ثټنرص خموًًٌز
ٔ٩ىح ثهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز آلًٌن ،إٜجٰز إٗض أرضثً ٍض ثټٱنوٳ وثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټٌىٿ  4منجٍٻ ٖضىث٠نني ٍض من١ٵز  44مجًى خموًًٌز ثټّد٩ني ثِضهٽز
خجټّٹجن مج أهي إذ  ثِصٕهجه  41مىث٠نج ً وإ٘جخز آلًٌن وشهوٿ  4منجٍٻ خٕٹپ ٸجمپ إٜجٰز إٗض
أرضثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

ققف دٚ ٟٛفاصٚخ ٞعً ٢عزر َٔ املٓاطل بقعز٠

[/66طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ًىث٘پ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱه ثټؽىي وثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩ثٖضٹعٲ ٘٨ض موًًٌجس ومنج٠ٶ
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٔن ثټٌىٿ
٬جًثس مٹعٱز ٘٨ض من١ٵز ثټٱٌ ٧خموًًٌز ٸصجٯ وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثْضلٌي ٘٨ض منٵ١ز ً٬جٰز
خموًًٌز مؽَ ،إٜجٰز إٗض ٬جًثس مصٱٌٴز ثِصهوٰض ٸُضً من موًًٌز ًثٍؿ وـٌوثن وثټ٥جهٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس همٌس ظُضظز منجٍٻ شجخ٩ز ټٽمىث٠نني خموًًٌصٍ ـٌوثن وًثٍؿ
إٜجٰز إٗض وـور ٘فٌز خموًنز ثټن٥ري خموًًٌز ًثٍؿَ ..ضٰصج ً إٗض أن مفصىًجس ثټىـور ثټٙفٌز من
أهوًز ثِ٩جٌٰز شٽٱض خجټٹجمپ ؼٌثء ثټٵٙٲ.
وټٱض إٗض أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱض ثټٌىٿ من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ومن١ٵصٍ ٔ٩جًر
وثټن٥ري خموًًٌز ًثٍؿ خ٩رشثس ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َقٓع ايغٛاصٚ ٟرنضز َغتؾفَ ٢تٓ ١مبشافظ ١فٓعا ٤عٔ
اؾاٖظ١ٜ

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ أظنجن آلٌثن خ٭جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز خنٍ مٌ١
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

وأوٜق موًٌ ٨جٿ مّصٕٱى مصنز ثټوٸصىً مفمو ٨دوثټٌ٥٩م ثټفىظٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مٙن ٪ثټّىثًي ټٽّريثمٌٺ مج أهي إٗض لٌوػ مّصٕٱى مصنز ٨ن
ثټؽجهًَز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٤هٌ ثټٌىٿ ثٖضٙن ٪خعُضط ٬جًثس ممج أهي إٗض ثِصٕهجه
مىث٠ن وؼٌؿ ثظنني آلًٌن وأرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضّصٕٱى ثٖضؽجوً ټٽمٙن ٪ألٌؼصه ٨ن ثټؽجهًَز
ولٌوػ  44مًٌٝج ً من ثٖضّصٕٱى.
وأٔجً ثټوٸصىً ثټفىظٍ إٗض أن ثټٵوًر ثَضِصٌ٩جخٌز ټٽمّصٕٱى و٘ٽض مؤلٌث ً إٗض  511ـجټز ًىمٌج ً
خ٩و شىٰري أـوط ثْضؼهَر ٬ري أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ ثټٌىٿ مج شم خنجؤه لُضٻ ِنىثس ..هثٌ٨ج ً
ثٖضن٥مجس ثټ١دٌز ثټ٩جٖضٌز ټٽصولپ ٔضًٵجٯ ثَض٨صوثءثس ثټّ٩ىهًز ٘٨ض ثټٌمن وثټٌمنٌني.
إٗض ىټٺ أٸو موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ م٨ ٌ١دوثټٽٌ١ٲ ثټٽميي أن ٬جًثس ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي أهس إٗض
أرضثً ؼٌّمز خجټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٽمٙن ٪وثٖضّصٕٱى.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زصع ١مبزٜض ١ٜبين سؾٝؿ
قافظ ١فٓعا٤

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نىن خٌنهم ٠ٱُضن وؼٌؿ ثمٌأشني ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٖضوًِز ٍض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء أمني ثټ٭يًٱٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًِز ثټٕهٌو ٨دوهللا ثټىًٌٍ ٍض خٌض ثټٌّو خأًخ٬ ٪جًثس ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه
هٕجٿ مفمو ثټندهجنٍ وثظنني من أوَضهه وإ٘جخز ٍوؼصه وثخنصه خئ٘جخجس ل١رير.

اعتؾٗار مثاَْٛ ١ٝاطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عٛم ٚدغض ؽضؼ عذ١

[/60طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ِىٳ
وؼرس رشُ ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ـؽز و٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض
ثټؽرس وهمٌشه خجټٹجمپ ،أهس إٗض ثِصٕهجه ظمجنٌز مىث٠نني ٸفٌٙٽز أوټٌز وٴ ٪١ثټًٌ١ٶ خٕٹپ
ٸيل خجٔضٜجٰز إٗض وٴى٬ ٧جًر وِِ ٢ىٳ رشُ ثټٵًٌذ من ثټؽرس.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ـٌٸز ثټّري خني مفجٰ٥ز ـؽز و٨مٌثن و٘ن٩جء مصىٴٱز ـصى ثټٽف٥ز..
مٕريث ً إٗض أن مةجس ثټٌّجًثس ٨جټٵز ٍض ؼجندٍ ثټؽرس ٍض ثټىٴض ثټيي ًصم ٰصق ًٌ٠ٶ ٌٌٰ٨ز شُمٹن
ثٖضىث٠نني من ثټ٩دىً.

يوميات العــدوان

وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ؼرس رشُ ٍض ِ 85دصمرب ثټؽجًي وأهي إٗض شومري ؼَء
منه وِٵى ٟأٸعٌ من ٔ 81هوثء و  82ؼًٌفجً.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َٓاطل َتفضق ١بتعظ

[/60طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ شدز
ٰنوٳ ثټٌّ٩و ومن١ٵز ـّنجس ثټؽمٌ ٪خموًًٌز ٘جټز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٨وٿ شّؽٌپ ٜفجًج ؼٌثء ثټ٭جًثس ،وأن ثټ١ريثن ـٽٶ خٹعجٰز ٘٨ض ِمجء موًنز
ش َ٩و٨وه من ثٖضنج٠ٶ وثٖضوًًٌجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ اهلغتري ٟعً ٢ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف أسٝا٤
عهٓ١ٝ

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٘دجؿ ثټٌىٿ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٘دجؿ ثټٌىٿ خممْ ٬جًثس ـٍ ثټفٙدز ؤجً ٧مأًح ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأ ٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټعجټغ وثټعمجنني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض
شرضً ٨وهث ً ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وشٹرسهج.
وؼوه ثٖضٙوً ثْضمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ثٔضهثنز ثټٕوًور َضِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثټيي ټم ًٌث٧
ـٌمز هيه ثْضًجٿ وٍض أوٻ أًجٿ ٌ٨و ثْضٜفى ثٖضدجًٷ ثِصهوثٰه ټٽمدجنٍ ثټّٹنٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني
وثٖضنج٠ٶ ثِضهٽز خجټّٹجن.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف دظٜض ٠نُضإ َٓٝٚا ٤ايقًٝف مبشافظ ١اؿزٜز٠

[/60طتجمرب ]6102/الحديدة – طتأنح:
أٸوس مٙجهً مفٽٌز أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ثټٌىٿ ٨وهث من ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز
ثِصهوٰض ٸُضً من ؼًٌَر ٸمٌثن ثټٌمنٌز ومٌنجء ثټٙٽٌٲ خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأٰجهس ثٖضٙجهً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هنجٷ ثټ٩وًو من ثَض٘جخجس خني ٘ٱىٯ ثٖضونٌني
ثټيًن شم ثِصهوثٯ منج٠ٶ شىثؼوهم ٍض ثټؽًٌَر وثٖضٌنجء.

يوميات العــدوان

وشّصهوٯ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن خني ثټفني وثِضلٌ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض ٨وه من موًًٌجس مفجٰ٥ز
ثټفوًور مج ًنصؾ ٨نهج ٜفجًج خرشًز من ثٖضىث٠نني وخٙىًر شؤٸو ـٵو ثٖض٩صوي ٘٨ض ثَضًٛ
وثَضنّجن ثټٌمنٍ.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب ١آخض يف ققف طريإ ايعزٚإ مبزٜض ١ٜدشاْ ١مبشافظ ١بقٓعا٤

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ آلٌ ٍض ٬جًر ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ؼفجنز
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق أمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضوًًٌز مفمو ثټدٕجًي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ٨جوه ثِصهوٯ ثټؽرس ثټىث٘پ خني مّىً وثټّهمجن خٙجًوك مج أهي إٗض ثِصٕهجه
مىث٠ن وإ٘جخز آلٌ خؽٌوؿ خٽٌ٭ز.

اعتؾٗار عت َٔ ١أعضٚ ٠اسز ٠دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢ظهلِ مبشافظ١
سذ١

[/60طتجمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني من أرسر وثـور وؼٌؿ ٨رشون آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ؼٌجؿ موًًٌز أٰٽق ثټٌمن مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٌٰٳ
ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ شىث٘پ ثټدفغ ٨ن ٜفجًج آلًٌن مفصمٽني شفض ثْضنٵج ٛـصى ثټٽف٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر اعتٗزاف٘ أسٝا ً٤عهٓ ١ٝيف ايعافُ ١فٓعا٤

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء أمْ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ـٍ ثټفٙدز ؤجً ٧مأًح خموًًٌز ٔ٩ىح ثِضهٽز خجټّٹجن ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ 
خّٽّٽز ٬جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټٌثخ ٪وثټعمجنني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوٯ
من١ٵز نٵم ومن١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عزراً َٔ املٓاطل يف قافظ ١فعز٠

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨وهث ً ٸدريث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
٘٩ور ثِصهوٯ ٌٰهج ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز وثٖضّجؼو.
ـٌغ ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن لمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٕجمٌز ٍض خجٴم و٬جًشني ٘٨ض وثهي ُ٨ضٯ ٍض
ِجٴني ،و٬جًر ٘٨ض ٸهُضن ٍض ِفجً ،و٬ 7جًثس ٘٨ض ثٖضٽٌپ وثټٵم ٪و٬جًر ٘٨ض ثټٕىمٌز ٍض ٬مٌ.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن أـو ثٖضّجؼو ٍض من١ٵز ثْضرشثٯ ،خجٔضٜجٰز إٗض ٔن ٨وه من ثټ٭جًثس
٘٨ض من١ٵصٍ آٻ ٨ٵجح وثټٙىؿ ٍض ٸصجٯ ،و٬جًثس ألٌي ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ًثٍؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصات عً ٢بين مبٝإ قافظ ١فٓعا٤

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٘ذ ظُضظز مىث٠نني خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ
ٖضوًًٌز خنٍ ٜدٌجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق وٸٌپ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټٽٵ١ج ٧ثټؽنىخٍ ثټرشٴٍ ٨دوثٖضٽٺ ثټ٭ٌخٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن لمْ ٬جًثس ٘٨ض ثٖضٹري خمٌٸَ ثټفدٌٌٕز خموًًٌز خنٍ ٜدٌجن مج
أهي إٗض إ٘جخز ظُضظز مىث٠نني خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ،خجٔضٜجٰز ثٗض شومري لَثن ثٖضٌجه ثټفٹىمٍ ثټمجٗ
خمٌٸَ ثټفدٌٌٕز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓسَاص

[/62طتجمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ىمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
موًنز ىمجً ،مج شّدذ ٍض أرضثً خجټ٭ز ٍض ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َز ١ٜٓاؿزٜز ٠بعز ٠غاصات

[/62طتجمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز موًنز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض ٬ 88جًر
٘٨ض مٵٌ هٌةز ش١ىًٌ شهجمز ثِصهوٰض مدجنٍ وهنجؼٌ ثټهٌةز.
وأٔجً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټٹعٌٱز أظجًس ثټٌ٨ذ وثټهٽ ٪ټوي ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء ٍض ـوًٵز "ـوًور
َضنو " ثټصٍ شٵ٘٨ ٪ض مٵٌخز من مىٴ ٪ثټٵٙٲ.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ثټفوًور ش٩صرب ثْضوٗض لُضٻ أًجٿ ٌ٨و ثْضٜفى ثٖضدجًٷ
وثټعجټعز ثټصٍ شّصهوٯ مدجنٍ ثټهٌةز مني خوء ثټ٩ووثن.

افابَٛ ١اطٔ يف ققف يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜ ١ٜٓض ِٜمبشافظ ١إب

[/62طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح:
أٌ٘ذ مىث٠ن ٍض ٬جًر نٱيشهج ثټٌىٿ ٠جبٌر شجخ٩ز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض موًنز ًًٌم
خمفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
أـو ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټٹٽٌز ثٖضؽصم ٪مج أهي إ٘جخز مىث٠نجً ،إٜجٰز إٗض شومري ثٖضنَٻ خٕٹپ ٸجمپ.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴو نٱي ٬جًثس ؼىًز ٨يل ـٍ ِٹنٍ ٍض موًنز ًًٌم شّددض ٍض
ثِصٕهجه وث٘جخز  66مىث٠نج خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/62طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن آِصهوٯ مَثً ٧ثٖضىث٠نني
خمن١ٵز ثْضرشثٯ خأًخ٬ ٪جًثس.
ٸمج ٔن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثټؽٱٌنز وشدز ثٖضٙجًًز وثټؤىٓ ٌ٬خٍ
موًنز مأًح.

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ اؾٚ ٟٛايقاصٚخ ٞعً ٢فعز٠

[/62طتجمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ًىث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ثټؽىي وثټٙجًولٍ ثٖضٹعٲ ٘٨ض منج٠ٶ
وموًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ٨ٵجح ٍض موًًٌز ِفجً ،ومن١ٵز ثټٙىؿ خموًًٌز ٸصجٯ مفوظج ً أرضثًث ً
ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم وممصٽٹجشهم ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨رص ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ٸهُضن خمفٌ٢
موًنز ٘٩ور أهس إٗض أرضثً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱض ثټٌىٿ خ٩رشثس ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز
منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ًثٍؿ و٬مٌ وثټ٥جهٌ ؤوث.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني بتعظ

[/62طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض ـجًر ثټُّضٻ خموًنز شَ٩
خجټٵٌح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هيه ثټ٭جًر ثټؽىًز أهس إٗض
إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني وشرضً منجٍټهم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ ثِصهوثٰه ثٖضمنهؾ ټٓضـٌجء ثټّٹنٌز ومنجٍٻ
ثٖضىث٠نني خمفجٰ٥ز ش.َ٩

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ؽٔ غاصات٘ عً ٢قافظ ١عُضإ

[/62طتجمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
٨جوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬جًثشه مّجء ثټٌىٿ٘٨ ،ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن مّصهوٰج ً من١ٵز
ثټّٹٌدجس خموًًٌز ٴٱٽز ٨يً.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) أن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض
ِىٳ من١ٵز ثټّٹٌدجس خموًًٌز ٴٱٽز ٨يً ،وٸيث منجٍٻ ثٖضىث٠نني وأندجء ٨ن ِٵىٜ ٟفجًج.

َٛ ;:اطٓاً َابني ؽٗٝز ٚدضٜح يف َزٜض ١ٜبين َطض َٓش بز ٤ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٸو موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ م٨ ٌ١دوثټٽٌ١ٲ ثټٽميي أن  24مىث٠نج ً ِٵ١ىث مج خني ٔهٌو وؼًٌق،
م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ مني خوء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن.
وأوٜق ثټٽميي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وه ثټٕهوثء خموًًٌز خنٍ م ٌ١مني خوء ثټ٩ووثن
خٽٮ ٔ86هٌوث ً خٌنهم  7أ٠ٱجٻ و  5نّجء وأٌ٘ذ ٠ 84ٱُضً و 9نّجء من أ٘پ  47ؼًٌفجً.
وأٔجً ثټٽميي إٗض أن ٔ81هوثء من أرسر وثـور من ٴًٌز خٌض مٹٌٖ ووثـو من مصنز ولمّز
ٔهوثء من ٴًٌز خٌض ًؼجٻ.

اصتفاع سق ١ًٝمشاٜا فظص ٠ايعزٚإ يف عٛم َٓب٘ بقعز ٠إىل <> ؽٗٝزاً ٚعؾضات اؾضس٢

[/62طتجمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ثټؽًٌمز ثټدٕ٩ز ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٍض ِىٳ ٔ٩دٍ خموًًٌز
منده خمفجٰ٥ز ٘٩ور إٗض ٔ 75هٌوث ً و٨رشثس ثټؽٌـى.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ـٌٙٽز ٔهوثء مؽًَر ِىٳ منده
ثټٕ٩دٍ ثًشٱ٩ض إٗض ٔ 75هٌوث ً و٨رشثس ثټؽٌـى ..مٕريث ً إٗض أن أٸعٌ من ٨رشر ؼٌـى ثِصٕهووث
مصأظًٌن خؽٌثـهم ثټدٽٌ٭ز ٌٰمج َض ًَثٻ هنجٷ ؼٌـى ـجټصهم ٘٩دز ولٌ١ر.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټفٙجً ثټمجنٶ ثټيي شٱٌٜه هوٻ شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وٸيټٺ
ثِصهوثٯ ثٖضّصٕٱٌجس ٸجن ټه ثټووً ثټدجًٍ ٍض ثِصٕهجه أٸعٌ من ٨رشر ؼٌـى ټ٩ٙىخز ثټفٙىٻ
٘٨ض ثْضهوًز وثْضؼهَر ثټُضٍمز ټُ٩ضؼهم.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴو ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ٴدپ أًجٿ ثِصهوٰض ِىٳ منده
ثټٕ٩دٍ ،إـوي موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٔ 55هٌوث ً ٘٨ض ثټٱىً و٨رشثس
ثټؽٌـىٌٰ ،مج ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ثټٕهوثء ـّذ ثٖضٙجهً ثْضمنٌز خ٩ٙور إٗض ٔ 75هٌوثً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف أسٝا ً٤عهٓ١ٝ

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء أمْ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ـٍ ثټفٙدز ؤجً ٧مأًح خموًًٌز ٔ٩ىح ثِضهٽز خجټّٹجن ټٽمٌر ثټعجټعز ٘٨ض ثټصىثذ 
لُضٻ ًىمني ٰٵ ٢خّٽّٽز ٬جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټمجمْ وثټعمجنني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوٯ
مٙن ٪ثټ٭َٻ وثټنٌّؾ أٴوٿ مٙنَ٬ ٪ٻ ٍض ثٖضن١ٵز ثټٌ٩خٌز ،وثِصهوٯ من١ٵصٍ نٵم وثټفٱج
خٕجً ٧لىَضن ومن١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عً ٢قافظَ ١أصب

[/62طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض مأًح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ إِصهوٯ
لُضٻ شٽٺ ثټ٭جًثس شدز ثٖضٙجًًز ٍض ثټؽهز ثټ٭ٌخٌز ٖضوًنز مأًح ،ٸمج ثِصهوٯ ٌِجًر أـو ثٖضىث٠نني
خرصوثؿ.
ٸمج ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثْضرشثٯ وثټؽٱٌنز ؼنىخٍ ثٖضوًنز مجأهي ثذ  إـرتثٳ
مًَ٨ز شجخ٩ز ْضـو ثٖضىث٠نني.

طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟتعاٚر ققفٗا عً ٢قافظ ١ايبٝنا٤

[/62طتجمرب ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
٨جوه ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ثټٌىٿ ثټّدض ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء مّصهوٰج ً منٕآس ٨جمز
ولج٘ز.

يوميات العــدوان

وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خجټدٌٝجء إن ٠جبٌثس ثټ٩وو ٔنض ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
موًًٌصٍ ىي نج٨م وثټّىثهًز وټم شٌه خُض٬جس ٨ن وؼىه إ٘جخجس.
وأٜجٯ أن ثټ١جبٌثس ثٖض٩جهًز ثِصهوٰض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټىث٘پ خني ىي نج٨م وموًنز ثټدٌٝجء ،ٸمج
ثِصهوٰض ثٖض٩هو ثٖضهنٍ خموًًٌز ثټّىثهًز.
وٸجنض ٠جبٌثس ثټ٩وو ٴو ٔنض ٬جًثس ټٌٽز أمْ ثِصهوٰض أمجٸن ممصٽٱز خموًنز ثټدٌٝجء شّددض
ٍض أرضثً مجهًز وخرشًز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َظصع ١يف عٓشإ

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٨وثبٌز ٘٨ض موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وٴجٻ مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ثټٌىٿ أًخ٪
٬جًثس ٘٨ض إـوي ثٖضَثًٍ ٧ض من١ٵز ًًمز ـمٌو ممج أـوط ٌٰهج أرضثًث ً مجهًز ٸدرير.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟميعٔ يف اعتٗزاف كُٝات ايٓاطسني مبأصب

[/62طتجمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز إِصهوٰض ممٌمج ً ټٽنجٍـني خموًًٌز
رصوثؿ مفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ممٌم ن٩م
ټٽنجٍـني خرصوثؿ خأًخ٬ ٪جًثس مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر وإ٘جخز ٨وه من ثټنّجء وإـرتثٳ
ثٖضمٌمجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟهجف ققف٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف أسٝا ً٤عهٓ١ٝ

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء -طتأنح:
ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
مني مّجء أمْ من١ٵز ثټفٱج ونٵم خٕجً ٧لىَضن وـٍ ثٖضنٕآس وثټؽىثٍثس ثِضهپ خجټّٹجن خ٩ور
٬جًثس ٨نٌٱز ،و٨جه مّجء ثټٌىٿ ټٵٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز خنٱْ ثټىشرير خعمجنٌز ٘ىثًًن ،ٸمج
ثِصهوٯ ٴج٨ور ثټوًٽمٍ خٕجً ٧ثٖض١جً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټمجمْ وثټعمجنني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض
شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وشٹرسهج.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض أبضاز ؽبه ١االتقاالت يف دبٌ ايعبال ٤بقعز٠

[/62طتجمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مّصهوٰج ً أخٌثػ ٔدٹز
ثَضشٙجَضس ٍض ؼدپ ثټ٩دُضء خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من أخٌثػ ٔدٹز ثَضشٙجَضس ثټىثٴ٩ز ٍض ؼدپ ثټ٩دُضء ؼنىح موًنز
٘٩ور ،مج أهي إٗض شومري خٝ٩هج وإټفجٳ أرضثً ٸدرير ؼوث ً ٍض ثټد ٞ٩ثِضلٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفٌ ٢موًنز
٘٩ور مفوظج ً أرضثًث ً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ ;< ١اطٓاً بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢بين طًٜع مبزٜضَٝ ١ٜزٟ
قافظ ١سذ١

[/62طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو  48مىث٠نج ً من ٴًٌز خنٍ ًٍٽ ٪خموًًٌز مٌوي مفجٰ٥ز ـؽز وؼٌؿ  87آلًٌن ٍض ٴٙٲ
ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس
هٌٽىٸدرت ټٵىثس ثټ٩ووثن ٨موس ٍض خجها ثْضمٌ إٗض ٴٙٲ منجٍٻ ثٖضىث٠نني و٨نومج لٌؼىث من
خٌىشهم من ثټٵٙٲ ثٔضؼٌثمٍ وثټهّصريي ټ١جبٌثس ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٴجمض شٽٺ ثټ١جبٌثس
خم١جًشهم ومُضـٵصهم خنريثنهج خٙىًر وـٌٕز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مج شَثٻ ش٩مپ ٘٨ض نٵپ ثټ٩وًو من ثټؽٌـى ممن
شمٹنىث من ثَضـصمجء ٍض أمجٸن مفٙنه ..مؤٸوث ً أن ٨وه ثټٕهوثء مٌٔق ټُضًشٱج ٧نٌ٥ث ً ْضن أ٬ٽذ
ثټؽٌـى إ٘جخجشهم خجټ٭ز.

فظص ٠دزٜزٜ ٠ضتهبٗا طريإ ايتشايف يف بين سؾٝؿ

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني خٌنهم أًخ٩ز ث٠ٱجٻ وثمٌأر ؼٌثء ثِصهوثٯ ثټ١ريثن ثثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٖضوًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ مفمو ثټٵجيض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن مفمو أـّن ِ٩و ثٖض٭ٌخٍ ممج أهي إٗض ِٵى ٟظمجنٌز
ٔهوثء خدنهم أًخ٩ز أ٠ٱجٻ وثمٌأه.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض فٓزم محاّ داصف بقٓعا٤

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ـمجٿ ؼجًٯ خموًًٌز خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس
٘٨ض ـمجٿ ؼجًٯ ممج أهي إٗض شومري ثټٱنوٳ ثټٌّجـٍ ثټصجخ ٪ټه خٕٹپ ٸيل.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 8? ١اطٓاً يف ققف يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢إب

[/62طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وأٌ٘ذ  84آلًٌن م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض موًنز ًًٌم وموًًٌز ـَٿ ثټ٩وًن خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًنز ًًٌم مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني من أرسر وثـور
خٌنهم ٠ٱٽني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر شّددض أًٝج ٍض إ٘جخز ٨رشر مىث٠نني م٥٩مهم من ثټنّجء
وثَض٠ٱجٻَ ..ضٰصج ً إٗض أن م٥٩م ثٖضٙجخني ٍض ـجټز ـٌؼز.
وخني ثٖضٙوً ثْضمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٸٽٌز ثٖضؽصم ٪خريًم خّد٬ ٪جًثس نصؾ ٨نهج شومري
ثٖضدجنٍ وثٖضنٕآس ثټصجخ٩ز ټٽٹٽٌز خٕٹپ ٸجمپ.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ ثِصهوٯ ٴًٌز  ٖ٩ٕ٨خَ٩ټز ثټ٩جٴدز خعُضظز
٘ىثًًن أِٱٌس ٨ن إ٘جخز ظُضط نّجء خئ٘جخجس ممصٽٱز.

ايطريإ ايػاؽِ ٜغتٗزف بٛعإ أصسب بجالخ غاصات

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز أًـذ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز أًـذ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس ؼىًز من١ٵز خىِجن خؽىثً مٌٸَ أخى نٕ١جن مفوظج ً أرضثًث ً مجهًز ٸدرير.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ  89غاص ٠عًَ ٢زٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/62طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مني ٘دجؿ ثټٌىٿ ٬ 84جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
من١ٵصٍ ثټٵ٩١ز وثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲَ ..ضٰصج ً إٗض أن
ثٖضن١ٵز شص ٌٛ٩ټٵٙٲ ؼىي و٘جًولٍ مٹعٲ ومصىث٘پ مني خوثًز ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عزراً َٔ َزٜضٜات اؿزٜز٠

[/62طتجمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض م٩هو ثټٌٙجهًن ثٖضهنٍ
خموًًٌز ثټمىلز مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج
خّٽّٽز من ثټ٭جًثس موًًٌز ؼدپ ًأُ ومن١ٵز ٴدجبپ ثټًَثنٌٶ خموًًٌز خٌض ثټٱٵٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف٘ يًعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف أسٝا ً٤عهٓ١ٝ

[/62طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٴٙٱه ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،مّصهوٰج ً خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ـٍ ثټفٙدز ؤجً ٧مأًح خموًًٌز ٔ٩ىح ثِضهٽز خجټّٹجن ټٽمٌر ثټٌثخ٩ز ٘٨ض ثټصىثذ 
لُضٻ ظُضظز أًجٿ ٰٵ ٢خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ثٖضصىث٘پ ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ثټيي هلپ ٔهٌه
ثټّجخ ٪ثِصهوٯ أًٝج ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ  مٙن ٪ثټ٭َٻ وثټنٌّؾ خموًًٌز ٔ٩ىح ،أٴوٿ
مٙنَ٬ ٪ٻ ٍض ثٖضن١ٵز وثټؽًٌَر ثټٌ٩خٌز ،مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم
نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

اعتؾٗار < َٛاطٓني ٚإفاب ١آخض ٜٔدضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيكض ١ٜسغٝو يف
ؽضعب ايض ١ْٚبتعظ

[/62طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني خٌنهم ثمٌأشجن وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ٍض ٴًٌز ـٌّٺ رش٨ذ ثټٌونز مفجٰ٥ز
ش َ٩ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٵًٌز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
ثټٌىٿ ٬ 4جًثس ٘٨ض ٴًٌز ـٌّٺ خرش٨ذ ثټٌونز مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني خٌنهم
إمٌأشجن وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز وشرضً ٨وه من ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟضتهب فظص ٠دزٜز ٠مبزٜض ١ٜسباب صاح مشٝتٗا  8:8ؽٗٝزاً
ٚعؾضات اؾضس٢

[/60طتجمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مؽًَر ؼوًور شٝجٯ إٗض ِٽّٽز ؼٌثبمه ٜو ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
خجِصهوثٰه ثټٌىٿ ـٱپ ٍوثػ خمن١ٵز وثـؽز موًًٌز ىخجح ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه  848مىث٠نج ً
م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ وإ٘جخز ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ـٱپ ٍوثػ خمن١ٵز وثـؽز موًًٌز ىخجح وثٖضنوح مج أهي إٗض ثِصٕهجه 848
مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وإ٘جخز ثټ٩رشثس ..مدٌنج ً أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ شىث٘پ ٨مٽهج
وِ٩٘ ٢ىخجس ٸدرير خّدذ نٵ ٚثٔضمٹجنٌجس وثټىٴىه ثټُضٍٿ ټٌّجًثس ثٔضِ٩جٯ.
وأهجح ثٖضٙوً خىٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ومٹجشدهج ٍض ثٖضفجٰ٥جس ثټٵًٌدز إٗض ثټص٩جون ٍض
إنٵجى وإِ٩جٯ ثٖضٙجخني نٌ٥ث ً ټٕفز ثٔضمٹجنٌجس ٍض ثٖضوًًٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  :7غاص ٠د ١ٜٛعًَ ٢أصب ٜٚغتدزّ قٓابٌ إْؾطاص١ٜ
قضَ ١رٚيٝاً

[/60طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ أٸعٌ من ٬ 41جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح
مّصمومج ً ٴنجخپ إنٕ١جًًز مفٌمز هوټٌجً.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من 45
٬جًر ؼىًز ٘٨ض شدز ثٖضٙجًًز وثټؽٱٌنز وىثس ثټٌثء ،مّصمومج ً ٴنجخپ إنٕ١جًًز مفٌمز هوټٌج ً
وشفوط إنٱؽجًثس هجبٽز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثٖضّصهوٰز ٍض مفجوټز ًجبّز ٔضِنجه ثٖضٌشَٴز وؼنىه ثټ٩ووثن ٍض
شفٵٌٶ أي شٵوٿ خئشؽجه شدز ثٖضٙجًًز وثټؽٱٌنز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ـًٌذ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/60طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مّصهوٰج ً منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من 82
٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز أٻ ثټَمجؿ وآٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض شومري منَٻ وشرضً ٨وه
من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف اسٝا ٤عهٓ١ٝ

[/60طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء أمْ وٰؽٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
وث٘پ ثِصهوثٰه ټٽٌىٿ ثټعجټغ ٘٨ض ثټصىثذ  من١ٵز ثټفٱج ونٵم خٕجً ٧لىَضن ثِضهپ خجټّٹجن خ٩ور
٬جًثس ٨نٌٱز ،ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن وهثً ثټٌبجِز خموًًٌز ثټّد٩ني خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ثٖضصىث٘پ ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ثټيي هلپ ٔهٌه
ثټّجخ ٪ثِصهوٯ أًٝج من١ٵز ِىثه ـنٖ ثِضهٽز خجټّٹجن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ټٽمنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضونٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء أهي
إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وشٹرسهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف فزراً َز ١ٜٓاؿزٜز ٠ايغاسً١ٝ

[/60طتجمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ثټفوًور ،ثِصهوٰض ٨وهث ً من
ثٖضنج٠ٶ وثَضـٌجء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ِد٬ ٪جًثس ؼىًز ثِصهوٰض
منج٠ٶ مأهىټز خؽىثً مّصٕٱى ثټعىًر مج أهي إٗض نَوؿ ٨وه ٸدري من ثْضرس ؼٌثء شرضً منجٍټهم
خٕجً ٧ؼمجٻ وثْضـٌجء ثٖضؽجوًر ټه.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓظٍ اسز املٛاطٓني يف باب املٓزب
بتعظ

[/60طتجمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو  2مىث٠نني وأٌ٘ذ  6آلًٌن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضنَٻ
أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز خجح ثٖضنوح مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز خجح ثٖضنوح مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وإ٘جخز
ِصز آلًٌن وشهوٿ ثٖضنَٻ و٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وشرضً ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ـجًر ثټُّضٻ خص َ٩مج
أهي إٗض شهوٿ خٝ٩هج وشرضً منجٍٻ ألٌي.

يوميات العــدوان

ايعز ٚايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ ايقاصٚخ ٞباػا ٙاملٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/60طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
شىث٘پ ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱهج ثٖضٹعٲ خجټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز خجشؽجه
ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱض ثټٌىٿ
من١ٵصٍ آٻ ثټَمجؿ وِفجً ثټٕجٿ ٍض موًًٌز خجٴم ثټفووهًز خ٩رشثس ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خموًًٌجس ًثٍؿ وثټ٥جهٌ ؤوث و٬مٌ شص ٌٛ٩هٍ ثْضلٌي
ټٵٙٲ ٘جوًلٍَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټٵٙٲ ٠جٻ ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض سقٔ ايظفري األثض ٟمبٓطك ١ايظفري عذ١

[/62طتجمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٌىٿ ـٙن ثټ٥ٱري
ثْضظٌي ٍض من١ٵز ثټ٥ٱري خموًًٌز مدني".
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس
ثټؽىًز ٘٨ض ـٙن ثټ٥ٱري ثْضظٌي مج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثِصهوثٯ هيث ثټفٙن ثټصجًًمٍ ثْضظٌي ًولپ ٍض إ٠جً ـٵو ثټن٥جٿ
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وشجًًمه وآظجًه ..هثٌ٨ج ً من٥مز ثټٌىنٌٌّٲ وٸجٰز ثٖضن٥مجس ثټووټٌز
ثٖض٩نٌز خجټصجًًن وثټعٵجٰز وثِضظجً إٗض شفمپ مّؤوټٌجشهج شؽجه مج شص ٌٛ٩ټه آظجً ثټٌمن من شومري
ممنهؾ من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خج٨صدجً هيه ثِضظجً شٌثظج ً ٨جٖضٌج ً مٽٺ ټٕضنّجنٌز ؼم٩جء.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب ٚعكٛط ؽٗزا٤

[/62طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًشني ثِصهوٰض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثْضرشثٯ
خمأًح مج أِٱٌ ٨ن ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن ٌِ٩و خن ـٌوً ثْضمري مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز من أرسشه وإ٘جخز آلًٌن وهمٌ ثٖضنَٻ
خجټٹجمپ.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ ثټدٽٶ
وثټؽٱٌنز وشدز ثٖضٙجًًز ،وَضًَثٻ ثټصفٽٌٶ مّصمٌثً.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/62طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِض
٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ٰى ٟولمْ ٬جًثس ألٌي ٘٨ض موًًٌز ًثٍؿ و٨وهث ً من ثټ٭جًثس
ثِصهوٰض منََض ً خمن١ٵز ثټفمَثس خموًًٌز ِفجً أهس إٗض شومري ثٖضنَٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٨رش ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵم٪
خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ ٴٙٲ منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومفُضشهم ثټصؽجًًز
وممصٽٹجشهم ثټ٩جمز وثټمج٘ز مفوظج ً أرضثًث ٸدرير.

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطك ١ؽكري ٠بتعظ

[/62طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ٔٵرير
مٌٸَ موًًٌز ثټىثٌٍ٨ز مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أـو
ثټهنجؼٌ ثټمج٘ز خمن١ٵز ٔٵريه مٌٸَ موًًٌز ثټىثٌٍ٨ه ،ممج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ
٨وه آلٌ ً٩مٽىن خمفپ هنوِز ثټٌّجًثس.

اعتؾٗار فتاتني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١ايظفري عذ١

[/62طتجمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهوس ٰصجشجن وأٌ٘ذ لمّز آلًٌن من أرسر وثـور ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٖضنَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثټ٥ٱري موًًٌز مدني مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس أرسر خٌض ثټٹفُضنٍ خمن١ٵز ثټ٥ٱري ٍض ؼًٌمز خٕ٩ز
شؽّو شؽٌه شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من ٸپ ثټٵٌم وثٖضدجها ثٔضنّجنٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مج شَثٻ شدفغ ٨ن ٜفجًج خني ثْضنٵج ٛؼٌثء هيث
ثټ٩ووثن ثْضؼٌثمٍ.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف اجملُع اؿه َٞٛبضمي ١بجالخ عؾض ٠غاصٙ

[/01طتجمرب ]6102/زيمة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظُضط ٨رشر ٬جًر ؼىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ًًمز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثٖضؽم٪
ثټفٹىمٍ ومٽفٵجشه مج أهي إٗض وشومريه خجټٹجمپ وشرضً ثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثټصؽم٩جس ثټّٹجنٌز
ثټصٍ خجټٵٌح من ثٖضؽم.٪

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢خٛالٕ مبشافظ ١فٓعا٤

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وؼٌؿ ثظنجن آلٌثن ثټٌىٿ ٍض ٬جًر ؼىًز ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٘٨ض موًًٌز لىَضن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض
من١ٵز ثټ٩جهي خجْضٌ٨وٓ ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ آلٌ ..مدٌنج ً أن ٬جًر ألٌي
ثِصهوٰض ثټٌّجًر ثټصٍ ٴجمض خئِ٩جٯ ثٖضٙجح ،شّددض ٍض ثِصٕهجه مىث٠نني وؼٌؿ ثظنني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢طك ١عاَ ١بشَاص

[/01طتجمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ِجمز ٍض موًًٌز ٨نْ خمفجٰ٥ز
ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ِجمز خعُضط ٬جًثس
أهس إٗض أرضثً خجټ٭ز خجٖضنٕآس ثټ٩جمز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ مخػ غاصات عً ٢بين َطض

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم لمْ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٜج ً
ًٍثٌ٨ز ٍض من١ٵز ثٖضّجؼو خممْ ٬جًثس مفوظج ً أرضثًث ً مجهًز ٍض ثَضًث.ٛ

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ < 8غاص ٠عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/01طتجمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 85جًر ؼىًز ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز مأًح.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض شدز ثٖضٙجًًز وثټؽٱٌنز وأًوثس ثټٌثء ٌ٬ح موًنز مأًح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ مّصهوٰج ً ِىٳ
رصوثؿ وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ وؼدپ هٌُضن ثٔضِرتثشٌؽٍ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل مبشافظ ١إب

[/01طتجمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىث٠نج ً أٌ٘ذ خؽٌوؿ ل١رير
ؼٌثء ٬جًشني ٔنهمج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مف١ز خنًَن ٍض من١ٵز ثټّفىثٻ ،أټفٵض
أَرضثًث ً خجٖضف١ز.
وأٔجً ثٖضٙوً ثْضمنٍ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس من١ٵز ثټٹوثٸو
خموًًٌز ثٖضمجهً ..مدٌنج ً أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ټم ًّٱٌ ٨نهج أي ٜفجًج.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓظٍ يف َزٜض ١ٜعاقني بقعز٠

[/01طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني من أرسر وثـور ثټٌىٿ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٖضنَټهم خمن١ٵز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ منَٻ مىث٠ن
خمن١ٵز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز من أٌٰثه ثْضرسر خٌنهم ٠ٱپ وشومري
ثٖضنَٻ إٜجٰز إٗض شرضً منجٍٻ مؽجوًر.

> 9ؽٗٝزاً ٚدضذناً يف َزٜض ١ٜبين سؾٝؿ مبشافظ ١فٓعآَ ٤ش بز ٤ايعزٚإ

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء مفمو ثټٵجيض أن ٨وه ثټيًن آٌ٘دىث ٍض
ثٖضوًًٌز مني خوء ثټ٩ووثن  47مج خني ٔهٌو وؼًٌق خٌنهم ِصز أ٠ٱجٻ وأًخ ٪نّجء.
وأوٜق ثټٵجيض ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ٘٨ض خنٍ ـٌٕٖ أِٱٌس ٨ن ِٵىٟ
ٔ88هٌوث ً خٌنهم  2أ٠ٱجٻ و ظُضط نّجء وشّ٩ز ؼٌـى خٌنهم ٠ٱُضن وثمٌأر ..مدٌنج ً أن ظمجنٌز
ٔهوثء من أرسر مفمو ـّن ثٖض٭ٌخٍ ٍض وثهي ًؼجٿ ٴدپ أًخ٩ز أًجٿ خجٔضٜجٰز إٗض لمّز ٔهوثء ٍض
٬رضثن ؤهٌوًن ٍض ثټرشٰز.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن شّدذ خأرضثً ٍض ثټ٩وًو من ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز وثٖضّجؼو وثټٌ١ٴجس وهمٌ
٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز وثٖضوثًُِ ..دأ

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜضٜيت أصسب ٚايطٝاٍ مبشافظ ١فٓعا٤

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ أًـذ وثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ خعُضط
٬جًثس خٌض أخى نٕ١جن ٍض خىِجن خأًـذ ،مج أهي إٗض شومري أـو ثٖضنجٍٻ ٸٽٌجً ..مدٌنج ً أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس من١ٵز ؼدٽٌز ٍض ٔ٩ذ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٴج ٧ثټٵىخٌر خني ثْضٌ٨وٓ وثټٌ١جٻ ٍض لىَضن.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف بػاصات دَٓ ١ٜٛاطل بتعظ

[/01طتجمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ
أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز خريخجٔج ؼىثً مٙن ٪ثٔضِٱنؾ وشومري ؼَء ٸدري من ثٖضنَٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ أًٝج ً موًِصٍ ثٖضٌعجٳ وثٖضنجً وِٵى٨ ٟوه من
ثټٝفجًج ٍض هيه ثټ٭جًثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/01طتجمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ خموًًٌز ًثٍؿ
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض شومريه وشرضً منجٍٻ مؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ خجټٙىثًًن من١ٵز أٻ ثټٌٕن خموًًٌز منده مج أهي
إٗض نٱىٳ ٨وهث ً من ثٖضىثيش.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف َٓطكيت اؿفاٚ ٤ايٓٗزٜٔ

[/01طتجمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثٖضٹعٱز مّجء ثټٌىٿ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خأًخ٩ز ٘ىثًًن ٨نٌٱز من١ٵز ثټفٱجء ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن وـٍ ثٖضنٕآس.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ثٖضصىث٘پ ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ثټيي هلپ ٔهٌه
ثټّجخ ٪ثِصهوٯ أًٝج ً ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ  من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خّصز ٘ىثًًن
وٴنجخپ ٴىًز و٨نٌٱز ،خ٩و أن ٸجن ثټ٩ووثن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ٤هٌ ثټٌىٿ ،مج أهي إٗض شرضً ٨وه
ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

يوميات العــدوان

يوميات العــدوان

أكتـوبــر
اعتؾٗار ٚإفابَٛ 89 ١اطٓاً دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟحملط ١برت ٍٚيف دٛي١
املقباس ٞبايعافُ ١فٓعا٤

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن وأٌ٘ذ  81آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٖضف١ز خرتوٻ ٍض ؼىټز ثٖضٙدجـٍ خمن١ٵز ـور خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ
مف١ز خرتوٻ ٍض ؼىټز ثٖضٙدجـٍ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مج أهي ثٗض ثِصٕهجه مىث٠نني وإ٘جخز ٨رشر
آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز وشرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم و٨وه ٸدري من ثټٌّجًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ټ٩وه من ثْضـٌجء ثټّٹنٌز
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وخٕٹپ هّصريي ًوٻ ٘٨ض ثټفٵو ثټوٰني ټٽن٥جٿ ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ
ومٹصّدجشه ومٵوًثشه.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغ ١غاصات عً ٢بين َعاس بقعز٠

[/10أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز
ِفجً خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨رش ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض أمجٸن مصٱٌٴز خمن١ٵز خنٍ م٩جى ٍض موًًٌز ِفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من ثټدٌىس وثٖضَثً ٧وخ ٞ٩ثٖضفُضس ثټصؽجًًز شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲ
ثټيي ٠جٻ ٨وهث ً من ثټٵٌي ٍض ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف دغض عكز عقفض ٠ببين َطض قافظ ١فٓعا٤

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ؼرس ٨ٵو ٙ٨ٱٌر ٍض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼرس ٨ٵو ٙ٨ٱٌر
ٍض موًًٌز خنٍ م٘٨ ٌ١ض ل٘ ٢ن٩جء ثټفوًور خعُضط ٬جًثس مج أهي إٗض شومريه ٸٽٌجً ..مٕريث ً إٗض أن
شومري ثټ٩ٵو شّدذ ٍض شٌ١٩پ ـٌٸز ثٖضّجًٌٰن خني ٘ن٩جء وثټفوًور.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜضٜيت دٗضإ ٚاملٓاص بشَاص

[/10أكجىةس ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ ثٖضنجً وؼهٌثن خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مًَ٨ز ٍض
ً٘جخز خموًًٌز ؼهٌثن خ٭جًر ٌٰمج ثِصهوٯ َ٨ټز ٌ٬خجن ٍض موًًٌز ثٖضنجً خعُضط ٬جًثس.
وأٔجًس إٗض أن ثټ٭جًثس أهس إٗض أرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضنٕآس ثټ٩جمز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم
ثټمج٘ز.

اصتفاع سق ١ًٝدضمي ١اعتٗزاف ايعزٚإ يغٛم آٍ َكٓع مبٓب٘ إىل  @7ؽٗٝزًا

[/16أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ثٖضؽًَر ثټىـٌٕز ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ٍض
ِىٳ آٻ مٵن ٪خموًًٌز منده خ٩ٙور إٗض ٔ 91هٌوثً.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټؽًٌمز لٽٱض ٨رشثس ثټؽٌـى
م٥٩مهم ؼٌثـهم لٌ١ر ،ونصٌؽز ثټفٙجً ثټمجنٶ ثټيي ًٱٌٜه ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټٌمن ولٙى٘ج ً
٘٩ور وثن٩وثٿ ثْضهوًز وثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ثټُضٍمز ټصٕ٭ٌپ ثْضؼهَر ثټ١دٌز ٰئن ٨رشثس من هؤَضء
ثټؽٌـى ثِصٕهووث مصأظًٌن خؽٌثـهم.

ايْٝٛٝغٝفَ Aكتٌ < <7أطفاٍ يف اي ُٔٝخالٍ = أؽٗض بغبب اؿضب

[/16أكجىةس ]6102/ةازيع  -طتأنح:
أ٨ٽنض من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱىټز "ثټٌىنٌٌّٲ" ثټٌىٿ ثټؽم٩ز مٵصپ نفى  515أ٠ٱجٻ وإ٘جخز
 714آلًٌن لُضٻ ِصز أٔهٌ من ثټفٌح ثٖضّصمٌر ٍض ثټٌمن.
وٴجٻ ممعپ "ثټٌىنٌٌّٲ" ٍض ثټٌمن ؼىټٌجن هجًنٍْ ،ض شٵًٌٌ ټٽمن٥مز ثټووټٌز إن نفى 8ً7
مٽٌىن ٠ٱپ ًمنٍ ٌٜ٨ز ټمِ ٌ١ىء ثټص٭يًز ،وإن مج ًٵٌح من  81مُضًني آلًٌن خفجؼز مٽفز
ټٽمّج٨وثس ثٔضنّجنٌز.
وأٸو هجًنْ أن ثټى ٪ٜثټ٭يثبٍ ٍض ثټٌمن ٸجن ـٌؼج ً ـصى ٴدپ ثنوَض ٧ثټفٌح ثټؽجًًز ،إى إن ثټٌمن
ًنصؾ أٴپ من  %81من ثـصٌجؼجشه ثټ٭يثبٌز ٍض ـني ًّصىًه م٥٩م ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ،وټٹن م٩وَضس
ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ وِىء ثټص٭يًز خوأس شصٙج٨و خٕٹپ ٸدري م ٪ثنوَض ٧ثټفٌح.
وخفّذ شٵًٌٌ "ثټٌىنٌٌّٲ" ٰئن ثْض٠ٱجٻ شفض ِ 5نىثس من ثټ٩مٌ "هم أٸعٌ ٌٜ٨ز من ٬ريهم
ټمِ ٌ١ىء ثټص٭يًز ثټفجه ،وإن ٨وههم شٝج٨ٲ لُضٻ  4185ظُضط مٌثس ،ـٌغ أ٘دق ثټ٩وه
 547أټٱجً ،مٵجًنز خـ  861أټٱج ً ٴدپ ثنوَض ٧ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن ٍض أوثلٌ مجًُ ثٖضجيض".

يوميات العــدوان

طريإ ايعز ٚايغعٛرٜ ٟزَض َغذز مبزٜض ١ٜعاقني بقعز٠

[/16أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه مّؽوث ً ٍض من١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز
ِجٴني خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ
مّؽوث ً ٍض من١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ ٍض موًًٌز ِجٴني ..مٕريث ً إٗض أن ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
ثٖضؽجوًر ټٽمّؽو شرضًس ٸعريثً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢طك ١ايقُع بأصسب

[/16أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٙم ٪خموًًٌز أًـذ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز ثټٙم ٪خأٸعٌ من شّ٬ ٪جًثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل َتفضق َٔ ١قافظ ١تعظ

[/16أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ؼجم٩ز ش َ٩وـٍ خري خجٔج وـٍ ثټُّضٻ ومن١ٵز ثټٝدجح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس أهس إٗض أرضثً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َٓ 87اطٍ يف َزٜضٜيت سٝزإ ٚعاقني بقعز ٠خالٍ  :أٜاّ

[/16أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه لُضٻ ثټعُضظز أًجٿ ثٖضجٌٜز ٬جًثس مٹعٱز ٘٨ض مفجٰ٥ز
٘٩ور مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني ممج أهي إٗض شومري ٨رشر منجٍٻ خٕٹپ ٸيل وشرضً ٨رشثس
ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ ِصز منجٍٻ
خمن١ٵصٍ ٰى ٟوثٖضؽجًٍن خموًًٌز ـٌوثن شومريث ً ٸٽٌج ً وشرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر،
خجٔضٜجٰز إٗض شومري أًخ٩ز منجٍٻ ٍض من١ٵز ؼم٩ز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني أهي إٗض نٱىٳ ٨وهٍ من
ثٖضىثيش وثْض٬نجٿ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتدزّ قٓابٌ فغفٛص ١ٜيف غاصات د ١ٜٛمبأصب

[/16أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح
مّصمومج ً ٴنجخپ ّٰٱىًًز مفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِض ٬جًثس ٘٨ض
موًًٌز رصوثؿ ،مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني وِىٳ رصوثؿ وثټم ٢ثټ٩جٿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أټٵى ٴنجخپ ّٰٱىًًز ٘٨ض ؼدپ ثټدٽٶ ٌ٬ح موًنز
مأًح ..مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض شدز ثٖضٙجًًز وأًوثس ثټٌثء وثټؽٱٌنز.

طريإ ايعزٚإ ٜكقف عٛم ؽعاص ٠مبزٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/16أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِىٳ ٔ٩جًر خموًًٌز ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ټّىٳ ٔ٩جًر أهي إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني وشومري ثټ٩وًو من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ٸجن ًهوٯ من لُضٻ ٴٙٱه ِىٳ ٔ٩جًر ثًشٹجح مؽًَر أخٕ ٪من
ثٖضؽًَر ثټصٍ ثًشٹدهج ٍض ِىٳ منده ثټٕ٩دٍ خموًًٌز منده وثټصٍ ًثؿ ٜفٌصهج ثټ٩رشثس من
ثټٕهوثء وثټ٩رشثس من ثټؽٌـى أًٝجً.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜؽزا بقعز٠

[/16أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض موًًٌز ٔوث
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 84جًر ؼىًز
٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ٔوث مج أهي إٗض شومري ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن موًًٌجس ٔوث وًثٍؿ وثټ٥جهٌ و٬مٌ شص ٌٛ٩ټٵٙٲ مصىث٘پ خجټ١ريثن
ثټّ٩ىهيَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨رشثس ثٖضنجٍٻ همٌس وٸيث ٨وه من ثٖضٌثٸَ ثټٙفٌز وثٖضوثًُ و٬ريهج من
ثٖضنٕآس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف َٓطك ١ايٓٗزٜٔ

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء أمْ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خـ ٘ 87جًولج ً وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن
ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز مّجء ثټممٌْ ،مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم
نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وشٹرسهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټىثـو وثټصّ٩ني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوٯ
أًٝج ً من١ٵز ـٍ ِ٩ىثن ثِضهٽز خجټّٹجن ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم
نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

اصتفاع مشاٜا ايعز ٕٚعً ٢قافظ ١فٓعا ٤اىل @ 98ؽٗٝزاً  8:@< ٚدضذناً بعز عكٛط =<
َابني ؽٗٝزٍ ٚدضٜحٍ يف عبتُرب املامٞ

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ٜفجًج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثٗض ٔ 489هٌوث ً و  8495ؼًٌفج ً
خ٩و ِٵى 56 ٟمىث٠نج ً منج٘ٱز مجخني ٔهٌو وؼًٌق أ٬ٽدهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ٍض ٔهٌ ِدصمرب
ثٖضجيض.
وٴجٻ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ً٬م ٴٌجٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن خجِصهوثٯ ثٖضنجٍٻ وٴصپ
ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء لُضٻ ثْضٔهٌ ثټّجخٵز إَض أن ٔهٌ ِدصمرب ٸجن ثْضٸعٌ همىًز وخٕج٨ز وإؼٌثمج ً
ـٌغ ٔن ٬ 491جًر ٘٨ض شّ ٪موًًٌجس :خنٍ ـٌٕٖ وخُضه ثټٌوُ وِنفجن وؼفجنز ولىَضن
وهموثن وخنٍ م ٌ١وثټفٙن وخنٍ ٜدٌجن".
وأٜجٯ ثٖضٙوً "ٸجن ټدنٍ ـٌٕٖ ثټنٌٙذ ثْضٸرب من ٨وه ثټٕهوثء لُضٻ ٔهٌ ِدصمرب ح 84
ٔهٌوث ً منهم ٔ 8هوثء من أرسر وثـور ثِصٕهووث ٍض مؽًَر مٌو٨ز خٌنهم  2أ٠ٱجٻ وثمٌأه
وثِصٕهو موًُ ووټوثه ٍض ثِصهوثٯ ثټ١ريثن ٖضوًِز ثټٕهٌو ثټىًٌٍ ،وؼٌـض ثمٌأشجن ٸمج ِٵ٢
ٔهٌوثن ٍض نٵٌپ ثټرشٰز وؼٌؿ  2آلٌون وشٽصهج موًًٌز خُضه ثټٌوُ ح ٔ 8هوثء من ثرسر وثـور
وؼًٌق خٌنهم  5نّجء و٠ٱپ وؼٌؿ  4ثلًٌن ٨نومج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثٖضؽم ٪ثټًَثٍ٨
خىُ٨ضن ٍض ؼًٌمز خٕ٩ز َض شٵپ ٍض خٕج٨صهج ٨ن مؽًَر خنٍ ـٌٕٖ ".
وشجخ ٪خٵىټه " ِٵ ٢ظُضظز ٔهوثء وؼًٌفجن ٍض من١ٵز ثټ٩جهي خمىَضن ؤهٌو ولمّز ؼٌـى
خٌنهم ٠ٱپ وثمٌأر ٍض هموثن ؤهٌو وؼًٌفجن ٍض ؼفجنز ؤهٌو وؼًٌق ٍض خنٍ م ٌ١ؤهٌور ٍض
ِنفجن و 2ؼٌـى ٍض ثټفٙن و  4ؼٌـى أًٝج ٍض خنٍ ٜدٌجن".
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ټم ًٹصٲ خجٖضؽجًٍ ثټومىًز ثټصٍ ثًشٹدهج خپ وِ ٪من هثبٌر
ؼٌثبمه إٗض ثِصهوثٯ ثټ٩وًو من ثٖضنٕآس ثټفٌىًز ثِصهوثٰج ً مدجرشث ً ٸمف١ز ـًََ ثټٹهٌخجبٌز
وثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ٖضوًًٌز ِنفجن وموًِز ثټٕهٌو ثټىًٌٍ خدنٍ ـٌٕٖ ومؽم ٪وُ٨ضن ثټًَثٍ٨
وثٖضؽم ٪ثټٙفٍ خهموثن ومٙن ٪ثټّىثًي ټٽّريثمٌٺ خدنٍ م ٌ١وـمجٿ ؼجًٯ خدُضه ثټٌوُ
وثټ٩وًو من ثټٌ١ٳ وثټؽّىً ٍض ِنفجن وخُضه ثټٌوُ وؼفجنز ونهم وثټفٌمز ثټمجًؼٌز وثټفٙن

يوميات العــدوان

وخنٍ ٜدٌجن ،خجَضٜجٰز ثٗض ثټ٩وًو من ثٖضنٕآس ثټصٍ شرضًس من ؼٌثء ثټٵٙٲ معپ مّصٕٱى
أًثًٍ ٛثٌ٨ز خمّجـجس ٸدرير ٍض خنٍ ـٌٕٖ
مصنز وموًِز ثټٱجًوٳ وموًِز ثټهنووثنز وشرضً ٍ
وِنفجن وخنٍ م ٌ١ونهم.

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٛم ؽعيب مبزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/10أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ لمّز آلٌون خٌنهم ٠ٱپ إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ټّىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِض
٬جًثس ٘٨ض ثټّىٳ ثټٕ٩دٍ خموًًٌز ـٌوثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثٖضىث٠ن ٘جټق لٱٕجن وؼٌؿ
لمّز آلًٌن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټّىٳ ثِصفوظه مىث٠نى ثٖضن١ٵز هٌخج ً من ثټّىٳ ثْض٘يل لىٰج ً من
ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټه إَض أن ٰٵوثن ثټ٩وو ټٽٵٌم وثْضلُضٳ وثٖضدجها وثټٝمري ؼ٩ٽه
ًّصهوٯ ثټّىٳ ً٬م ٘٭ٌه مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهٌو و٨وه من ثټؽٌـى.

طريإ ايعزٚإ ايػاؽِ ٜؾٔ انجض َٔ ? 8غاص ٠عً ٢أحناَ ٤تفضق ١يف َز ١ٜٓسضض عذ١

[/10أكجىةس ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ِج٨ز مصألٌر من مّجء أمْ ثټؽم٩ز أٸعٌ من ظمجنٍ
٨رشر ٬جًر ٘٨ض أنفجء مصٱٌٴز من موًنز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثأمنٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض
أخٌثػ ثشٙجَضس ٸجنض ٴو همٌس ِجخٵج ً ومنج٠ٶ وٴٌي ٬ري آهٽز خجټّٹجن نٌ٥ث ً ټنَوؿ ثْضهجذ  منهج
لُضٻ ثْضٔهٌ ثٖضجٌٜز ؼٌثء ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثټهّصريي وثٖضصىث٘پ ثټيي ًٵىٿ خه ٠ريثن شفجټٲ
ثټرش خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز.
وأٸو ثٖضٙوً ٨وٿ وؼىه أي لّجبٌ خرشًز خجِصعنجء أرضثً ولّجبٌ مجهًز ٰجهـز ...منىهج ً أن
ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ـؽز شٕهو ًىمٌج ً ثټ٩رشثس من ثټ٭جًثس ثٖضّصمٌر من ٴدپ
٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وٴو ٔهوس شٽٺ ثٖضوًًٌجس ٨وهث ً من ثٖضؽجًٍ ثټىـٌٕز ثټصٍ ثًشٹدهج ٠ريثن
ثټ٩وو أهس إٗض نَوؿ ٸجمپ ټٽّٹجن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَ ٢ضنظ أبْ ٛؾطإ

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز أًـذ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مٌٸَ "أخى
نٕ١جن" ٍض من١ٵز خىِجن خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر اعتٗزاف َٓاطل َتفضق ١يف قافظ ١ايبٝنا٤

[/10أكجىةس ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ٍض وٴض مصألٌ من مّجء أمْ ثټؽم٩ز ٘٨ض مفجٰ٥ز
ثټدٌٝجء مّصهوٰج ً منٕآس ٨جمز ولج٘ز ممج شّدذ ٍض أرضثً خرشًز ومجهًز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خجټدٌٝجء "إن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض ٨ور ٬جًثس
٘٨ض أـٌجء ِٹنٌز مصٱٌٴز خموًنز ثټدٌٝجء وموًًٌز مٹريثُ".
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ وثهي مٕ٩دز خموًًٌز مٹريثُ ممٽٱج همجًث ً وأرضثًث ً
خممصٽٹجس لج٘ز وِدذ ً٨دج ً وَٰ٨ج ً ټٓض٠ٱجٻ وثټنّجء.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َؾضٚع ايهٗضبا ٤مبزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/10أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه مرشو ٧ثټٹهٌخجء خموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأٸو مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه
ثِصهوٯ مرشو ٧ٸهٌخجء خموًًٌز ـٌوثن ،مٕريث ً إٗض أن ثٖضرشو ٧همٌ خجټٹجمپ م ٪ؼمٌ ٪مفصىًجشه
وأؼهَشه.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ًص٩مو ومني خوء ٨ووثنه ٘٨ض ثټٌمن ثِصهوثٯ ثٖضنٕآس
ثټفٌىًز من مف١جس ثٖضجء وثټٹهٌخجء وثټنٱ ،٢مدٌنج ً أنه همٌ ثټ٩وًو من مف١جس ثټٹهٌخجء وثټنٱ٢
ٍض ثٖضوًًٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜبين َطض مبشافظ ١فٓعا٤

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ مًَ٨ز ٍض
من١ٵز ثٖضّجؼو خعُضظز ٘ىثًًن ممج أهي إٗض إـوثط أرضثً مجهًز خجٖضًَ٨ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ايعافُ ١فٓعا ٤فزراً ٜٚغتٗزف َٓطك ١اؿفا٤

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٤هٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خعُضظز ٘ىثًًن من١ٵز ثټفٱجء ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ثٖضصىث٘پ ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ٍض ًىمه ثټىثـو
وثټصّ٩ني خ٩و ثٖضجبز أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ٍض
ٔجً ٧لىَضن.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠طفًتني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢فعز٠

[/10أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر و٠ٱٽصجن ثټٌىٿ خ٭جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ
خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر و٠ٱٽصني وشومري منَٻ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټؽرير خموًًٌز ٸصجٯ.

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصات٘ عًَ ٢ز ١ٜٓايؾضم مبشافظ ١سَاص

[/10أكجىةس ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ىمجً مّصهوٰج ً خ٭جًر موًنز ثټرشٳ
خموًًٌز ؼدپ ثټرشٳ.
وأوٜفض مٙجهً أمنٌز خجٖضوًًٌز أن ثټ٭جًر أهس إٗض شومري منَٻ خجټٵٌح من إهثًر أمن ثٖضوًًٌز
وإټفجٳ أرضثً خجټ٩وًو من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر ټهج .وټم شرش ثٖضٙجهً ٨ن وٴىٜ ٧فجًج أو
إ٘جخجس.
وٸجنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ٴدپ ٨ور ثًجٿ موًنز ثټرشٳ خ٩ور ٬جًثس أهس إٗض شومري منَٻ
وإ٘جخز ٨وه من ثْضٔمجٗ وإټفجٳ أرضثً خجټ٭ز ٍض ٨وه من ثٖضنجٍٻ ٍض ثٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

اصتفاع عزر ؽٗزا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٛم ؽعيب مبزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/10أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټّىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز مٌثن
خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور إٗض ظُضظز ٔهوثء خٌنهم ٠ٱپ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ـٌٙٽز ثټٕهوثء ثټيًن ِٵ١ىث
خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ټّىٳ ٔ٩دٍ خمن١ٵز مٌثن خفٌوثن ثًشٱ٩ض إٗض ظُضظز ٔهوثء خٌنهم
٠ٱپ ..مٕريث ً إٗض أن ٨وهث ً من مفُضس ثٖضىث٠نني ثټصؽجًًز شٽٱض خجټٹجمپ إٜجٰز إٗض شومري منَٻ
خؽىثً ثټّىٳ ثټٕ٩دٍ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 88جًر ٘٨ض من١ٵز ثټدٵ ٪ووثهي آٻ أخىؼدجًر
خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض شومري منَټني وإ٘جخز مىث٠نني ثظنني خؽٌوؿ.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض من١ٵز أٻ مؽو ٧خموًًٌز
خجٴم ،و٬جًشني ٘٨ض ِىٳ ثٖضهجىً ،وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز مفٝز خموًًٌز ِفجً أهس إٗض
شومري منَٻ مىث٠ن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملٓاطل ٚأسٝا ٤عهَٓ ١ٝتفضق ١مبشافظ ١تعظ

[/10أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ش " َ٩إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وث٘پ ثِصهوثٰه ٖضنج٠ٶ
وأـٌجء ِٹنٌز مصٱٌٴز خجٖضفجٰ٥ز".
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬ 6جًثس ٘٨ض
وـٍ ثټُّضٻ وثټٝدجح ،ٸمج ٔن أٸعٌ من ٬ 45جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ
ؼجم٩ز ش َ٩وخري خجٔج
ّ
وأـٌجء ِٹنٌز خموًنز ش َ٩مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أ٠ٽٶ ٴنجخپ ٜىبٌز ٘٨ض موًًٌز ثټىثٌٍ٨ز ،ٸمج ٔن ٨وهث ً
من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز خجح ثٖضنوح خ٩و مفجوټز ٍـٲ ٰجٔٽز ټٵىي ثټ٩ووثن ٘٨ض ثٖضن١ٵز.

ايطريإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف َٓطك ١فر عطإ

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨ووثنه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خّٽّٽز من ثټ٭جًثس،
مّصهوٰج ً ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ٰؾ ١٨جن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩رشر ٘ىثًًن وٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً ،مج أهي إٗض
شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټعجنٍ وثټصّ٩ني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوٯ
أًٝج ً ٰؽٌ ثټٌىٿ من١ٵز ـٍ ِ٩ىثن ثِضهٽز خجټّٹجن ټٽٌىٿ ثټعجنٍ ٘٨ض ثټصىثذ  خ٩و ثن ٸجن ٴو
ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ٰؽٌ أمْ ،مج أهي إٗض شرضً منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  97غاص ٠د ١ٜٛعًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/10أكجىةس ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ أٸعٌ من ٨رشًن ٬جًر ؼىًز إِصهوٰض منج٠ٶ
مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من ٨رش ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ مّصهوٰج ً منج٠ٶ ٸىٰپ وثټَوً وثټم ٢ثټ٩جٿ وؼدپ هٌُضن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ
ثْضرشثٯ وثټٱجو وشدز ثٖضٙجًًز وثټؽٱٌنز ؼنىخٍ موًنز مأًح ممٽٱج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض مَثً٧
ثٖضىث٠نني ومنجٍټهمَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثْضخجشيش ثٖض٩جهي ـٽٶ خ٩ٽى منمٱٍ ٞض ِمجء ثٖضوًنز
وثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر ټهج.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني ٚدضح آخض ٜٔبػاصات يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/10أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وؼٌؿ ٨رشر آلًٌن ٍض ِٽّز ٬جًثس مٹعٱز ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ظُضظز مىث٠نني ثِصٕهووث وؼٌؿ
لمّز ألًٌن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضن١ٵز ثٖضهجىً خموًًٌز ِفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىث٠نني ثظنني ثِصٕهوث وؼٌؿ ٨وه آلٌ ٍض ٴٙٲ ؼىي مٹعٲ ثِصهوٯ
من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن إٜجٰز إٗض شومري منَټني وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثْضلٌي ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢بين َطض مبشافط ١فٓعا٤

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ من١ٵز
ثټٙدجـز خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ،مج أهي ثٗض ـووط أرضثً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر ققف ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف َٓاطل فر عطإ ٚاؿفا
ٚايتشضٜض

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء أمْ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ٰؾ ١٨جن خموًًٌز ثټّد٩ني ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ  خّٽّٽز ٬جًثس ٨نٌٱز
وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴو ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ٤هٌ أمْ ،مج أهي إٗض شرضً
٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټعجنٍ وثټصّ٩ني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوٯ
أًٝج ً من١ٵز ثټٙدجـز ٘٨ض ثٖضولپ ثټ٭ٌخٍ ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،ٸمج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
خعُضظز ٘ىثًًن ٨نٌٱز من١ٵز ثټفٱجء ونٵم ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ٍض ثټّج٨جس ثْضوٗض من ٰؽٌ ثټٌىٿ من١ٵز
ثټصفًٌٌ ثٖضٹص٥ز خجټّٹجن ٍض ٴٽذ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خأًخ٩ز ٘ىثًًن ٨نٌٱز ممج شّدذ ٍض أرضثً
خجټ٭ز خجٖضنجٍٻ وثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز وثټ٩جمز وثٖضفُضس ثټصؽجًًز.

َزٜض َهتب ايقش ١عذ A١ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ رَض <= َضفكاً فشٝاً

[/12أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٴجٻ موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن خمفجٰ٥ز ـؽز ثټوٸصىً أًمن أـمو ميٸىً " أن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم شّدذ ٍض إـوثط أرضثً مدجرشر و٬ري مدجرشر ٘٨ض ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ ٍض
ثٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق ثټوٸصىً ميٸىً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثْضرضثً ثٖضدجرشر ثټصٍ أـوظهج
ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ٘٨ض ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ شمعٽض ٍض شومري  65مٌٰٵج ً ٘فٌج ً خجټٵٙٲ خجٖضوٌٰ٩ز
وثټ١ريثن ؼمٌ٩هج شٵٍ ٪ض موًًٌجس ـٌ ٛومٌوي وخٹٌپ ثٖضري.
وٴجٻ ثټوٸصىً أًمن ميٸىً "إن شٽٺ ثٖضٌثٰٶ شىٍ٨ض ٘٨ض ظُضظز مّصٕٱٌجس ـٹىمٌز وأًخ٩ز
مّصٕٱٌجس لج٘ز خجٔضٜجٰز ثٗض ظمجنٌز مٌثٸَ ٠دٌز ـٹىمٌز وأًخ٩ز مّصى٘ٱجس لج٘ز و 88
وـور ٘فٌز ـٹىمٌز و  48وـور شجخ٩ز ټٽٵ١ج ٧ثټمجٗ ٔمٽض ٌ٨جهثس ٠دٌز وممجٍن أهوًز
وممصربثس ٠دٌز".
وأٜجٯ" ٸمج شّدذ ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٍض إـٌثٳ ٌِجًشٍ إِ٩جٯ من لُضٻ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثٖضدجرش ټهمج ٍض ـٌ ٛوخٹٌپ ثٖضري و نؽم ٨ن ىټٺ ثټ٩مپ ثټىـيش ثِصٕهجه ِجبٶ إـوي
ثټٌّجًشني وإ٘جخز أًخ٩ز ٨جمٽني ٘فٌني آلًٌن".

يوميات العــدوان

وخني أن ثْضرضثً ٬ري ثٖضدجرشر ثټصٍ أ٘جخض ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ خجٖضفجٰ٥ز شمعٽض ٍض أن ثټى ٪ٜثْضمنٍ
ثټيي ٌٰٜه ثټ٩ووثن شّدذ ٍض م٭جهًر  76ٸجهًث ً من ثټٹىثهً ثټ١دٌز ثْضؼندٌز خجٖضفجٰ٥ز من
ممصٽٲ ثٖضّصٕٱٌجس ثټفٹىمٌز وثټمج٘ز ثْضمٌ ثټيي أوؼو نٵٙج ً ٸدريث ً ٍض ٨وه ثټٹىثهً ثټ١دٌز
ثټصمٌٙٙز ٍض مّصٕٱٌجس ثٖضفجٰ٥ز.
وٴجٻ ":ٸمج شّدذ ثټ٩ووثن وثټفٙجً ثټؽجبٌ ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټى٠ن خٌث ً وخفٌث ً وؼىث ً ٍض إـوثط
نٵ ٚٸدري ٍض ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ٍض ثٖضّصٕٱٌجس خمج ٌٰهج مفجټٌپ وأهوًز مٌىض ثټٱٕپ
ثټٹٽىيُٰٝ ،ضً ٨ن أن ٔفز وثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ٍض ثټّىٳ وثن٩وثٿ ثټٹهٌخجء ثټ٩جمز ٴو أهي
إٗض شىٴٲ خ ٞ٩ثٖضّصٕٱٌجس ٨ن ثټ٩مپ ټ٩وٿ ٴوًشهج ٘٨ض شٕ٭ٌپ مىټوثس ثټٹهٌخجء ثټصجخ٩ز
ټٽمّصٕٱٌجس ومٌثٸَ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي".
وأٔجً موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٙفز خفؽز إٗض أن ثن٩وثٿ ثټدنًَن ؼ٩پ ثٖضّصٕٱٌجس ٨جؼَر ٨ن شفًٌٺ
ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ ټنٵپ ثٖضٌىض ثٖضفصجؼني ِىث ًء هثلپ ثٖضفجٰ٥ز أو إٗض لجًؼهج أو ثټؽٌـى من
ٜفجًج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.
ؤوه موًٌ مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن خفؽز ٘٨ض رضوًر ثٔضرسث ٧خو٨م مٹصذ ثټٙفز
وثٖضّصٕٱٌجس خٹمٌجس ٸجٌٰز من ثْضهوًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ولٙى٘ج ً أهوًز ثټ٩مٽٌجس وثټصموًٌ
ومفجټٌپ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽىي خجٔضٜجٰز ټٓضهوًز ثٔضِ٩جٌٰز أو ثٖضنٵير ټٽفٌجر ،وٸيث رس٨ز شىٰري ثـصٌجػ
ثٖضّصٕٱٌجس وثٖضٌثٸَ ثټ١دٌز من ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز (ثټوًَٻ+ثټدرتوٻ) ټٝمجن شٕ٭ٌپ مىټوثس
ثټٹهٌخجء وٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ خجٖضّصٕٱٌجس.
وأٸو ـجؼز ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ ثٖضجِز إٗض شىٰري ثْضؼهَر ثټ١دٌز ثټنجٴٙز ټصٕ٭ٌپ ثٖضمصرب ثٖضٌٸَي
وخنٺ ثټوٿ خجٖضفجٰ٥ز ،وًٰو مٹصذ ثټٙفز خمج َضًٵپ ٨ن ٨رش ٌِجًثس إِ٩جٯ ؼوًور م ٪شىٰري
ثټنٱٵجس ثټصٕ٭ٌٽٌز ثټُضٍمز ټص٭ٌ١ز ثټ٩ؽَ ٍض ٌِجًثس ثَضِ٩جٯ ٍض ثٖضوًًٌجس وثٖضّصٕٱٌجس.
ونىه ثټوٸصىً ميٸىً خرضوًر شىٰري ثټو٨م ثٖضجذ  ټصٌّري ـىثذ  ٨رشًن ًٌٰٵج ً من ثټٱٌٳ ثټ١دٌز
ثٖضصنٵٽز أو ثټٌ٩جهثس ثٖضصنٵٽز ټص٭ٌ١ز ثـصٌجػ ثټنجٍـني من ثټمومجس ثټ١دٌز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ ًىؼو
خهج نجٍـىن ،وٸيث ه٨م ثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ خمدجټٮ إٜجٌٰز من ثٖضٌَثنٌز ثټصٕ٭ٌٽٌز ټٽمٌثٰٶ ثټٙفٌز
ٖضىثؼهز ثَضـصٌجػ ثٖضصَثًو ټٽمومجس ثټ١دٌز نصٌؽز ٸعٌر ثټؽٌـى وثٖضٙجخني وثٖضٌىض وټص٭ٌ١ز
ثټ٩ؽَ نصٌؽز ثنمٱج ٛثًٌثهثس ثټو٨م ثټٕ٩دٍ ټٹعري من ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز مج ًرتشذ ٘٨ض ىټٺ ٨وٿ
ثټٵوًر ٘٨ض رشثء ثـصٌجؼجس هيه ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز من ثْضهوًز وثټص٭يًز وثټن٥جٰز و٬ريهج من نٱٵجس
ثټصٕ٭ٌپ.
ټٹپ من وٍثًر ثټٙفز
ووؼه موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن خفؽز نوث ًء إنّجنٌج ً ٨جؼُضً ٍ
ثټ٩جمز وثټّٹجن وثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خجٖضفجٰ٥ز وٸيټٺ ؼمٌ ٪ثٖضن٥مجس ثټ١دٌز وثٔضنّجنٌز ثټووټٌز
ټرس٨ز شٵوًم ثټو٨م وثٖضّجنور ټٽٵ١ج ٧ثټٙفٍ خجٖضفجٰ٥ز وثټيي أؤٺ ٘٨ض ثَضنهٌجً مج ٴو ًؤهي
إٗض شىٴٲ ثټمومجس ثټ١دٌز ثټُ٩ضؼٌز وثٔضِ٩جٌٰز وٴو ًٙپ ثټرتثؼ ٪ثٗض شوهىً ثټمومجس ثټٙفٌز

يوميات العــدوان

ثټٌوشٌنٌز معپ ثټصفٙني وثټٙفز ثَضنؽجخٌز وؼمٌ ٪لومجس ثټٌ٨جًز ثټٙفٌز ثْضوټٌز ثٖضصمعٽز ٍض
خٌنجمؾ م٩جټؽز ِىء ثټص٭يًز وخٌنجمؾ مٹجٰفز ثٖضُضًًج و٬ريهج من ثټربثمؾ ثټٙفٌز ثْضلٌي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/12أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِد٬ ٪جًثس
ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ،إٜجٰز إٗض ٬جًشني ثِصهوٰصج ؼدپ ثټٕدٹز خمن١ٵز خنٍ
م٩جى وأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ِجټم خٹصجٯ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٲ ٌِجًر ْضـو ثٖضىث٠نني ٍض ثټم٢
ثټ٩جٿ خموًًٌز خجٴم وأندجء ٨ن إ٘جخجس.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ،ومن١ٵز آٻ ٴٌثه
خموًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض شومري منَٻ وشرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َزٜضٜيت ايًشٚ ١ٝاملضاٚع ١مبشافظ ١اؿزٜز٠

[/12أكجىةس ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټٽفٌز ٔمجٻ مفجٰ٥ز ثټفوًور وموًنز
ثٖضٌثو٨ز رشٳ ثٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدج) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٍض ٴًٌز
ثټ٩ٽىي ،مٌٸَ ثٔضنَثٻ ثټّمٹٍ ثټصجخ ٪ټٽهٌةز ثټ٩جمز ټٽمٙجبو ثټّمٹٌز وهمٌ ثټهنؽٌ ثټمجٗ
خجٖضٌٸَ وثټّىً و٨وهث ً من ٴىثًح ثټٌٙجهًن.
وٸٕٲ ثٖضٙوً ٨ن ثټمّجبٌ ثټصٍ ټفٵض خجټٵ١ج ٧ثټّمٹٍ ؼٌثء ثټٵٙٲ خنفى  61مٽٌىن ًًجٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مًَ٨ز خمن١ٵز وثٴٌ خىثهي ِهجٿ
موًًٌز ثٖضٌثو٨ز ،مج أهي إٗض شومري شٽٺ ثٖضًَ٨ز وثْضهوثس ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓؾآت عاَٚ ١خاف ١مبشافظ ١ايبٝنا٤

[/12أكجىةس ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
وث٘پ ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ٨ووثنه ثټٌىٿ ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ،مّصهوٰج ً منٕآس ٨جمز ولج٘ز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس موًًٌز مٹريثُ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ ٰؽٌ ثټٌىٿ من١ٵز خٌٸجن ثٖضفجىًز ټ٩ٵدز ظٌر
ثَضِرتثشٌؽٌز ،لٽٱض همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖضن١ٵز ..مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ ٤هٌ ثټٌىٿ ًأُ
٨ٵدز ظٌر وثټ٭ىٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملٓاطل كتًف ١مبشافظ ١تعظ

[/12أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوثٰه ٖضنج٠ٶ ممصٽٱز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثٖضٹعٱز ٘٨ض من١ٵز خري خجٔج ومن١ٵز ىخجح ومٌنجء ثٖضمج وخجح ثٖضنوح ،مج أهي إٗض
شرضً منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ ٴٙٱه ثټ٩نٌٲ ٘٨ض خجح ثٖضنوح ومن١ٵز
ىخجح ٍض مفجوټز ٔضِنجه مٌشَٴصه ثټيًن ٰٕٽىث ٍض ٸپ مفجوَضشهم ټٽصٵوٿ إٗض خجح ثٖضنوحَ ..ضٰصج ً إٗض أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مٌنجء ثٖضمج خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز.

طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر اعتٗزاف عزر َٔ املٓاطل مبشافظ ١فعز٠

[/12أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء ثټٌىٿ ثِصهوثٰه ټ٩وه من ثٖضنج٠ٶ وثٖضوًًٌجس خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨جوه
ٴٙٱه ثٖضٹعٲ مّجء ثټٌىٿ ټٌّصهوٯ من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز خ٩وه من ثټ٭جًثس مج
أهي إٗض إ٘جخز ظُضظز ثٔمجٗ خٌنهم ٠ٱپ إ٘جخصه خجټ٭ز ،إٜجٰز إٗض ٔن لمْ ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ
ٔىـ١ز خموًًٌز ٬مٌ ثټفووهًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ًوٜز ثټٕهوثء خمن١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ
خأًخ٬ ٪جًثس ،إٜجٰز إٗض ٔن أًخ٬ ٪جًثس ألٌي ٘٨ض من١ٵز ٠مٌز ٍض موًًٌز خجٴم مج أهي إٗض
إـوثط أرضثً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز وثهي ُ٨ضٯ ثټصجخ٪
ٖضوًًٌز ِفجً.

يوميات العــدوان

َٓظُ ١ايعف ٛايزٚيٖٓ A١ٝاى سادًَ ١ش ١إلدضا ٤ؼكٝل باْتٗانات ؼايف ايعزٚإ يف
ائُٝ

[/12أكجىةس ]6102/جنيف ـ طتأنح:
أٸوس من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز رضوًر إؼٌثء شفٵٌٶ مّصٵپ وٰ٩جٻ ٍض ثٔضنصهجٸجس ثټصٍ ثًشٹدهج
شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ٍض ثټٌمن َ ..ضٰصز إٗض وؼىه أهټز هثم٭ز شؤٸو ثٔضِصمٱجٯ
خفٌجر ثٖضونٌني من ٴدپ هيث ثټصفجټٲ وثټيي أ٨ٽن مونج ً خأٸمٽهج أهوثٰج ً ّ٨ٹًٌز.
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض خٌجن نرششه وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ " :إنهج وظٵض إنصهجٸجس وممجټٱجس ل١رير ټٽٵجنىن
ثَضنّجنٍ وأهټز هثم٭ز ٘٨ض ثشدج ٧شفجټٲ ثټفٌح ٘٨ض ثټٌمن أنمج٠ج مًًَز من ثټ٩مٽٌجس ثټؽىًز
وثټصٍ شؤٸو ثَضِصمٱجٯ خفٌجر ثٖضونٌني ٍض ثټ٩وًو من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز".
وأٸوس أن ثټ٩وًو من ثټرضخجس ثټؽىًز شٙپ إٗض ـو ؼٌثبم ثټفٌح ٸجټصٍ ثِصهوٰض أ٠ٱجَض ً ٸجنىث
ًٽ٩دىن لجًػ منجٍټهم وأ٠ٱجَض ً نجبمني ٍض منجٍټهم مج ًؤٸو ثټفجؼز ثٖضٽفز ټصفٵٌٶ مّصٵپ وٰ٩جٻ
ټُضنصهجٸجس ثټصٍ و٘ٱصهج خجټؽٌّمز.
وأٔجًس ثټ٩ٱى ثټووټٌز إٗض أن خجـعٌهج وؼووث أهوثس منَټٌز وټ٩ذ ثْض٠ٱجٻ وٸصذ وأوثنٍ ٠هٍ من
خني ثْضنٵجٍ ٛض ٨ور منج٠ٶ َض شىؼو ٌٰهج أي ُ٨ضمز ٘٨ض أِٽفز أو أٌٔجء ّ٨ٹًٌز ًمٹن ثټ٩عىً
٨ٽٌهجُٰٝ ،ضً ٨ن ٨وٿ وؼىه أي أهټز ألٌي شٕري إٗض أن ثٖضنجٍٻ ثٖضّصهوٰز ٸجنض هوٰج ً ّ٨ٹًٌج ً
مرشو٨جً.
وأوٜفض ثٖضن٥مز أن أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض ثْضٴپ  ،ـٵٵض ٌٰهج  ،هجؼمض ٴىثس ثټصفجټٲ منجٍٻ
أٸعٌ من مٌر مج ًىـٍ خأنهج ٸجنض أهوثٰج ً مٵٙىهر ٘٨ض ثټٌ٬م من ٨وٿ وؼىه أي هټٌپ أنهج ٸجنض
شّصموٿ ْضٌ٬ثّ٨ ٛٹًٌز.
وټٱصض ثٖضن٥مز ٍض خٌجنهج إٗض أنهج وظٵض ثِصموثٿ ثټصفجټٲ ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ټٽٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز
ثٖضفٌمز هوټٌج ً ٍض ٘٩ور ٔمجٻ رشٳ ثټٌمن ٍض ٬ 84جًر مج أهي إٗض مٵصپ نفى  811مونٌج ً خٌنهم
٠ 59ٱُضً خني ٔهٌي مجًى وًىټٌى ثٖضجٌٜني ،مج ًؤٸو ثټفجؼز أًٝج ً ټىٴٲ ٨مٽٌجس نٵپ خٞ٩
ثْضنىث ٧من ثْضِٽفز.
وه٨ض ثٖضن٥مز ٍض هيث ثټٙوه إٗض وٴٲ ٨مٽٌجس نٵپ ثْضِٽفز وثټيلجبٌ ثټصٍ ثِصمومض ٍض ثًشٹجح
ثنصهجٸجس ټٽٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ  ْضٝ٨جء ثټصفجټٲ ثټيي شٵىهه ثٖضمٽٹز ثټّ٩ىهًز و٘٨ض وؼه
ثټمٙىٗ ،ثټٵنجخپ من ِٽّٽز  MK (MARK) 80و٬ريهج من ثټٵنجخپ ثٖضمٌصز وثټ١جبٌثس ثٖضٵجشٽز
وثٖضٌوـٌجس ثټٵصجټٌز وأؼَثبهج ومٹىنجشهج ثٖضٌشد١ز خهج.
وثٔجًس ٍض خٌجنهج ثٗض إِصمٱجٯ ثټصفجټٲ ثټّ٩ٹٌي ٘٨ض ثټٌمن خفٌجر ثٖضونٌني خ٩ومج ث٨ٽنض ثٖضمٽٹز
ثټّ٩ىهًز ثټصٍ شٵىه ثټصفجټٲ ٨ن مون خأٸمٽهج خأنهج أهوثٯ ّ٨ٹًٌز ـٌغ ً٨ ٌٖ٩رشثس ثِضَضٯ
من ثٖضونٌني ،مج ً٩و ثنصهجٸج ً ټٽٵجنىن ثټووذ .
وٴجټض ٸدرير مّصٕجًي من٥مز ثټ٩ٱى ثټووټٌز هونجشٌُض ًوٰريث ٍض هيث ثټٙوه "إن شٌ٩ني منج٠ٶ
وثِ٩ز ،ىثس ثټٹعجٰز ثټّٹجنٌز ثټ٩جټٌز ٸأهوثٯ ّ٨ٹًٌز وشٹٌثً ثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضونٌني هٍ

يوميات العــدوان

أمعٽز شٹٕٲ ٨ن ٰٕپ ٘جًك ټٵىثس ثټصفجټٲ َضشمجى ثَضـصٌج٠جس ثټٹجٌٰز ټصؽنذ ثټمّجبٌ ثٖضونٌز
ٍض ثْضًوثؿ ٸمج هى م١ٽىح خمىؼذ ثټٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ "..
وأٸوس أن "َضمدجَضر ثټ٩جټم ٖض٩جنجر ثٖضونٌني ثټٌمنٌني ٍض هيث ثټرصث ٧أمٌ مٌو. "٧
وأٔجًس ٍض هيث ثټٙوه إٗض ٰٕپ مؽٽْ ـٵىٳ ثٔضنّجن ٍض ثْضمم ثٖضصفور ثْضِدى ٧ثٖضجيض خجشمجى
ٴٌثً ـىٻ إؼٌثء شفٵٌٶ هوذ  ٍض ثَضنصهجٸجس ٍض ثټٌمن  ..م٩صربر ىټٺ أـوط إلٱجٳ ٍض ِٽّٽز من
ثٔضلٱجٴجس ثټصٍ ًديټهج ثٖضؽصم ٪ثټووذ  ٖض٩جټؽز ثٔضُٰضس ثټصجٿ من ثټ٩ٵجح ٖضٌشٹدٍ ثَضنصهجٸجس
ثټم١رير ٍض ثټٌمن.
ولصمض ثٖضّصٕجًر خمن٥مز ثټ٩ٱى خجټٵىٻ "ټٵو ِجهم ثن٩وثٿ ثٖضّجءټز ټٓضٍمز ثٖضصٱجٴمز ومج ټم
ًٵوٿ ثټؽنجر ټٽ٩وثټز ٘٨ض ؼٌثبمهمّٰ ،ىٯ شّصمٌ م٩جنجر ثٖضونٌني".

 ًَٕٛٝ ><7رٚالص ايتهًف ١ايتكزٜض ١ٜاألٚي ١ٝألمضاص ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١فٓعا٤

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ مفجٰ٘ ٦ن٩جء ـنني ٴٌ١نز إن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ثْضوټٌز ټٓضرضثً ثټصٍ لٽٱهج ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز ٍض ؼجنذ ثٖضؤِّجس وثٖضنٕآس ثټفٹىمٌز شٵوً خمدٽٮ  751مٽٌىن هوَضً.
وأوٜق ثٖضفجٰ ٦ٴٌ١نز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ثْضوټٌز ْضرضثً ثټ٩ووثن
٘٨ض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء خفّذ ثټٽؽجن ثٖضٹٽٱز خيټٺ ٴوًس خمدٽٮ  751مٽٌىن هوَضً خ٩و  61خجٖضجبز
من ٨مٽٌز ثټصٵٌٌم ثټصٍ ٴجمض خهج ومج شَثٻ ثټٽؽجن ثټٱنٌز ثٖضمصٙز شىث٘پ ٨مٽهج.
وأٜجٯ " إن ٨مٽٌز ثټصٵٌٌم مج شَثٻ مٵصرصر ٘٨ض ثٖضٙجټق ثټفٹىمٌز من موثًُ ومٌثٸَ ٘فٌز
وًٍثٌ٨ز ومؽم٩جس ـٹىمٌز ومّجؼو وٌ٠ٳ وؼّىً ولَثنجس مٌجه وأخٌثػ ثشٙجَضس" ..مٕريث ً
إٗض أن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ِصصٝج٨ٲ ٸعريث خ٩و ٜم ثْضرضثً ثټمج٘ز إٗض ؼجنذ ثټفٹىمٌز وٴجخٽز
ټُضًشٱجٍ ٧ض ٤پ ثِصمٌثً ثټ٩ووثن .
وأٸو ثٖضفجٰ ٦ٴٌ١نز أنه ٌِصم ًٰ ٪ثټ٩وًو من ثټٵٝجًج ٨رب ثٖضفجٸم ثټووټٌز ٜو هوٻ ثټ٩ووثن ثټصٍ
ثِصدجـض ثټٌمن أًٜج ً وإنّجنج ً ٍض ثنصهجٷ ٘جًك ټٹپ ثْضٌ٨ثٯ وثٖضىثظٌٶ ثټووټٌز.

اعتؾٗار ; ْغاٚ ٤طفًني ٚدضح = آخض ٜٔيف غاصات يطريإ ايعزٚإ عً ٢عزر َٔ َزٜضٜات
فعز٠

[/12أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس  2نّجء و٠ٱُضن وؼٌـض  2ألًٌجس وًؼُضن إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ وثٖضوًًٌجس خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن أًخ ٪نّجء ثِصٕهون و٠ٱٽني
وؼٌـض أًخ ٪ألًٌجس وًؼُضن آلٌثن إظٌ شؽوه ثټٵٙٲ ثٖضٹعٲ ټ١ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه
٘٨ض ٨وه من منج٠ٶ ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض من١ٵز
٠مٌز خموًًٌز خجٴم أهس إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر و٠ٱٽني وإ٘جخز ثظنني إلًٌن خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ،إٜجٰز
إٗض شومري منَټهمج خجټٹجمپ.
وټٱض ثٖضٙوً أًٝج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز خنٍ ٌ٬خجن خموًًٌز ِجٴني
خ٩وه من ثټ٭جًثس  ،أهس ثٗض ثِصٕهجه  4نّجء وإ٘جخز  2ألًٌجس.
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬ 81جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ً٬جٰز
خموًًٌز مؽَ أهس إٗض شومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ وشرضً ألٌي ،و ٬ 5جًثس ألٌي ثِصهوٰض منج٠ٶ
مصٱٌٴز خموًًٌز ًثٍؿ ،إٜجٰز إٗض ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ٨مجً أهس إٗض شومري منَٻ
وإشُضٯ ٨وه من مَثً ٧ثٖضىث٠نني.

 @7ؽٗٝزاً  >ٚدضس ٢دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜدشاْ ١مبشافظ ١فٓعا٤

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ـٙو ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن أًوثؿ ٔ 91هٌوث ً مونٌج ً و 7ؼٌـى من أخنجء
موًًٌز ؼفجنز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء مني خوء ثټ٩ووثن ثټؽجبٌ.
وأٸو أمني ٨جٿ ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضوًًٌز مفمو ثټدٕجًي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  89مىث٠نج ً
ثِصٕهووث وؼٌؿ ِصز آلٌون ٍض ًىٿ وثـو إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي هثً ثټرشًٲ
أوثلٌ ٔهٌ مجًى ثٖضجيض ٌٰمج ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ آلٌ ٍض ٬جًر م٩جهًز ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ؼرس ثټّهمجن ٍض ِدصمرب ثٖضجيض.
وٴجٻ ثټدٕجًي" :إن ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٠ىثٻ أٸعٌ من ِصز أٔهٌ شّددض ٍض إشُضٯ
ثټ٩وًو من ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز وثټٌ١ٳ وشرضًس ٘٨ض إظٌهج ثټ٩رشثس من ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز".

طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ غاصات٘ عًَ ٢ز ١ٜٓاؿزٜز٠

[/12أكجىةس ]6102/الحديدة  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًثشز ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټفوًور مّصهوٰج ً مًَ٨ز "منٌٲ" ؼىثً مٕجًً ٪مٌجه
ثټفوًور.
ٸمج ٴٙٲ ٰؽٌ ثټٌىٿ ثټؽمجًٷ خجټٵٌح من ؼىټز ثټٙوٯ ٍض ٔجً ٧ؼٌَثن خموًنز ثټفوًور ممٽٱج ً
همجًث ً ٸدريثً.

يوميات العــدوان

َزٜض َهتب تضب ١ٝأَاْ ١ايعافَُ 8;< A١زصع ١تنضصت دضا ٤ايعزٚإ ايػاؽِ تهًف١
إعار ٠تأًٖٗٝا  ًَٕٛٝ :=9صٜاٍ

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح :زيام محمد مخشف
ٴجٻ ًبٌْ ټؽنز ـرص ثْضرضثً ثټص٩ٽٌمٌز وثټرتخىًز موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خأمجنز ثټ٩ج٘مز
٘ن٩جء مفمو ٨دوهللا ثټٱٝيل إن نفى  825موًِز من موثًُ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټفٹىمٌز
شرضًس خٱ٩پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټدُضه.
وأوٜق ثټٱٝيل ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٽؽنز ثټٱنٌز ثٖضصمٙٙز ثټصٍ ٔٹٽض
ټفرص ثْضرضثً وثټمّجبٌ ثټصٍ ټفٵض خجٖضنٕآس وثٖضٕجًً ٪ثټص٩ٽٌمٌز وثټرتخىًز وموثًُ ثټ٩ج٘مز
٘ن٩جء ِؽٽض شرضً ـىثذ   825موًِز من إؼمجذ  موثًُ ٘ن٩جء ثټفٹىمٌز ثټدجټٮ ٨وههج نفى
 411موًِز ؼٌثء ثِصمٌثً ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ٘ن٩جء وثټٌمن.
وأٔجً إٗض أن أرضثً ٴٙٲ ثټ٩ووثن ٘٨ض موثًُ ثټ٩ج٘مز ؼَبٌز ـٌغ شصٱجوس نّذ ـؽم ثټرضً
من موًِز إٗض ألٌي خفّذ مىٴ ٪ثٖضوًِز ،وأن شٹٽٱز إ٨جهر شأهٌپ وشٌمٌم وٌ٘جنز ثٖضوثًُ
ثٖضصرضًر ًٙپ إٗض  464مٽٌىنج ً و 511أټٲ ًًجٻ.
وؼوه ثټٱٝيل إهثنصه ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ ثټيي ًّصهوٯ ٸپ مٵوًثس ثټٕ٩ذ
ثټٌمنٍ وخنٌصه ثټصفصٌز خمج ٌٰهج ثٖضوثًُ وثټؽجم٩جس وثٖض٩جهو ثټٱنٌز هون مٌث٨جر ټفٌمز هيه
ثټرصوؿ ثټص٩ٽٌمٌز وثټ٩ٽمٌز.
وأٸو أن ٴٙٲ وشومري ثٖضوثًُ ورصوؿ ثټ٩ٽم ًوٻ ٘٨ض همؽٌز وـٵو ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
ثټٌمن ؤ٩دهج ثټٙجمو.
ٌٰمج ًص٩ٽٶ خمى٨و خوء ثټ٩جٿ ثټوًثيس ثټؽوًو  .. 4186 / 4185أوٜق ثټٱٝيل أن ټٵج ًء شٕجوًًج ً
ً٩ٵو ٬وث ً ثْضًخ٩جء خٙن٩جء خٌبجِز نجبذ وًٌٍ ثټرتخٌه وثټص٩ٽٌم ثټوٸصىً ٨دوهللا ثټفجموي ٖضوًٌي
مٹجشذ ثټرتخٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ومفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز ٌِنجٴٖ ثَضِص٩وثهثس وثټرتشٌدجس
ثٖضصٙٽز خدوء ثټ٩جٿ ثټوًثيس ثټؽوًو  ،وثټيي ٸمج هى مٵٌ ٍض ثټّجخٶ من ٴدپ وٍثًر ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم
ٍض  81أٸصىخٌ ثټؽجًي.
وـىٻ مٕٹٽز ثټنجٍـني ٍض موثًُ ثټ٩ج٘مز  ..ٴجٻ موًٌ مٹصذ شٌخٌز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء :إن
ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز أٰجه أن ټؽنز ث٨جهر شٌشٌذ أوٜج ٧ثټنجٍـني خجٖضوثًُ ثٖضٕٹٽز من
ظُضط ؼهجس هٍ وٍثًر ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم وأمجنز ثټ٩ج٘مز وثټىـور ثټصنٱٌيًه ټٽنجٍـني شىث٘پ ٨ٵو
ثؼصمج٨جشهج ٔضًؽجه ـٽىٻ خوًٽز ټٓضرس ثټنجٍـز ٍض ثٖضوثًُ خمج ًٝمن شهٌةز ثٖضوثًُ ټٽ٩جٿ ثټوًثيس
ثټؽوًو و خمج ًفٱ ٦ټٽنجٍـني ٸٌثمصهم وـٌجشهم ثٖضٌٌٕ٩ز.
وشّصى٨ذ ٨رش موثًُ أِجٌِز وظجنىًز ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثټصٍ ش٩و من ثٖضوثًُ ثټٹدرير ٍض
ٸجٰز موًًٌجس أمجنز ثټ٩ج٘مز ثټ٩رش ،ثټنجٍـني ثټيي ًٵوً ٨وههم خـ  211أرسر نجٍـز أ٬ٽدهم
من مفجٰ٥ز ٘٩ور و٨مٌثن وـؽز  ،وًٵوً ٨وه ثټُ١ضح ثټوثًِني خصٽٺ ثٖضوثًُ نفى  21أټٲ
٠جټذ و٠جټدز.

يوميات العــدوان

ًيٸٌ أن ٨وهث ً من ثٖضؤِّجس ثټص٩ٽٌمٌز ثټفٹىمٌز وثْضهٽٌز ٍض ثټٌمن ٴو شَ ٌٛ٩ضِصهوثٯ ٸدري من
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم.ٸمج شٌٜ٩ض ٨وه من ثٖضوثًُ ثْضهٽٌز ټُضنهٌجً ٸمؤِّجس ش٩ٽٌمٌز
وخجشض مٌٜ٩ز ټٕضُ٬ضٳ ٍض ٤پ ثِصمٌثً ثټٌ٥وٯ ثټفجټٌز وثټٌّجِجس ثټٵجبمز و٨وٿ وٴٲ ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٙجًه ثَضٴصٙجهي ثټؽجبٌ وثټ٥جټم ٘٨ض ثټٌمن.
وًٵوً لّجبٌ موثًُ ثټص٩ٽٌم ثْضهيل لُضٻ ثْضًخ٩ز ثْضٔهٌ ثْضوٗض من ثټ٩ووثن خنفى  84مٽٌجًث ً و
 211مٽٌىن ًًجٻ ٠دٵج ً ٖضج ىٸٌه ٨وه من ٴٌجهثس ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز وثټرتخىًز خجټٵ١ج ٧ثټمجٗ
لُضٻ ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثْضوٻ ثټيي ٨ٵوشه ثټؽمٌ٩ز ثټى٠نٌز ټٽموثًُ ثْضهٽٌز خأمجنز ثټ٩ج٘مز
أوثلٌ ٔهٌ أ ْ١ّ٬خجټص٩جون م ٪موًثء ثٖضوثًُ ثټفٹىمٌز وثْضهٽٌز وؼمٌ٩ز مؤِّجس ثټص٩ٽٌم
ثْضهيل وثټمجٗ شفض ٔ٩جً " ثټص٩ٽٌم ثْضهيل خني ثَضنهٌجً ورصث ٧ثټدٵجء ".
وو٘پ ٨وه ثٖضوثًُ ثْضهٽٌز خأمجنز ثټ٩ج٘مز إٗض أٸعٌ من  546موًِز  ،ٸمج و٘پ ٨وه ُ٠ضخهج
خممصٽٲ ثٖضٌثـپ ثټوًثٌِز أٸعٌ إٗض أٸعٌ من  871أټٲ ٠جټذ و٠جټدز ،و 41أټٲ م٩ٽم وم٩ٽمز
ُٰٝضً ٨ن  84أټٱج َ من ثټ٩جمٽني ٍض ثټ١ىثٴم ثٔضهثًًز وثټمومٌز .

طريإ ايعزٚإ ٜزَض ؽبه ١االتقاالت مبزٜض ١ٜغُض بقعز٠

[/12أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔدٹز ثَضشٙجَضس خموًًٌز ٬مٌ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خموًًٌز ٬مٌ مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وشرضً ٨وه من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ًص٩مو َ٨ٻ مفجٰ٥ز ٘٩ور شمجمج ً ٨ن خٵٌز
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز وىټٺ خ٩و أن ٴٙٲ ؼمٌ ٪ثټؽّىً ثٖضؤهًز إټٌهج وأ٬ٽذ ٔدٹجس ثَضشٙجَضس
ٍض ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢طكٚ ١اقض بٛار ٟعٗاّ باؿزٜز٠

[/12أكجىةس ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثشه ټٽمٌر ثټعجنٌز لُضٻ ِ 42ج٨ز خٕٹپ ٨نٌٲ ٘٨ض مىثٴ٪
ًٍثٌ٨ز خمن١ٵز وثٴٌ خىثهي ِهجٿ موًًٌز ثٖضٌثو٨ز مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٸجن ٴو ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثِصهوٯ لُضټهج مدنى ومنٕآس شجخ٩ز ټرشٸز ش١ىًٌ شهجمز خىثهي
ِهجٿ وثٖضصمٙٙز ٍض شٵوًم لومجشهج ثټًَثٌ٨ز ټٽمن١ٵز.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټٵٙٲ أهي ٍض ثٖضٌر ثْضوٗض إٗض ثِصٕهجه ـجًُ ثټرشٸز خجٔضٜجٰز إٗض شومري
وشرضً ٨وه من ثٖضنٕآس ثټًَثٌ٨ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜٓيت سضض َٝٚزٟ

[/12أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًشني ثِصهوٰصج رشٳ موًنز ـٌ ٛومن١ٵز ثټفٌثمٽز
خموًنز مٌوي مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٭جًشني ثِصهوٰصج مَثً ٧ومنٕآس مونٌز ٍض ٸُض ثٖضوًنصني ،وأن أًخ٩ز مىث٠نني أٌ٘دىث خؽٌوؿ
خجټ٭ز ؼٌثء ثټٵٙٲ ٘٨ض من١ٵز ثټفٌثمٽز خمٌوي.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عً ٢قافظ ١اؾٛف

[/12أكجىةس ]6102/الجىف -طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ممصٽٱز خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مف١ز وٴىه خموًًٌز
ثٖضصىن ،ٸمج ثِصهوٯ ِىٴج ً ٔ٩دٌج ً ٸدريث ً نصؾ ٨نه مٵصپ أ٨وثه ٸدرير من ثٖضىثيش ُٰٝضً ٨ن ثْضرضثً
ثٖضجهًز.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټفَٿ وموًًٌز ثټَثهٌ خجٖضفجٰ٥ز نصؾ ٨نهج أرضثًث ً
مجهًز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف بغًغً َٔ ١ايػاصات َٓاطل َتفضقَ َٔ ١زٜض ١ٜعٓشإ

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجءه ثِصهوٯ خٵنجخپ ٔوًور
ثَضنٱؽجً من١ٵز ٨مو وؼدپ ثټؽمجًم خٵًٌز ثټوًٿ وًًمز ـمٌو وثټرشٍر وٴج ٧ثټٵًٌض ممج أهي إٗض
ـووط أرضثً مجهًز خجټ٭ز ٍض إـوي ثٖضَثً ٧خٵج ٧ثټٵًٌض.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عً ٢آٍ فالح مبزٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/12أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض من١ٵز أٻ
ُ٘ضؿ خموًًٌز ِفجً خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وـٽٱجبه ٔن ٨رش ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٯ خهج أمجٸن ٨ور من من١ٵز آٻ ُ٘ضؿ خموًًٌز ِفجً
أهس إٗض شومري منَٻ وشرضً منَټني آلًٌن خجٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ خجټٙىثًًن من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز منده ثټفووهًز،
إٜجٰز إٗض ٴٙٲ آلٌ ثِصهوٯ منج٠ٶ مص٩وهر من موًًٌصٍ ًثٍؿ و٬مٌ ؤوث.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر اعتٗزاف َٓطك ١ايقُع مبزٜض ١ٜأصسب

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٤هٌ ثټٌىٿ ثِصهوثٯ من١ٵز ثټٙم ٪خموًًٌز أًـذ
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ثټٙم ٪خّض ٬جًثس مّصمومج ً ٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ عتني غاص ٠عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح

[/12أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أٸعٌ من ِصني ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمفجٰ٥ز
مأًح مّصمومج ً ٴنجخپ ّٰٱىًًز ِجمز.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس
هّصريًز مٹعٱز ٘٨ض منج٠ٶ ٸىٰپ وِىٳ رصوثؿ وؼدپ هٌُضن وثټم ٢ثټ٩جٿ ،أِٱٌس ٨ن شومري
٨وه من ثٖضنجٍٻ وِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي أټٵى ٨وهث ً من ثټٵنجخپ ثټٱّٱىًًز ثټّجمز ٘٨ض منج٠ٶ
مصٱٌٴز ٍض رصوثؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َ =:زصع ١يف قافظ ١فٓعا٤

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء أمني ثټ٭يًٱٍ أن ٨وه ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز  64موًِز خٌنهج  44موًِز شم شومريهج ٸٽٌجً.
وأوٜق ثټ٭يًٱٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  64موًِز من ؼمٌ ٪موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ٠جټهج
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وشٌٜ٩ض ټٽٵٙٲ خٌنهج  44موًِز شم شومريهج ٸٽٌج وشفصجػ إٗض أٸعٌ من
مٽٌجً ومجبز مٽٌىن ًًجٻ ٔض٨جهر شٌمٌمهج وشأهٌٽهج.
وأٔجً إٗض أن مٹصذ ثټرتخٌز ً٩ٹٲ ٘٨ض ثټدفغ ٨ن مٵٌثس وأمجٸن خوًٽز ٔضـصىثء آَضٯ ثټُ١ضح ـصى
ًصم إ٨جهر شٌمٌم شٽٺ ثٖضوثًَُ ..ضٰصج ً إٗض أنه ًصم ثټصىث٘پ م ٪مجنفني هثلٽٌني ټٽمّجهمز ٍض ٨مٽٌز
ثټرتمٌم لج٘ز وثټدُضه شمٌ خٌ٥وٯ ٘٩دز ؼٌثء ثِصمٌثً ثټفٙجً ثټؽجبٌ وثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثټيي
أهي إٗض ٔفز مىثًه ثټووټز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملٓاطل َتفضق ١مبشافظ ١تعظ

[/12أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ منج٠ٶ مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس
ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌصٍ ثٖضمجء وىخجح ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًًٌصني ؤجـنجس نٵپ ٘٨ض ثټم٢
ثټ٩جٿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٔجـنز مفمٽز خجټوؼجػ ٍض ًٌ٠ٶ
ثټىثٌٍ٨ز وثِصٕهو ثټّجبٶ.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټفًٌٌ مج أهي إٗض
شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف دغض عني مبزٜض ١ٜسضٜب مبأصب

[/12أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز ـًٌذ خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼرس ٨ني
ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ خموًًٌز ـًٌذ ،مج أهي إٗض شومريه ؤپ ـٌٸز ثټّري ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني
ٔدىر ومأًح.

 ?8ؽٗٝزاً ٚدضذناً سق ١ًٝأٚي ١ٝينشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢سفٌ طٚاز بكض ١ٜعٓبإ

[/10أكجىةس ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ثًشٱ٩ض ثټفٌٙٽز ثْضوټٌز ،ټٝفجًج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټيي ثِصهوٯ مّجء أمْ
ثْضًخ٩جء ـٱپ ٍوثػ ٍض ٴًٌز ِندجن خموًًٌز مٌٱ٩ز ٨نْ خمفجٰ٥ز ىمجً إٗض  88مىث٠نج ً خني ٔهٌو
وؼًٌق ،م٥٩مهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأوٜق مٙوً ٍض مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټفٌٙٽز ثْضوټٌز ْض٨وثه ثټٕهوثء ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټىـيش خٽ٭ض ٔ 58هٌوثًٌٰ ،مج خٽٮ ٨وه
ثټؽٌـى  41ؼًٌفجً ،مٌؼفج ً إًشٱج٨ ٧وه ثټٕهوثء م ٪وؼىه ـجَضس ل١رير خني ثټؽٌـى.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌِجًثس و٠ىثٴم ثٔضِ٩جٯ ،هٌ٨ض إٗض مٹجن ؼًٌمز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي،
وخجرشس ٨مٽٌجس ثَضنٵجى وثنصٕجٻ ثټٝفجًج وثټصٍ ثِصمٌس ـصى ثټّج٨جس ثْضوٗض من ٘دجؿ ثټٌىٿ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َظصع ١األسٝا ٤ايغُه ١ٝيف ايًشَٚ ١ٝظصعَٝٓ ١ف باملضاٚع١
قافظ ١اؿزٜز٠

[/10أكجىةس ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز إِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضىثٴٍ ٪ض موًًٌصٍ ثټٽفٌز
وثٖضٌثو٨ز خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مًَ٨ز خجمّٽم ټٓضـٌجء
ثټدفًٌز خموًًٌز ثټٽفٌز وثټصٍ ش٩صرب من أٸرب ثٖضَثً ٧ثټصٍ شّصًَ ٧ثټؽمربي وثْضـٌجء ثټّمٹٌز.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ١ريثن ٍض وٴض مصألٌ من مّجء أمْ مًَ٨ز "منٌٲ" ثټىثٴ٩ز رشٳ مٙن٪
"هًٹى"خموًًٌز ثٖضٌثو٨ز وهٍ ثٖضٌر ثټٌثخ٩ز ثټصٍ ًصم ٌٰهج ثِصهوثٯ ثٖضًَ٨ز لُضٻ ًىمني مج أهي
إٗض شومري ممصٽٹجس ثٖضًَ٨ز من مٝمجس ثٖضٌجه وثْضهوثس ثټًَثٌ٨ز وثټديوً وممجٍن ثٖضفجٌ٘پ
ثټًَثٌ٨ز.

اعتؾٗار اَضأتني ٚإفاب ١تغع ١آخض ٜٔيف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢ظٍ عٝزإ

[/10أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأشجن وإٌ٘ذ شّ٩ز مىث٠نني خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ ؼٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٰض منَٻ مىث٠ن خمن١ٵز ًٌ٨مز خموًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق موًٌ مٹصذ ثټٙفز خموًًٌز ـٌوثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ منَٻ مىث٠ن من آٻ ثټٕجوٓ خمن١ٵز ًٌ٨مز مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأشني وإ٘جخز
شّ٩ز آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأٔجً إٗض أن ثٖضنَٻ همٌ خجټٹجمپ وشرضًس ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عً ٢عٓشإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/10أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًشني ٨يل موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙو مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًشني
٨رص ثټٌىٿ ٴًٌز ٨مو ٍض موًًٌز ِنفجن مج أهي إٗض أرضثً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عًَ ٢ز ١ٜٓسضض عذ١

[/10أكجىةس ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًنز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ثِصهوٯ منٕآس مونٌز ومفجٻ شؽجًًز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓاملت ٕٛباؾٛف

[/10أكجىةس ]6102/الجىف ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ثٖضصىن خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ثٖضصىن خجټؽىٯ ٨دوثټٌٴٌذ ٜىًٌ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٭جًثس ثِصهوٰض أـٌجء مٹص٥ز خجټّٹجن ،نصؾ ٨نهج إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني خئ٘جخجس مصٱجوشز
أ٬ٽدهم من ثټٌٕىك وثټنّجء.
وټٱض إٗض أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض أرضثً مجهًز ٍض ثٖضنجٍٻ وثٖضفُضس ثټصؽجًًز خجٖضن١ٵز .مٕريث ً إٗض أن
ثټٵٙٲ أهي إٗض نَوؿ م٥٩م ِٹجن ثٖضوًنز إٗض ثٖضَثً ٧و٬ريهج من ثْضمجٸن ثټصٍ ًٌونهج آمنز.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني َٔ أعض ٠يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ عً ٢صاطح بقعز٠

[/10أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ظُضظز أ٠ٱجٻ وأٌ٘دض ثمٌأر إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٖضنَٻ مىث٠ن خمن١ٵز ههىثن خموًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن ٸمجٻ ثټ٭َي خمن١ٵز ههىثن خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجهه وظُضظز من أ٠ٱجټه
وإ٘جخز ٍوؼصه خؽٌوؿ ل١رير ،مٕريث ً إٗض أن ثٖضنَٻ همٌ خجټٹجمپ وأشٽٱض ؼمٌ ٪مفصىًجشه ونٱىٳ
٨وه من ثْض٬نجٿ.

اعتؾٗار ;َٛ 8اطٓاً َٔ أعضٚ ٠اسز ٠دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ملٓطك ١اؿٓٝؾ ١ٝعٓني
َزٜض ١ٜسباب بتعظ

[/10أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو  82مىث٠نج ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ من أرسر وثـور ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټٌىٿ ٖضن١ٵز ثټفنٌٌٕز ٨نني موًًٌز ىخجح مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٯ من١ٵز ثټفنٌٌٕز ٨نني خموًًٌز ىخجح مج أهي إٗض ثِصٕهجه  82مىث٠نج ً خٌنهم
نّجء وأ٠ٱجٻ وشرضً منجٍٻ وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟمبٓطك ١بين اؿزار عذ١

[/10أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ٨رشر آلًٌن خؽٌوؿ خجټ٭ز ؼٌثء ثټ٭جًثس ثَضؼٌثمٌز ثټصٍ ٔنصهج ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ،مّجء ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز خنٍ ثټفوثه َ٨ټز ثټ٩صنز ٌ٬خٍ موًنز ـٌ ٛمفجٰ٥ز
ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس أـٌجء مصٱٌٴز ٍض من١ٵز ثټفوثه.
وټٱض إٗض أن ٌٰٳ ثَضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مجشَثٻ شدفغ ٨ن أي ٜفجًج موٰىنز شفض ثْضنٵج.ٛ

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َٓظيني َٚغذزاً مبٓطك ١بين عض مبزٜض ١ٜعاقني بقعز٠

[/12أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ منَټني ومّؽوث ً ٍض من١ٵز ؼم٩ز خنٍ خفٌ خموًًٌز
ِجٴني خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض ٨وه
من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ؼم٩ز خنٍ خفٌ ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض شومري منَټني
ومّؽو ٍض ثٖضن١ٵز وإټفجٳ أرضثً ٍض منجٍٻ ألٌي مؽجوًر.

اعتؾٗار َٗٓزؼ بؾضن ١ايٓفط بكقف طريإ ايعزٚإ عً ٢قط ١مذ ايٓفط يف خٛالٕ

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مهنوُ خرشٸز ثټنٱ ٢ؼٌثء ِٽّٽز ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض مف١ز
ٜن ثټنٱ ٢خموًًٌز لىَضن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ خ٭جًشني
مف١ز ٜن ثټنٱ ٢خمن١ٵز ثټ٩ٵجح وأظنجء شٱٵو ثٖضهنوُ ٍض رشٸز ثټنٱ٘ ٢جټق ثټًٌَوي ټٓضرضثً
ثټنجؼمز ٨ن ثټٵٙٲ٨ ،جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ؼوًور ٘٨ض ٌِجًشه ،مج أهي إٗض ثِصٕهجهه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خ٭جًشني من١ٵز ًٍثٌ٨ز ٍض ثټىشور
خجْضٌ٨وٓ.

اعتؾٗار عتَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١مخغ ١آخض ٜٔدضا ٤اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٛم يف املدا
بتعظ

[/12أكجىةس ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو ِصز مىث٠نني وأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ټّىٳ ٍض ثٖضمج مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ِىٳ ثٖضمج مج أهي إٗض ثِصٕهجه ِصز مىث٠نني وإ٘جخز لمّز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز
وشرضً ثٖضفُضس وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفجٰ٥ز ش َ٩ـٌغ ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز مجوًز منهج منَٻ ثټُ٩ضمز ٨دو هللا ـّني ؼدجټه
وثٖضىث٠ن ٨دو ثټؽٽٌپ رسوً مج أهي إٗض شهوٿ ثٖضنجٍٻ وشرضً ثټٹعري من ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أټٵى ٴنجخپ ٜىبٌز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ثٖضمج ٸمج
ثِصهوٯ أمجٸن مصٱٌٴز ٍض ثٖضمج وىخجح وؼدپ ثټٕدٹز.

اعتؾٗار طفٌ ٚإفاب ١مخغ ١آخض ٜٔبكقف طريإ ايعزٚإ عًَ ٢ز ١ٜٓاؿزٜز٠

[/12أكجىةس ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٠ٱپ وأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٤هٌ
ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض خىثخز م١جً ثټفوًور مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٠ٱپ وإ٘جخز لمّز آلًٌن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ ثټٌبٌْ ثْضِدٶ ٨يل ٨دوهللا ٘جټق خموًنز
ثټفوًور خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز أهس إٗض شرضً ٨وه من مٌثٰٶ مّصٕٱى ثټعىًر ثټ٩جٿ خجټفوًور
ومن خٌنهج ٴّم إِ٩جٯ ثْض٠ٱجٻ ثټيي شرضً ٸٽٌج ً خجٔضٜجٰز إٗض ِٹن ثْض٠دجء ثٖضؽجوً.
وٍض هيث ثټٙوه أوٜق ًبٌْ هٌةز مّصٕٱى ثټعىًر ثټ٩جٿ خجټفوًور ثټوٸصىً لجټو ِهٌپ أنه شم
إلٌثػ ثٖضٌىض من ثٖضّصٕٱى ؼٌثء ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز ثټصٍ ٔنهج ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي وىټٺ ـٱج٤ج ً
٘٨ض ُِضمصهم وأًوثـهمَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن شّددض ٍض إـوثط أرضثً ٍض ثٖضّصٕٱى
ومٽفٵجشه.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عؾض غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/12أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أٸعٌ من ٨رش ٬جًثس ؼىًز إِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن لمْ ٬جًثس
٘٨ض منج٠ٶ ٸىٰپ وِىٳ رصوثؿ خموًًٌز رصوثؿ.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز مجُ خجټؽو٨جن و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
ثټنٵٌ ٪خموًًٌز مؽًَ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف َٓطك ١ايٓٗزٜٔ

[/12أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثٖضٹعٱز مّجء ثټٌىٿ ثټؽم٩ز ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٍض ًىمه ثټعجمن وثټصّ٩ني خ٩و ثٖضجبز من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني وٴٙٲ هثً
ثټٌبجِز خعُضظز ٘ىثًًن ٨نٌٱز ،مج أهي إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ
ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

أنجض َٔ  =7غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜضٜيت املدا ٚسباب ٚباب املٓزب بتعظ

[/12أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ش " َ٩إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 61جًر ؼىًز ٘٨ض
موًًٌصٍ ثٖضمج وىخجح وثټرشً ٢ثټّجـيل ټدجح ثٖضنوح خص َ٩لُضٻ ثټـ ِ 84ج٨ز ثٖضجٌٜز.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن هيه ثټ٭جًثس ثټهّصريًز ټ١ريثن
ثټ٩ووثن شأشٍ ٍض ٤پ ٰٕپ ٸپ مفجوَضس ٴىي ثټ٩ووثن ومٌشَٴصه من ثټصٵوٿ ٘ىح خجح ثٖضنوح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټصًَ٩ز مج
أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ آلٌ وشومري ثٖضنَٻ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ٍض ثٖضن١ٵز.

ْظٚح قضاب 9; ١أيف ؽدك َٔ قافظات اؾُٗٛص ١ٜإىل قافظ ١فٓعا٤

[/01أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ موًٌ ٨جٿ ثٖض٩ٽىمجس خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٨يل ًٍو إن ٨وه ثټنجٍـني من ٨مىٿ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز إٗض موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘ن٩جء خٽ٭ىث  44أټٱج ً و 711نجٍؿ ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم.
وأوٜق ًٍو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن أًخ٩ز آَضٯ و 611نجٍؿ نَـىث من مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز إٗض موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘ن٩جء وأًخ٩ز آَضٯ و 211نجٍؿ ٍض إ٠جً موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز،
مدٌنج ً أن أًخ٩ز ٨رشر أټٱج ً و 711نجٍؿ من أمجنز ثټ٩ج٘مز.
وخني أن ٨وه ثټنجٍـني من مفجٰ٥ز مأًح خٽ٭ىث أټٱج ً و 541نجٍـج ً ومن ثټفوًور  545نجٍـج ً ومن
ثټؽىٯ  725نجٍـج ً و٨مٌثن  751نجٍـج ً ومن ٘٩ور  541نجٍـج ً ومن ش 871 َ٩ومن ٨ون ،851
و 81نجٍـج ً من مفجٰ٥ز إح ومعٽهج من مفجٰ٥ز ًًمز و 51نجٍـج ً من مفجٰ٥ز ـؽز.
وأٸو ًٍو أن ٨وه ثټنجٍـني ٴجخپ ټٽًَجهر ٍض ٤پ ثِصمٌثً ثټٵٙٲ ثټهّصريي ثټ٭ري مربً ټووٻ
ثټ٩ووثن ټٓضـٌجء ثټّٹنٌز ثٖضٹص٥ز خجټّٹجن وٴصٽهج ټٓض٠ٱجٻ وثټنّجء ،هثٌ٨ج ً ثٖضن٥مجس ثټ٩جٖضٌز
ثَضنّجنٌز ټٽصولپ ټىٴٲ ثټ٩ووثن ثټؽجبٌ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصت عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح

[/01أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ
ٖضوًًٌز رصوثؿ.
ولٽٱض ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖضدنى وثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټه هون شّؽٌپ ٜفجًج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عت غاصات عً ٢خٛالٕ

[/01أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِض ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز لىَضن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٴًٌز
ثټىشور خمن١ٵز ثَضٌ٨وٓ خموًًٌز لىَضن ،مج أهي إٗض شومري إـوي ثٖض٩وثس وإـوثط أرضثً ٍض
ثْضً ٛثټًَثٌ٨ز.

َقضع  89الدً ٦ا فَٛايٝاً يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ مبزٜض ١ٜباقِ بقعز٠

[/01أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ټٵٍ َ 84ضؼةج ً ٘ىمجټٌج ً مرص٨هم ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٰض أـو
ثټؽّىً خجټٵٌح من موًًٌز خجٴم خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټؽرس مج
أهي إٗض مرص٘ 84 ٧ىمجټٌج ً وؼٌؿ آلًٌن ..مٕريث ً إٗض أن ثټُضؼةني ثټٙىمجټٌني ٸجنىث ًمٌون ٰىٳ
ثټؽرس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم ،ممٽٱز
أرضثًث ً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر ققف ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف َٓطك ١ايٓٗزٜٔ

[/01أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثٖضٹعٱز ٤هٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ  ،ـٌغ ٴٙٲ هثً ثټٌبجِز خّٽّٽز
٬جًثس ٨نٌٱز وٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز مّجء أمْ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټصجِ ٪وثټصّ٩ني خ٩و ثٖضجبز ثِصهوٯ
أًٝج من١ٵز نٵم ٘دجؿ ثټٌىٿ ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي
ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜاملدا قافظ ١تعظ بكٓابٌ فٛعفٛص١ٜ

[/01أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثٖضمج
مفجٰ٥ز ش.َ٩
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ موًنز ثٖضمج خجټٵنجخپ ثټٱّٱىًًز" ..مٕريث ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس
٘٨ض ثٖضنٕآس وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ،خجټصَثمن م ٪شفٽٌٶ مٹعٲ ټٽ١ريثن ثټفٌخٍ وثَضِصُ١ض.ٍ٨
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مٌٸَث ً ټٌٙجنز ثټٌّجًثس ومف١ز ټص٩دةز ثټ٭جٍ ٍض
مٱٌٳ ٌٙ٨ٱٌر مٔ ٪جً ٧ثټّصني خص َ٩مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني وإ٘جخز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز
أوټٌز.
وټٱض إٗض أن ٨مٽٌجس ثٔضنٵجى مّصمٌر ٔضلٌثػ ثټٝفجًج من شفض ثْضنٵج ٛمج ًٌؼق ثٍهًجه ٨وه
ثٖضٙجخني من هيه ثټ٭جًثس ثټهّصريًز ثټصٍ شّصهوٯ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم وثټدنى ثټصفصٌز
ثٖضمصٽٱز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف ؽاسٓٚ ١قٛر يف َٓطك ١اؾزعإ مبأصب

[/01أكجىةس ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ خ٭جًشني ٔجـنز مفمٽز خجټىٴىه ٸجنض ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ
خمن١ٵز ثټؽو٨جن خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًشني أهس إٗض إـرتثٳ ثټٕجـنز
ثټصٍ ٸجنض ٍض ًٌ٠ٵهج إٗض مفجٰ٥ز ثټؽىٯ وإِصٕهجه ِجبٵهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف كاطٕ ايهٗضبا ٤مبز ١ٜٓاؿزٜز٠

[/01أكجىةس ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴدپ ٴٽٌپ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض ممجٍن ثٖضؤِّز ثټ٩جمز ټٽٹهٌخجء خموًنز
ثټفوًور.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثِصهوٯ ثٖضمجٍن ثټىثٴ٩ز خٕجً٧
ؼريثن خّض ٬جًثس ٨نٌٱز أهس ثٗض ـووط ـًٌٶ هجبپ ٍض ثٖضمجٍن.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن ٌِجًثس ثَض٠ٱجء هٌ٨ض ثٗض مٹجن ثټٵٙٲ وَض ٍثټض شفجوٻ إلمجه ثټنريثن ٍض مفجوټز
ټ٩وٿ شموههج إٗض ثٖضّجٸن ثٖضؽجوًر ټهجَ ..ضٰصج ً إٗض أن ِٹجن ثٖضن١ٵز ًٌٕ٩ىن ـجټٌج ً ـجټز من ثټٌ٨ذ
وثټمىٯ ٘٨ض ـٌجشهم وممصٽٹجشهم ؼٌثء هيث ثټ٩مپ ثَضؼٌثمٍ ثټؽدجن من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي.

أنجض َٔ  877أيف ْاطح مبشافظ ١احملٜٛت َٓش بزا ١ٜايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/00أكجىةس ]6102/املحىيح ـ طتأنح:
ثِصٵدٽض مفجٰ٥ز ثٖضفىًض  811أټٲ نجٍؿ من أمجنز ثټ٩ج٘مز ومفجٰ٥جس ـؽز وثټفوًور
و٘٩وه مني خوثًز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن
وأوٜق وٸٌپ أوٻ مفجٰ٥ز ثٖضفىًض ثټوٸصىً ٨دوهللا ٨دجُ ثټفمَي ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء
ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثٖضفجٰ٥ز شٕهو شوٰٵج ً ٖضةجس ثټنجٍـني من ثْضمجنز و ثٖضفجٰ٥جس ثْضلٌي ممن
شٌٜ٩ض منجٍټهم و أـٌجؤهم ثټّٹنٌز ټٽومجً ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وأٔجً ثټفمَي إٗض أن ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خجٖضفجٰ٥ز ٨مٽض ٘٨ض ٰصق ٨وه من مٌثٸَ ثٔضًىثء ٍض مٌٸَ
ثٖضفجٰ٥ز ومٌثٸَ ثٖضوًًٌجس ثِصى٨دض خ ٞ٩ثټنجٍـني ٌٰمج شدٵى ثټد ٞ٩ثْضلٌ ٍض ثٖضوثًُ و
ثټٵٌي وثْضًًجٯ وًٌٕ٩ىن أوٜج٨ج ً ٘٩دز خّدذ نٵ ٚثٖضّج٨وثس و مص١ٽدجس ثټفٌجر خصٽٺ ثٖضٌثٸَ
ونجٔو وٸٌپ أوٻ مفجٰ٥ز ثٖضفىًض ممصٽٲ ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز إٗض شٵوًم ثٖضّج٨وثس ټٽنجٍـني و
شمٱٌٲ م٩جنجشهم و شىٰري مص١ٽدجس ثټ ٌٖ٩ثټرضوًًز .

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل َتفضق ١مبزٜضٜيت سضض ٚبه ٌٝاملري قافظ ١سذ١

[/00أكجىةس ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ًىٿ أمْ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬ 2جًثس ٘٨ض وثهي خن ٨دوهللا خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ټىثهي خن ٨دو هللا خموًًٌز ـٌ ٛأهي إٗض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ وممصٽٹجشهم.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أټٵٍ ٴنجخپ ٜىبٌز ٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌ،ٛ
ٸمج ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز خٹٌپ ثٖضري أِٱٌ ٨نهج ـووط أرضثً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز
ټٽمىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغ ١غاصات د ١ٜٛعً ٢عٛم سٝزإ ايؾعيب بقعز٠

[/00أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ِىٳ ـٌوثن
ثټٕ٩دٍ خموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
أٸعٌ من ٨رشًن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ِىٳ ـٌوثن ثټٕ٩دٍ ومفٌ١ه مني ثټٙدجؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨رشثس ثٖضفُضس ثټصؽجًًز همٌس خمج ٌٰهج من مىثه ٬يثبٌز ومّصٽَمجس ـٌجر
ثٖضىث٠نني خصٽٺ ثٖضن١ٵز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٸجن ٔن ٬جًر ؼىًز ثِصهوٰض ٌِجًر أـو
ثٖضىث٠نني أظنجء مٌوًهج خموًنز ـٌوثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني ٸجنىث ٘٨ض مصنهج وِد٩ز
آلًٌن خٝ٩هم من ثٖضجًر وأ٘فجح ثٖضفُضس ثټصؽجًًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطكْ ١كِ بايعافُ ١فٓعا٤

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ثْضـو ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
ثِصهوٯ من لُضټهج من١ٵز نٵم ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز نٵم ټٽمٌر ثټعجټعز ٘٨ض ثټصىثذ  ٍض أٴپ من ِ 42ج٨ز خٙىثًًن وٴنجخپ ٔوًور
ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز مٌشني أمْ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثٖضجبصني أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

 :7ؽٗٝزاً ٚأنجض َٔ  <7دضذناً إثض ققف ايعزٚإ عً ٢ايغذٔ املضنظ ٟبايبٝنا٤

[/00أكجىةس ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو  41مىث٠نج ً وأٌ٘ذ أٸعٌ من  51آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټّؽن
ثٖضٌٸَي خموًنز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خجټّؽن ثٖضٌٸَي خجټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩وو ثِصهوٯ ٨نجخٌ ثټّؽنجء وثټدىثخز مج أهي ثٗض ثِصٕهجه  41وإ٘جخز  51آلًٌن ؼٌثؿ
خٝ٩هم ل١رير.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن نََضء ثټّؽن نفى ِ 861ؽٌنج ً منهم نفى ٘٨ 71ض ىمز ٴٝجًج ٴصپ ونفى 91
٘٨ض ىمز ٴٝجًج ألٌي.
إٗض ىټٺ ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٤هٌ ثټٌىٿ مٱٌٳ ثټصىٿ ومن١ٵز ٨ىًن موًًٌز
ثټٙىم٩ز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټىهدٌز موًًٌز ثټّىثهًز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل َتفضق ١مبز ١ٜٓتعظ ٜٚزَض َٓاطٍ املٛاطٓني
ٚاملُتًهات ايعاَٚ ١اـاف١

[/00أكجىةس ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ًمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثټيي ٔنه ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مىثٴ ٪مونٌز ومنجٍٻ ټٽمىث٠نني خموًًٌز ٘جټز خص.َ٩
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مدنى ِٹنٌج ً ٖضى٤ٱني أؼجنذ خؽىثً ثٖضّصٕٱى
ثټّ٩ٹٌي خفٍ ثټؽفمٽٌز خجٔضٜجٰز ثٗض منَټني ٖضىث٠نني آلًٌن خفٍ ثټٹمذ خؽىثً ثٖضدنى ثټؽوًو
ټٽدنٺ ثٖضٌٸَي ثټٌمنٍ.
وټٱض إٗض أن هيه ثټ٭جًثس أِٱٌس ٨ن أرضثً مجهًز ٸدرير ٍض ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طا٥ضات ايعزٚإ تؾٔ عًغ َٔ ١ايػاصات عً ٢عٛم االثٓني املضنظ ٟباؾٛف

[/00أكجىةس ]6102/الجىف ـ طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منصٙٲ مّجء أمْ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ِىٳ ثَضظنني ثٖضٌٸَي
خموًًٌز ثَضظنني مفجٰ٥ز ثټؽىٯ..
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ثٖضصىن ٨دو ثټٌٴٌذ ٜىًٌ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس
ثِصهوٰض ثټّىٳ خ٩وه من ثټٙىثًًن ممج أهي ثٗض شومري وثـرتثٳ ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز
ثټمج٘ز خجٖضىث٠نني وإـوثط لّجبٌ مجهًز ٸدرير.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ < 8غاص ٠عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/00أكجىةس ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬ 85جًر ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح،
مّصمومج ً ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن إِصهوٯ من١ٵز
ـدجح خممْ ٬جًثس ؼىًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ِىٳ رصوثؿ ووثهي ٜىثً
خموًًٌز رصوثؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عت غاصات عً ٢سريإ ٚسضض عذ١

[/00أكجىةس ]6102/حجة – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ ـٌ ٛوـريثن خمفجٰ٥ز
ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثَضؼٌثمٍ ثِصهوٯ معٽغ ٨جهم خموًنز ـٌ ٛخأًخ٬ ٪جًثس ٸمج ثِصهوٯ خ٭جًر
من١ٵز ثټٹوٯ خجٖضوًنز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منجٍٻ مىث٠نني وأـٌجء ِٹنٌز ٸجن ِٹجن شٽٺ
ثْضـٌجء نَـىث مني أٔهٌ ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټىـيشَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن شفجټٲ ثټرش ثټّ٩ىهي ٸجن
ٴو ٔن أمْ شّ٬ ٪جًثس ثِصهوٰض وثهي خن ٨دوهللا ومعٽغ ٨جهم وٰؾ ـٌ ٛوثټؽهز ثټ٭ٌخٌز من
موًنز ـٌ .ٛوىٸٌ ثٖضٙوً أن ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي أ٠ٽٵض ٘ىثًًن ثِصهوٰض مدنى إهثًر
ثْضمن ومٹصذ ثټًَث٨ز وثټٌي وِىٳ َ٨مجن ٍض موًًٌز خٹٌپ ثٖضري ..مدٌنج ً أن ٌٰٳ ثَضِ٩جٯ ټم
شّؽپ وٴى ٧أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء شٽٺ ثټ٩مٽٌجس ثَضؼٌثمٌز.

طريإ ايعزٚإ ٜكقف َٓطك ١سٝزإ بكٓابٌ عٓكٛر ١ٜقضَ ١رٚيٝاً

[/00أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه من١ٵز ـٌوثن وِىٴهج ثټٕ٩دٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور
خٵنجخپ مفٌمز هوټٌجً.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
أٸعٌ من ظُضظني ٬جًر ؼىًز ٘٨ض أمجٸن مصٱٌٴز من موًًٌز ـٌوثن ..مٕريث ً إٗض أن أٸعٌ من ٨رشًن
منهج ثِصهوٰض ِىٳ ـٌوثن ثټٕ٩دٍ خجٖضوًنز مج أهي إٗض شومري ثټ٩رشثس من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز
وِٵى ٟثټ٩وًو من ثټؽٌـى ٍض أوِج ٟثٖضىث٠نني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصموٿ ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌج ً ٍض ٴٙٱه ٘٨ض ثٖضن١ٵز
مج أظجً ـجټز من ثټهٽٍ ٪ض أوِج ٟثټنّجء وثْض٠ٱجٻ خصٽٺ ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١ايٓٗزٚ ٜٔراص ايض٥اع ١بايعافُ ١فٓعا٤

[/06أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ثټٌىٿ ثَضظنني ٨ور منج٠ٶ خموًًٌز ثټّد٩ني.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن ټٽمٌر ثټٌثخ٩ز ٘٨ض ثټصىثذ  ٍض أٴپ من ِ 28ج٨ز ـٌغ ٴٙٲ هثً ثټٌبجِز
خّٽّٽز ٬جًثس ٨نٌٱز وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ثټٌىمني
ثٖضجٜني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثْضوٻ خ٩و ثٖضجبصني أهي إٗض شرضً ٨وه
ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض غاصات عً ٢فضٚاح مبأصب

[/06أكجىةس ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز رصوثؿ خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ثټم٢
ثټ٩جٿ خرصوثؿ ومٙن٩ج ً ټٽدٽٺ هون ِٵىٜ ٟفجًج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني يف َزٜضَ ١ٜا ١ٜٚمبشافظ ١تعظ

[/06أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ش َ٩إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٌىٿ منجٍٻ ثٖضىث٠نني
خموًًٌز مجوًز.
وأوٜق ثٖضٙوً خىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس
ثټؽىًز ثټصٍ ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز مجوًز مج أهي إٗض شومري ثٖضنجٍٻ ثٖضّصهوٰز
وشرضً ثټٹعري من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ أصبع غاصات عًٚ ٢ار ٟايظٜح يف قنا ٤ايؾضفني عذ١

[/06أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ آلٌ ٸفٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثټ٭جًثس ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ ٘٨ض وثهي ثټًَق ثټىثٴ ٪مجخني موًًٌصٍ ثٖضفجخٕز وثټٕجهپ ٍض ٴٝجء ثټرشٰني
خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مَثً ٧وأمُضٷ لج٘ز ومنجٍٻ مونٌز.

طريإ ايعزٚإ ٜكقف ٚار ٟعٗاّ َزٜض ١ٜاملضاٚع ١غُػ غاصات

[/00أكجىةس ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي من١ٵز وثٴٌ خىثهي ِهجٿ موًًٌز ثٖضٌثو٨ز خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضن١ٵز خ٭جًشني،
ٸمج ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس ٔدٹز ثَضشٙجَضس خىثهي ِهجٿ وٴنىثس ثټٌي ومَثً ٧ثٖضىث٠نني ٍض
ثٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

 9:ؽٗٝزاً ٚدضذناً َزْٝاً يف غاصات عً ٢اـٛخ ١باؿزٜز٠

[/00أكجىةس ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وؼٌؿ  88آلٌون خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضوًًٌز ثټمىلز
خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ثټٌىٿ ِٽّٽز
من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټمىلز مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني
وإ٘جخز  88ثلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز وشهوٿ ٨وه ٸدري من ثٖضنجٍٻ وشرضً أٸعٌ من  48منََضً.

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ Aاصتفاع مشاٜا ايعزٚإ ايغعٛر ٟإىل أنجض َٔ  98أيفاً

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن أن ٜفجًج ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن لُضٻ
ً 411ىٿ ثًشٱ ٪إٗض  48أټٱج ً ؤ 644مٙج ً خني ٔهٌو وؼًٌق.
وخني شٵًٌٌ نرشه ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټووًي ثټٌىٿ
خٙن٩جء أن ٨وه ثټٕهوثء خٽٮ  6آَضٯ ؤ 979هٌوث ً منهم أټٲ و٠ 986ٱُضً ،وأټٲ و 518ثمٌأر ،و
 4آَضٯ وً 285ؼُضًٌٰ ،مج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  82أټٱج ً و 624ؼًٌفجً ،منهم أټٲ و٠ 924ٱُضً وأټٲ
و 554ثمٌأر ،و 88أټٱج ً وً 829ؼُضً.
وثِص ٌٛ٩ثټصٵًٌٌ أخٌٍ ثټؽٌثبم ثټصٍ ثًشٹدصهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٜو ثٖضونٌني لُضٻ ثټعُضظز
ثْضِجخٌ ٪ثْضلرير خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وش َ٩و٘٩ور وىمجً وـؽز وثټفوًور وإح و٨مٌثن وثټؽىٯ
ومأًح وثټدٌٝجء ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټفٙجً ثټؽجبٌ أظٌ ٘٨ض ـٌجر ثټٌمنٌني ٍض ٸجٰز
ثټنىثـٍ ثَضنّجنٌز وثَضٴصٙجهًز وثټٌّجٌِز وثټٙفٌز وثټص٩ٽٌمٌز لُضٻ ثټّصز ثْضٔهٌ ثٖضجٌٜز ٍض
ثټىٴض ثټيي ًٵىٿ ثټ٩ووثن خمُضـٵز وٴٙٲ مج شدٵى من ممَون ٬يثبٍ ٍض ثٖضٙجن ٪أو ثٖضمجٍن
و٘ىثم ٪ثټ٭ُضٻ أو ثټٕجـنجس وـصى ٍض ثٖضَثً.٧
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٔهوس ثْضِجخٌ ٪ثټعُضظز ثٖضجٌٜز ٬جًثس مٹعٱز خٽ٭ض أٸعٌ من 851
٬جًر ثِصهوٰض شؽم٩جس ِٹجنٌز وموثًُ و٘جټز ثْضٌٰثؿ ومٙجن ٪وٸيث ٨ور منٕآس ـٌىًز
ولومٌز وٌ٠ٴجس وؼّىً ـصى ثٖضٵجخٌ ،وخٽٮ إؼمجذ  ٨وه ثټٕهوثء من ثٖضونٌني ٴٌثخز ٔ 91هٌوث ً
خٌنهم ٠ 46ٱُضً  84ثمٌأر وإ٘جخز  866مىث٠نج ً منهم ٠ 24ٱُضً و 44ثمٌأر.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن مفجٰ٥ز شٔ َ٩هوس شٌ٩ٙوث ً مٹعٱج ً وشفٽٌٵج ً مّصمٌث ً و٬جًثس مصىث٘ٽز
خجټصَثمن م ٪مفجوَضس مّصمٌصز ټصمٹني ثټؽمج٨جس ثٖضصٌ١ٯ ثٖضو٨ىمز من ثټّ٩ىهًز من خجح ثٖضنوح
ثْضمٌ ثټيي ًٕٹپ لٌ١ث ً ٘٨ض ثٖضُضـز ثټووټٌز ..مدٌنج ً أن ثټٵٙٲ ٠جٻ منج٠ٶ ِٹنٌز وأِىثٴج ً
ٔ٩دٌز وممٌم  ٌُ٨وموثًُ ومف١ز ثټٹهٌخجء وثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز ونجٴُضس ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز
وخٝجب ٪ومَثً ٧ټٽووثؼن ،ـٌغ خٽٮ ٨وه ثټٕهوثء من ثٖضونٌني  ،829منهم ٠ 49ٱُضً ،و 74ثمٌأر،
وخٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  ،826منهم ٠ 28ٱُضً و 45ثمٌأر.

يوميات العــدوان

وً٘و ثټصٵًٌٌ لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز ٬ 461جًر ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور ثِصهوٰض ثٖضوثًُ وثْضِىثٳ
وثټؽّىً ومف١جس ثټٹهٌخجء وثٖضّجؼو وثٖضٵجخٌ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثٖضفُضس ثټصؽجًًز ؤدٹز
ثَضشٙجَضس ومَثً ٧ثٖضىث٠نني ونجٴُضس ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز ،وخٽٮ ٨وه ثټٕهوثء  ،478منهم٠ 84ٱُضً و58
ثمٌأر ،وخٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  444ؼًٌفجً ،منهم  25ثمٌأر و٠99ٱُضً.
وٍض ـؽز ً٘و ثټصٵًٌٌ ٨رشثس ثټ٭جًثس ثټؽىًز وثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩ثټيي ثِصهوٯ ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز
وثٖضنٕآس ثټمومٌز وثټؽّىً ومَثً ٧ثٖضىث٠نني وثٖضفُضس ثټصؽجًًز وثٖضٙجن ٪لٽٱض ٔ 77هٌوث ً
خٌنهم ٠ 49ٱُضً و 86ثمٌأر و 95ؼًٌفج ً خٌنهم ٠ 44ٱُضً و 87ثمٌأر.
وٍض ثټفوًور خٽ٭ض ٨وه ٬جًثس ثټ٩ووثن ٬ 91جًر ثِصهوٰض ثْضـٌجء ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثټمومٌز
وٴنىثس ثټٌي ومَثً ٧ثْضِمجٷ وثٖضنٕآس ثټفٌىًز ممٽٱز ٔ 59هٌوث ً منهم ٠ 48ٱُضً و 7نّجء.
وٍض ىمجً أوهس ٬جًثس ثټ٩ووثن خفٌجر ٔ 76مٙج ً وأٌ٘ذ ٔ 841مٙجً ،خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻٍ ،ض
ثِصهوثٯ ـٱپ ٍوثػ خٵًٌز ِندجنٌٰ ،مج خٽٮ ٨وه ثټٕهوثء ؼٌثء ٬جًثس ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض مفجٰ٥ز مأًح ٔ 87هٌوثً ،منهم  48من ثټنّجء ،و 9أ٠ٱجٻٌٰ ،مج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى
 814ؼٌـى ،منهم  84ثمٌأر ،و٠ 49ٱُضً.
ٸمج ً٘و ثټصٵًٌٌ ثِصٕهجه ٔ 54مٙج ً منهم ٠ 44ٱُضً ،و 88ثمٌأر ،وإ٘جخز  55آلًٌن ،خٌنهم
٠ 86ٱُضً ،و 8نّجء ،ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټصٍ ثِصهوٰض مفجٰ٥ز إحٍ .ض ـني خٽٮ ٨وه ثټٕهوثء
ٍض مفجٰ٥ز ٨مٌثن  48منهم  8أ٠ٱجٻ و 9نّجء ،و٨وه ثټؽٌـى  24ؼًٌفج ً منهم ٠ 88ٱُض ً
وظمجنٍ نّجء.
وىٸٌ أن ٨وه ثټٕهوثء خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ خٽٮ  28منهم ٠ 89ٱُضً و 84ثمٌأر ،وؼٌؿ ٨وه ،54
خٌنهم ٠ 87ٱُضً و 8نّجء ،وٍض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء خٽٮ ٨وه ثټٕهوثء  ،88وؼٌؿ  ،26منهم 9
أ٠ٱجٻ ،و 6نّجء ،خمُضٯ ٴٙٲ ثټّؽن ثٖضٌٸَي ثټيي أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه  85وإ٘جخز .44

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ ثالخ غاصات عً ٢بين َطض

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙو مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خعُضط
٬جًثس من١ٵز ثٖضووً ٍض موًًٌز خنٍ م ٌ١مج أهي إٗض إټفجٳ أرضثً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َز ١ٜٓبادٌ بعز ٠غاصات

[/00أكجىةس ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز خجؼپ مّصهوٰج ً من١ٵز ثټٹمذ.
وىٸٌس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ( ِدأ ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس من١ٵز
ثټٹمذ ( ؼٌٓ ثټٙني ) ِجخٵجً ،ثټىثٴ٩ز خني موًنز خجؼپ ومٙن ٪ثْضِمنض ،مج أظجً ثټٌ٨ذ ٍض
نٱىُ ِجٸنٍ ثْضـٌجء ثٖضؽجوًر ټٽٹمذ وثٖضٙن.٪

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفابْ : ١غا ٤يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عً ٢غُض بقعز٠

[/00أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘دض ظُضط نّجء ؼٌثء ٬جًر ٬جًر ؼىًز ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز ثټُ٩ضًج
خموًًٌز ٬مٌ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وـٽٱجبه ٔن ٬جًشني ثِصهوٰصج منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټُ٩ضًج خموًًٌز ٬مٌ مج أهي إٗض
ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز ظُضط نّجء ،إٜجٰز إٗض شومري ثٖضنَٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي مؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٯ خهج من١ٵز شٌٵٌهو
وم٩ني مجء خىثهي خنٍ ِ٩و ثټىثٴ ٪خموًٌز ِجٴني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟهجف غاصات٘ اؾ ١ٜٛعً ٢قافظ ١ايبٝنا٤

[/00أكجىةس ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىٿ أمْ ٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء مّصهوٰج ً منٕآس
مونٌز ٨جمز ولج٘ز ولومٌز.
وٴجٻ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) خجټدٌٝجء إن ٠جبٌثس ثټ٩وو ٔنض ٨ور ٬جًثس ٘٨ض
موًًٌز ثټّىثهًز وموًًٌز مٹريثُ مّصهوٰج ً منٕآس ٨جمز ولج٘ز خمنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًٌشٍ
ثټّىثهًز ومٹريثُ شّددض ٍض أرضثً خرشًز ومجهًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓبضاقؿ ايتاصرن ١ٝمبشافظَ ١أصب

[/00أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز خٌثٴٖ ثټصجًًمٌز
خموًًٌز مؽًَ مفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لٽٲ همجًث ً
ٸدريث ً ٍض ثټّىً ثټٕمجذ  ټٽموًنز ثټصٍ ً٩ىه شجًًمهج إٗض ظُضظز آَضٯ ٨جٿ وثٖض٩دو ثټصجخ ٪ټهج.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصات٘ عً ٢قافظ ١عُضإ

[/00أكجىةس ]6102/عمسان  -طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن ممٽٱج ً أرضثًث ً ٸدرير ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٩ور ٬جًثس
من١ٵز ثټفؽَ خموًنز ٨مٌثن ممٽٱج ً أرضثًث ً ٸدرير خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ،ٸمج ثِصهوٯ
من١ٵز ـىثًي خموًًٌز ـىط.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض ؽبه ١االتقاالت يف دبٌ ايغب ٌٝمبزٜض ١ٜايقفضا ٤بقعز٠

[/00أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔدٹز ثَضشٙجَضس ثټىثٴ٩ز خؽدپ ثټّدٌپ خموًًٌز ثټٙٱٌثء
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس
ؼىًز ،ثِصهوٯ ٌٰهج ٔدٹز ثَضشٙجَضس خؽدپ ثټّدٌپ خموًًٌز ثټٙٱٌثء.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس مّصهوٰج ً ٔدٹز
ثَضشٙجَضس خؽدپ ـٌٿ خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن ًفجوٻ َ٨ٻ ثٖضفجٰ٥ز ٸٽٌج ً
٨ن أي شىث٘پ م ٪خٵٌز مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.

ايطريإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عًَ ٢زٜضٜيت َهرياؼ ٚايغٛار ١ٜبايبٝنا٤

[/00أكجىةس ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ٨ور خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ مٹريثُ وثټّىثهًز ،مىٜفج ً أن ثټٵٙٲ ثټيي ثِصهوٯ منج٠ٶ
ثټمًَنز وـمٙجن وٸًٌٖ خمٹريثُ شّدذ خأرضثً ٸدرير ٍض ثٖضنٕآس ثټمج٘ز وثټ٩جمز هون
ِٵىٜ ٟفجًج خرشًز.
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن من١ٵز ثټىهدٌز خموًًٌز ثټّىثهًز أِٱٌ ٨ن شومري منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطل َتفضق ١بتعظ

[/00أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز م١جً ش َ٩ثټووذ  مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وشرضً
منٕآس ثٖض١جً ومٌثٰٵهَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ لَثنجس ثټىٴىه خجٖض١جً
وـني هٌ٨ض ٌ٨خجس ثٔض٠ٱجء ټٽٵٌجٿ خج٠ٱجء ثټفٌثبٶ ثِصهوٰهج ثټ١ريثن ثٖض٩جهي.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز مٱٌٳ مجوًز لٽٲ موًنز ثټٙجټق
ثټّٹنٌز وإـوي ثٖضوثًُ ٍض من١ٵز ثټىثٌٍ٨ز مج أهي ثٗض شهوٿ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس
ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني ب ِٗٓٝثالث ١أطفاٍ بكقف طريإ ايعزٚإ ملٓطك ١ايظٜح عذ١

[/00أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني خٌنهم ظُضظز أ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ ظُضظز آلٌون خؽٌوؿ خجټ٭ز ؼٌثء ٴٙٲ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ من١ٵز وثهي ثټًَق مج خني موًًٌصٍ ثٖضفجخٕز وثټٕجهپ خمفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ٨مٽٌجس ټؽنز ثټ١ىثًا ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منجٍٻ مىث٠نني ومٝمز مٌجه ومفُضً شؽجًًج ً وٌِجًر نٵپ ٸدرير مفمٽز
مىثه ٬يثبٌز ..مٕريث ً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى شدفغ ٨ن أي ٜفجًج ٴو شٹىن موٰىنز شفض ثْضنٵج.ٛ

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ملٓطك ١ايعٛاي ٞمبزٜض ١ٜعاقني بقعز٠

[/00أكجىةس ]6102/صعدة  -00طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضن١ٵز ثټ٩ىثذ  خموًًٌز ِجٴني
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ثِصهوٰض
من١ٵز ثټ٩ىثذ  خموًًٌز ِجٴني مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني وشرضً منَٻ أـو ثٖضىث٠نني
خأرضثً خجټ٭ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًٹعٲ ٠ٽ٩جشه وشفٽٌٵهَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ١ريثن
ثټصؽّم  ثْضمريٸٍ ًٕجًٸه ثټصفٽٌٶ وثټٌ٘و مني خوء ثټ٩ووثن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات ٖغتري ١ٜعًَٓ ٢طكْ ١كِ بايعافُ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٴٙٱه ټٽ٩ج٘مز ٘ن٩جء خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثِصهوٰض من١ٵز نٵم ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه
ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز نٵم ټٽمٌر ثټعجټعز خجټٙىثًًن وثټٵنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴو ٴٙٲ
ثٖضن١ٵز ٘دجؿ و٤هٌ ثټٌىٿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټٌثخ ٪خ٩و ثٖضجبصني ثِصهوٯ ٤هٌ ثټٌىٿ
من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني ،مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وأن ثټ١ريثن َض
ًَثٻ ًفٽٶ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ـصى ثټٽف٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜايؾعض مبشافظ ١إب

[/02أكجىةس ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٨يل ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ثټٌٕ٩
خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض شومري ثٖضؽم٪
ثټفٹىمٍ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عً ٢بالر ايضٚؼ

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس موًًٌز خُضه ثټٌوُ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 49جًر ٘٨ض
من١ٵز وُ٨ضن ،ممٽٱج ً أرضثًث ً ٍض ثٖضنجٍٻ وثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

اعتؾٗار َٛ 89اطٓاً ٚإفاب ١آخض ٜٔدضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطٍ َٛاطٓني
مبا ١ٜٚيف تعظ

[/02أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج ً خٌنهم شّ ٪نّجء ،وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵز مجوًز خمفجٰ٥ز ش.َ٩

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵصٍ ثټؽنٌو وىًثؿ خمجوًز ،مج أهي إٗض
ثِصٕهجه  84مىث٠نجً ،منهم شّ ٪نّجء من أرسر وثـور ،وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨مٽٌجس ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مجٍثټض ؼجًًز َضنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض أنٵجٛ
ثٖضنجٍٻ ثټصٍ همٌهج ثټٵٙٲَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن مجٍثٻ ًفٽٶ خٹعجٰز ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩

ػزر غاصات ايعزٚإ عً ٢قافظ ١عُضإ

[/02أكجىةس ]6102/عمسان -طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه خمفجٰ٥ز ٨مٌثن ثټٌىٿ مّصهوٰج ً من١ٵز ثټُّض٠ز ؼنىح رشٳ
موًنز ٨مٌثن مفوظج ً أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټيي شٵىهه
ثټّ٩ىهًز ٴو أټفٶ ثټرضً ثټدجټٮ خجٖضفجٰ٥ز مني خوء ثِصهوثٰهج ٘٨ض ٌ٘٩و ثْضًوثؿ و ثٖضمصٽٹجس.
مٌٝٱج أن ثْضرضثً ثٖضجهًز هون ثټنٱٌّز شمعٽض ٍض شومري ثټ٩وًو من ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز وثټص٩ٽٌمٌز
وثټٌ١ٳ وثټؽّىً وثْضِىثٳ وثٖضنجٍٻ وثټووثبٌ ثټفٹىمٌز و٬ريهج من مٵىمجس ثټدنٌز ثْضِجٌِز
وثټصفصٌز ټٽمىث٠نني وثٖضؽصم٩جس ثٖضفٽٌز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜض ١ٜبين َطض مبشافظ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض
ؼدپ ثٖضووً ،أـوظض أرضثًث ً ٍض مٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

ققف فاصٚخَٚ ٞزفع ٞعًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/02أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
وث٘پ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩ثٖضٹعٲ ٘٨ض ثټٵٌي وثٖضنج٠ٶ
وثټم١ى ٟثټ٩جمز ثٖضفجىًز ټٽفووه ثټّ٩ىهًز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي شّصهوٯ
خٕٹپ ًىمٍ أ٬ٽذ ثټٵٌي وثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خ٩رشثس من ثټٙىثًًن وثټٵيثبٲ وثټٵنجخپ ..مٕريث ً
إٗض أن خني شٽٺ ثټٵنجخپ أِٽفز ِجمز ومفٌمز هوټٌجً.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ثټٌىٿ موًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز خـ ٘ 41جًولج ً
مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم ،إٜجٰز إٗض ٴٙٲ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خموًًٌز
ثټ٥جهٌ ؤوث وثٖضنَثټز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطكْ ١كِ بايعافُ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ثټممٌْ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
ثِصهوٯ من لُضټهج من١ٵز نٵم ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز نٵم ټٽمٌر ثټٌثخ٩ز ٘٨ض ثټصىثذ  ٍض أٴپ من ِ 74ج٨ز خٙىثًًن وٴنجخپ ٔوًور
ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ظُضط مٌثس ٴدپ ظُضظز أًجٿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټٌثخ ٪خ٩و ثٖضجبصني أهي إٗض شرضً ٨وه
ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر ،وأن ثټ١ريثن َضًَثٻ ًفٽٶ ٍض
ِمجء ثټ٩ج٘مز ـصى ثِضن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل يف ايبٝنا٤

[/02أكجىةس ]6102/التيضاء-طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض
منج٠ٶ ٍض موًًٌصٍ ثټّىثهًز وثټرشًز خجٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜايٛاطع ١ٝمبشافظ ١تعظ بعزر َٔ ايػاصات اؾ١ٜٛ

[/02أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز ثټىثٌٍ٨ه خص.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز ثټىثٌٍ٨ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ موًِز وثهي ثٖض٩ٵم وموًِز ثټَهٌثء خجټًٌ٥ٱز ٸمج ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض َ٨ټز ثٖضٕجوټز
و٬جًر ٘٨ض َ٨ټز ثټدىثٸٌر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ثټؽىًز أهس إٗض شومري ثٖضوثًُ وثٖضنجٍٻ و٨وه من ثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٜ ٚؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/02أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ خّض ٬جًثس ؼىًز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٙم ٪وآٻ ِجًي خموًًٌز
ِفجً مج أهي إٗض شومري منَٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي و٨وه من مَثً ٧ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٴدپ ٴٽٌپ ِٽّز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز ـٌوثن ،مىٜفج ً
أن خٌنهج ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر غاصات٘ عً ٢بالر ايضٚؼ مبشافظ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىي ثټ٭جٔم ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز وُ٨ضن خدُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء
خأًخ٬ ٪جًثس.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ثِصهوثٰه
ٖضن١ٵز وُ٨ضن خأًخ٬ ٪جًثس.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٤هٌ ثټٌىٿ ٬ 49جًر ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من من١ٵز وُ٨ضن
ممٽٱج إ٘جخجس مجهًز ٸدرير ٍض ثٖضنجٍٻ وثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

اعتؾٗار ٚإفاب ١تغعَٛ ١اطٓني بكقف ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓطكْ ١كِ بايعافُ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء – طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني خٌنهم ثمٌأشجن و٠ٱپ وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٖضن١ٵز نٵم ثِضهٽز خجټّٹجن ٍض موًًٌز آٍثٻ خجټ٩ج٘مز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض موًًٌز آٍثٻ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن لمّز
مىث٠نني ثِصٕهووث خٌنهم ثمٌأشجن و٠ٱپ وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون ٸفٌٙٽز أوټٌز إظٌ ثِصهوثٯ
٠ريثن ثټ٩ووثن ٖضن١ٵز نٵم مّجء ثټٌىٿ.
وأٔجً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټٌثخ ٪خ٩و ثٖضجبصني أهي إٗض شرضً موًِز ٬موثن
ثټىثٴ٩ز شفض ثټؽدپ خأرضثً خجټ٭ز ٸمج أټفٵض خ٩وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني أرضثًث ً خجټ٭ز
وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر ٍض ثٖضن١ٵز.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز نٵم ٍض موًًٌز آٍثٻ مّجء ثټٌىٿ ټٽمٌر ثټعجټعز ٘٨ض
ثټصىثذ  خّٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ٨نٌٱز وٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٱهج ٘دجؿ و٤هٌ
ثټٌىٿ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عًُٖ ٢زإ

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض
ثټٹّجًثس ٍض من١ٵز ثٖضفؽٌ ممٽٱج ً أرضثًث ً مجهًز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاص ٠عًَ ٢بَٓٓ ٢ظُ ١اهلذض ٠ايزٚي ١ٝعضض قافظ ١سذ١

[/02أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض مدنى إهثًر ثټهؽٌر ثټصجخٖ ٪ضن٥مز ثټهؽٌر
ثټووټٌز خموًنز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى
هٌ٨ض إٗض ثٖضٹجن ټنٵپ أي ٜفجًج أو إ٘جخجس لٽٱهج ثټ٩ووثن.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َٓظٍ ذن ٢ٝايضاع ٞمبزٜض ١ٜدٗضإ بشَاص

[/02أكجىةس ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض منَٻ ثټٌٕن ًفٌى ٨يل ثټٌثٍ ٍ٨ض موًًٌز
ؼهٌثن مفجٰ٥ز ىمجً.
وأٸو مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټصٍ ثِصهوٰض منَٻ
ثټٌٕن ثټٌث ٍ٨أهس إٗض ثِصٕهجه ظُضظز أٔمجٗ خٌنهم نؽٽه ىي ًَن وثٖضّ٩ٱىن ثټيًن ٸجنىث
ًٵىمىن خ٩مٽٌز ثَضنٵجى وثٔضِ٩جٯ.
وخني ثٖضٙوً أن ٨وهث ً من أٌٰثه أرسر ثټٌٕن ثټٌث ٍ٨وثٖضّ٩ٱني أٌ٘دىث ؼٌثء شٽٺ ثټ٭جًثس خٌنهم
نؽٽه م٩ني ثټيي و٘ٱض ـجټصه خجټم١رير.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف عٛقاً ؽعبٝاً مبزٜضَ ١ٜهرياؼ بايبٝنا٤

[/02أكجىةس ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ِىٳ مٹريثُ ثټٕ٩دٍ خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء
مج أهي إٗض ـووط أرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضفُضس.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
ثټّىٳ ثټٕ٩دٍ خموًًٌز مٹريثُ خ٩وه من ثټ٭جًثس أهس إٗض شرضً ثټٹعري من مفُضس ثٖضىث٠نني
وممصٽٹجشهم.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌز ثټّىثهًز ومرشو ٧مٌجه ثټرشًز
خجٖضفجٰ٥ز مج أهي إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني وشرضً ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيغٛم سٝزإ بقعز ٠بكٓابٌ عٓكٛر١ٜ

[/02أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ِصز آلٌون ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِىٳ ـٌوثن
ثټٕ٩دٍ خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ؼوه ثِصهوثٰه ټّىٳ
ـٌوثن ثټٕ٩دٍ خٵنجخپ ٨نٵىهًز ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ ِصز آلًٌن خٌنهم ٠ٱپ،
وشومري ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ ټٽمٌر ثټعجټعز ثټّىٳ خٵنجخپ مفٌمز هوټٌج ً
مفوظج ً همجًث ً ٸدريثًَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ منَټني ٍض موًنز ٜفٌجن خموًًٌز مؽَ خ٩وه
من ثټ٭جًثس وشرضً مًَ٨ز أـو ثٖضىث٠نني.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ خّض ٬جًثس ؼىًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١ايٓٗزَٓٚ ٜٔطك ١ايغبعني بايعافُ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټٌىٿ ثټؽم٩ز ٨ور منج٠ٶ خموًًٌز ثټّد٩ني.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ  ٍض أٴپ من ِ 42ج٨ز ـٌغ ٔن ِٽّٽز ٬جًثس
٨نٌٱز وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ٤هٌ أمْ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ٍض ًىمه ثټمجمْ خ٩و ثٖضجبصني أهي إٗض شرضً ٨وه
ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.
وٸجن لمّز مىث٠نني خٌنهم ثمٌأشجن و٠ٱپ ثِصٕهووث وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء أمْ ثټممٌْ ٖضن١ٵز نٵم ثِضهٽز خجټّٹجن ٍض موًًٌز آٍثٻ
خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات ٖغتري ٜ٘عً ٢عٓشإ ٚبالر ايضٚؼ

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټهّصريًز ٘٨ض موًًٌصٍ ِنفجن وخُضه
ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
ثٖضن١ٵز ثټىثٴ٩ز خني ٴًٌصٍ ثٖضفجٴٌر وثټصمٌثٯ ٍض موًًٌز ِنفجن خ٩رشر ٘ىثًًن ،مج أهي إٗض
ـووط أرضثً خٽٌ٭ز خجٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.
وأٔجً ثٖضٙوً ثٖضفيل إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ٴٙٱه من١ٵز وُ٨ضن خعُضط ٬جًثس خموًًٌز خُضه
ثټٌوُ ،أـوظض أرضثًث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خ٩و ٬ 44جًر ٔنهج ٘٨ض نٱْ ثٖضن١ٵز ًىٿ أمْ.

اعتؾٗار ٚإفاب ١عتَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ملغذز ايعضقٛب مبزٜض ١ٜايطٝاٍ
قافظ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أِصٕهو وأٌ٘ذ ِصز مىث٠نني ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضّؽو ثټٌ٩ٴىح
خموًًٌز ثټٌ١جٻ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٌ٩ٴىح ثِصهوٯ ٍض إـوثهج مّؽو ثټٌ٩ٴىح مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثظنني من
ثٖضٙٽني وإ٘جخز أًخ٩ز آلًٌن وشومري ثٖضّؽو خٕٹپ ٸجمپ.
وٴجٻ ثٖضٙوً " :إن ٘جًولني من ثټٙىثًًن ثټصٍ ثِصهوٰض ثٖضّؽو ټم ًنٱؽٌث ثْضمٌ ثټيي ـجٻ
هون وٴى ٧مؽًَر ٍض ثٖضّؽو ".

اعتؾٗار مثاَْٛ ١ٝاطٓني دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓاطل َتفضق ١بتعظ

[/02أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ؼٌثء ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض منج٠ٶ
مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ٌٰ ٧ثټدنٺ ثٖضٌٸَي ومؽم ٪هجبپ ثټّٹنٍ خجٖضمج ومؽم٩ج ً ٠دٌج ً خجٖضوًنز مج أهي إٗض
ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وإ٘جخز ثټ٩رشثس.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مف١ز وٴىه ٍض موًًٌز لوًٌ مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز
مىث٠نني وإ٘جخز ٨وه ألٌ وشرضً ثٖضف١ز و٨وه من ثٖضمصٽٹجس.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜغتٗزف آباص املٝا ٙبػاصات د ١ٜٛعًٚ ٢ار ٟايظٜح يف قنا ٤ايؾضفني
عذ١

[/02أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض وثهي ثټًَق ثټىثٴ ٪مج خني موًًٌصٍ
ثٖضفجخٕز وثټٕجهپ ٍض ٴٝجء ثټرشٰني خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٭جًر ثِصهوٰض آخجً ثٖضٌجه ثْضًشىثًٍز ثټصٍ ً٩صمو ٨ٽٌهج ِٹجن ثٖضن١ٵز ٸمٌجه نٌ٥ٱه ټٽرشح..
مٕريث إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٔضؼٌثمٍ ً٩مو ٍض ش١ىً ل١ري ووثٜق إٗض شومري مٙجهً
ثټفٌجر ثْضِجٌِز ټٕضنّجن ثټٌمنٍ ٸآخجً ثټرشح وثٖضَثً ٧ثټمج٘ز ٸىٌِٽز إٜجٌٰز إٗض ؼجنذ
ثټٵٙٲ ثټىـيش ټٽّٹجن وثټفٙجً ثټؽجبٌ خفٌث وخٌث وؼىث خهوٯ إًٸج ٧ثټٕ٩ذ وثټنٌپ من
ٸٌثمصه.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني ب ِٗٓٝطفٌ يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملٓظٍ مبزٜض ١ٜسٝزإ فعز٠

[/02أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ وؼٌؿ ٨رشر آلٌون خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن
ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه ٖضنَٻ مىث٠ن خمن١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز ـٌوثن
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وـٽٱجبه ثِصهوٯ منَٻ مىث٠ن مٹص٥ج ً خجټّٹجن خمن١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز ـٌوثن مج أهي
إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز منهم خٌنهم ٠ٱپ وؼٌؿ ٨رشر آلًٌن خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضنَٻ مدجرشر مج أهي إٗض شومريه وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ
ثٖضؽجوًر.
وټٱض ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم همٌ منَټني وٌِجًر إِ٩جٯ خمن١ٵز ًـدجن
خ٩ٙور مج أهي إٗض ؼٌؿ مىث٠ن وشرضً منجٍٻ ألٌي.

اعتؾٗار أعض 87 َٔ ٠أفضار يف ققف طريإ ايعزٚإ ملٓظهلا يف ٚار ٟاجملؿ بايٛاطع ١ٝبتعظ

[/02أكجىةس ]6102/ثعص – طتأنح:
ثِصٕهوس أرسر ٸجمٽز مٹىنز من ٨رشر أٌٰثه ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضنَٻ أـو
ثٖضىث٠نني ٍض وثهي ثٖضؽٖ خموًًٌز ثټىثٌٍ٨ز مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز وثهي ثٖضؽٖ خجټىثٌٍ٨ز مج أهي إٗض ثِصٕهجه أٌٰثه ثْضرسر
ثٖضٹىنز من ٨رشر أٌٰثه وشومري ثٖضنَٻ خٕٹپ ٸجمپ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًِصني ٍض من١ٵصٍ
ثٖض٩ٵم وثټًٌ٥ٱز ومنَټني ٍض موًًٌز ثټىثٌٍ٨ز مج أهي إٗض شومريهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عً ٢ايعافُ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘دجؿ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّصهوٰج ً
٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن وهثً ثټٌبجِز ټٽمٌر ثټعجټعز ٘٨ض ثټصىثذ  ٍض أٴپ من ِ 42ج٨ز خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز ،ـٌغ ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ٘دجؿ و٤هٌ أمْ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهًز ٖضوًًٌز ثټّد٩ني أهي إٗض شرضً ٨وه من ثٖضفُضس
ثټصؽجًًز وشهٕم وشٹرس نىثٰو ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ٍض ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل مبشافظ ١اؾٛف

[/02أكجىةس ]6102/الجىف  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.

وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منج٠ٶ
ٍض موًًٌجس ثټفَٿ وثټ٭ٌپ وثٖضٙٽىح و مف١ز وٴىه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لٽٱض أرضثًث ً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مثإ غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/02أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض
موًًٌز رصوثؿ ممٽٱز همجًث ً ٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأٔجًس إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼدپ هٌُضن ثٔضِرتثشٌؽٍ ومن١ٵز
مجُ.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ملٓاطل َتفضق ١بقعز٠

[/02أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض
٨وه من موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن مفمو ٌ٨هوٿ خمن١ٵز ٰى ٟمج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وشومري ثٖضنَٻ نهجبٌجً ،ٸمج
ٔن ٬جًر ألٌي ٘٨ض منَٻ مىث٠ن خنٱْ ثٖضن١ٵز هون ـووط إ٘جخجس خرشًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىث٠نج ً ثِصٕهو وؼٌؿ ظُضظز آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٖضنَټهم خمن١ٵز ثټنى٨ز خموًًٌز ِجٴني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل بتعظ

[/02أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثس ٘٨ض أمجٸن مصٱٌٴز خموًنز ثټٌثهور خمفجٰ٥ز ش َ٩مج
أهي إٗض ثِصٕهجه وؼٌؿ ٨وه من ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس أهس أًٝج ً إٗض شرضً ٨وه
من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض م١جً ش َ٩ثټووذ  ثِصهوٰض مدنى ثَضهثًر
و٘جټز ثَضِصٵدجٻ وثٖض٭جهًر وظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض ٔجً ٧ثټّصني ثټٕمجذ  خموًنز ش.َ٩

أنجض َٔ  ًَٕٛٝ 877رٚالص خغا٥ض ايكطاع ايظصاع ٢مبشافظ ١فٓعا ٤دضا ٤ايعزٚإ ٚاؿقاص

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٸٕٲ مفجٰ٘ ٦ن٩جء ـنني ٴٌ١نز ٨ن ش ٌٛ٩ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨خجٖضفجٰ٥ز ټمّجبٌ ٸدرير ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وثټفٙجً ثټؽجبٌ ،مؤٸوث ً أن ثټصٵجًًٌ ثْضوټٌز أ٤هٌس أن لّجبٌ هيث ثټٵ١ج٧
شؽجوٍس  811مٽٌىن هوَضً .
وأٸو ثٖضفجٰ ٦ٴٌ١نز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټصٵجًًٌ أ٤هٌس أن ثټٵ١ج ٧ثټًَثٍ٨
خجٖضفجٰ٥ز شأظٌ ٸعريث ً ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم وثټٵٙٲ ثټهّصريي وثټفٙجً ثټؽجبٌ ٘٨ض ثټٌمن مني
أٸعٌ من ِد٩ز أٔهٌ.
وأٔجً إٗض أن مةجس ثټهٌٹصجًثس من ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز " أ٨نجح ٰ ،ىثٸه ،لرضوثس ،خن  ،مجنؽى ،
مىٍ" ثټصٍ ټم ً١جټهج ثټٵٙٲ شٽٱض ټ٩وٿ ٴوًر ثٖضَثً٨ني ٘٨ض ًًهج خجٖضجء خّدذ نٵ ٚثٖضٕصٵجس
ثټنٱٌ١ز ؼٌثء ثټفٙجً ثٖضٱٌو. ٛ
وټٱض ثٖضفجٰ ٦إٗض أن ؼمٌ ٪موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز هون ثِصعنجء شٌٜ٩ض ْضرضثً مدجرشر خّدذ
ثټ٩ووثن و٬ري مدجرشر خّدذ ثټفٙجً وثن٩وثٿ مجهر ثټوًَٻ .
وٴجٻ " :إن ثْضرضثً ثٖضدجرشر ؼٌثء ثټ٩ووثن شمعٽض ٍض شومري ثٖضدجنٍ ثټًَثٌ٨ز ثټفٹىمٌز معپ مؽم٪
وُ٨ضن خدُضه ثټٌوُ وثٖضؽم ٪ثټًَث ٍ٨خهموثن ومٽفٵجشهمج وؼمٌ ٪ثِضَضس وثٖض٩وثس ثټصٍ ٸجنض
مىؼىهر خصٹٽٱز شًَو ٨ن  81مٽٌىن هوَضً وثٴصُض ٧أٔؽجً ثټ٩نذ ٍض خنٍ ـٌٕٖ وشومري مَثً٧
ثټووثؼن ٍض ِنفجن وًهٿ ٨رشثس ثِضخجً ثٖضجبٌز م ٪ثٖضٝمجس ثَضًشىثًٍز ثټصجخ٩ز ټهج ٍض خنٍ مٌ١

يوميات العــدوان

وِنفجن وخنٍ ـٌٕٖ وأًـذ وهموثن ،وٸيث شومري ٨رشثس ثٖض٩وثس وثِضَضس ثټًَثٌ٨ز وثټصومري
ثټٹيل ټ٩رشثس ثٖضنجٍٻ خجٖضَثً." ٧
وٌٰمج ًم ٚثْضرضثً ٬ري ثٖضدجرشر أوٜق مفجٰ٘ ٦ن٩جء أن شٵجًًٌ ثټٽؽجن أظدصض شرضً ٨رشثس
ثټهٹصجًثس من مَثً ٧ثټ٩نذ ىثس ثټؽىهر ثټ٩جټٌز وإ٘جخز ثَضٔؽجً خ٩ٝٲ ٨جٿ وأشٽٱض خّدذ
نٵ ٚثٖضٌجه ٍض ٸپ من خنٍ ـٌٕٖ وأًـذ وهموثن ولىَضن وشرضً مةجس ثټهٹصجًثس من مَثً٧
ثټمٝجً معپ ثټدٙپ وثټ١مج ٟوثټد١جٍ ٟض ِنفجن وخُضه ثټٌوُ وخنٍ م ٌ١شٵوً لّجبٌهج
خمٽٌجًثس ثټًٌجَضس.
وىٸٌ أن مةجس ثټهٹصجًثس من أٔؽجً ثټدن ثټٕهري وثٖضجنؽى ثٖضىؼىهر ٍض ثټفٌمصني ومنجلز
و٘٩ٱجن وخُضه ثټٌوُ شرضًس خّدذ نٵ ٚثٖضٌجه ؼٌثء ثټفٙجً ثٖضٱٌو ٛوثن٩وثٿ ثټوًَٻ
وشٵوً لّجبٌهج خمٽٌجًثس ثټًٌجَضس.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚتزَري َغذز يف ققف فاصٚخ ٞععٛر ٟعً ٢صاطح بقعز٠

[/00أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وهمٌ مّؽو إظٌ ٴٙٲ ٘جًولٍ ِ٩ىهي ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز
ًثٍثؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىث٠نج ً ثِصٕهو ،إٜجٰز إٗض شومري
مّؽو ؼٌثء ٴٙٲ ٘جًولٍ ټٵىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ منج٠ٶ مص٩وهر خموًًٌز ًثٍؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً أن منج٠ٶ مصٱٌٴز أًٝج ً خموًًٌجس ٬مٌ ؤوث وثټ٥جهٌ شٌٜ٩ض هٍ ثْضلٌي
ټٵٙٲ ؼىي و٘جًولٍ مٹعٲ مج أهي إٗض شومري ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.

ايطريإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات نجٝف ١عً ٢عٓشإ

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټٹعٌٱز ٘٨ض موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ وثهي
ثٖضفجٴٌر خأٸعٌ من ٨رش ٬جًثس وٴًٌز ٨مو خأًخ٬ ٪جًثس ثْضمٌ ثټيي أهي إٗض ـووط أرضثً مجهًز
خٽٌ٭ز خجٖضنجٍٻ وثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني ٚتزَري َٓاطٍ يف غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢اؾٛف

[/00أكجىةس ]6102/الجىف  -طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘دجؿ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
ثټؽىٯ.

يوميات العــدوان

وأوٜن مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض موًنز
ثټفَٿ نصؾ ٨نهج ثِصٕهجه ثظنني من ثٖضىث٠نني ٸجنج نجبمني هثلپ منَټهمج ،وشّددض خأرضثً مجهًز
ٍض ثْضـٌجء ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض أًٝج ً منََض ً خموًنز ثٖضصىن نصؾ ٨نه شومري ثٖضنَٻ و أرضثً
مجهًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜايطٝاٍ مبشافظ ١فٓعا٤

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوثٰه ٖضوًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ٴٙٲ من١ٵز
ثټٌ٩ٴىح خ٭جًشني ،مج أهي إٗض إټفجٳ أرضثً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ثټؽم٩ز ثٖضجٜزي ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض ثٖضن١ٵز ،مّصهوٰج ً
ؼجم ٪ثټٌ٩ٴىح مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثظنني وؼٌؿ أًخ٩ز آلًٌن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر ققف٘ ملٓطك ١ايٓٗز ٜٔبايعافُ ١فٓعا٤

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز مّجء ثټٌىٿ ٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن ټٽمٌر ثټٌثخ٩ز ٘٨ض ثټصىثذ  ٍض أٴپ من ِ 42ج٨ز خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثټ٩نٌٱز ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ثټٌىمني ثٖضجٜني خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ًىمه ثټّجخ ٪خ٩و ثٖضجبصني ٖضوًًٌز ثټّد٩ني أهي
إٗض شرضً ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وشهٕم وشٹرس نىثٰو ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ٍض ثٖضن١ٵز.

اعتؾٗار ٚإفاب ١عت ْغا ٤بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢ب٘ بقعز٠

[/00أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهوس ظُضط نّجء وأٌ٘دض ظُضط خؽٌثؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
موًًٌز منده خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز ٸصٱجء خموًًٌز منده مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضط نّجء وؼٌؿ ظُضط وشومري منَٻ وشرضً
منجٍٻ ألٌي خأرضثً ٸدرير.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن موًًٌجس منده ؤوث و٬مٌ وًثٍؿ وثټ٥جهٌ وـٌوثن شص ٌٛ٩ټٵٙٲ
٘جًولٍ وؼىي مٹعٲ ،شّدذ ٍض ِٵى ٟثټ٩وًو من ثټٝفجًج من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ ،إٜجٰز إٗض
شومري ثٖضنجٍٻ وثټٌ١ٴجس وثْضِىثٳ وثٖضّجؼو و٬ريهج من ثٖضنٕآس.

ًَٝاص  ًَٕٛٝ @99ٚصٜاٍ خغا٥ض ايكطاع ايظصاع ٞمبشافظ ١إب خالٍ ايؾٗض ٜٔاألٚيني َٔ
ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/02أكجىةس ]6102/إب ـ طتأنح:
خٽٮ إؼمجذ  لّجبٌ ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨خمفجٰ٥ز إح لُضٻ ثټٕهًٌن ثْضوټني من ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټؽمهىًًز ثټٌمنٌز مٽٌجً و 944مٽٌىن ًًجٻ ،وخنّدز شأظٌ خٽ٭ض  %44من ثؼمجذ 
ثٖضفجٌ٘پ ثټًَثٌ٨ز.
وٴجٻ موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټًَث٨ز وثټٌي خجٖضفجٰ٥ز ثٖضهنوُ ـمىه ثټٌ٘جٗ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) :إن ـؽم ثټصأظٌ ٍض ثٖضفجٌ٘پ ثټَثٌ٨ز نصٌؽز ثټ٩ووثن ومج ًثٰٵه من ثن٩وثٿ ثٖضفٌوٴجس
و٘٩ىخز ثټنٵپ وثټصّىًٶ وثټصمًَن أهس إٗض شٽٲ أٸعٌ من  48أټٱج ً و٠ 492نج ً من ثٖضنصؽجس
ثټَثٌ٨ز ،وخني أن ثٖضنصؽجس ثټًَثٌ٨ز ثټصٍ شأظٌس نصٌؽز ثټ٩ووثن هٍ مفجٌ٘پ ثټٵمق وثټيًر وثټيًر
ثټٕجمٌز وثټولن وثٖضفجٌ٘پ ثټدٵىټٌز وثټمٝجً وثټٱجٸهز وثټدن خجٔضٜجٰز إٗض مفجٌ٘پ نٵوًز
ألٌي ومفجٌ٘پ ثْضُ٨ضٯ.
وأٔجً موًٌ ٨جٿ ثټًَث٨ز خجٖضفجٰ٥ز إٗض أن ثټ٩ووثن شّدذ أًٝج ً لُضٻ ٬جًثشه ثټهمؽٌز ثټصٍ ٔنهج
٨يل موًنز إح ٍض خوثًز ثټ٩ووثن وثِصهوٯ ثٖضٕصپ ثټًَث ٍ٨وثٖضنٕآس ثټًَثٌ٨ز وثٖضنٕآس ثټصجخ٩ز
ټٽمٕصپ ،خمج ٍض ىټٺ من٥ىمز ثټ١جٴز ثټٕمٌّز ومدنى ٌ٬ٯ ثټٝن ؤدٹز ثټٌي وثْضنجخٌٌذ
وثټٱٽرتثس وثټّمجهثس ثټصجخ٩ز ټٽمٕصپ.
وټٱض ثټٌ٘جٗ إٗض أن ثټٵٙٲ شّدذ أًٝج ٍض شرضً ثټدٌىس ثٖضفمٌز ثټصجخ٩ز ټٽمٕصپ وثټصٍ ٸجن
خوثلٽهج آَضٯ ثټٕصُضس ثټًَثٌ٨ز من ممصٽٲ أنىث ٧ثټندجشجس و٨يل ًأِهج ٔصُضس ثټدن ،مٕريث ً إٗض أن
مٹصذ ثټًَث٨ز ً٩ٹٲ ٘٨ض إ٨وثه شٵًٌٌ شٱٌٙيل خٹجٰز ثْضرضثً ثټصٍ ش ٌٛ٩ټهج ثټٵ١ج ٧ثټَث ٍ٨مني
خوء ثټ٩ووثن ٴدپ أٸعٌ من ِد٩ز أٔهٌ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عزراً َٔ ايػاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/02أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثټّ٩ىهي ؼوه ثِصهوثٰه منَٻ
ثټٌٕن ٘جټق خن ِىهر ٌ٩٠مجن خرصوثؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثټفٵٌپ وِىٳ رصوثؿ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ حملافظ ١تعظ

[/02أكجىةس ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش " َ٩إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ټٽمفجٰ٥ز
خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضفجٰ٥ز.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ثټّصني وم١جً
ش َ٩ثټووذ  وٴًٌز ثټهؽٌ خجټٵج٨ور،ٸمج ثِصهوٯ أـو ثټٱنجهٳ ومن١ٵز ثټمرضثء خموًًٌز ثٖضمج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز أِٱٌس ٨ن شومري منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف فزراً عزَٓ ٠اطل بايعافُ ١فٓعا٤

[/02أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٘دجؿ ثټٌىٿ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ
خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ٰؾ ١٨جن وثټنهوًن وهثً ثټٌبجِز ټٽمٌر ثټمجمّز ٘٨ض ثټصىثذ  ٍض أٴپ من 42
ِج٨ز خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز ،خ٩و أن ٸجن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز مّجء أمْ وًىمني مجٜني
خّٽّٽز من ثټ٭جًثس.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َٓطك ١مجع ١بٔ فامٌ بقعز ٠بكٓابٌ عٓكٛر ١ٜقضَ ١رٚيٝاً

[/02أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم من١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز
٘٩ور خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن من١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز
ـٌوثن شٌٜ٩ض ټ٩وه من ثټ٭جًثس من ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خٵنجخپ ٨نٵىهًز ..مٕريث ً إٗض أن
ثټ٭جًثس أـوظض همجًث ً هجبُضً وٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َٓظالً َٚظصعتني يف َزٜض ١ٜعٓشإ بقٓعا٤

[/61أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء خعُضط ٬جًثس.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ
منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خٵًٌز خٌض ثْضـمٌ ،خجٔضٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ مًَ٨ز ٨نذ ٍض ـٙن ٨ٱجٓ
ومًَ٨ز ٠مج٠م مجخني ٌٔ٩جن ؤّ٩جن ممج أهي إٗض ثټفجٳ أرضثً ٸدرير خجٖضًَ٨صني وشومري ثٖضنَٻ
ٸٽٌجً.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜبين َطض

[/61أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼدپ
ثټًٌو خمن١ٵز ثټٙدجـز ..مؤٸوث ً أن ثَض٨صوثء ثټهمؽٍ لٽٲ أرضثًث ٸدرير ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز
وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت َٓاطٍ َٛاطٓني بضاطح قافظ١
فعز٠

[/61أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن وؼٌؿ مىث٠ن آلٌ ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌز
ًثٍؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ثټٌىٿ.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وـٽٱجبه ثِصهوٯ ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵصٍ ٬مجً وثټٕىثًٳ خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض
ثِصٕهجه مىث٠نني وؼٌؿ مىث٠ن آلٌ وشومري منَټني وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثْضلٌي ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/61أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ؼوه إِصهوثٯ
منَٻ ثټٌٕن ٘جټق خن ِىهر ٌ٩٠مجن خرصوثؿ ټٽمٌر ثټعجټعز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضٕؽق وؼدپ هٌُضن
ثٔضِرتثشٌؽٍ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/61أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
مٙوً مفيل خ٩ٙور أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
ظُضط ٬جًثس ؼىًز ثِصهوٯ خهج من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ ،إٜجٰز إٗض ٬جًر ألٌي ثِصهوٰض
من١ٵز وټو مّ٩ىه خموًًٌز ِفجً.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس أـوظض همجًث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ومَثً٨همَ ،ضٰصج ً إٗض أن
ثټصفٽٌٶ ٔده مّصمٌ ٘٨ض ؼمٌ ٪موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني بكقف طريإ ايعزٚإ عً ٢بين سؾٝؿ مبشافظ ١فٓعا٤

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ آلٌ خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز
خنٍ ـٌٕٖ مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ ؼجم ٪ـرضثن
ٍض من١ٵز ثټرشٰز خ٭جًشني ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وؼٌؿ آلٌ وٸيث شومري منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خ٭جًشني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ موًِز مٵًٌٖ ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض وثهي ًؼجٿ
خأًخ٬ ٪جًثس ،ٸمج ثِصهوٯ ؼدپ ثټٹٌ ٧خأًخ٬ ٪جًثس ألٌي ممٽٱج ً أرضثًث ً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ مخػ غاصات عً ٢بالر ايضٚؼ مبشافظ ١فٓعا٤

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ثټٽفٲ خممْ ٬جًثس ،مج أهي إٗض أرضثً ٸدرير ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ غاص ٠د ١ٜٛعًَ ٢ز ١ٜٓعبػ عذ١

[/60أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًنز ٨دْ مفجٰ٥ز ـؽز ثِصهوٯ
منَٻ أـو ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن أـمو ٨دوهللا ثټرشٍض وټم شّؽپ ٌٰٳ ثَضنٵجى وثَضِ٩جٯ أي ٜفجًج خرشًز
خجِصعنجء وٴى ٧أرضثً مجهًز.
ونىه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم مج ًَثٻ ًفٽٶ ٍض أؼىثء موًنصٍ ٨دْ وـٌ ٛثټفووهًصني
وخٕٹپ مٹعٲ مني ثټّج٨ز ثټعجمنز وثټنٙٲ ٘دجـجً ،وـصى ِج٨ز ٸصجخز ثټمرب.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض ٴٌجٿ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه خٕن لمْ ٬جًثس ٘٨ض موًنز ـٌٍ ٛض
ِج٨جس مصألٌر من ًىٿ أمْ ثِصهوٰض منجٍٻ مىث٠نني ومنٕآس ـٹىمٌز ولج٘ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات بٗٓٝا عٓكٛر ١ٜعًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/60أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من منج٠ٶ
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٨وهث ً من
ثٖضنجٍٻ ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وِٵى ٟؼًٌق.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصموٿ ٍض شٽٺ ثټ٭جًثس ٴنجخپ ٨نٵىهًز ٘٨ض خٞ٩
ثٖضنج٠ٶ خجٖضوًًٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل َتفضق ١مبز ١ٜٓتعظ

[/60أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ٖضمصٽٲ ثٖضنج٠ٶ خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ؼجم٩ز شٍ َ٩ض ـدٌپ ِٽمجن وثټٵرص ثټؽمهىًي ونٵ١ز وثهي ٘جټز و٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خجٖضوًنز مج أهي إٗض شرضً ثټ٩وًو من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضمصٽٹجس وثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜايطٝاٍ

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
هًح ّ٨ٹٌ مفوظج ً أرضثًث ً خجټ٭ز خمىثٴ ٪ممٙٙز ټصؽٱٌٲ ثټ٩نذ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َزصع ١مبزٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/60أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس
ثِصهوٰض موًِز خمن١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ ..مٕريث ً إٗض أن ثٖضوًِز همٌس خجټٹجمپ وشرضً
منجٍٻ مؽجوًر ټٽموًِز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن همٌ أٸعٌ من ظمجنني موًِز مني خوثًز ثټ٩ووثن ٍض ممصٽٲ موًًٌجس
مفجٰ٥ز ٘٩ور ،إٜجٰز إٗض ٨وه من مٹجشذ ثټرتخٌز ٍض ثِصهوثٯ وثٜق ټٽ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز
وټٓضؼٌجٻ ثټنجٔةز.

يوميات العــدوان

َقزص أَين  Aطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ يًُٛاطٓني ٚاملُتًهات ايعاَ١
ٚاـاف ١يف كتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/60أكجىةس ]6102/محافظات  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ " :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ټٽمىث٠نني وثٖضنٕآس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز".
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز
من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش َ٩مج أهي إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني
وشومري منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم و٨وه من ثٖضنٕآس ثټ٩جمز.
وټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټٙٽى وثِصهوٯ مفُضس شؽجًًز
ٍض موًًٌز ثټٌثهور،ٸمج ثِصهوٯ ِؽن من١ٵز ثټؽنو مج أهي إٗض ثِصٕهجه  2من ثټّؽنجء وإ٘جخز
٨وه آلٌ ؤن ٬جًثس ٘٨ض ثټم ٢ثټ٩جٿ خموًًٌز ثٖضمج مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني ثظنني وثِصهوٯ
خىثخز ثٖضف١ز ثټدمجًًز ٍض ثٖضمج.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور ټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثټؽىًز ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ مج أهي إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني وشرضً منجٍټهم
وممصٽٹجشهم ،مدٌنج ً أن مىث٠نني ثظنني ثِصٕهوث ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض
منَټني ٍض من١ٵز ٬مجً وثټٕىثًٳ خٌثٍؿ ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز وټو مّ٩ىه خموًًٌز ِفجً
ومن١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ـٌغ
ثِصهوٯ مًَ٨ز رشٴٍ ٌٔ٩جن ٍض ِنفجن ومن١ٵز خٌض ثْضـمٌ ومنجٍٻ ومًَ٨ز ٍض ِنفجن مج
أهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني ثظنني ،ٸمج ٔن ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ ثټم١ٱز مجخني ثٖضفجٴٌر وثټصمٌثٯ.
وٍض مأًح وـؽز أٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن أٸعٌ من ٬ 81جًثس ٘٨ض موًًٌز
رصوثؿ و٬جًر ٘٨ض منَٻ ثټٌٕن ٘جټق خن ِىهر ٌ٩٠مجن خمأًح و٬ 5جًثس ٘٨ض موًنز ـٌٛ
خفؽز.

طريإ ايعزٚإ ايػاؽِ ٜهجف غاصات٘ ايٛسؾ ١ٝعً ٢أسٝا ٤تعظ

[/66أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٸعٱض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثشهج ثټىـٌٕز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز ٍض
مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منج٠ٶ
مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًنز ومفٌ١هج أِٱٌس ٨ن ِٵىٜ ٟفجًج مونٌني وشمًٌذ مدجن ومنٕآس ومٌثٰٶ،
مٕريث ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٩رشثس ثټ٭جًثس مفٌ ٢ثٖض٩هو ثٖضهنٍ خمن١ٵه ثټفىخجن ومن١ٵز
ٸمذ ثټٌوُ ٘٨ض مولپ من١ٵز ٸُضخز.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مٹصذ ثَضشٙجَضس وشٵنٌز ثٖض٩ٽىمجس وٸيث ثِصهوٯ
ٴرص ٘جټز خٙجًولني أـوهمج ټم ًنٱؽٌ.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض أًٝج ً ٨مجًر ِٹنٌز خجټٵٌح من ؼجم٩ز شٍ َ٩ض من١ٵز ثټفدٌپ
ٌ٬خٍ ثٖضوًنز ،وٸيث ٴٙٲ ؼدپ و ٖ٨ؤجً ٧ثْضًخ٩ني ومن١ٵز ثټفًٌٌ ومنج٠ٶ ٴًٌدز من ـٍ
ثټٌوٜز.

اعتؾٗ ار َٛاطٔ ٚإفاب ١آخض ٜٔيف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت َٓظالً يف َٓطك ١ايطًح
بقعز٠

[/66أكجىةس ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ مىث٠نجن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضنَٻ مىث٠ن
خمن١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً خ٩ٙور.
مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًر ؼىًز ٘٨ض منَٻ مىث٠ن خمن١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ
مىث٠نني آلًٌن ،إٜجٰز إٗض شومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ وشٽٲ ؼمٌ ٪مفصىًجشه.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف بالر ايضٚؼ مبشافظ ١فٓعا٤

[/66أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ثِصهوثٯ موًًٌز خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوثٯ من١ٵز
وُ٨ضن خـ ٬ 81جًثس ممٽٱج أرضثًث ً ٍض ثٖضَثً.٧

ؽٗٝزإ ٚدضٜح دضا :8 ٤غاص ٠ؽٓٗا طريإ ايعزٚإ عًَ ٢ز ١ٜٓسضض عذ١

[/66أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ آلٌ ٍض ٴٙٲ ٔنه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض موًنز
ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ /دأ /أن ٠ريثن ثټ٩وو
ٔن ٬ 48جًر ٘٨ض موًنصٍ ـٌ ٛثټٵوًمز وثټؽوًور مّصهوٰج ً
مدجن ِٹنٌز ومنٕآس ـٹىمٌز
ٍ
ولج٘ز ،مٕريث ً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ مجٍثټض شدفغ ٨ن أي ٜفجًج خني ثْضنٵج.ٛ

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ ايقاصٚخٚ ٞاملزفع ٞعً ٢املٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/66أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ًىث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩ثٖضٹعٲ خجشؽجه ثٖضنج٠ٶ وثټٵٌي
وثټم١ى ٟثټ٩جمز ثټىثٴ٩ز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٸو مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټٌىٿ خٵٙٲ
٘جًولٍ وموٰ ٍ٩منج٠ٶ آٻ ثټٌٕن وآٻ مٵن ٪وؼدپ ثټ ٌ٩خموًًٌز منده ،مج أهي إٗض إـوثط
أرضثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم وممصٽٹجشهم ثټمج٘ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىثٴ ٪ثټ٩وو ثټّ٩ىهي شٵٙٲ ؼمٌ ٪ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خمج ٍض ىټٺ منجٍٻ
ثٖضىث٠نني وثټٵٌي ثِضهٽز خجټّٹجن وثټم١ى ٟثټ٩جمزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨رشثس من ثٖضىث٠نني أ٬ٽدهم
نّجء وأ٠ٱجٻ ثِصٕهووث لُضٻ ثټٵٙٲ ثټٙجًولٍ ټٽ٩وو ثټّ٩ىهي.

أنجض َٔ  ًَٕٛٝ =8صٜاٍ خغا٥ض أٚي ١ٝمبعاٖز ايتعً ِٝايفين بايعافُ ١فٓعا ٤دضا ٤ايعزٚإ

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٸٕٲ شٵًٌٌ ًِمٍ أن لّجبٌ ٴ١ج ٧ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء
ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن خٽ٭ض  68مٽٌىنج ً و 485أټٲ ًًجٻ وٰٵج ټٽصٵوًٌثس
ثْضوټٌز.
وٴجٻ ثټصٵًٌٌ ثټٙجهً ٨ن مٹصذ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ خجْضمجنز شٽٵض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) نّمز منه ،إن ثټٽؽنز ثټٱنٌز ثٖضصمٙٙز ثټصٍ ٔٹٽهج ثٖضٹصذ ټفرص ثْضرضثً وثټمّجبٌ ثټصٍ
ټفٵض خجٖضنٕآس وثٖضٕجًً ٪ثټٱنٌز وثټصٵنٌز ِؽٽض شرضً ِد٩ز م٩جهو خمّجبٌ مجهًز أوټٌز شٵوً
خـ 68مٽٌىن و 485أټٲ ًًجٻ.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثٖضّصمٌ ٘٨ض ثټٌمن مني ِد٩ز أٔهٌ أټٵض خُٝضټهج
٘٨ض مؤِّجس ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ خجټ٩ج٘مز شمعٽض ٍض شٌ١٩پ  71خجٖضجبز من ثٖضنٕآس،
ُٰٝضً ٨ن شٌ١٩پ ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز وشٱجٴم م٩جنجر ثټُ١ضح وثټ٩جمٽني ٌٰهج وأٝ٨جء هٌةز ثټصوًًْ
وثټصوًًذ.
وأٔجً إٗض أن ِد ٪منٕآس ومٌثٰٶ ش٩ٽٌمٌز ٰنٌز من أ٘پ  88منٕأر ٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء شٌٜ٩ض
ْضرضثً خجټ٭ز خٱ٩پ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ـصى ثِضن.
وأٸو ثټصٵًٌٌ أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ؼدپ نٵم ٍض مجًى ثٖضجيض خجټٵنجخپ ثټٱٌثٌ٬ز ثٖضفٌمز هوټٌج ً
أهي إٗض إ٘جخز ظُضظز م٩جهو ٰنٌز خأرضثً ٸدرير وهٍ ثٖض٩هو ثټٌمنٍ ثټرتٸٍ ثټفٌٍض ،ثٖض٩هو ثټصٵنٍ
ټصوًًذ وشأهٌپ ثٖضٌأر خنٵم ،ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټدٌٌ١ي ثټًَث.ٍ٨
ّ
وخني أن ثْضرضثً شنى٨ض خني لٽ ٪ثټنىثٰي وثْضخىثح وشٽٲ ٨وه من ثْضؼهَر ٍض م٩جمپ ثټفجِىح
وثٖضىثه ثټٹٌمجبٌز وخ ٞ٩ثْضهوثس وثټصؽهٌَثس إٗض ؼجنذ شٽٲ ثْضظجط وشرضً م٥٩م ثْضٴّجٿ
ثټٙنجٌ٨ز ثټصوًًدٌز خصٽٺ ثٖض٩جهوٍ ،ض ـني أهي ثټٵٙٲ ثټهمؽٍ ټٽ٩ووثن إٗض شومري ثټٙجټز

يوميات العــدوان

وثټُّضټم ثټٌبٌٌّز ټٽم٩هو ثټى٠نٍ ټٽٱنوٴز وثټٌّجـز خموًًٌز ٔ٩ىح وشف١م ثټّٵىٯ ثٖضّص٩جًر
وـووط شٕٵٵجس ٸدرير ٍض ثٖضدنى.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ إٗض ش ٌٛ٩ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټٙنج ٍ٨ټٓضًصجٿ وثٖض٩هو ثټٌمنٍ ثټٌٙنٍ ټٽ٩ٽىٿ
ثټص١دٌٵٌز خمن١ٵز ـور ْضرضثً ؼٌّمز شمعٽض خصٕٵٵجس ٍض ثٖضدجنٍ وأرضثً ٍض وًٓ ثټمٌث٠ز
وثټٌّجًثس وشف١م ِٵىٯ ٘جَضس ثټ٩١جٿ ؼٌثء ٴٙٲ من١ٵز ثټفٱجء وؼدپ ١٨جن ومن١ٵز
ثټنهوًن خٕٹپ مصىث٘پ.
ٸمج أهي ثټٵٙٲ ثټٕوًو ٖضنج٠ٶ ٴًٌدز من ثٖض٩هو ثټصٵنٍ ثټٙنج ٍ٨خمن١ٵز ىهدجن إٗض لٽ ٪نىثٰي
وأخىثح ثٖض٩جمپ وثټهنجؼٌ ثټصجخ٩ز ټٽم٩هو وشٹّري ثْضخىثح ثټفوًوًز وشف١م ثټٵمًٌجس وأؼهَر
ثٔضنجًر وِٵى ٟثْضِٵٲ ثٖضّص٩جًرُٰٝ ،ضً ٨ن شٽٲ ٨وه من أؼهَر ثټٹمدٌىشٌ وثټصؽهٌَثس وثْضظجط
ولَثنجس ثٖضٌجه ولٌوػ ٔدٹز ثٖضٌجه ثټمج٘ز خجٖض٩هو ٨ن ثټ٩مپ.
إٗض ىټٺ أٸو موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ًفٌى ثٖضأليي أن
ثِصهوثٯ مدجنٍ ومٌثٰٶ ثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز ثټٱنٌز وثټصوًًدٌز ٌِن٩ٹْ ِٽدج ً ٘٨ض ثټى ٪ٜثټص٩ٽٌمٍ
وثَضؼصمج ٍ٨نٌ٥ث َضًشدج٠ه خفٌٸز ثټنٕج ٟثټٙنج ٍ٨وثټصؽجًي وثټمومٍ ممج ًؤظٌ ٘٨ض ثټى٪ٜ
ثَضٴصٙجهي.
وٴجٻ ثٖضأليي ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ٖضنٕآس ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ
ٌِٹىن ټه شأظري ٸدري ٘٨ض ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز وثټصوًًدٌز ،إٜجٰز إٗض أن شىٴٲ ثټص٩ٽٌم وثټصوًًذ
ٌِؤهي إٗض شألٌ ٰرته إنهجء ثټ٩جٿ ثټوًثيس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عت عؾض ٠غاص ٠عًَ ٢زٜضٜيت سريإ ٚعبػ عذ١

[/60أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬ 86جًر ٘٨ض موًًٌصٍ ـريثن و٨دْ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ٴٙٲ موًًٌز ـريثن ثٖضفٌٳ خأًخ٨ ٪رشر ٬جًر ثِصهوٰض خ٭جًشني
ٴجٌ٠ر مفمٽز خجټٵمق و٬جًشني ٘٨ض مٙن ٪ثټؽنٍ ټٽعٽؾ و٬ 81جًثس ٘٨ض ِىٳ معٽغ ـريثن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض مف١ز ٸهٌخجء ٨دْ خمن١ٵز خنٍ ثټفّن
و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټٵندىً ٌ٬ح موًنز ٨دْ.
وخني ثٖضٙوً أن ثټصٵجًًٌ ثْضوټٌز أ٤هٌس إ٘جخز ظُضظز مىث٠نني خئ٘جخجس خجټ٭ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف٘ يًعافُ ١فٓعا٤

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس مّجء أمْ ثټممٌْ ٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ١٨جن ومن١ٵز ـور ثِضهٽز خجټّٹجن خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ًىمه ثټفجهي ٨رش خ٩و ثٖضجبصني أهي إٗض
شرضً ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وشهٕم نىثٰو ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ٍض منج٠ٶ خموًًٌز ثټّد٩ني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عً ٢صراع مبشافظ ١ايبٝنا٤

[/60أكجىةس ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ٔن ٌٌ٠ﺍﻥ ﺍټ٩وﻭﺍﻥ ﺍټّ٩ىﺩﻱ ﺍټ٭جٔم ٍض ثټّج٨جس ثْضوٗض من ٰؽٌ ثټٌىٿ ثټؽم٩ز ٨ور ٬جًثس ؼىًز
٘٨ض من١ٵز أـٌٿ ٍض ًهث ٧خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وٴجٻ مٙوﺭ أمنٍ خموًنز ًهث ٧ټىٸجټز ثْضندجء ﺍټٌمنٌز (ِدأ) أﻥ ٌٌ٠ﺍﻥ ﺍټ٩وﻭﺍﻥ ﺍټّ٩ىﺩﻱ ٔن
ِٽّٽز من ﺍټ٭جﺭﺍﺕ ﺍټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًنز ثِصهوٰض منٕآس ٨جمز ولج٘ز.
وٸجنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض ٨ور ٬جًثس مّجء أمْ ثټممٌْ ٘٨ض من١ٵز ﺍټٵٔ ٌٌٙمجﻝ موًنز
ﺭﺩﺍﻉ ،مج شّدذ ٍض أرضثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وشأشٍ هيه ﺍټ٭جﺭﺍﺕ ٍٰ إ٠جً ِٽّٽز من ثِصهوثٯ ٠ريثن ﺍټ٩وﻭﺍﻥ ﺍټّ٩ىﺩﻱ ټٽمنٕآس ﺍټ٩جمز
ﻭﺍټمج٘ز مج أهي إٗض شومٌٌ ﺍټدنٌز ﺍټصفصٌز ټمٵوًثس ثٽٕ٩ذ ﺍټٌمنٍ ٍض ﺍنصهجﻙ ٘جًك ټٽٵجنىﻥ
ﺍټوﻭټٍ ﺍٔضنّجنٍ ﻭﺍْضٌ٨ﺍﻑ ﻭﺍټٵٌم ثْضلُضٴٌز وﺍټوًنٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ أصبع غاصات عًَ ٢ز ١ٜٓسضض عذ١

[/60أكجىةس ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مّجء أمْ أًخ٬ ٪جًثس ثِصهوٰض ظُضط منهج رشٳ موًنز ـٌٛ
و٬جًر ثِصهوٰض ؼنىح ثٖضوًنز ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ٌٰٳ ثٔضنٵجى ټم شّؽپ وٴى ٧أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء شٽٺ ثټ٭جًثس خجِصعنجء ثْضرضثً ثٖضجهًز ثټصٍ
ومدجن وممصٽٹجس ـٹىمٌز ولج٘ز.
لٽٱهج ثټٵٙٲ ،مٕريث ً إٗض أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض منٕآس
ٍ
وټٱض إٗض أن إؼمجذ  ثټ٭جًثس ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مني أمْ خٽٮ ٬ 45جًر لٽٱض
ٔهٌوًن وؼًٌفج ً وثـوثً.
ًيٸٌ أن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ـؽز وهٍ ٨دْ وـٌ ٛومٌوي ومّصدأ وخٹٌپ ثٖضري،
شٕهو ٨مٽٌجس ٴٙٲ ؼىي وأًيض من هثلپ ثْضًثيض ثټّ٩ىهًز وخٙىًر مّصمٌر مج شّدذ ٍض
نَوؿ ِٹجن شٽٺ ثٖضنج٠ٶ وشومري ثټدنى ثټصفصٌز ٌٰهج.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار َٛ 88اطٓاً ٚإفاب ١اثٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠يف سٝزإ فعز ٠دضا ٤اعتٗزاف طريإ
ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/60أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو  88مىث٠نج ً وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن من أرسر وثـور ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي منَٻ ثٖضىث٠ن ٘٭ري مّىهر ،خمن١ٵز آٻ ٸًٌو موًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي منَٻ ثٖضىث٠ن ٘٭ري مّىهر أهي أًٝج إٗض شومري ثٖضنَٻ وشرضً منجٍٻ وممصٽٹجس
لج٘ز.

اعتؾٗار طفًني ٚدضح اَضأ ٠يف بين سؾٝؿ مبشافظ ١فٓعا٤

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو ٠ٱُضن وأٌ٘دض ثمٌأر خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضنَٻ أـو
ثٖضىث٠نني وموًِز ـرضثن خموًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن أـمو ٘جټق ٍض ٴًٌز ـرضثن من١ٵز ثټرشٰز ،ٸمج همٌ موًِز ـرضثن خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ،مج أهي ثٗض ثِصٕهجه ٠ٱٽني وإ٘جخز ثمٌأر خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ٸفٌٙٽز أوټٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثَضنٵجى مج شَثٻ شدفغ ٨ن خٵٌز ِٹجن ثٖضنَٻ شفض ثْضنٵج.ٛ

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مثإ غاصات عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/60أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح ،مّصهوٰج ً
منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن أـمو ٌ٩٠مجن وثٖضىث٠ن نجؼٍ ثٖضرصي خرصوثؿ ،مج أِٱٌ ٨ن شومري ثٖضنَټني وشرضً ٨وه
من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټنٵٌ ٪ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز مؽًَ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٞز ١ٜٓايضما ٞ٥بايؾعض قافظ ١إب

[/60أكجىةس ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټٌٜجبٍ خموًًٌز ثټٌٕ٩
خمفجٰ٥ز إح.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًشني ثِصهوٰصج ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ
وثٖضؽم ٪ثټًَث ٍ٨خجټٌٜجبٍ ،مج شّدذ ٍض إټفجٳ أرضثً خجٖضؽم٩ني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًر ثِصهوٰض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خموًنز إح ،مج أهس إٗض أرضثً ٍض أٸعٌ من
٨رشر منجٍٻ ومفجٻ شؽجًًز وشهٕم نىثٰيهج.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ ٔن ثْضِدى ٧ثٖضجيض ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ
شّدذ ٍض أرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضؽم.٪

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف قط ١نٗضبآَ ٤طك ١بين سغٔ مبز ١ٜٓعبػ

[/60أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٬ 6جًثس ٘٨ض مف١ز ٸهٌخجء من١ٵز خنٍ ـّن
خموًنز ٨دْ مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ًىث٘پ ثِصهوثٯ ثټدنى ثټصفصٌز ٖضوًنز ٨دْ وٸپ ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز ،مدٌنج ً أن
إؼمجذ  ثټ٭جًثس ثټصٍ ٠جټض موًنز ٨دْ وموًًٌز ـريثن ثٖضفٌٳ ـصى ثټٽف٥ز ٬ 41جًر.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ـؽز شٕهو ٨مٽٌجس ٴٙٲ خجټٙىثًًن
وخجٖضوٌٰ٩ز من ثْضًثيض ثټّ٩ىهًز وخٙىًر مّصمٌر ،مج شّدذ ٍض نَوؿ ِٹجن شٽٺ ثٖضنج٠ٶ وٸيث
شومري ثټدنى ثټصفصٌز ټؽمٌ ٪ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطٍ املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ مبٓاطل َتفضق١
بقعز٠

[/60أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم
ثټ٩جمز وثټمج٘ز خمنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ٴًٌز ؼٽز ثټ٩مٌثن خمن١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټفمجٴٍ خموًًٌزخجٴم ،و٨وهث ً
من ثټ٭جًثس ثْضلٌي ثِصهوٰض مفُضس شؽجًًز ومف١جس ټٽىٴىه خموًًٌز ـٌوثن مفوظز أرضثًث ً
مجهًز ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ من١ٵز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ خ٩وه من ٴيثبٲ
ثٖضوٌٰ٩ز.

يوميات العــدوان

وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم همٌ منََض ً خمن١ٵز آٻ ٸًٌو خموًًٌز ـٌوثن أهي إٗض
ثِصٕهجه أرسر خٹجمٽهج مٹىنز من ٔ 88مٙج ً خٌنهم ظُضظز أ٠ٱجٻ وأًخ ٪نّجء ،إٜجٰز إٗض
ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ ثظنني آلًٌن ٍض ٴًٌز ثټٵٽز خمن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن إظٌ ٴٙٲ
٠ريثن ثټ٩ووثن ټ٩وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خصٽٺ ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜضٜيت ايطٝاٍ ٚعٓشإ

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض موًًٌصٍ ثټٌ١جٻ وِنفجن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټّجٌٰ
ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ـًَٲ ٍض ثټٌ١جٻ و٬جًر ؼىًز ٘٨ض ؼدپ ٤ٱجً خّنفجن مفوظج ً أرضثًث ً
ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

اعتؾٗار مثاَْٛ ١ٝاطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ عً ٢عٛم ؽعيب مبٓطك ١سريإ عذ١

[/60أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وأًٌ٘ذ آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ِىٳ ٔ٩دٍ
خمن١ٵز ـريثن مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز
من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ـريثن ثِصهوٰض ِىٴج ً ٔ٩دٌجً ،أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه ظمجنٌز مىث٠نني
ٸفٌٙٽز أوټٌز وإ٘جخز آلًٌن.

اصتفاع مشاٜا ققف طريإ ايعزٚإ ؾظٜض ٠عكبإ مبزٜض ١ٜايًش ١ٝباؿزٜز ٠إىل  977ؽٗٝز
ٚدضٜح

[/60أكجىةس ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ٔهوثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض شؽم ٪ثټٌٙجهًن خؽًٌَر ٨ٵدجن
موًًٌز ثټٽفٌز خمفجٰ٥ز ثټفوًور إٗض ٔ 411هٌو وؼًٌق من ثټٌٙجهًن وًؼجٻ ثٔضِ٩جٯ.
وأوٜق مٙوً ٍض ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٽمٙجبو ثټّمٹٌز ٍض ثټدفٌ ثْضـمٌ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٍض ثټ٭جًر ثْضوٗض شؽم٩ج ً ټٽٌٙجهًن ٍض ثټؽًٌَر ًثؿ ٜفٌصه ٨وه من
ثټٌٙجهًن ،و٨جوه ٴٙٲ ثٖضن١ٵز م ٪وؼىه ٠ىثٴم ثٔضِ٩جٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه أٸعٌ من  98من
ثټٌٙجهًن وثٖضّ٩ٱني ثٖضصىثؼوًن ٍض ثٖضٹجن وؼٌؿ أٸعٌ من مجبز آلًٌن.
وأٸو ثٖضٙوً أن ٨وه ثټٕهوثء ٍض ثًشٱجْ ٧ضن ـجَضس ثټد ٞ٩ـٌؼز نصٌؽز ٨وٿ شمٹن ٠ىثٴم
ثٔضِ٩جٯ من ثټٵٌجٿ خمهجمهج نصٌؽز ثِصهوثٰهج من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩ووثن.

يوميات العــدوان

ؽٗٝزإ ٚإفاب ١آخض يف غاصات د ١ٜٛيًعزٚإ ايغعٛر ٟمبزٜض ١ٜايضمُ ١بإب

[/60أكجىةس ]6102/إب ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ٍض إـوي ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټصٍ ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ
٘٨ض من١ٵز ثْضؼٽذ خموًًٌز ثټٌٜمز مفجٰ٥ز إح.
وٴجٻ مٙوً أمنى خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٔن ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض هيه ثٖضن١ٵز ثٖضفجىًز ٖضوًًٌز همض ثِصٕهو ٌٰهج ثظنجن وأٌ٘ذ آلٌ
خؽٌوؿ مصىِ١ز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن نٱي ًىٿ أمْ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًنز ثټٌٜجبٍ مٌٸَ موًًٌز ثټٌٕ٩
وشّدذ خأرضثً خٽٌ٭ز ٍض أٸعٌ من ٨رشر منجٍٻ ومفجٻ شؽجًًز شجخ٩ز ټٽمىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف أبضاز االتقاٍ عريإ َٚز ١ٜٓعبػ عذ١

[/60أكجىةس ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ ـريثن و٨دْ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًشني أخٌثػ ثَضشٙجٻ خؽدپ ثټٹٌُ خموًًٌز ـريثن ٸمج ثِصهوٯ
خ٭جًر موًنز ٨دْ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن أټفٶ أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ ثِصهوٰهج.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠إفاب ١مخػ ْغا ٤يف اعتٗزف طريإ ايعزٚإ ملزٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/60أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر وأٌ٘دض لمْ نّجء ألًٌجس ٍض ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه
ٖضن١ٵز ثټٕىثًٳ خموًًٌز ًثٍؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني
مّصهوٰج ً منجٍٻ مىث٠نني خمن١ٵز ثټٕىثًٳ خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر وإ٘جخز
لمْ نّجء ألًٌجس خٝ٩هن ـجټصهن لٌ١ر.
وأٔجً ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه ؼوه ثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وثټّىٳ ثټٕ٩دٍ خموًًٌز ـٌوثنَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن همٌ منَټني وشرضًس ٨وه من ثٖضنجٍٻ
خجٔضٜجٰز إٗض شومري ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز ٍض ثټّىٳ.
ّ
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثْضٍه و٬جًر ٘٨ض من١ٵز م٩ني و٬جًر
ألٌي ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ مفوظج ً أرضثًث ً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.

يوميات العــدوان

غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟتزَض َا تبكَ َٔ ٢تشف فاي ١ايتاصرن ٞمبشافظ ١تعظ

[/60أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
٨جوهس ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٔن ٬جًثشهج ٘٨ض مصفٲ ٘جټز
ثټصجًًمٍ خمفجٰ٥ز ش َ٩خ٩و ًىمني من ٔنهج ِض ٬جًثس ٘٨ض ثٖضصفٲ أهس إٗض شومري ٔجمپ ټٽمدنى
وشرضً ٨رشثس ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز وثټ٩جمز.
وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر ثټصٍ
ٔنض ٤هٌ ثټّدض ثِصهوٰض خٙجًوك ثټؽهز ثټٕمجټٌز ټٽمدنى من هون أن شمٽٲ ٜفجًج مونٌني
ټٹنهج شّددض ٍض شومري ثټؽهز ثټٕمجټٌز ټٽمصفٲ ثټيي ٸجن ًم ٪ٝخٹجمٽز ټ٩مٽٌجس شٌمٌم ٨رب
ثټٙنووٳ ثَضؼصمج ٍ٨ټٽصنمٌز خجټصنٌّٶ م ٪مٹصذ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً خجٖضفجٰ٥ز.
وٴجٻ إن ثټ٭جًثس ٘٨ض ثٖضصفٲ أهس إٗض ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌم  ثټىـٌو ثټٌثخ ٢خني موًنز ش َ٩وٴٌي
وَ٨ٻ موًًٌجس ٘جټز و٘رب ثٖضىثهٿ وثٖضرسثك وهمنز لوًٌ مج شّدذ ٍض م٩جنجر ٸدرير ټٽمىث٠نني
ٸىن هيث ثټًٌ١ٶ هى ثټرشًجن ثټىـٌو ثټٌثخ ٢خني هيه ثٖضنج٠ٶ.
وٸجن مصفٲ ٘جټز ثټصجًًمٍ ش ٌٛ٩ثټممٌْ ثٖضجيض ټّٽّٽز ٬جًثس وـٌٕز ٔنصهج ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ثټ٭جٔم أهس إٗض شومري أؼَثء ٸدرير من مدنجه ثټصجًًمٍ ثټيي ٸجن ـصى
وٴض ٴًٌذ وثـوث ً من أهم ثٖضصجـٲ ثټصجًًمٌز ٍض ثٖضوًنز ٴدپ أن ش٩ٽٶ ثټّٽ١جس ثٖضفٽٌز نٕج٠جشه
خهوٯ شٌمٌمه.
وأهس ثټ٭جًثس ٘٨ض ثٖضصفٲ خفّذ ثٖضّؤوټني إٗض شومري ٸعري من مُضـٵه ثټصجًًمٌز ومن خٌنهج
ثټٕيًوثن ثټصجخ ٪ټٽٵرص ٸمج أټفٵض أرضثًث ً ٍض مدنى وٍثًر ثَضشٙجَضس وشٵنٌز ثٖض٩ٽىمجس ومدجن
ألٌي ټٽمىث٠نني و٨ور ٌِجًثس ٸجنض مصىٴٱز خجټٵٌح من ثټٵرص.
و٠دٵج ٖضّؤوټني ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ٰٵو ٸجنض ثټ٭جًثس ثْضلرير ٘٨ض من١ٵز ٘جټز ثْض٨نٲ وثْضٸعٌ
وـٌٕز ثټصٍ ًٕنهج ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم مٕريًن إٗض أن ثټ٭جًثس ثْضلرير ٘٨ض هيه ثٖضن١ٵز لٽٱض مج
ًًَو ٨ن ٔ 81هٌوث ً من ثٖضونٌني وإ٘جخز ثټ٩رشثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/60أكجىةس ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس
ؼىًز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ.
وأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٙٱٌثء ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز مؽًَ.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف٘ اؾٚ ٟٛايقاصٚخ ٞعً ٢عزر َٔ املٓاطل بقعز٠

[/60أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ًىث٘پ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱه ثټؽىي وثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩مّصهوٰج ً ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم همٌ
ثټٌىٿ ؼرس رشثوي خموًًٌز خجٴم خعُضط ٬جًثس أهس إٗض شومريه خجټٹجمپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ من١ٵز أٻ ثټٌٕن خموًًٌز ٬مٌ خ٩وه من ثټٙىثًًن،
إٜجٰز إٗض ٴٙٲ من١ٵصٍ ثٖضٽٌپ وثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ خ٩وه من ٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز.

غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟتغتٗزف َبَٓٚ ٢عزات َؾضٚع ايٓظاف ١يف تعظ

[/60أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩إن ثټ٭جًثس ثټصٍ ٔنصهج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٘٨ض من١ٵز ثټٵرص ثټؽمهىًي ٍض ش َ٩ټٌپ ثټؽم٩ز أهس إٗض شومري ٔجمپ ٖضدنى وم٩وثس
مرشو ٧ثټن٥جٰز ثټصجخ٩ز ټٽمفجٰ٥ز وثټىثٴٍ ٪ض من١ٵز ؼىټز ثټٵرص.
وأوٜق أن ثټ٭جًر أهس إٗض ثٔص٩جٻ ـًٌٶ هجبپ ُٰٝضً ٨ن شومري ثټ٩وًو من ثټٌ٩خجس وثِضټٌجس
ثټصجخ٩ز ٖضرشو ٧ثټن٥جٰز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ايعافُ ١فٓعا ٤فزراً

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز ٘دجؿ ثټٌىٿ ٘٨ض ثټ٩ج٘مز
٘ن٩جء ،مّصهوٰج ً ٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني ؤجً ٧لىَضن.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
أِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خجټٵٌح من مدنى مٙٽفز ثټهؽٌر وثټؽىثٍثس خٕجً ٧لىَضن ثِضهپ
خجټّٹجن وأټفٶ أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ًىمه ثټعجټغ ٨رش خ٩و ثٖضجبصني ٴٙٲ أًٝج ً هنجؼٌ ْضـو
ثٖضىث٠نني ٍض ٔجً ٧ش َ٩ثِضهپ خجټّٹجن ،ٸمج ٴٙٲ من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس
٨نٌٱز أهس إٗض شرضً ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وشهٕم وشٹرس نىثٰو ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ٍض ثٖضن١ٵز.

إفاب ١عتَٛ ١اطٓني بْ ِٗٓٝغاٚ ٤أطفاٍ دضا ٤ققف ايعزٚإ َٓطك ١بٝت َعٝار

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء – طتأنح:
أٌ٘ذ ِصز مىث٠نني ٘دجؿ ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض من١ٵز خٌض مٌ٩جه خٕجً٧
ش َ٩ثِضهٽز خجټّٹجن.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ
هنجؼٌ ټٙنج٨ز ثټدٱٺ وألٌي ممجٍن ټٽ١جٴز ثټٕمٌّز ٍض من١ٵز خٌض مٌ٩جه ثِضهٽز خجټّٹجن،
مٕريث ً إٗض أن ثټٵٙٲ أِٱٌ ٨ن ث٘جخز ثظنني من ـٌثِز ثټهنجؼٌ ،وٸيث إ٘جخز أرسه مٹىنز من
ٍوػ وٍوؼز و٠ٱٽٌهمج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټؽىي ثټيي ثِصهوٯ من١ٵز خٌض مٌ٩جه ،أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري
من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز.

طريإ ايعز ٚدنزر ققف َز ١ٜٓسٝزإ بكٓابٌ عٓكٛر ١ٜقضَ ١رٚيٝاً

[/62أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ثٖضؽٌمني ٴٙٲ ِىٳ ـٌوثن ثټٕ٩دٍ خجټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز
ثٖضفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
وـٽٱجبه ؼوه ٴٙٱه ٖضوًنز ـٌوثن خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩رشثس من شٽٺ ثټٵنجخپ ثٖضفٌمز هوټٌج ً ټم شنٱؽٌ خ٩و مج ًٕٹپ لٌ١ث ً
وشهوًوث ً ټفٌجر ثٖضىث٠ن ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ.
وه٨ج ثٖضٙوً أخنجء موًنز ـٌوثن وٸپ ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ ًٵٙٱهج ثټ٩وو ثٔضؼٌثمٍ خٵنجخپ ٨نٵىهًز
ثَضخص٩جه ٨ن شٽٺ ثټٵنجخپ وثْضؼّجٿ ثټ٭ًٌدز وشدٽٌٮ ثټؽهجس ثٖضمصٙز ټٽص٩جمپ م٩هج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  :7غاص ٠عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/62أكجىةس ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 41جًر ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن إِصهوٰض منج٠ٶ
ثټؽو٨جن ومٱٌٳ ثټؽىٯ وٌٰٜز نهم وموًًٌز رصوثؿ وثٖضموًر،ممٽٱز همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثټٌ١ٴجس
وثټدنٌز ثټصفصٌز.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢عٓشإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱُضن وأٌ٘ذ لمّز خؽٌوؿ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ٴًٌز ًهم ثټ٩ٽٌج خموًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٴًٌز ًهم
ثټ٩ٽٌج خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ،مج أهي ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱُضن وؼٌؿ لمّز خؽٌوؿ
ل١رير ٸفٌٙٽز أوټٌز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن أهس إٗض شومري أًخ٩ز منجٍٻ شومريث ٸٽٌج ً وِد٩ز منجٍٻ
شرضًس خأرضثً ؼَبٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ عزٚاْ٘ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١يف ايبٝنا٤

[/62أكجىةس ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱه ثَضؼٌثمٍ ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ثټٌىٿ مّصهوٰج ً منٕآس
لج٘ز و٨جمز.
وأوٜق مٙوﺭ أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ﺍْضندجﺀ ﺍټٌمنٌز (ِدأ) أﻥ ٌٌ٠ﺍﻥ ﺍټ٩وﻭثن ٔن ِٽّٽز من
ﺍټ٭جﺭﺍﺕ ٘٨ض مفٌ ٢موًنز ًهث ٧ومن١ٵز ثټٌ٩ٴىح خموًًٌز ثټدٌٝجء ،مىٜفج ً أن ثټ٭جًثس أـوظض
أٌٜﺍﺭث ً مصٱجﻭشز ٍٰ منٕآس ٨جمز ولج٘ز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني ب ِٗٓٝاَضأ ٠يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/62أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ثمٌأر ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض منج٠ٶ
وموًًٌجس مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّز من
ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مّؽوث ً و٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ٍض من١ٵز ثٖض٩دجً خموًًٌز مؽَ مج أهي إٗض ثِصٕهجه
ثمٌأر وإ٘جخز ألًٌجس خٌنهن ٠ٱٽز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني ؤمٙني ًفمُضن ثټؽنٌّز ثْضًٌٰٵٌز خجِصهوثٯ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ؼرسث ً ٍض موًًٌز مؽَ مج أهي إٗض شومريه.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس مٹعٱز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز منده وظُضط
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ وِٽّٽز ٬جًثس ألٌي ٘٨ض منج٠ٶ خموًًٌز ًثٍؿ ..مٕريث ً
إٗض أن من خني شٽٺ ثټ٭جًثس أِٽفز ٨نٵىهًز و ثنٕ١جًًز مفٌمز هوټٌجً.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ موًِز ٍض من١ٵز وټو مّ٩ىه خموًًٌز ِفجً
خعُضط ٬جًثس ؼىًز وشرضً منجٍٻ مؽجوًر ټهج.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 89 ١اطٓاً بكقف طريإ ايعزٚإ عً ٢بين سؾٝؿ قافظ ١فٓعا٤

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ ٨رشر آلٌون ٍض ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضوًًٌز خنٍ
ـٌٕٖ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨جوه
ثِصهوثٯ موًِز مٵًٌٖ خىثهي ًؼجٿ خ٩ور ٬جًثس ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وؼٌؿ
٨رشر آلًٌن وشومري مج شدٵى من ثٖضوًِز.

إفاب ١أصبع ١أطفاٍ ٚاَضأ ٠يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملٓطك ١مشالٕ بُٗزإ

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٌ٘ذ أًخ٩ز أ٠ٱجٻ وثمٌأر خؽٌوؿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز هموثن
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثِصهوٯ مًَ٨ز خمن١ٵز
ٔمُضن ،مج أهي إٗض إ٘جخز أًخ٩ز ث٠ٱجٻ وثمٌأر خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ،وإـوثط أرضثً خجٖضًَ٨ز.

إفاب ١عبع ١أطفاٍ ٚاَضأ ٠دضا ٤عًغً ١غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢طك ١مب ٠ٛبغٓشإ

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٌ٘ذ ِد٩ز أ٠ٱجٻ وثمٌأر خؽٌوؿ ثټٌىٿ ؼٌثء ِٽّٽز ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض
موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ٜدىر خأًخ٬ ٪جًثس وشومري منَټني ٘٨ض ِجٸنٌهج مج أهي إٗض إ٘جخز ِد٩ز أ٠ٱجٻ خؽٌوؿ وثمٌأر
ـجټصهج لٌ١ر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټّىثه مفوظز أرضثًث ً ٍض ثْضًثيض
ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف ايعافُ ١فٓعا٤

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،مّصهوٰج ً خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز ٤هٌ ثټٌىٿ ٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز م٩ني.
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض موًًٌز م٩ني خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ مف١ز ټدٌ ٪ثٖضٕصٵجس ثټنٱٌ١ز ٍض من١ٵز ٔمُضن ثټّٹنٌز مج أهي إٗض
إ٘جخز ظُضظز أ٠ٱجٻ خئ٘جخجس ممصٽٱز وشم نٵٽهم ټٽمّصٕٱى ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ ،ٸمج أټفٶ أرضثًث ً
خجټ٭ز ٍض ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٍض ًىمه ثټٌثخ٨ ٪رش خ٩و ثٖضجبصني ٴٙٲ أًٝج ً أًٌٜز ْضـو
ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثټّنٌنز خموًًٌز م٩ني مج أهي إٗض شرضً ٨وه من ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ومنجٍٻ
ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز وشهٕم وشٹرس ثټنىثٰي.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف ْاقًَٝ ١ا ٙيف ايطضٜل ايضابط بني َزصٜيت عاقني ٚسٝزإ بقعز٠

[/62أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم نجٴٽز مٌجه ٍض ثټًٌ١ٶ ثټٌثخ ٢خني موًًٌصٍ ِجٴني
وـٌوثن خ٩ٙور مج أهي إٗض شومريهج.
وأٸو مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض
من١ٵز ٸهُضن خمفٌ ٢موًنز ٘٩ور مفوظج ً همجًث ً ٸدريثً.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف َزٜض ١ٜخب ٚايؾعب مبشافظ ١اؾٛف

[/62أكجىةس ]6102/الجىف ـ طتأنح:
ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وؼٌؿ آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض موًًٌز لذ
وثټٕ٩ٲ خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز لذ وثټٕ٩ٲ ٘جټق مفمو ظٌدز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټٌىٿ منج٠ٶ ِٹنٌز ٍض ِىٳ ثټممٌْ ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني من
أرسر وثـور خٌنهم ثمٌأر و٠ٱٽني وأٌ٘ذ آلٌون خؽٌوؿ وشومري منجٍټهم.
وأٔجً ظٌدز إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز ټٽمٌر ثټعجنٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜض ١ٜايطٝاٍ مبشافظ ١فٓعا٤

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًخ٬ ٪جًثس
٘٨ض من١ٵز ثټٌ٩ٴىح ،ممٽٱز أرضثًث ً ٍض ثْضًثيض ثټًَث.ٍ٨

اعتؾٗار َزٜض َغتؾف ٢سضض بكقف طريإ ايعزٚإ يًطضٜل ايعاّ بني َزٜضٜيت عبػ
ٚسضض عذ١

[/62أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو موًٌ مّصٕٱى ـٌ ٛوأٌ٘ذ ٨وه من ثٖضىث٠نني ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ټٽًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني موًًٌصٍ ٨دْ وـٌ.ٛ
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس
٘٨ض ثټًٌ١ٶ ثټٌثخ ٢خني ٨دْ وـٌ ،ٛمّصهوٰج ً ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض ثِصٕهجه موًٌ مّصٕٱى
ـٌ ٛوإ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز
٨دْ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عًَٓ ٢طك ١صمي ١محٝز بغٓشإ

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ًًمز ـمٌو مج أهي إٗض إـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٜ ٚؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبشافظ ١فعز٠

[/62أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مّصهوٰج ً ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵٌ١نجس خموًًٌز خجٴم و٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز آٻ ظجخض
خموًًٌز ٴ١جخٌ مج أهي إٗض شومري منَٻ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني
ومَثً٨هم.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَ ٞزٜض ١ٜؽباّ نٛنبإ باحملٜٛت

[/62أكجىةس ]6102/املحىيح ـ طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٨يل موًًٌز ٔدجٿ ٸىٸدجن
ً
مّصهوٰز ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ومدنٍ مؤِّز ثٖضٌجه وممجٍن وهنجؼٌ ثٖضؤِّز
خمفجٰ٥ز ثٖضفىًض
أهس إٗض إـوثط أرضثً ٰجهـز ٍض ثٖضدجنٍ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔنض ثټٌىٿ
ِٽّٽز من ثټ١ٽ٩جس ثټؽىًز ثټصٍ شم من لُضټهج ثِصهوثٯ ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًًٌز ٔدجٿ
ٸىٸدجن ومدنٍ مؤِّز ثٖضٌجه وممجٍن ثٖضؤِّز ثټصٍ شفىي مٝمجس مٌجه ثټرشح.
ٸمج ٔن ثټ٩ووثن ٬جًثس ٨يل موًنز ٸىٸدجن ثْضظًٌز ومن١ٵز ٤ٱٌثن ثِصهوٯ نجهي ٔدجٿ ٸىٸدجن
مج أهي ثذ  شومري ثٖضدنٍ خجټٹجمپ وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټه ونَوؿ ثټٹعري من ثْضهجذ 
وثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ٜكقف َزٜض ١ٜعشاص بقعز ٠بكٓابٌ عٓكٛر ١ٜقضَ ١رٚيٝاً

[/62أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم منج٠ٶ خموًًٌز ِفجً خمفجٰ٥ز ٘٩ور خٵنجخپ ٨نٵىهًز
مفٌمز هوټٌجً.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵصٍ آٻ
مًَو ٧وآٻ ثټٵ٩پ خموًًٌز ِفجً خعُضط ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن هنجٷ ٌٰٴج ً مصمٙٙز َض ٍثټض شدفغ ٨ن خٵٌز ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز ثٖضفٌمز
ثټصٍ ټم شنٱؽٌ خ٩وَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩وو ٴٙٲ خهج منج٠ٶ آهٽز خجټّٹجن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ منج٠ٶ خنٍ ًخٌ٩ز و٬مجً
وثټٕىثًٳ خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز خ٩وه من ثټ٭جًثس مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠ن وشومري منَٻ
وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ټٽمىث٠نني.

ؽٗزاٚ ٤دضسَ ٢زْٝني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١يف تعظ

[/62أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
أِٱٌس ٬جًثس وـٌٕز ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٍض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
ش٨ َ٩ن ثِصٕهجه ٜفجًج مونٌني ٍض موًنز ش َ٩وموًًٌصٍ ثٖضمج وثټىثٌٍ٨ز.
وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ خجټٙىثًًن ثټٌىٿ منَٻ ثْضمني ثټ٩جٿ ټٽمؽٽْ ثٖضفيل مفمو ثټفجػ ٍض من١ٵز ثټؽفمٽٌز
ثټ٩ٽٌج ثِضهٽز خجټّٹجن مج أهي إٗض إ٘جخز ِصز مونٌني خؽٌوؿ مصٱٌٴز خٝ٩هم نٵپ إٗض ثٖضّصٕٱى ٍض
ـجټز ـٌؼز ُٰٝضً ٨ن شهوٿ ثٖضنَٻ خٕٹپ ٸجمپ وشرضً ٨رشثس ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ خّٽّٽز ٬جًثس مٌنجء وموًنز
ثٖضمج وموًًٌز مىٍ ٧أِٱٌس ٨ن ثِصٕهجه وإ٘جخز ٨وه من ثٖضونٌني.
وټٱض إٗض أن هيه ثټ٭جًثس شّددض ٍض شومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضمٌثٰٶ ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َغتؾف ٢سٝزإ ايضٝ٥غ ٞبقعز٠

[/62أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض مّصٕٱى ـٌوثن ثټٌبٌم  خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق موًٌ ثټٙفز خموًًٌز ـٌوثن ثټوٸصىً ٨يل م٭يل ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ/دأ /
ثن ثټ٭جًثس ثټؽىًز شّددض ٍض شومري ثٖضّصٕٱى خجټٹجمپ خٹپ مج ًفصىًه من أؼهَر ومّصٽَمجس
٠دٌز وإ٘جخز ٨وه من ثټؽٌـى خؽٌوؿ مصىِ١ز.
وأٜجٯ م٭يل ثن ثٖضّصٕٱى هى آلٌ مّصٕٱى ً٩مپ خجٖضوًًٌز و ًٵوٿ لومجس ٸدرير ټٽمٌىض
ثټيًن ًٌشجهوه من موًًٌجس ٸٌثٍؿ و٬مٌ ومنده وـٌوثن و ِجٴني..
ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مج شدٵى من ثٖضؽم ٪ثټرتخىي خموًًٌز ـٌوثن وموًِز
ثټدنجس مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وشرضً منجٍٻ مؽجوًر وممصٽٹجس لج٘ز ټٽمىث٠نني ٍض شٽٺ
ثٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓظٍ أسز املٛاطٓني باؾضاف بايعافُ ١فٓعا٤

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس مّجء ثټٌىٿ من١ٵز ِٹنٌز ٍض من١ٵز ثټؽٌثٯ خٕجً ٧ثٖض١جً.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ خعُضظز ٘ىثًًن ٨نٌٱز منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثټؽٌثٯ ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ثټٵٙٲ أهي إٗض شومري منَٻ ثٖضىث٠ن ثٖضٹىن من ٠جخٵني خجټٹجمپٌٰ ،مج نؽج
٘جـذ ثټدٌض ثٖضصىثؼو ټىـوه ٍض ثٖضنَٻ ،ٸمج همٌ منَٻ خؽجنده خجټٹجمپ وإ٘جخز ظُضظز مىث٠نني
ٸجنىث مجًًن ٍض نٱْ ثټٕجً ٧خئ٘جخجس ممصٽٱز وشم نٵٽهم ټٽمّصٕٱى ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضن١ٵز ثټؽٌثٯ أټفٶ أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض ثٖضدجنٍ
ثټّٹنٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف دبٌ املظدٌ غٛالٕ بأصبع غاصات

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز لىَضن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼدپ
ثٖضَؼپ خأًخ٬ ٪جًثس ،مج أهي إٗض إـوثط أرضثً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.
وأهثن ثٖضٙوً ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وخنٌصه ثټصفصٌز وأًثٌٜه ثټًَثٌ٨ز
وثٖضٌثٍ ٍ٨ض ٤پ ٘مض هوذ  ممؽپ.

اعتؾٗار َٛاطٔ يف ققف فاصٚخ ٞععٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/62أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ منج٠ٶ
مص٩وهر خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإـوثط أرضثً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وممصٽٹجشهم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ خأٸعٌ من 41
٘جًولج ً مّصهوٰز ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف راص ايض٥اعٚ ١ايٓٗز ٜٔبايعافُ ١فٓعا٤

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټ٩نٌٱز ٘دجؿ ثټٌىٿ ٘٨ض ثټ٩ج٘مز
٘ن٩جء ،مّصهوٰج ً ٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن وهثً ثټٌبجِز خأًخ٩ز ٘ىثًًن وٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً ،ٸمج ٴٙٲ
ثټ٩ووثن من١ٵز ِ٩ىثن ثِضهٽز خجټّٹجن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٖضوًًٌز ثټّد٩ني ومن١ٵز ِ٩ىثن أهي إٗض شرضً
٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ٍض ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر اعتٗزاف َزصعَ ١كضٜؿ يف َزٜض ١ٜبين سؾٝؿ

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ موًِز ثټ٩ٽم وثٔضًمجن ٍض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ثِصهوثٯ
ثٖضوًِز خمٵًٌٖ ټٽمٌر ثټعجټعز لُضٻ أِدى ٧خعُضط ٬جًثس ٴٝض ٘٨ض مج شدٵى من ِىً ثٖضوًِز
ومٽفٵجشهج خ٩و شومريهج ٸٽٌج ً ٍض ثټ٭جًشني ثټّجخٵصني.

اعتؾٗار @َٛ 8اطٓاً ب ِٗٓٝأطفاٍ ْٚغا ٤يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عً ٢فعز٠

[/60أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو  89مىث٠نج ً ؼٽهم أ٠ٱجٻ ونّجء ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ٨وه من
موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضخنجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًًٌز مؽَ مج أهي إٗض ثِصٕهجه 84
مىث٠نج ً خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء وشومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ِد٩ز مىث٠نني ثِصٕهووث ،وؼٌؿ  8آلٌونٍ ،ض ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ټ١ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټن٥ري خموًًٌز ًثٍؿ ،إٜجٰز إٗض ٬جًثس
ألٌي ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خجٖضوًًٌز أهس إٗض شومري منَٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي وممصٽٹجس
شجخ٩ز ټٽمىث٠نني.

إفابَٛ 8< ١اطٓاً دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟملٓظٍ يف دشاْ١

[/60أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٘ذ لمّز ٨رش مىث٠نج ً خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضنَٻ
ٍض موًًٌز ؼفجنز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني ٍض ٴًٌز خٕجً خ٭جًشني ولُضٻ ٴٌجٿ ثٖضىث٠نني خ٩مٽٌز ثَضِ٩جٯ ٨جوه ثټ١ريثن ثِصهوثٰه
ټٽمنَٻ خ٭جًر ظجټعز ،مج أهي إٗض إ٘جخز  85مىث٠نج ً خؽٌوؿ وشومري ثٖضنَٻ ٸٽٌج.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َٓ <9ؾأ ٠تعً ١ُٝٝيف سذ١

[/60أكجىةس ]6102/حجة  -طتأنح:
ٴجٻ موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خمفجٰ٥ز ـؽز ٨يل ثْضٔىٻ إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي شّدذ ٍض
شومري  54منٕأر ش٩ٽٌمٌز خجٖضفجٰ٥ز منهج  88منٕأر ش٩ٽٌمٌز شم شومريهج شومريث ً ٸجمُضً أ٬ٽدهج ٍض
موًًٌجس ٨دْ وـٌ ٛومٌوي.
وأوٜق ثْضٔىثٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  28منٕأر ش٩ٽٌمٌز أټفٵض خهج أرضثً خجټ٭ز ؼٌثء
ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ،شصىٍ ٧شٽٺ ثٖضنٕآس ٘٨ض ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز ـريثن،
مّصدأ ،خٹٌپ ثٖضري ،ؤفز.
وأٔجً إٗض أن ـٌح ثٔضخجهر ثټصٍ شٌشٹدهج هوٻ شفجټٲ ثټرش ثټّ٩ىهي شّددض ٍض نَوؿ آَضٯ ثْضرس
ثټٵج٠نز ٍض ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز ،مج هٰ ٪مّؤوذ  ثټٵ١ج ٧ثټص٩ٽٌمٍ ٍض ثٖضوًًٌجس ثټ٩مپ ٘٨ض إًىثء
شٽٺ ثْضرس ،مدٌنج أن هنجٷ  28موًِز ًّٹنهج ٨رشثس ثْضرس ثټنجٍـز ،مج ًٕٹپ ٜ٭١ج ً ٸدريث ً ٘٨ض
خٵٌز موثًُ ثٖضفجٰ٥ز ٌٰمج ًص٩ٽٶ خئِصٌ٩جح ثټُ١ضح ټٽ٩جٿ ثټوًثيس ثټؽوًو.

طريإ ايعزٚإ ٜكقف َزصع ١يف َٓطك ١ايٓٛع ١مبزٜض ١ٜعاقني بقعز٠

[/60أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم موًِز ٍض من١ٵز ثټنى٨ز خموًًٌز ِجٴني خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ثټٌىٿ ٘٨ض
إـوي ثٖضوثًُ خمن١ٵز ثټنى٨ز خموًًٌز ِجٴني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖضوًِز همٌس ٸٽٌج ً وشرضً منجٍٻ مؽجوًر ټٽموًِز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َزصع ١اـٓغا ٤مبز ١ٜٓايبٝناٚ ٤األسٝا ٤اجملاٚص ٠هلا

[/62أكجىةس ]6102/التيضاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٨ور ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز ثټدٌٝجء ثِصهوٰض منٕآس ٨جمز وثْضـٌجء
ثټّٹنٌز.
وٴجٻ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ موًِز ثټمنّجء وِ ٢ـٍ
ِٹنٍ خؽدپ ثټٱًٌو خجٖضوًنز شّددض ٍض أرضثً مجهًز ٸدرير وشهٕم نىثٴي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

=< ؽٗٝزاً ٚدضذناً ٚتزَري َٓ @7ظالً مبزٜضُٖ ١ٜزإ بقٓعآَ ٤ش بز ٤ايعزٚإ

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
خٽٮ ثؼمجذ  ثټٕهوثء وثټؽٌـى خموًًٌز هموثن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء  56مىث٠نج ً خجٖضوًًٌز مني خوء
ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم وشومري  91منََض ً ومنٕأر ـٹىمٌز.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز هموثن ؼربثن ٬ىخٌ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ /دأ  /أن هيه
ثٔضـٙجءثس ش٩صرب أوټٌز ـٌغ أ٤هٌس ثِصٕهجه ٔ 82مٙجً ،خٌنهم ِض نّجء ٌٰمج أٌ٘ذ 24
ٔمٙجً.
وأٔجً إٗض أن ثٖضنٕآس ثټفٹىمٌز ثٖضصرضًر من ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خٽ٭ض  85منٕأر
ٔمٽض لمْ موثًُ وثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ټٽموًًٌز ومّصٕٱى ثټٌٴز وثٖضؽم ٪ثټٙفٍ خىثهي ٤هٌ
وثٖض٩هو ثټٱنٍ ثټصٵنٍ خجٔضٜجٰز إٗض شرضً ظُضظز مدجن شجخ٩ز ټُضشٙجَضس وظُضظز مّجؼو.
وټٱض ٬ىخٌ إٗض شرضً أٸعٌ من  72منََض ً منهج  82منََض ً همٌس ٸٽٌج ً وشومري مَثً ٧هؼجػ و٨وه
من وِجبپ ثٖضىثُ٘ضس و شرضً ٨رشثس ثټهٹصجًثس من ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

اعتؾٗار عبعَٛ ١اطٓني يف غاص ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟاعتٗزفت سافًْ ١كٌ مجاع ٞبتعظ

[/62أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ  86خؽٌوؿ ٍض ٬جًر ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ـجٰٽز
ټٽنٵپ ثټؽمج ٍ٨شجخ٩ز ٖضؽمى٨ز رشٸجس هجبپ ٌِ٩و أن٩م ٍض من١ٵز ثټفىخجن خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر ثِصهوٰض ثټفجٰٽز ټوي
مٌوًهج ٍض ثټٕجً ٧ثټ٩جٿ خجټٵٌح من ـوًٵز هًًم َضنو خمن١ٵز ثټفىخجن مج أهي إٗض ثِصٕهجه
و إ٘جخز من ٸجنىث ٘٨ض مصنهج ،خٌنهم مى٤ٱني و٨مجٻ ٍض مؽمى٨ز رشٸجس هجبپ ٌِ٩و أن٩م وشومري
ثټٌّجًر.
وأٔجً إٗض أن خ ٞ٩ثټٝفجًج شم إِ٩جٰهم ټٽمّصٕٱى ٍض ـجټز ٘فٌز ـٌؼز ،مدٌنج ً أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ٨جوه ثٖضىثٴ ٪ثٖضونٌز وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض موًنز ش َ٩ـٌغ ثِصهوٰض ثټ٭جًثس منج٠ٶ
ثټؽفمٽٌز وثټّصني ومن١ٵز مٱٌٳ ثټيٸٌر ،أهس إٗض ِٵىٜ ٟفجًج من ثٖضونٌني وشومري منجٍٻ
ومٌثٰٶ ـٹىمٌز ولج٘ز.

تكاصٜض أٚي ١ٝتظٗض تزَري َٓ 89ؾأ ٠فش ١ٝبتهًف ?=7 ٚ ًَٕٛٝ ١أيف رٚالص

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٙفز وثټّٹجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثټوٸصىً لجټو ثٖضنصرص أن ثټصٵجًًٌ ثْضوټٌز
ټفرص أرضثً ثټ٩ووثن ٍض ثٖضنٕآس ثټٙفٌز أ٤هٌس شّدذ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض
شومري  84منٕأر ٘فٌز مني خوء ثټ٩ووثن خصٹٽٱز شٵوًًٌز مٽٌىن و  861أټٲ هوَضً.

يوميات العــدوان

وأوٜق ثټوٸصىً ثٖضنصرص ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ شّدذ
ٍض شومري  84منٕأر ٘فٌز مني خوء ثټ٩ووثن خٌنهج منٕأشجن شم شومريهمج شومريث ً ٸٽٌج ً ٌٰمج شٱجوشض
نّدز ثټومجً ٍض خٵٌز ثٖضنٕآس ثَضلٌي.
وأٔجً إٗض أن مّصٕٱى ٬رضثن خدنٍ ـٌٕٖ ومٹصذ ثټٙفز وثټّٹجن خموًًٌز ِنفجن هٍ
ثْضٸعٌ شرضًث ً ؼٌثء ثټ٩ووثن خنّدز خٽ٭ض  ،% 811ووـور ٬رضثن خنّدز  % 71خصٹٽٱز مٽٌىن و
 481أټٲ هوَضً.
وأٜجٯ أن نّدز ثټومجً ٍض ٸپ من مّصٕٱى ٌِجن خّنفجن وِٹن ثْض٠دجء ثټمجٗ خجٖضّصٕٱى
وثٖضٌٸَ ثټٙفٍ خدٌض ثټٌّو خدنٍ ـٌٕٖ ومّصٕٱى ِ 46دصمرب خمصنز خنٍ م ٌ١وثٖضٌٸَ
ثټٙفٍ خّىٳ ثټّدض خجټفٌمز ثټمجًؼٌز شٌثوـض خني  % 51 - 21خصٹٽٱز شٵوًًٌز  891ثټٲ
هوَضً.
ٌٰمج شٱجوشض نّدز ثْضرضثً ٍض ٸپ من مّصٕٱٍ ُٜض ٧وثٖضٌٸَ ثټٙفٍ خٵج ٧ثټٌٴز ٍض موًًٌز
هموثن ووـوشٍ خٌض ن٩جٿ وخٌض ًؼجٻ خدنٍ م ٌ١مجخني  % 45 - 45خصٹٽٱز ثؼمجټٌز  861أټٲ
هوَضً.
وټٱض ثټوٸصىً ثٖضنصرص إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ِصز خج٘جس إِ٩جٯ خٌنهم ثظنجن
لٌؼج ٨ن ثټمومز نهجبٌج ً ٍض ـني خٽ٭ض نّدز ثْضرضثً ٍض خٵٌز خج٘جس ثَضِ٩جٯ  % 51وخصٹٽٱز
ثؼمجټٌز خٽ٭ض  411أټٲ هوَضً.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/62أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأٸو مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمن١ٵز ثټدٵ ٪خّد٬ ٪جًثس مج أهي إٗض شرضً منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ثِصهوٰض ًٰجًٯ خمن١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز
ٸصجٯ.

افاب ١أَضأَ ٠غٓٚ ١تزَري أصبعَٓ ١اطٍ يف مخػ غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٞقض ١ٜايشاصٟ
بايضمُ١

[/62أكجىةس ]6102/إب ـ طتأ:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم لمْ ٬جًثس ٨نٌٱز ٨يل ٴًٌز ثټيثًي خموًًٌز ثټٌٜمز
خمفجٰ٥ز إح.

يوميات العــدوان

وأوٜق موًٌ رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز ثټ٩مٌو مفمو ٨دوثټؽٽٌپ ثټٕجمٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن أ٠ٽٶ لمّز ٘ىثًًن ٘٨ض ثټٵًٌز أِٱٌ ٨ن إ٘جخز ثمٌأر ٨ؽىٍ خئ٘جخز مصىِ١ز
خجٔضٜجٰز إٗض نٱىٳ ًأِني من ثٖضجٌٔز نصٌؽز هيه ثټرضخجس.
وأٜجٯ ثټ٩مٌو ثټٕجمٍ أن ثټ٩ووثن وثټ٭جًثس ٘٨ض هيه ثټٵًٌز أِٱٌ أًٝج ٨ن شومري أًخ٩ز منجٍٻ
شومريث ً ٸجمُضً وشرضًس أًخ٩ز ألٌي خأرضثً مصىِ١ز ومصٱجوشز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطك ١داصف ببالر ايضٚؼ بجالخ غاصات

[/62أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ؼجًٯ خدُضه ثټٌوُ مفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن شّددض ٍض إټفجٳ
أرضثً خٽٌ٭ز خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني وشفٌ١م م٩ور ًٍثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف قض ١ٜعقفإ قافظ ١فٓعا ٤بعز ٠غاصات

[/01أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ؼفجنز ٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض
من١ٵز ٙ٨ٱجن خ٭جًر ثِصهوٯ ثْضـٌجء ثټّٹنٌز نصؾ ٨نهج أرضثً خجټ٭ز خجٖضنجٍٻ ،ٸمج ثِصهوٯ
خ٭جًشني ٨وهث ً من مَثً ٧ثټوؼجػ خجٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗف كاطٕ ايػشا ٤بغٛم سٝزإ قافظ ١فعز٠

[/01أكجىةس ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٱه خ٩ور ٬جًثس موًًٌز ـٌوثن مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن
ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مّصهوٰج ً مفُضس ثٖضىث٠نني خّىٳ ـٌوثن ثټٕ٩دٍ خموًنز ـٌوثن مج
أهي إٗض شومري ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وممجٍن ثټ٭يثء.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتأْف ققف ايعافُ ١فٓعاٜٚ ٤غتٗزف َٓطك ١ايٓٗزٜٔ

[/01أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
ثٖضٹعٱز ٘دجؿ ثټٌىٿ ثټؽم٩ز ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس وٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً مج أهي إٗض شرضً
٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف احملاقض ٠بغٓشإ

[/01أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬ 88جًر ٘٨ض موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
من١ٵز ثٖضفجٴٌر خـ ٬88جًر مفوظز أرضثً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

@< ؽٗٝزاً ٚدضذناً ٚتزَري َٓ 8<7ؾأَٓٚ ٠ظالً يف عٓشإ َٓش بز ٤ايعزٚإ عً ٢ايبالر

[/01أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
خٽٮ ٨وه ثټٕهوثء وثټؽٌـى خموًًٌز ِنفجن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء  59مىث٠نج ً مني خوء ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټدُضه أ٬ٽدهم نّجء وأ٠ٱجٻ وٸيث شومري 851منََض ً ومنٕأر.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ِنفجن أـمو ٠جهٌ نهٕپ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټصٵجًًٌ
ثْضوټٌز أ٤هٌس ثِصٕهجه  42مىث٠نج ً وإ٘جخز  45آلًٌن أ٬ٽدهم من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ.
وأٔجً إٗض أن ثٖضنٕآس ثٖضصرضًر ؼٌثء ٬جًثس ثټ٩ووثن خٽ٭ض  46منٕأر ٔمٽض  41موًِز ومؽم٩ج ً
ـٹىمٌج ً ومّصٕٱى ٌِجن ومف١ز ٸهٌخجبٌز وشومري مّؽوي ثٔضمجٿ ثټٙن٩جنٍ م ٪ثټرضًق ٍض هثً
ثټفٌو و٨ٱجٓ ٍض ـٙن ٨ٱجٓ وشرضً ٨وه من ثټٌ١ٳ.
وټٱض إٗض أن مؽم ٪ثٖضوًًٌز خؽمٌ ٪مٽفٵجشه وموًِصٍ ثټٕهٌو ثټٌّجنٍ وثټفّني خن ٨يل ومف١ز
ـًََ ثټٹهٌخجبٌز وِىٴج ً ٔ٩دٌج ً ٍض ـًََ شم شومريهج ٸٽٌج.
وٌٰمج ًص٩ٽٶ خجْضرضثً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز ىٸٌ نهٕپ أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض  842منََض ً
خٌنهج  44منََض ً شم شومريهج ٸٽٌج ً وهنؽًٌن وإشُضٯ ٨وه من ثٖضفجٌ٘پ وثْضًثيض وثِضخجً ثټًَثٌ٨ز
ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف َٓاطل َتفضق ١بقعز٠

[/01أكجىةس ]6102/صعدة  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬جًثشه ثټ٩ووثنٌز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض
منٵ١ز ثټٵم ٪خموًًٌز ٸصجٯ ،إٜجٰز إٗض أًخ٬ ٪جًثس ألٌي ٘٨ض من١ٵز ميثح خموًًٌز ثټٙٱٌثء
مفوظج ً همجًث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ومَثً٨هم.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ثِصهوثٯ أـو ثٖضّجؼو خمن١ٵز ثټرشثس خموًًٌز ِجٴني
مج أهي إٗض شومري ثٖضّؽو ٸٽٌج ً م ٪ٸجٰز مٽفٵجشه وشرضً منجٍٻ ألٌي مؽجوًر ټٽمّؽو.

ايقش A١اصتفاع عزر ؽٗزا ٤ققف ايعزٚإ ايغعٛر ٟيًُزْني إىل = آالف  8? ٚؽٗٝزاً

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أ٨ٽن ثټنج٠ٶ خجِم وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثټوٸصىً شمٌم ثټٕجمٍ ثًشٱج ٧ثټٕهوثء ثٖضونٌني
ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضنٕآس ثٖضونٌز خمفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز إٗض  6آَضٯ و 88
ٔهٌوث ً خٌنهم ٠ 8477ٱُضً و  8128إمٌأر.
وأٔج ً ٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ن١مصه ثټىٍثًر خجټص٩جون م ٪ثٖضٌٸَ ثټٵجنىنٍ ټٽفٵىٳ وثټصنمٌز إٗض
أن ٨وه ثټؽٌـى ؼٌثء ثټ٩ووثن و٘پ ثٗض  85أټٱج ً و  628ؼًٌفجً ،منهم ٠ 4881ٱُضً و 8647
ثمٌأرَ ،ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩وو همٌ  819مّصٕٱٌجس ومٌثٸَ ومّصى٘ٱجس ،و 449وـور ٘فٌز،
ُٰٝضً ٨ن ثِصهوثٯ ٌِ 68جًر إِ٩جٯ.
وأوٜق ثټٕجمٍ أن ٨وه ثټٕهوثء من ثټٹىثهً ثټٙفٌز خٽٮ ٔ 74هٌوث ً مجخني ٠دٌذ وممٌٛ
و٘فٌٍٰ ،مج خٽٮ ٨وه ثٖضٙجخني  418ٸجهً ٘فٍ ،مٕريث ً إٗض أن هنجٷ  8491إ٨جٴز ؼّوًز
هثبمز.
وأٸو أن ثټ٩ووثن ثِصموٿ أِٽفز مفٌمز هوټٌج ً ٍض َٸعٌ من مفجٰ٥ز ،وٴجٻ" ٰ١٩جن ونٵم ٍض
٘ن٩جء ٔهوس ثټٵندٽز ثټٱٌثٌ٬ز وثټنٌرتونٌز ٸمج شم ً٘و ثِصموثٿ ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز وثَضنٕ١جًًز
وثټٱىِٱىًًز ٍض مفجٰ٥جس ٘٩ور وـؽز ومأًح وخجح ثٖضنوح خمفجٰ٥ز ش ،َ٩ـٙوس آَضٰج ً من
أًوثؿ ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء وثټٌٕىك ،ولٽٱض ٨رشثس ثِضَضٯ من ثٔض٘جخجس وأشض ٘٨ض ثْضلرض
وثټٌجخْ".
و٠جټذ ثټنج٠ٶ خجِم وٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز وثټّٹجن ثٖضؽصم ٪ثټووذ  خمن٥مجشه ثټفٵىٴٌز
وثٔضنّجنٌز خئًِجٻ ټؽنز من ثټمربثء إٗض ثټٌمن ټٽصفٵٌٶ ٍض هيه ثټؽٌثبم وإهثنز ثټ٩ووثن ،وٰٺ
ثټفٙجً ٰىًث ً وٸٽٌج ً وټٽّمجؿ خئِ٩جٯ ثټفجَضس ثٖضٙجخز ممن ًّص٩يص ُ٨ضؼهم ٍض ثټٌمن إٗض
ثټمجًػ ،وإهلجٻ ثْضهوًز وثٖضىثه ثټ١دٌز ٖض٩جټؽز ثټؽٌـى وثٖضٙجخني.
من ؼجنده ثِص ٌٛ٩موًٌ مٌٸَ ثټفٌوٳ وثټصؽمٌپ خجٖضّصٕٱى ثټؽمهىًي خٙن٩جء ثټوٸصىً
ُ٘ضؿ ثټفٌٝجنٍ ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ شىثؼه ثٖضٌٸَ ٍض ثٖض٩وثس وثټ٩نجًز ثٖضٌٸَر ،مٕريث ً إٗض أن ثٖضٌٸَ
ثِصٵدپ  854ـجټز ـٌوٳ ؼٌثء ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ،مؤٸوث ً وؼىه ـجټصني
ؼٌوـهمج ًٌ٬دز شؤهي إٗض شآٸپ ثْضنّؽز ىثشٌج ً ٍض أمجٸن ممصٽٱز من ؼّمٌهمج ً٬م ثٖضؽجًـز
وَضًىؼو ټوي ثٖضٌٸَ إمٹجنٌز شفوًو نىٌ٨ز ثټؽٌوؿ ،م١جټدج ً ثٖضن٥مجس ثټووټٌز وثټٌ٩خٌز ٍض ثٖضّج٨ور
ٍض شفوًو نى ٧ثټؽٌوؿ ثټصٍ شّددهج أِٽفز ثټ٩ووثن.
ٌٰمج شٌ١ٳ ألٙجبٍ وثِصٕجًي ثْض٠ٱجٻ ثټوٸصىً ٨دوثټٌـمن ثټهجهي إٗض ثَضآظجً ثٖضدجرشر و٬ري
ثٖضدجرشر ثټصٍ ً٩جنٌهج ثْض٠ٱجٻ ؼٌثء ثټفٌح ،مّصٌٜ٩ج ثٖضُضـ٥جس وثټوَضبپ ٬ري ثٖضدجرشر َضِصموثٿ

يوميات العــدوان

ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٓضِٽفز ثٖضفٌمز هوټٌج ً ٘٨ض ثټٌمن وثټصٍ شؤهي إٗض ثنصٕجً أمٌث ٛرس٠جن
ثْض٠ٱجٻ ورس٠جن ثټوٿ.
إٗض ىټٺ ثِص ٌٛ٩أمني ٨جٿ ثٖضٌٸَ ثټٵجنىنٍ ټٽفٵىٳ وثټصنمٌز ثٖضمجټٱجس وؼٌثبم ثټفٌح ثټصٍ
ثًشٹدهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن وٸيټٺ نى ٧ثْضِفٽز ثٖضفٌمز ثټصٍ ثِصمومهج وثٖضصمعٽز
خجْضِفٽز ثټ٩نٵىهًز وثټٹٌمجبٌز وثٔضٔ٩جٌ٨ز.
ٌٰم ج شٌ١ٴض ِٱرير ثټنىثًج ثټفّنز ًبٌْ مؤِّز ثټ٩ني ثټعجټعز ټٕضُ٨ضٿ وثټصنمٌز هنجء ثْضهًمٍ إٗض
م٩جنجس ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء ٍض ممٌمجس ثټنجٍـني وثټى ٪ٜثټٙفٍ وثټنٱم  ثټيي ً٩جنىه ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عً ٢فضمِْٗ ١

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز نهم خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٌٰٜز
نهم خ٭جًشني ،مفوظز أرضثًث ً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أصبع غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜايضمُ ١بإب

[/00أكجىةس ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټٌٜمز خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض من١ٵز
خؽىثً ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خموًنز ثټٌٜمز خعُضط ٬جًثس ومن١ٵز ـٙن أنّذ خ٭جًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس أهس إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ.

طريإ ايعزٚإ ايػاؽِ ٜؾٔ ثالخ غاصات عً ٢تعظ

[/00أكجىةس ]6102/ثعص  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٔن ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ش َ٩مّصهوٰز مىثٴ ٪مونٌز
ومٌثٰٶ ش٩ٽٌمٌز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط
٬جًثس ثِصهوٰض ثْضوٗض من١ٵز ِىٳ ثټؽمٽز ،مج أهي إٗض شرضً ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٬جًشني ثِصهوٰض موًِز ٍض ٔجً ٧ثټّصني ٔمجذ  موًنز ش َ٩مج أهي إٗض
شرضًهج خٕٹپ ٸدري.

يوميات العــدوان

اجملتُع ايقش ٞاملزْٜٛ ٞد٘ ْزا ٤اعتػاث ١الْكاس ايٛمع ايقش ٞيف ائُٝ

[/00أكجىةس ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وؼه ثٖضؽصم ٪ثټٙفٍ ثټٌمنٍ ثٖضونٍ نوثء ثِص٭جظز ټٽمؽصم ٪ثټووذ  ٔضنٵجى ٨جؼپ ټٽصوهىً ثټفجه
وثَضنهٌجً ثټٹجمپ ټٽى ٪ٜثټٙفٍ ٍض ثټٌمن ؼٌثء ثټفٙجً ثټيي شٱٌٜه ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
٘٨ض ثٖضنجٰي ثټٌمنٌز
وـيً من ٸجًظز ٘فٌز وإنّجنٌز نصٌؽز ثن٩وثٿ ثْضهوًز ثټفٌىًز وثټصموًٌ وثٔضن٩جٓ وثٖضفجټٌپ
ثٖضمربًز ثټُضٍمز ټٝمجن ُِضمز ونٵپ ثټوٿ ومٕصٵجشه ؼٌثء ىټٺ ثټفٙجً.
ؼجء ىټٺ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ نٝمه ثشفجه ثټنٵجخجس ثټ٩جمٽز ٍض ثٖضؽجٻ ثټٙفٍ وثټ٭ٌٰز ثټصؽجًًز
خٙن٩جء خجټص٩جون م ٪ثشفجه مّصىًهي ثْضهوًز وثٖضفجټٌپ ثٖضمربًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز وثشفجه
مٙن ٍ٩ثْضهوًز وثٖضفجټٌپ ثٖضمربًز وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز وثشفجه مٙن ٍ٩ثْضهوًز و٨وه من
ثٖضن٥مجس ثټفٵىٴٌز ثٖضهصمز خجټؽجنذ ثټٙفٍ .
وأٸووث أن هنجٷ ِصز آَضٯ ـجټز مٌٌّ٬ ٛپ ثټٹ٘ض ومج ًٵجًح من  41أټٲ ـجټز من ثٖضٌىض ثټيًن
ًصٽٵىن ُ٨ضؼج ً ټٽرس٠جن مٌٜ٩ني ټٽىٰجر خّدذ ثن٩وثٿ ثټووثء ،مؤٸور أن مج َضًٵپ ٨ن ٍ 51ض ثٖضجبز
من ثٖضّصٕٱٌجس ثٖضٵومز ټمومجس ثټ٩مٽٌجس وثټ١ىثًا مهوه خجٔضًٵجٯ نصٌؽز ثټفٙجً.
وأٔجًوث إٗض أن ثټّىٳ ثټٌمنٍ وثټٵ١ج ٧ثټٙفٍ ٌِٙدق ٨جؼَث ً خٕٹپ ٸيل ٨ن شٵوًم لومجشه
ثٔضنّجنٌز وثټ٩ؽَ ٨ن شٕ٭ٌپ ٌ٬ٯ ثټ٩مٽٌجس وثټ٩نجًجس ثٖضٌٸَر وـجٜنجس ثْض٠ٱجٻ ثټموػ وشىٰري
ثـصٌجؼجس ثٖضىث٠ن من ثْضهوًز ثٖضنٵير ټٽفٌجر وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ثټرضوًًز ممج ًهوه ٨رشثس
ثِضَضٯ وٸيث شىٴٲ مٌثٸَ نٵپ ثټوٿ وثټ٩ؽَ ٨ن شىٰري ثټوٿ ثِضمن ټٽمٙجخني.
وأ٨ٽن ٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ أن ـٌجر ؼمٌ ٪مىث٠نٍ ثټٌمن وخمج٘ز ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء ٍض ل،ٌ١
منجٔوًن ثټٝمري ثٔضنّجنٍ وهوٻ ثټ٩جټم ومن٥مجس ثْضمم ثٖضصفور وثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز وثټفٵىٴٌز
ثټ٩مپ َضنٵجى ثټٌمن من ثټٹجًظز ثټٙفٌز ثَضنّجنٌز وثټ٩مپ ٘٨ض وٴٲ ثټفٙجً ثټٱىًي وهلىٻ
ثْضهوًز وثٖضفجټٌپ وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ثٖضنٵير ټٽفٌجر.
وٸجن نجبذ موًٌ ٨جٿ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٓضهوًز مفمو ثٖضوثنٍ وًبٌْ ثشفجه نٵجخجس ثٖضهن ثټ١دٌز
ثټوٸصىً ٰٝپ ـٌثح وثټنج٠ٶ خجِم ثٖضّصٕٱٌجس ثټمج٘ز ثټوٸصىً ندٌپ ٜد٩جن ،ثِصٌٛ٩
ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ شىثؼه ثٖضّصٕٱٌجس وِىٳ ثْضهوًز ٍض ثټٌمن لج٘ز مج ًص٩ٽٶ خجْضهوًز ثٖضنٵير
ټٽفٌجر وثټمج٘ز خأمٌث ٛثټرس٠جن وثټٹ٘ض وثټّٹٌ وثټصموًٌ وثٖضفجټٌپ ثټ١دٌز .
وأٸووث أن ثټفٙجً ثټؽىي وثټربي وثټدفٌي ثټ٥جټم وثټ٭ري إنّجنٍ ٘٨ض ثټٌمن ِدذ ًبٌم 
ټٽ٩ٙىخجس ثټصٍ ًىثؼههج ِىٳ ثټووثء ثټٌمنٍ ٍض ثټٵ١ج٨ني ثټ٩جٿ وثټمجٗ َضِصريثه ثْضهوًز
وثٖضفجټٌپ وثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ثټصٍ شٝمن ثٔضخٵجء ٘٨ض ـٌجر ثٖضىث٠نٍ ثټٌمنٍ ٍض ٤پ ثټٌ٥وٯ
ثټفٌؼز ثټصٍ ًمٌ خهج.

يوميات العــدوان

يوميات العــدوان

نـوفمـبــر
طريإ ايعزٚإ ٜزَض َغذزٚ ٜٔعزراً َٔ َٓاطٍ املٛاطٓني مبزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/10نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّؽوًن و٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًًٌز ـٌوثن
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٩ور
٬جًثس ثٖضّؽوًن و٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټرشثس خموًًٌز ـٌوثن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس من١ٵز مٌثن
خموًًٌز ـٌوثن مّصمومج ً ٴنجخپ ٨نٵىهًز إٜجٰز إٗض شومري ٌِجًر أـو ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف َزٜض ١ٜسضض عذ١

[/10نىفمرب ]6102/حجة – طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ٖضنج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ٔن أٸعٌ من ٬ 48جًر ؼىًز ٘٨ض ٨ور منج٠ٶ خموًًٌز ـٌ ٛمج أهي إٗض شرضً ثټٹعري من منجٍٻ
ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ومَثً٨هم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١ايٓٗز ٜٔبايعافُ ١فٓعا٤

[/10نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٍض ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ،ممج أهي إٗض شرضً
٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني و ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز خجٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عزراً َٔ ايػاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح ٜٚغتٗزف طضٜل فٓعا٤
َأصب

[/10نىفمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ خموًًٌز رصوثؿ مفجٰ٥ز
مأًح.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثس مصٱٌٴز
ومٹعٱز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ ،ثِصهوٯ أًٝج ثټًٌ١ٶ ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء ومأًح مج أهي إٗض شرضً
٨وه من ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٸعٲ من ٬جًثشه ثټؽىًز ٍض مفجوټز ًجبّز ٔضِنجه
مٌشَٴصه ٍض مفجٰ٥ز مأًح ثټيًن ٰٕٽىث ٍض ٸپ مفجوَضشهم ټٽَـٲ ٘٨ض خ ٞ٩مىثٴ ٪ثټؽٌٖ
وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز وشٽٵىث لّجبٌ ٸدرير ورضخجس مىؼ٩ز ً٬م ثٔضِنجه ثټؽىي ثټٹعٌٲ.

إفاب ١مخغَٛ ١اطٓني يف ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيًش ١ُٝاـاصد١ٝ

[/10نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أٌ٘ذ لمّز مىث٠نني ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٖضوًًٌز ثټفٌمز
ثټمجًؼٌز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ثټّىٳ ثټؽوًو مج أهي إٗض إ٘جخز لمّز مىث٠نني خؽٌوؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطل َتفضق ١بغٓشإ بغًغً ١غاصات

[/10نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز
ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٴًٌصٍ
ِنج ٧خأًخ٬ ٪جًثس وخٌض ٍخ١جن خعُضط ٬جًثس مفوظز أرضثًث ً ٍض ثٖضنجٍٻ.

إعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عً ٢أسٝا ٤مبز ١ٜٓتعظ

[/10نىفمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني ٘٨ض ثْضٴپ وإ٘جخز آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ثټٌىٿ ثٖضنجٍٻ وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس
٘٨ض ـٍ وثهي ثٖضوثٿ ٔمجٻ ثٖضوًنز ثټٵوًمز ،مّصهوٰج ً خٕٹپ مدجرش منَٻ مىث٠ن مج أِٱٌ ٨ن
ثِصٕهجه أًخ٩ز وإ٘جخز آلًٌن وشهوٿ ثٖضنَٻ وشرضً لمّز منجٍٻ مؽجوًر خأرضثً خجټ٭ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منَٻ ثٖضىث٠ن مفمىه أخى لٽٌپ ٍض من١ٵز وثهي
٘جټز مج أهي إٗض شهوٿ ثٖضنَٻ ٸمج ثِصهوٰض ـٍ ثټؽفمٽٌز وؼجم٩ز شٍ َ٩ض من١ٵز ـدٌپ ِٽمجن
ؤجً ٧ثټّصني ومىثٴ ٪مونٌز ٍض من١ٵز ثټؽنو.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ثٖضمج.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عً ٢عٛم األَإ ببين َطض

[/10نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ِىٳ
ثْضمجن مج أهي إٗض أرضثً خجٖضفُضس ثټصؽجًًز وثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ ; 9غاص ٠عً ٢سضض عذ١

[/10نىفمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬ 42جًر ٘٨ض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خـ ٬ 88جًر وثهي ـٌ ٛٸمج ثِصهوٯ خّض ٬جًثس ل ٢ـٌٛ
ثٖضُضـٌ.٦
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰ٬ز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټم شدٽٮ ـصى ثټٽف٥ز ٨ن وٴى ٧أي ٜفجًجَ ،ضٰصج ً إٗض
أن موًنز ـٌ ٛوٸپ ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز شٕهو مني ثټٙدجؿ شفٽٌٵج ً مٹعٱج ً ټ١ريثن ثټ٩ووثن.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/16نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ
مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِض ٬جًثس ٘٨ض
من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ ،مج أهي إٗض ـووط أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم
وممصٽٹجشهم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ خجټٙىثًًن مفوظج ً
أرضثًث ً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض شٽٺ ثٖضن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف٘ ملٓاطٍ املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ يف قافظات تعظ
ٚايبٝناَٚ ٤أصب

[/10نىفمرب ]6102/محافظات  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ" :إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ثِصهوثٰه ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ٍض
٨وه من ثٖضفجٰ٥جس".

يوميات العــدوان

وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ م٩مُضً ْضـؽجً
ثټدنجء خمن١ٵز ثٖض١جً ثټٵوًم خص َ٩مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني وإ٘جخز  5آلًٌن وشومري
ثٖض٩مپ.
وٍض مفجٰ٥صٍ ثټدٌٝجء ومأًح أٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس
ثټؽىًز ٘٨ض مٹريثُ وىي نج٨م خجټدٌٝجء وثِصهوٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز ـًٌذ ثټٵٌثمٌٖ
ومنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز رصوثؿ خمأًح.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َٓظٍ َٛاطٔ يف بين َطض

[/10نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ منَٻ مىث٠ن ٍض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن ٘٨ض ثْضرشٿ ٍض ٴًٌز ثټمّمز خعُضظز ٬جًثس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف ٚار ٟسضض عذ ١بغبع غاصات

[/10نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ثِصهوٰض وثهي ـٌ ٛخفؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ثِصهوٯ مَثً ٧مىث٠نني وممصٽٹجس ومنٕآس لج٘ز.
ثټؽوًٌ خجټيٸٌ أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ خٙىًر مّصمٌر ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز خمفجٰ٥ز
ـؽز خ٩رشثس ثټ٭جًثس ًىمٌجً ،وخفّذ شٵجًًٌ هوټٌز ٰئن ٠ريثن ثټ٩ووثن ًّصموٿ ٍض ٴٙٱه
ټٽمنج٠ٶ ثټفووهًز أِٽفز مفٌمز هوټٌج ً إٜجٰز إٗض إِٵج٠ه ٴنجخپ ٨نٵىهًز ٘٨ض أـٌجء وشؽم٩جس
ِٹجنٌز وأِىثٳ ٔ٩دٌز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات َهجف ١عًَ ٢زٜض ١ٜايتشٝتا ٚدظٜض ٠طقض مبشافظ ١اؿزٜز٠

[/10نىفمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض موًًٌز ثټصفٌصج مفوظج ً أرضثًث ً
خ٩وه من ثٖضنجٍٻ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ٨ووثن ثټصفجټٲ
خٵٌجهر ثټّ٩ىهًز ٔن ٬جًثس مٹعٱز ٘٨ض ؼًٌَر ٍٴٌ خجٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض ؽبه ١االتقاالت مبٓطك ١اٍ عاص ٟمبزٜض ١ٜفظ بقعز٠

[/10نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔدٹز ثَضشٙجَضس ثټىثٴ٩ز خمن١ٵز آٻ ِجًي خموًًٌز
مؽَ خمفجٰ٥ز ٘٩ور مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن لمْ
٬جًثس ؼىًز ٘٨ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خجٖضن١ٵزَ .ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن مّصمٌ ٍض ثِصهوثٰه ټٽمفجٰ٥ز
وخنٌصهج ثټصفصٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطك ١ايٓٗزْٚ ٜٔكِ بايعافُ ١فٓعا٤

[/10نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٘دجؿ ثټٌىٿ ثْضًخ٩جء ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ،ممج أهي
إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ أًٝج ً من١ٵز نٵم خ٩ور ٬جًثس مج أهي إٗض شرضً ٨وه
من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف فاف ١ٝطاَؿ بغٓشإ قافظ ١فٓعا٤

[/10نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وٴجٻ مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ
ثِصهوٯ مًَ٨ز أـو ثٖضىث٠نني ٍض ٘جٌٰز ٠جمٖ خٙجًوك أـوظض أرضثًث ً ؼٌّمز خجٖضفٙىٻ
ثټًَث ٍ٨وثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر ټهج.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚتزَري ؽبه ١اتقاالت يف ققف دٚ ٟٛفاصٚخ ٞعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/12نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ موٰ ٍ٩و٘جًولٍ ِ٩ىهي ثِصهوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌز ًثٍؿ خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىث٠نج ً ثِصٕهو ؼٌثء ثټٵٙٲ ثټيي
ثِصهوٯ ٴٌي ومنج٠ٶ خموًًٌز ًثٍؿ.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ٔدٹز ثَضشٙجَضس خٵٌي مفوًور
وؼدپ ٬مجن خمن١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف ٚار ٟصاّ عذ ١بأصبع غاصات

[/12نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ثِصهوٰض وثهي ًثٿ خموًًٌز مّصدأ
خفؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٌٰ٬ز
ثټ٩مٽٌجس ټم شصٽٶ أي خُض٬جس ٨ن وٴىٜ ٧فجًج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ خٙىًر مّصمٌر ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز خمفجٰ٥ز
ـؽز خ٩رشثس ثټ٭جًثس ًىمٌج ً ًّصموٿ ٌٰهج أِٽفز مفٌمز هوټٌج ً إٜجٰز إٗض إِٵج٠ه ٴنجخپ
٨نٵىهًز ٘٨ض أـٌجء وشؽم٩جس ِٹجنٌز وأِىثٳ ٔ٩دٌز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/12نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز
خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬ 7جًثس ٘٨ض
ثٖضمٌوٳ خموًًٌز ٸصجٯ ،إٜجٰز إٗض ٬ 84جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثټدٵ ٪وثٖضٽٌپ خٹصجٯ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ ثټٙىؿ وثټٵم ٪شٌٜ٩ض ټٵٙٲ ٘جًولٍ وموٰ ،ٍ٩إٜجٰز إٗض
ٴٙٲ من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ ثټفووهًز خ٩وه من ثټٵيثبٲ وثټٙىثًًن مّصهوٰج ً منجٍٻ
ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.

اصتفاع مشاٜا ايعزٚإ عً ٢قافظ ١فٓعا ٤إىل =>= 8ؽٗٝزاً ٚدضذناً

[/12نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
خٽٮ ٨وه ٜفجًج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٔ 8676هٌوث ً وؼًٌفج ً مني
خوء ثټ٩ووثن ٍض مجًُ ثٖضجيض.
وٴجٻ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وه ثټٝفجًج ثًشٱ ٪إٗض ٔ 444هٌوث ً و8224
ؼًٌفج ً خ٩و ثِصٕهجه وؼٌؿ  64مىث٠نج ً ٍض ٔهٌ أٸصىخٌ ثٖضجيض ،مىٜفج ً أن  82مىث٠نج ً
ثِصٕهووث لُضٻ أٸصىخٌ خٌنهم  2أ٠ٱجٻٌٰ ،مج ؼٌؿ  28مىث٠نج ً خٌنهم ٠ 88ٱُضً و  4نّجء.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټربخٌي وث٘پ ؼٌثبمه وثِصهوثٰه ټٽمونٌني ووِ ٪هثبٌر
٨ووثنه ٘٨ض موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز ـٌغ ٔن ٬ 444جًر ٘٨ض  84موًًٌز ،منهج ٬ 65جًر ٘٨ض ِنفجن،

يوميات العــدوان

و٬ 52جًر ٘٨ض خُضه ثټٌوُ ،و٘٨ 45ض أًـذ ،و٘٨ 44ض خنٍ ـٌٕٖ ،و٘٨ 87ض خنٍ م ،ٌ١و85
٘٨ض ثټٌ١جٻ ،و٬ 84جًر ٘٨ض لىَضن ،و٬ 6جًثس ٘٨ض هموثن ،و٬جًشني ٘٨ض موًًٌز نهم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أهس إٗض ثِصٕهجه  7مىث٠نني من خنٍ
ـٌٕٖ خٌنهم ٠ٱُضن ،و 2من ِنفجن خٌنهم ٠ٱٽني ؤهٌوًن من ثټٌ١جٻ ؤهٌو من لىَضن،
خجٔضٜجٰز إٗض إ٘جخز  85مىث٠نج ً من ؼفجنز و 2من ثټٌ١جٻ و 84من ِنفجن خٌنهم  7أ٠ٱجٻ
وثمٌأر ،و 88من خنٍ ـٌٕٖ خٌنهم ثمٌأر ،وثمٌأر وثـور و 2أ٠ٱجٻ من هموثن.
وټٱض إٗض أن ثټ١ريثن ثټربخٌي همٌ لُضٻ ٔهٌ أٸصىخٌ ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ٍض ِنفجن وموًِصٍ
ـرضثن ومٵًٌٖ ومّؽو ـرضثن ومنجٍٻ ألٌي ٍض خنٍ ـٌٕٖ ،ومّؽو ٍض ثټٌ٩ٴىح و٨وهث ً من
ثټؽّىً ٍض ثټٌ١جٻ ولىَضن وخنٍ م ٌ١ومف١ز مٕصٵجس نٱٌ١ز ٍض لىَضن ،خجٔضٜجٰز إٗض إشُضٯ
هٹصجًثس من ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

إفاب ١اَضأتني باعتٗزاف ايعزٚإ عٛقاً ؽعبَٓٚ ١ٝظٍ َٛاطٔ مبزٜض ١ٜباقِ بقعز٠

[/12نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘دض ثمٌأشجن ٍض وٴض مدٹٌ من ٘دجؿ ثټٌىٿ إظٌ ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ِىٴج ً ٔ٩دٌز ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز خجٴم.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ِىٴج ً ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ًّنم خموًًٌز خجٴم مج أهي إٗض ث٘جخز ثمٌأشني
وشومري ثٖضنَٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜضٜيت عبػ ٚسريإ يف سذ ١بغت غاصات

[/12نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ ٨دْ وـريثن خمفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًر مٌٸدز نٵپ نى ٧هًنز ٸجنض شفمپ ٘٨ض مصنهج نفپ ولُضًج ّ٨پ
خمن١ٵز ثټٌخى ٧خ٩دْ ،مدٌنج ً أن ٬جًشني ثِصهوٰصج ٔجـنصٍ نٵپ شفمُضن أهوثس ًٍثٌ٨ز لج٘ز
خمُضًج ثټنفپ خمن١ٵز خنٍ ـّن خ٩دْ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس مولپ موًًٌز ـريثن ،مج أهي إٗض
إ٘جخز مىث٠ن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عً ٢قافظَ ١أصب

[/12نىفمرب ]6102/مازب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ـدجح
ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز رصوثؿ خ٩ور ٬جًثس ؼىًز ،وٸيث من١ٵز مجُ خجټؽو٨جن.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٔجـنز وٴىه شجخ٩ز ْضـو ثٖضىث٠نني ٍض ثټًٌ١ٶ ثټٌثخ ٢خني
مأًح وثټؽىٯ ،أِٱٌ ٨ن ثـرتثٴهج وثِصٕهجه ِجبٵهج.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠إفاب ١طفًني بكقف طريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١يف عٓشإ

[/12نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر وأٌ٘ذ ٠ٱُضن ٍض ِٽّٽز ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ـٌج ً ِٹنٌج ً ٍض
من١ٵز ٜدىر خ٭جًشني ممج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر وإ٘جخز ٠ٱٽني وشومري منَټني وشرضً منجٍٻ
ألٌي.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خعُضط ٬جًثس وثهي ثٖضفجٴٌر ،مج أهي إٗض إټفجٳ
أرضثً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

تزَري َٓظيني يف عز ٠غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ عًَ ٢زٜض ١ٜايضمُ ١مبشافظ ١إب

[/12نىفمرب ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ؼىًز ثِصهوٰض ٨ور منج٠ٶ مصٱٌٴز
خموًًٌز ثټٌٜمز مفجٰ٥ز إح ممٽٱج ً أرضثًث ً مجهًز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.
وأوٜق مٙوً أمنٍ مّؤوٻ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
نٱي ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض ٴًٌز خٌض ثټفٌوًي خجټٌٜمز أهس إٗض شومري منَټني من منجٍٻ ثٖضىث٠نني،
خجٔضٜجٰز إٗض ش ٌٛ٩منجٍٻ ثلٌي ْضرضثً مصٱجوشز.
وأٜجٯ ثٖضٙوً ثْضمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ؼوه ٬جًثشه ثټ٩ووثنٌز مّصهوٰج ً
ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ خجٖضوًًٌز خ٭جًشني أهس إٗض شومري ثْضؼَثء ثٖضصدٵٌز منه هون وٴى ٧أي ٜفجًج أو
إ٘جخجس ٍض ثْضًوثؿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن هيث ثَض٨صوثء ثټهّصريي ٨يل ثٖضؽم٩ً ٪و لجمْ ث٨صوثء مني خوء ثټ٩ووثن
ثټىـيش ٘٨ض ثټٌمن ٴدپ نفى ظمجنٌز ٔهىً.
وشجخ ٪ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وٍض ث٠جً ثِصهوثٰه ټهيه ثٖضوًًٌز ٔن ظُضط ٬جًثس
ؼىًز ٨يل ؼدپ ٌَٔ خجټٌٜمز وټم شٵ ٪أي ٜفجًج أو ث٘جخجس نصٌؽز ىټٺ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف دغض ٜٔمبزٜض ١ٜباقِ ٜٚعاٚر اعتٗزاف ؽبه ١اتقاالت مبزٜض١ٜ
عشاص بقعز٠

[/12نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼرسًن خموًًٌز خجٴم ،ٸمج ٨جوه ٬جًثشه
٘٨ض إـوي ٔدٹجس ثَضشٙجَضس خموًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
وـٽٱجبه ثِصهوٯ ثظنني من ثټؽّىً ثټىثٴ٩ز خموًًٌز خجٴم مج أهي إٗض شومريهمج وإ٨جٴز ثټّري ٍض
شٽٺ ثٖضن١ٵز.
وأٔجً ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨جوه ثِصهوثٯ ٔدٹز ثَضشٙجَضس خؽدپ مفوًور
خموًًٌز ِفجً خ٩و أن ثِصهوٰهج ثټممٌْ ثټٱجبض مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف قط ١ؼ ٌٜٛنٗضبا ٤عبػ عذٜٚ ١زَضٖا بؾهٌ
ناٌَ

[/12نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ مٙوً خىٍثًر ثټٹهٌخجء وثټ١جٴز " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٌىٿ مف١ز شفىًپ
ٸهٌخجء ٨دْ خمفجٰ٥ز ـؽز وهمٌهج خٕٹپ ٸجمپ".
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٨وهث ً من
ثټ٭جًثس ٘٨ض مف١ز شفىًپ ٸهٌخجء ٨دْ مج أهي إٗض شومري ثٖضف١ز خٕٹپ ٸجمپ وشرضً ٌٰ٬ز
ثټصفٹم و٨وه من ثٖضنٕآس ثْضلٌي خؽىثً ثٖضف١ز.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر غاصات٘ عً ٢قافظ ١عُضإ

[/10نىفمرب ]6102/عمسان ـ طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن مّصهوٰج ً موًًٌز ثټٕ٩ز.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ثټ٩ووثن أټفٶ أرضثًث ً مجهًز ٍض
ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز من ثټٌ١ٳ وثٖضنٕآس لج٘ز ثِصهوثٯ ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټيي ًٌخ ٢موًًٌجس ثټٕ٩ز
 -ثټٱٵٽز و٘ىَض ً ـصى ٨جهم ـٌ.ٛ

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَ ٢أصب ٚعكٛط ؽٗزاٚ ٤دضس٢

[/10نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح،
وأِٱٌس ٨ن ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ
ٌِجًر ثٖضىث٠ن مفمو ٘جټق ٍمجَضن ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خرصوثؿ ،مجأِٱٌ ٨ن إ٘جخصه خئ٘جخجس
خجټ٭ز وإِصٕهجه إخنصه.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خرصوثؿ ،مج أهي ثذ  شومريه
خجټٹجمپ إٜجٰز إٗض ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټؽٱٌر خجټؽو٨جن.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/10نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وأٌ٘دض ثمٌأشجن ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض منج٠ٶ
مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ًّنم خموًًٌز خجٴم خ٩وه من ثټ٭جًثس مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني وثـرتثٳ ٌِجًر مىث٠ن،
إٜجٰز إٗض ـووط أرضثً مجهًز ٸدرير.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مىث٠نج ً ثِصٕهو وأٌ٘دض ثمٌأشجن ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٰض
من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف آباص املٝا ٙمبٓطك ١عظَإ َزٜض ١ٜبه ٌٝاملري يف سذ١

[/10نىفمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز َ٨مجن خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري
خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ آخجً ثٖضٌجه ٍض وثهي من١ٵز َ٨مجن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َغذز ٖٝالٕ َٓٚظٍ َٛاطٔ ٜٚؾٔ غاصتني عً ٢اؾزعإ مبأصب

[/12نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض من١ٵز هٌُضن ثټصجخ٩ز
ٖضوًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن همٌ مّؽو هٌُضن ومنَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ،ٸمج ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټؽو٨جن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصات٘ عًَ ٢ز ١ٜٓايبٝنا٤

[/12نىفمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًثشه ٘٨ض موًنز ثټدٌٝجء ممٽٱج ً إ٘جخجس وأرضثًث ً خمنٕآس
٨جمز.
وأوٜق مٙوً مفيل خجټدٌٝجء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خنٺ
ثټصّٽٌٲ خ٭جًر أِٱٌس ٨ن إ٘جخز موًٌ ثټدنٺ ٙ٨جٿ ٌِ٩و ٨يل وموًٌ ٨مٽٌجس ثټدنٺ هجًپ ـّن
ًثؼق و٨وه من ثٖضى٤ٱني.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر لٽٱض همجًث ً ٸدريث ً ٍض مدنى ثټدنٺ ؼٌثء ثِصهوثٰه من ٴدپ ٠ريثن
ثټ٩ووثن خٕٹپ مدجرش.

إفاب ١مثاَْٛ ١ٝاطٓني ظضٚح بكقف طريإ ايعزٚإ ملٓطك ١ايطًح بقعز ٠بكٓابٌ عٓكٛر١ٜ

[/12نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
أٌ٘ذ ظمجنٌز مىث٠نني خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً
خ٩ٙور خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ثټ١ٽق مّصمومج ً ٴنجخپ ٨نٵىهًز مج أهي إٗض ؼٌؿ ظمجنٌز مىث٠نني وثـرتثٳ ٌِجًر مىث٠ن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ ثټفووهًز شٌٜ٩ض ټٵٙٲ ٘جًولٍ وموٍٰ٩
من ٴدپ ثټ٩وو ثټّ٩ىهيَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثټَ٩ٻ وثٖضنج٠ٶ خجٖضوًًٌز
وأـوط أرضثًث ً خممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ دنزر غاصات٘ اؾ ١ٜٛعً ٢فضمِْٗ ١

[/12نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثشه ثټ٩ووثنٌز ٘٨ض موًًٌز نهم خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌه (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
من١ٵز ٌٰٜز نهم خ٭جًر أهس إٗض إټفجٳ أرضثً خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜايضمُ ١بإب

[/12نىفمرب ]6102/إب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټٌٜمز
مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼدپ
ًٌَٔ خجټٌٜمز خ٭جًشني ټم ًّٱٌ ٨نهج وٴى ٧أي إ٘جخجس.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٴًٌز ـٌٯ ثټ٩مٌي خ٭جًر ،أهس إٗض شرضً ٨وه من
منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ا يعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف بعز ٠غاصات قط ١بح إساع ١اؿزٜز ٠باملضاٚعٚ ١أبضاز
اإلصعاٍ ايتًفظ ْٜٞٛيف بادٌ

[/12نىفمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض مف١ز خغ إىث٨ز
ثټفوًور ثټىثٴ٩ز ٍض موًنز ثٖضٌثو٨ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس أخٌثػ إًِجٻ ثٖضف١ز ثټصٽٱًَىنٌز
ثْضًٌٜز ٍض ؼدپ ثټوًح ثټٵًٌذ من موًنز خجؼپ.

طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر ققف َزٜض ١ٜعشاص بكٓابٌ عٓكٛر ١ٜقضَ ١رٚيٝاً

[/12نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٖضوًًٌز ِفجً ټٽمٌر ثټعجټعز خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز
هوټٌج ً
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
مؽوهث ً منج٠ٶ خموًًٌز ِفجً خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌج ً وِدذ لّجبٌ مجهًز ٸدرير ٍض منجٍٻ
ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ثټ٩جمز وثټمج٘ز ومَثً٨هم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ِٽّز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضٵجٓ وآٻ ـدجؼٌ خموًًٌز
ِفجً وأهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني ثظنني خؽٌوؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ًٜك ٞقٓبً ١عٓكٛرٜٚ ١ٜؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢جًح عاِٖ
عذ١

[/01نىفمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
أټٵض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٴندٽز ٨نٵىهًز ؤنض ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض معٽغ
٨جهم خمفجٰ٥ز ـؽز.
وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم أټٵى ثټٌىٿ ٴندٽز ٨نٵىهًز ٘٨ض معٽغ ٨جهم ؤن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض
رشٳ ثٖضعٽغ.
مؤٸوث ً أن ٌٰ٬ز ثټ٩مٽٌجس ټم شصٽٶ ـصى ثټٽف٥ز أي حَض٬جس ٨ن وٴىٜ ٧فجًج.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف أصبع ْاقالت إغاث ١ٝمبزٜض ١ٜسضٜب مبأصب

[/01نىفمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز نجٴُضس إ٬جظٌز
خمن١ٵز ـًٌذ ثټٵٌثمٌٖ خمأًح.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي إِصهوٯ أًخ ٪نجٴُضس
إ٬جظٌز مفمٽز خجټٵمق شجخ٩ز ټربنجمؾ ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ خنٵٌپ ثٖضٕؽ ٪خفًٌذ ثټٵٌثمٌٖ ،مج أِٱٌ ٨ن
إـرتثٴهج خجټٹجمپ وؼٌؿ ٔمٙني.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ؼدپ هٌُضن ومن١ٵز ثټؽو٨جن.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف ؽاسٓٚ ١عٝاصتَٛ ٞار غشاَٚ ١ٝ٥غاعزات إْغاْ ١ٝبقعز٠

[/01نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٔجـنز وٌِجًشني مفمُضس خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز
وثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز خموًًٌصٍ ـٌوثن وِجٴني خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٔجـنز
مفمٽز خجٖضىثه ثټ٭يثبٌز شجخ٩ز ْضـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز ِجٴني ..مٕريث ً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٴٙٲ
ٌِجًشني مفمٽصني خجټوٴٌٶ وثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ٍض من١ٵز آٻ ثٖضٵٌثنٍ خموًًٌز ـٌوثن ،إٜجٰز إٗض
شومري موًِز خنٱْ ثٖضن١ٵز.

اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ قض ١ٜبٝت ايؾبٝيب َزٜض ١ٜسبٝؿ بإب

[/01نىفمرب ]6102/إب ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض موًًٌز
ـدٌٖ خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق موًٌ أمن رش٠ز ثٖضفجٰ٥ز ثټ٩مٌو مفمو ٨دوثټؽٽٌپ ثټٕجي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ٴًٌز خٌض ثټٕدٌدٍ خموًًٌز ـدٌٖ ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه
مىث٠ن وإ٘جخز ثظنني آلًٌن وشومري ظُضظز منجٍٻ ټٽمىث٠نني نهجبٌج ً وشرضً ظُضظز منجٍٻ ألٌي
خأرضثً مصىِ١ز وش ٌٛ٩موًِز ثټٵًٌز ثْضِجٌِز ټصومري ؼَبٍ.
وأٔجً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ٘٨ض ٴًٌز خٌض ثټٕدٌدٍ نصؾ ٨نهج أًٝج ً شومري ٌِجًشني وهًثؼز نجًًز
شجخ٩ز ټٽمىث٠نني ..مدٌنج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًشني من١ٵز ثټؽدؽذ خموًًٌز ـدٌٖ وټم
ًّٱٌ ٨نهمج وٴىٜ ٧فجًج أو إ٘جخجس.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ مخػ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/01نىفمرب ]6102/مازب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم لمْ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رصوثؿ
خمأًح.
وثوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن إـوي ثټ٭جًثس ثِصهوٰض منَٻ ثٖضىث٠ن ٨يل
٘جټق ثټَثًوي ،وشم شومريه ٸٽٌج ً هون ِٵىٜ ٟفجًج.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أصبع غاصات عً ٢بين مبٝإ قافظ ١فٓعا٤

[/00نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌه خنٍ ٜدٌجن خمفجٰ٥ه
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ
ثِصهوٯ نٵ١ه ثٖضٹري مج أهي إٗض إـوثط أرضثً خمٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.
وأهثن ثٖضٙوً ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټربخٌي ٘٨ض ثټٌمن وثټٌمنٌني مني ظمجنٌز أٔهٌ..
مّصنٹٌث ً ثټٙمض ثټووذ  ثٖضمؽپ شؽجه مج ًٌشٹده ن٥جٿ آٻ ِ٩ىه من ؼٌثبم خفٶ ثټٌمنٌني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َغذز يف بالر ايضٚؼ

[/00نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ مّؽوث ً خمن١ٵه وُ٨ضن ٍض موًًٌز خُضه ثټٌوُ
مفجٰ٥ه ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ
ثِصهوٯ من١ٵه وُ٨ضن ممج أهي إٗض شومري أـو ثٖضّجؼو شومريث ً ٸٽٌجً.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل بقعزَٗٓ ٠ا داَع ١فعز٠

[/00نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مّصهوٰج ً منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
٘٩ور منهج ؼجم٩ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٯ خأًخ٬ ٪جًثس ٨وهث ً من مدجنى ؼجم٩ز ٘٩ور ثټؽوًور مفوظج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض شٽٺ
ثٖضدجنٍ ومٌٰٵجس ألٌي.
وثٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز نٕىً خموًًٌز ثټٙٱٌثء شٌٜ٩ض هٍ ثْضلٌي ْضًخ٬ ٪جًثس ألٌي
ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم خصٽٺ ثٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠يف ققف طريإ ايعزٚإ يغٝاص ٠مبٓطك ١ايقعٝزات
بؾب٠ٛ

[/00نىفمرب ]6102/شتىة  -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني من أرسر وثـور خٌنهم إمٌأشجن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ټٌّجًشهم ٍض من١ٵز ثټٌ٩ٙوثس خموًًٌز خٌفجن مفجٰ٥ز ٔدىر.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصهوٯ
ٌِجًر أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثټٌ٩ٙوثس مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثټّجبٶ وثمٌأشني من أرسشه ٸجنىث
ٍض ثټٌّجًر.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜضؽل َز ١ٜٓسضض بأنجض َٔ مخغٚ ١أصبعني فاصٚخا

[/00نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خمفجٰ٥ز ـؽز إن موٌٰ٩ز ٴىثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ٴٙٱض موًنز ـٌ ٛمني ثټّج٨جس ثْضوٗض من مّجء ثټٌىٿ خأٸعٌ من لمّز وأًخ٩ني
٘جًولج ً نى ٧ٸجشٌىٔج.
وٌٰمج أٸو ثٖضٙوً أن ثټٵٙٲ مج ًَثٻ مّصمٌث ً ـصى نرش ثټمرب ثټعجمنز وًخ ٪مّجء ،أٜجٯ ټىٸجټز
ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن موًنز ـٌ ٛشٕهو ٴٙٱج ً موٌٰ٩ج ً ٕ٨ىثبٌجً ...مٕريث ً إٗض أن ٌٰ٬ز ثټ٩مٽٌجس
ټم شصٽٶ أي خُض٬جس ٨ن وٴى ٧أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء ىټٺ ثټٵٙٲ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر اعتٗزاف٘ ملٓطك ١املهري ببين مبٝإ بقٓعا٤

[/00نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوثٯ من١ٵز ثٖضٹري خدنٍ ٜدٌجن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ؼوه ثِصهوثٰه
ٖضن١ٵز ثٖضٹري خ٭جًشني ممج أهي إٗض شرضً منَٻ ثٖضىث٠ن ٨يل ثټٝدٌجنٍَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ٸجن ٴو ثِصهوٯ ٰؽٌ ثټٌىٿ ثٖضن١ٵز خأًخ٬ ٪جًثس مج أهي إٗض أرضثً خمٌث ٍ٨ثْض٬نجٿِ .دأ

ايعز ٚايغعٛرٜ ٟكقف َٓاطل َتفضق َٔ ١قافظ ١فعز ٠بكشا٥ف املزفع١ٝ

[/06نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴٙٲ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور خ٩رشثس من ٴيثبٲ
ثٖضوٌٰ٩ز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ منج٠ٶ ثٖضٽٌپ
وثټدٵ ٪وثټٙىؿ خموًًٌز ٸصجٯ خأٸعٌ من  71ٴيًٱز موٌٰ٩ز ..مٕريث ً إٗض أن منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وممصٽٹجشهم ومَثً٨هم شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲ ثٖضٹعٲ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايػاؽِ ٜؾٔ عؾض غاصات عً ٢عزر َٔ املزٜضٜات عذ١

[/06نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌجس مٌوي
وـٌ ٛو٨دْ وـريثن خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خفؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز مٌوي و٬جًر ٘٨ض ٌ٬ح موًًٌز ـٌ ٛوأًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز
ـريثن وظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ٨دْ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مَثً ٧وممصٽٹجس لج٘ز ٍض شٽٺ ثٖضوًًٌجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َٓظيني يف َزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/00نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهًز ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه همٌ
منَٻ ثٖضىث٠ن منٙىً ثټٌثٍـٍ ومنَٻ ثٖضىث٠ن ٌٜٲ هللا ثټٌثٍـٍ إٜجٰز إٗض شرضً منجٍٻ ألٌي
مؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖضنَټني همٌث خجټٹجمپ م ٪شٽٲ ؼمٌ ٪مفصىًجشهمج ومٵىمجس ـٌجر ثْضرسشني
ٌٰهمج ،إٜجٰز إٗض نٱىٳ ٨وهٍ من ثْض٬نجٿ.

اعتؾٗار ٚإفاب ١مخغَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ملٓطك ١ايعغ ١ًٝعضض

[/00نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ ظُضظز آلٌون ؼٌثء ٬جًر ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ
٘٨ض من١ٵز ثټٌّ٩ٽز خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ثټٌّ٩ٽز ٌ٬ح موًنز ـٌ ٛأهس إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني وإ٘جخز ظُضظز.
وأٔجً إٗض أن موٌٰ٩ز ٴىثس ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٸعٱض ٴٙٱهج ټٽمنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض ؽبه ١االتقاالت بٛار ٟآٍ أب ٛدباص ٠مبزٜض ١ٜنتاف

[/00نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه ٔدٹز ثَضشٙجَضس خىثهي ثٻ أخى ؼدجًر خموًًٌز
ٸصجٯ.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
ٔدٹز ثٔضشٙجَضس خىثهي آٻ أخى ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ خأًخ٬ ٪جًثس مج أهي إٗض شومريهج ٸٽٌجً.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ًص٩مو َ٨ٻ مفجٰ٥ز ٘٩ور خجټٹجمپ ٨ن خٵٌز مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز ،وىټٺ ٨رب ثِصهوثٰه ټٕدٹجس ثَضشٙجَضس وثټؽّىً ثٖضؤهًز إٗض ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عبع غاصات عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/00نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ
ؼدپ هٌُضن خ٭جًشني و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټّج ٪٠خرصوثؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثټؽو٨جن.

طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟتؾٔ < غاصات عًَ ٢ضنظ قافظ ١اؾٛف

[/00نىفمرب ]6102/الجىف ـ طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٤هٌ ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ٘٨ض مٌٸَ مفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًنز ثټفَٿ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض نٵ١ز
ثټنٌجخز ومفٌ ٢ثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ثټفَٿ وموًًٌجس ثټؽىٯ ثټ٩جذ .
وٴ جٻ إن ثټ٭جًثس شّددض ٍض أرضثً مجهًز ټٽمدجنٍ وثټٌ١ٴجس ،هون ثټصأٸو من وٴىٜ ٧فجًج خرشًز
ؼٌثء شٽٺ ثټ٭جًثس.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عًَٓ ٢طك ١بين قٛؼ بشَاص

[/00نىفمرب ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض ٍض من١ٵز خنٍ ٴىُ خموًًٌز ثټفوأ
مفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس أټفٵض أرضثًث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜض ١ٜخٛالٕ قافظ ١فٓعا٤

[/00نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٬جًشني ؼىًصني ٘٨ض نٵٌپ ثټىشور خموًًٌه لىَضن
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خموًًٌز لىَضن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټهمؽٍ ثِصهوٯ ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني ٘ن٩جء ومأًح ٍض نٵٌپ ثټىشور خٙجًولني ،ممج أهي إٗض
إټفجٳ أرضثً خجټًٌ١ٶ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/00نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز
خموًًٌجس مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس
ثِصهوٰض من١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ ،إٜجٰز إٗض ٬جًشني ثِصهوٰض مَثً ٧ثٖضىث٠نني خمن١ٵز
ًّنم خموًًٌز خجٴم.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض مَثً ٧ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهمَ ..ضٰصج ً إٗض أن
ثټصفٽٌٶ ٘٨ض ثٖضفجٰ٥ز وموًًٌجشهج ٔده مّصمٌ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف آباص املٝا ٙمبزٜض ١ٜسريإ َٚقٓعاً يًبًو مبزٜضَ ١ٜغتبأ يف
سذ١

[/00نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌصٍ ـريثن ومّصدأ خمفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ آخجً ثٖضٌجه خىثهي لمؾ ٍض موًًٌز ـريثن ،ٸمج ثِصهوٯ خ٭جًر
مٙن٩ج ً ټٽدٽٺ خمن١ٵز ثټهٽز ٍض موًًٌز مّصدأ.
ًٕجً إٗض أن ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ـؽز شٕهو ٨مٽٌجس ٴٙٲ ؼىًز وأًٌٜز من
هثلپ ثْضًثيض ثټّ٩ىهًز وخٙىًر مّصمٌر ثْضمٌ ثټيي شّدذ ٍض نَوؿ ِٹجن شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ُٰٝضً
٨ن شومري ثټدنى ثټصفصٌز ټصٽٺ ثٖضنج٠ٶ ٸ٩دْ وـٌ ٛومٌوي ومّصدأ ،وخٹٌپ ثٖضري.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚتزَري َغذز يف ققف يطريإ ايعزٚإ عًَ ٢زٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/02نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٰض منج٠ٶ خموًًٌز ٸصجٯ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس،
مّصهوٰج ً أـو مّجؼو موًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وشومري ثٖضّؽو خجټٹجمپ.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عت غاصات عًَٓ ٢طك ١بين ؽبٝب مبزٜض ١ٜسبٝؿ بإب

[/02نىفمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٔدٌذ خموًًٌز ـدٌٖ
مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن أهس إٗض شرضً
٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٔن ثْضِدى ٧ثٖضجيض ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ثٖضن١ٵز
ثِصٕهو ٘٨ض إظٌهج مىث٠ن وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن وشومري وشرضً ظمجنٌز منجٍٻ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالخ غاصات عً ٢املٓطك ١اـنضا ٤مبٝز ٟقافظ ١سذ١

[/02نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټمرضثء خموًًٌز مٌوي
مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مَثً ٧نٌّم وثٖضَثً ٧ثٖضؽجوًر ټهج ٍض ثٖضن١ٵز ثټمرضثء مفوظج ً أرضثًث ً
خجټ٭ز.

اعتؾٗار مثاَْٛ ١ٝاطٓني يف غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟاعتٗزفت َٓظالً ٜؤ ٟٚأٜتاَاً يف تعظ

[/02نىفمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظمجنٌز مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌون ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض منَٻ ًؤوي أًصجمج ً ٍض ـٍ ٘جټز خمفجٰ٥ز شٌٰ ،َ٩مج أهس ٬جًثس
ثټ٩ووثن ثټهّصريًز ٘٨ض م١جً ش َ٩ثټووذ  إٗض إـوثط همجً ٍض منٕآس ثٖض١جً ثٖضونٍ.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منَٻ
أًصجٿ ثٖضىث٠ن ٨دوهللا منٙىً مج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپ أظنجء شىثؼو ثْض٠ٱجٻ وثټنّجء خوثلٽه..
مدٌنج ً أن ثٖضص١ى٨ني وٌٰٳ ثٔضنٵجى خجرشوث ٨مٽٌجس ثنصٕجٻ ؼعغ ثټٝفجًج ٍض ؼهىه ثِصمٌس ـصى
٤هٌ ثټٌىٿ وشمٹنىث من ثنصٕجٻ ظمجن ؼعغ من شفض أنٵج ٛثٖضنَٻ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٨مٽٌجس ثنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض أنٵج ٛثٖضنَٻ ش٩عٌس ټّج٨جس خ٩و أن
أ٠ٽٶ مّٽفى مٌشَٴز ثټ٩ووثن ثٖضصمٌٸًَن ٍض من١ٵز ٘رب ثٖضىثهٿ ثټنجً ٘٨ض ثٖضّ٩ٱني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢طكَ ١ضإ عٝزإ قافظ ١فعز٠

[/02نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض من١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خموًًٌز ـٌوثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظمجن
٬جًثس ثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ٍض من١ٵز مٌثن إٜجٰز إٗض ثټم ٢ثټ٩جٿ ..مٕريث ً إٗض
أن أرضثًث ً ٸدرير ٠جټض ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.

اال٥تالف املزْ ٞيضفز دضا ِ٥ايعزٚإ  Aاصتفاع مشاٜا املزْٝني أنجض َٔ  9:أيف ؽدك

[/02نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أوٜق ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ثټٌمنٍ ټٌ٘و ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي أن ٜفجًج ثټ٩ووثن من ثٖضونٌني
أًشٱ ٪إٗض  44أټٱج ً و 554مونٌج ً منهم ٔ 7295هٌوث ً و 86أټٱج ً و 58مٙجخج ً من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ
وثټٌؼجٻ.
وخني ثَضبصُضٯ ٍض شٵًٌٌه ثټووًي ثټّجهُ وثټ٩رشًن ثټيي أ٠ٽٵه ثټٌىٿ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٍض
مؤشمٌ ٘فٱٍ أن هيه ثٔضـٙجبٌز ٬ري مٹصمٽز نٌ٥ث ً ټ٩وٿ ٴوًر ٌٰٳ ثټٌ٘و ٘٨ض ثټى٘ىٻ إٗض
ثټٹعري من ثٖضنج٠ٶ وثٖضون ثټٌمنٌز ثټصٍ ً١جټهج ثټ٩ووثن خٕٹپ هّصريي ومصىث٘پ.
وأٔجً ثَضبصُضٯ إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ لُضٻ ً 445ىمج ً  815لَثنجس ؤدٹز مٌجه و82
م١جًث ً و 818مف١جس ؤدٹز ٸهٌخجء و 421ؼرس وٌ٠ٴجس ؤ 812دٹجس ثشٙجَضس و 81مىثنت
وِ 422ىٴج ً ٔ٩دٌج ً و 274ممَن ٬يثبٌج ً وو 54منٕأر ٌِجـٌز و 484مف١ز وٴىه و8448
موًِز ومٌٸَث ً ش٩ٽٌمٌج ً و 822مؤِّز ـٹىمٌز و 814مَثً ٧هوثؼن و 868مٙن٩ج ً و 49مٽ٩دج ً
ًًجٌٜج ً و 42ؼجم٩ز و 482مٌٸَث ً ٠دٌج ً ومّصٕٱى و 562مّؽوث ً ٍض ٸپ ثٖضفجٰ٥جس ثټصٍ ٠جټهج
ثټ٩ووثن.
وثِص ٌٛ٩ثٔضبصُضٯ ؼٌثبم ثټ٩ووثن مني م١ٽ ٪ثټٕهٌ ثټؽجًي ـصى ثټٌىٿ ٍض ؼمٌ ٪مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز ولج٘ز مفجٰ٥صٍ ٘٩ور وـؽز ثټصٍ ًص ٌٛ٩نفى مٽٌىن ًمنٍ ٌٰهمج إٗض إخجهر
ؼمجٌ٨ز من ٴدپ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي.
وه٨ج ثَضبصُضٯ ثٖضونٍ ثٖضؽصم ٪ثټووذ  إٗض ثټ٩مپ ٘٨ض وٴٲ ثټ٩ووثن وش٩ٽٌٶ ٨مٽٌز نٵپ ثْضِٽفز إٗض
ٴىثس ثټصفجټٲ وه٨م شفٵٌٶ ثٖضّجءټز ٘٨ض ٌ٘٩و ؼٌثبم ثټفٌح ثٖضٌشٹدز خفٶ ثټٌمنٌني.
ٸمج ه٨ج ثْضمم ثٖضصفور وثٖضن٥مجس ثټووټٌز إٗض إُ٨ضن ثٖضّؤوټني ٨ن ثټٵٌجٿ خجټرضخجس ثټؽىًز "وهىًز
منٱيي هيه ثټهؽمجس ثټصٍ ًٕجًٷ ٌٰهج ٌ٠جًون إرسثبٌٽٌىن وأمًٌٹٌىن وخًٌ١جنٌىن ومٌشَٴز
من ٨ور هوٻ".
وأ٨ٽن ثَضبصُضٯ شٝجمنه ثټٹجمپ م ٪ٴنجر ثٖضٌجهًن ٜو مج شص ٌٛ٩ټه من ـؽذ وشٕىًٖ من ٴدپ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وـٌ٥هج من ثټٵمٌ ٌ٨ح ِجس.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف ايعضقٛب بايطٝاٍ مبشافظ ١فٓعا٤

[/02نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ لمْ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ه ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ثټٌ٩ٴىح خممْ ٬جًثس مج أهي إٗض إټفجٳ أرضثً خجْضً ٛثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

اعتؾٗار ٚإفاب 88 ١فٝاراً دضا ٤اعتٗزاف بٛاصز ايعزٚإ يكٛاصبِٗ مبزٜض ١ٜاـٛخ١

[/02نىفمرب ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ِصز ٌ٘جهًن وأٌ٘ذ لمّز آلٌون ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ خىثًػ ثټ٩ووثن
ټٵىثًح ثټٌٙجهًن خموًًٌز ثټمىلز مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق ًبٌْ ثټهٌةز ثټ٩جمز ټٽمٙجبو ٍض ثټدفٌ ثْضـمٌ لجټو ثټٕمم  ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
أن خىثًػ ثټ٩ووثن ثًشٹدض ٰؽٌ ثټٌىٿ مؽًَر ؼوًور خفٶ ثټٌٙجهًن ٍض ثټدفٌ ثْضـمٌ.
وأٔجً إٗض أن إـوي خىثًػ ثټ٩ووثن أ٠ٽٵض نريثنج ً ٸعٌٱز ٘٨ض ظُضظز ٴىثًح مج أهي إٗض ثِصٕهجه
لمّز ٌ٘جهًنَ ..ضٰصج ً إٗض ظُضظز ؼٌـى ـجَضشهم لٌ١ر وًٌٴوون ـجټٌج ً ٍض ثټ٩نجًز ثٖضٌٸًَز ٍض أـو
ثٖضّصٕٱٌجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عبع غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/02نىفمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ ؼدپ هٌُضن ثٔضِرتثشٌؽٍ خرصوثؿ خئًخ٬ ٪جًثس ،ٸمج ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ٘ٽذ
مجُ ومٱٌٳ ثټؽىٯ خجټؽو٨جن.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َؾضٚع َٝا ٙمبٓطك ١اؿُظات مبزٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/02نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجؤه مرشو ٧ثٖضٌجه خمن١ٵز ثټفمَثس خموًًٌز ِفجً.
ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن مًَ٨ز مىث٠ن ٍض موًًٌز ِجٴني خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم
ٔن ٬جًشني ٘٨ض مرشو ٧مٌجه من١ٵز ثټفمَثس خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه ثِصهوٯ مًَ٨ز ْضـو ثٖضىث٠نني
خمن١ٵز ثټؽفجهمز خموًًٌز ِجٴني مفوظج ً أرضثًث ً ٸدرير ٍض ثٖضًَ٨ز.

يوميات العــدوان

ٸمج ټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز منده ثټفووهًز و
منج٠ٶ ألٌي من موًًٌز ٬مٌ خ٩رشثس ثټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني
وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر اعتٗزاف ايعضقٛب بايطٝاٍ مبشافظ ١فٓعا٤

[/02نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوثٰه ٖضوًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ه ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ثِصهوثٯ
من١ٵز ثټٌ٩ٴىح خعُضط ٬جًثس خ٩و لمْ ٬جًثس ٔنهج ٘٨ض ثٖضن١ٵز أمْ مج أهي إٗض إټفجٳ أرضثً
خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

اعتؾٗار َٛاطٔ دضا ٤يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢خٛالٕ مبشافظ ١فٓعا٤

[/02نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن ؼٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض موًًٌز لىَضن خمفجٰ٥ه
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټه ثْضندجء ثټٌمنٌه (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
ٌِجًر مفمٽز خجټربشٵجٻ ٍض نٵٌپ ثټىشور ممج أهي إٗض ثِصٕهجه أـو ثٖضىث٠نني.

َٓظُ ١ايْٛٝغٝف =7; Aؽٗٝزاً  @?7ٚدضذناً َٔ األطفاٍ مبشافظ ١اؿزٜز ٠دضا ٤ايعزٚإ
ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/02نىفمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو  612أ٠ٱجٻ وؼٌؿ أٸعٌ من ٠ 981ٱُضً آلًٌن خمفجٰ٥ز ثټفوًور مني خوء ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٥جټم ٘٨ض ثټٌمن.
ىٸٌ ىټٺ موًٌ مٹصذ من٥مز ثټٌىنٌّٲ خمفجٰ٥ز ثټفوًور ٨ونجن ٨دوثټٱصجؿ لُضٻ ثَضؼصمج٧
ثټصم ٍ١ٌ١ټٽصٵٌٌم ثټّنىي وثټصم ٢ٌ١ټٽ٩جٿ 4186ٿ ټرشٸجء ـمجًز ثْض٠ٱجٻ ټٽمن٥مز خجٖضفجٰ٥ز.
وثٔجً ثٗض ثن ثټ٩ووثن شّدذ ٍض ـٌمجن  51خجٖضجبز من ثْض٠ٱجٻ من ـٶ ثټص٩ٽٌم و همٌ ثٖضٌثٰٶ
ثټٙفٌز ِىثء شومريث ً ٸٽٌج ً أو ؼَبٌجً.
وثِص ٌٛ٩ثَضؼصمج ٧ثټيي ٔجًٸض ٌٰه من٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ وثټٕؤون ثَضؼصمجٌ٨ز وثْضـىثٻ
ثٖضونٌز ٍض مفجٰ٥جس ًًمه وـؽز وثٖضفىًض وثټفوًور خجٔضٜجٰز إٗض موًًٌز ٨دْ ورشٸجء ـمجًز
ثْض٠ٱجٻ ٖضن٥مز ثټٌىنٌّٲ خجټفوًور ثنؽجٍثس ثټ٩جٿ 4185ٿ ومٵرتـجس ثټم١ز ټٽ٩جٿ ثټٵجهٿ
4186ٿ.

يوميات العــدوان

وٍض ثَضؼصمج ٧أٔجً موًٌ مٹصذ ثټٕؤون ثَضؼصمجٌ٨ز وثټ٩مپ خجټفوًور مفمو ـؽٌ إٗض ثَضنؽجٍثس
وثټ٩ىثبٶ ثټصٍ وثؼهض مرشو ٧ثٖضّجـجس ثټٙوًٵز ثټصٍ شهم ثټ١ٱپ ،مدوًج ً إِص٩وثه ثٖضٹصذ ټصٵوًم
أي شّهٌُضس ټٽمن٥مجس وثٖضٹجشذ خجٖضفجٰ٥جس ثٖضّصهوٰز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/02نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
ثٖضصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ِد٪
٬جًثس ؼىًز ثِصهوٯ خهج منج٠ٶ ثټٙىؿ وثټٵم ٪وثٖضٽٌپ وثټٱٌ ٧وثټمٌثٔذ خموًًٌز ٸصجٯ..
مٕريث ً إٗض أن ثټ٭جًثس أـوظض همجًث ً ٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ومَثً٨هم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثمٌأر أٌ٘دض ثټٌىٿ ؼٌثء ٴٙٲ ٘جًولٍ ِ٩ىهي ثِصهوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز
خموًًٌز ٬مٌ ثټفووهًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًٚ ٢ار ٟسضض عذ١

[/00نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ٰؾ ـٌ ٛخموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ًىث٘پ ثِصهوثٰه ثٖضص٩مو
ټٓضوهًز ٍض ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز ثټصٍ ش٩صرب مٙوً ًبٌم  ټٽمٌجه ٍض شٽٺ ثٖضوًًٌجس.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ؽٔ غاصات٘ عًَ ٢زٜض ١ٜسضف عفٝإ بعُضإ

[/00نىفمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ٬جًثشه ٘٨ض ٨وه من منج٠ٶ موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن
خمفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس لٽٱض أرضثًث ً مجهًز ٍض
ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٸپ مٵىمجس ثټفٌجر ٍض موًًٌز ِٱٌجن من ثٖضوثًُ وثٖضٌثٰٶ
ثټٙفٌز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني مني خوء ثټ٩ووثن.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/00نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأٰجهس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس إِصهوٰض منجٍٻ ومَثً ٧ثٖضىث٠نني
وِىٳ رصوثؿ وثټٌ١ٴجس ثټ٩جمز ممٽٱز همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖضنجٍٻ وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ هون شّؽٌپ
ٜفجًج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َقٓعاً يًُٝا ٙمبزٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/00نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مٙن٩ج ً ټٽمٌجه ثٖض٩ونٌز خمن١ٵز ثټمٱؽٍ خموًًٌز ِفجً
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ٔن ٬جًر ثِصهوٰض
مٙن٩ج ً ټٽمٌجه خمن١ٵز ثټمٱؽٍ خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠ن وشومري ثٖضٙن ٪خجټٹجمپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز
ِفجً ،و٬جًشني ٘٨ض وثهي آٻ ثټفمجٴٍ خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز ،إٜجٰز إٗض ش ٌٛ٩ثٖضوًًٌز
ټٵٙٲ ٘جًولٍ ِ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز مفوًور.

ايعزٚإ ٜغتٗزف ;َٓ 9ؾأ ٠تعً ١ُٝٝمبشافظ ١اؿزٜز ٠غغا٥ض أٚي ١ٝتكزص مبًٝاص صٜاٍ

[/00نىفمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
خٽ٭ض شٵوًٌثس ثټمّجبٌ ثْضوټٌز ثټصٍ ټفٵض خجټدنٌز ثټصفصٌز ټٽمنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز وثټرتخىًز خمفجٰ٥ز
ثټفوًور ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي  944مٽٌىن و 281أټٲ ًًجٻ.
وأوٜق موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خجٖضفجٰ٥ز ثټوٸصىً ٨يل خهٽىٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ)
أنه شم ـرص ثٖضوثًُ وثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز ثټصٍ ثِصهوٰهج ثټ٩ووثن وثټصٍ خٽٮ ٨وههج  42منٕأر
ش٩ٽٌمٌز منهج لمّز مدجنٍ شم شومريهج خجټٹجمپ و 89همٌس شومريث ً ؼَبٌجً.
وأٔجً إٗض أن شومري ثٖضنٕآس ثټرتخىًز ٍثه من ثْض٨دجء ثٖضجټٌز ٘٨ض ثٖضٹصذ ٖضىثؼهز إ٨جهر ثټدنجء ثټٹيل أو
ثټؽَبٍ ممج ًٌ٩ٶ ِري ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز.
وه٨ج موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز وثټص٩ٽٌم خجټفوًور ثٖضن٥مجس ثټووټٌز إٗض إهثنز ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن
ټٽمنٕآس ثټرتخىًز وثټص٩ٽٌمٌز ٖضج ٴو ًنصؽه من آظجً ِٽدٌز ٘٨ض نٱٌّجس ثټُ١ضح وشٌثٸمهج ٘٨ض
ثْضؼٌجٻ ثټٵجهمز.

يوميات العــدوان

ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف عزر َٔ املٓاطل مبشافظ ١تعظ

[/00نىفمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ٬جًثشه ثټهّصريًز ٘٨ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز
ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض
م١جً ش َ٩وٸيث ٬جًر ٘٨ض ؼدپ ـىٍثن خموًًٌز ىخجح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټصٍ ثِصهوٰض من١ٵز ثټع٩ري خٵًٌز ثټرصثًي ،أهس إٗض
ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني وإ٘جخز لمّز آلًٌن وأن ٨مٽٌجس ثٔضِ٩جٯ مج شَثٻ مّصمٌر ..مدٌنج ً
خهيث ثټمٙىٗ أن ٨مٽٌز إِ٩جٯ ٜفجًج ثټ٭جًثس شألٌ ؼٌثء إُ٠ضٳ ثټنجً من ٴدپ مٌشَٴز
ثټ٩ووثن ٘٨ض ثٖضّ٩ٱني من ثټصدجح ثٖض١ٽز خٵًٌز ثټرصثًي.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز مٱٌٳ مجوًز خ٭جًشني مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه
مىث٠ن وؼٌؿ ثظنني آلًٌن ..مىٜفج ً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ ٍض من١ٵز
٘جټز نصؾ ٨نهج إ٘جخز مىث٠ن ووٴى ٧أرضثً مجهًز.
وخني أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټرشًؽز وِض ٬جًثس ألٌي ٘٨ض منج٠ٶ ثټ٩مٌي
وىخجح ،وٸيث ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًنز ش َ٩و٬جًر ٘٨ض وثهي ثټ٭ٌپ خموًًٌز ثټىثٌٍ٨ز.

اعتؾٗار  97فٝاراً ٚدضح ايعؾضات دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ يكٛاصبِٗ يف دظٜضت ٞسٓٝؿ
ٚطقض باؿزٜز٠

[/02نىفمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصٕهو ٌ٘ 41جهث ً وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ټٵىثًح ثټٌٙجهًن ٍض ؼًٌَشٍ ـنٌٖ وٍٴٌ خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ ٴىثًح ٌ٘جهًن ٍض ؼًٌَشٍ ـنٌٖ وٍٴٌ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٌ٘ 41جهث ً وإ٘جخز
ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز نٌ٥ث ً ټ٩وٿ شمٹن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ من ثټى٘ىٻ ټٽمن١ٵز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض املعٗز املٗين ظشاْ١

[/02نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘دجؿ ثټٌىٿ أؼَثء ٸدرير من ثٖض٩هو ثٖضهنٍ خموًًٌه ؼفجنز
خمفجٰ٥ه ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًشني ٘٨ض ثٖض٩هو ثٖضهنٍ ممج أهي إٗض شومري أؼَثء ٸدرير منه.

يوميات العــدوان

غاصات َهجف ١يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢اطل مبشافظ ١فعز٠

[/02نىفمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٸعّٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثشه ٘٨ض موًًٌجس ومنج٠ٶ مصٱٌٴز من مفجٰ٥ز
٘٩ور مفوظج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم وٍض ثټم١ى ٟثټ٩جمز.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن لمْ
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵٌ١نجس خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز ،و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ٘ىًق خموًًٌز ِجٴني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًٝج ً ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض من١ٵز مٌثن
خموًًٌز ـٌوثن ،إٜجٰز إٗض أًخ٬ ٪جًثس ألٌي ثِصهوٰض ثټًٌ١ٶ ثټٌثخ ٢خني موًًٌصٍ ثټ٥جهٌ
وـٌوثن َضٰصج ً أن ثْضرضثً ثٖضجهًز ٸجنض ٸدرير هون ثٔضٔجًر إٗض ِٵىٜ ٟفجًج.

ايعزٚإ ٜؾٔ عز ٠غاصات عً ٢قض ١ٜاـضب ١يف دٗضإ بشَاص

[/02نىفمرب ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ٔنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ؼهٌثن خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منََض ً ٍض ٴًٌز
ثټمٌخز خموًًٌز ؼهٌثن خأًخ٬ ٪جًثس وهمٌشه خجټٹجمپ ،وټم ًرش ثٖضٙوً إٗض وٴى ٧أي ٜفجًج.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عؾض غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقضٚاح مبأصب

[/02نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرصوثؿ خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټم٢
ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء ومأًح وِىٳ رصوثؿ وؼدپ هٌُضن.

ػزر غاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢قافظ ١عُضإ

[/02نىفمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن مّصهوٰج ً من١ٵز ـجور ـىثًي
وثهي لٌىثن خموًًٌز ـىط.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن أـوظض أرضثًث ً ٍض
ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز وثٖضَثً ٧خىثهي لٌىثن ثټًَث.ٍ٨

يوميات العــدوان

األَِ املتشز ٠ؼشص َٔ تغاصع ٚتري ٠اْٗٝاص اـزَات األعاع ١ٝيف اي ُٔٝدضا ٤ايعزٚإ
ٚاؿقاص

[/02نىفمرب ]6102/القاهسة  -طتأنح:
ـيًس ثْضمم ثٖضصفور من شّجً ٧وشرير إنهٌجً ثټمومجس ثْضِجٌِز ٍض ثټٌمن ؼٌثء إِصمٌثً ثټ٩ووثن
وثټفٙجً وثټٵصجٻ وثټيي و٘ٱصه خجٖضومٌ خ٩ومج إنصرش إٗض  41مفجٰ٥ز من أ٘پ  44وأؼرب نفى
 4ً4مٽٌىن ٔم٘٨ ٚض ثټٱٌثً من هًجًهم وأهي إٗض و ٪ٜإنّجنٍ خجبْ ومصوهىً خٕٹپ ٸدري
لُضٻ ثټّد٩ز ثْضٔهٌ ثٖضجٌٜز ..مٕوهر ٘٨ض رس٨ز إًؽجه ـپ ٌِجيس ٴدپ ٰىثس ثْضوثن.
وٴجٻ منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن ًىهجنْ ٰجن هًٌ ٸُضو ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ
٨ٵوه ٍض مٌٸَ ثْضمم ثٖضصفور ټٕضُ٨ضٿ ٍض ثټٵجهٌر ٨رب هثبٌر شٽٱًَىنٌز م٭ٽٵز إن ثټصٵوًٌثس ثټفجټٌز
شٱٌو أن أٸعٌ من  82مٽٌىن ٔمَ ٚض ًّص٩ٌ١ىن ثټفٙىٻ ٘٨ض ثټٌ٨جًز ثټٙفٌز ثټٹجٌٰز.
وأٜجٯ إن ثټصٵوًٌثس شٕري أًٝج ً إٗض أن ظُضظز مُضًني ٠ٱپ وثمٌأر ـجمپ أو مٌ٩ٜز ًفصجؼىن إٗض
ثټُ٩ضػ من ِىء ثټص٭يًز أو ثټمومجس ثټىٴجبٌزٌٰ ،مج خجس  8ً8مٽٌىن ٠ٱپ لجًػ ثټن٥جٿ ثټوًثيس
مني منصٙٲ مجًُ.
وأٔجً ثٖضنّٶ ثْضممٍ إٗض شٌثؼ ٪ثټمومجس ثْضِجٌِز خٕٹپ رسً ٪نصٌؽز ثټصأظري ثٖضدجرش ټٽرصث٧
ونٵ ٚثٖضىثًه ثټُضٍمز ټوٰ ٪ثټٌوثشذ أو شٹجټٌٲ ثټٌٙجنز.
وٴجٻ إن ثټرصث ٧ثټوثبٌ ٍض ثټٌمن "مومٌ" و إنصرش إٗض  41من أ٘پ  44مفجٰ٥ز ٍض ثټدُضه ،وهى مج
أهي خووًه إٗض و ٪ٜإنّجنٍ خجبْ وثٍهثه شوهىًث ً خٕٹپ ٸدري لُضٻ ثْضٔهٌ ثټّد٩ز ثٖضجٌٜز.
وټٱض إٗض أن ثټٌمنٌني خجشىث ًنجٜٽىن ثِضن شفض و٠أر ثنهٌجً ثټمومجس ثْضِجٌِز وثټصهؽري ثټٵرسي،
لج٘ز وأن نفى  48ً4مٽٌىن ٔم ٚوثټيًن ًٕٹٽىن ٍ 84ض ثٖضجبز من ثټّٹجن أ٘دفىث ـجټٌج ً
خفجؼز إٗض أٔٹجٻ ممصٽٱز من ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ټصٽدٌز ثـصٌجؼجشهم ثټرضوًًز أو ـمجًز
ـٵىٴهم ثْضِجٌِز.
ؤوه منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ٘٨ض رضوًر ـمجًز ثٖضونٌني وشىٰري ثټمومجس ثْضِجٌِز ثـصٌجؼجس ىثس
أوټىًز ..مٕريث ً إٗض أن ثټصٵوًٌثس شٱٌو أن أٸعٌ من  89مٽٌىن ٔمً ٚٱصٵٌون ټٽمٌجه ثټٙجټفز
ټٽرشح وثټرصٯ ثټٙفٍ ،وأٸعٌ من  82مٽٌىن ٔمً ٚىثؼهىن ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ،خمج ٍض
ىټٺ  7ً6مٽٌىن ًىثؼهىنه خوًؼز ـجهرٌٰ ،مج ً٩جنٍ نفى  441أټٲ ٠ٱپ من ِىء ش٭يًز ـجه.
وشفوط هًٌ ٸُضو ٨ن ثټصٵوًٌثس ثټصٍ أٔجًس إٗض أن نفى  4ً4مٽٌىن ٔم ٚأُؼربوث ٘٨ض ثټٱٌثً
من هًجًهم وأن  841أټٲ ٔم ٚآلًٌن ٴو ٌٰوث من ثټدُضهٍ ،ض ـني أن م٥٩م ثٖضرشهًن هثلٽٌج ً
ًٌٕ٩ىن م ٪أٴجًح أو أ٘وٴجء ،مج ًٕٹپ ٨دةج ً ٸدريث ً ٘٨ض أرس ٌ٩ٜٱز أُ٘ضًُٰٝ ،ضً ٨ن آلًٌن
ًٌٕ٩ىن ٍض ثټٌ٩ثء أو ٍض مدجنٍ ٨جمز.
ٸمج أٔجً إٗض أن ثټ٩ىثمپ ثْضلٌي ثټصٍ شصّدذ ٍض ثٖض٩جنجر ثٔضنّجنٌز وثٖضصمعٽز ٍض ثټٵٌىه ٘٨ض ثټىثًهثس
ثټصؽجًًز وثټصٍ شّددض ٍض شىٴٲ ٜن ثٖضٌجه ونٵٽهج خجټٕجـنجس ٍض منج٠ٶ ٨وًور ،وٴٽٙض ثٖضٌثٰٶ

يوميات العــدوان

ثټٙفٌز من لومجشهج ،وأهس إٗض ثًشٱج ٧أِ٩جً ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز خٕٹپ ٸدري ،نٌ٥ث ً َض٨صمجه ثټٌمن
ثټٹدري ٘٨ض ثِصريثه ثټىٴىه وثټ٭يثء وثْضهوًز.
وؼوه منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤون ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن ثټصأٸٌو ٘٨ض أن ثْضٍمز ٍض ثټٌمن شص١ٽذ ـُض ً
ٌِجٌِج ً من ٔأنه م٩جټؽز ثْضِدجح ثټؽيًًز ټٽرصث ٧وم٩جنجر ثټنجُ ..م١جټدج ً خهيث ثټٙوه ثٖضؽصم٪
ثټووذ  خئًؽجه ـپ ٌِجيس ٍض ثټٌمن ٴدپ ٰىثس ثْضوثن ومىثؼهز ثٖضًَو من ثټومجً ټٽدُضه.
وـغ ثٖضؽصم ٪ثټووذ  ٘٨ض شمٱٌٲ ثټٵٌىه ٘٨ض ثټىثًهثس ثټصؽجًًزَ ،ض ٌِمج ثټىٴىه وثٔضموثهثس ثټ١دٌز
وثټ٭يثبٌز ..هثٌ٨ج ً ٍض لصجٿ ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ إٗض ثَضټصَثٿ خجټٵجنىن ثٔضنّجنٍ ثټووذ  وثټىٰجء خجټصَثمجشه
خٕأن ـمجًز ثٖضونٌني وشّهٌپ ثټى٘ىٻ ثټرسً ٪ټٽمّج٨وثس ثٔضنّجنٌز وهون أًز ٨ىثبٶ".

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عًَٓ ٢طك ١ايطشاٍ مبزٜض ١ٜفظص مبأصب

[/02نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ١فجٻ خموًًٌز مؽًَ خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن أِصهوٯ ثټًٌ١ٶ
ثټ٩جٿ.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١اخض ٜٔدضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ حملالت ػاص ١ٜيف املدا

[/02نىفمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني ٘٨ض ثْضٴپ وأٌ٘ذ آلٌون ٍض ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ثټّىٳ ثټٵوًم ٍض موًنز ثٖضمج.
وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خموًنز ثٖضمج ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس أهس
أرضثً ٍض ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ وثٖضفجٻ ثټصؽجًًز ،مٕريث ً إٗض أن ٨وه ثټٝفجًج مٌٔق
إٗض إټفجٳ
ٍ
ټُضًشٱج ٧خّدذ وؼىه ثټ٩رشثس من ثٖضٙجخني.
وټٱض إٗض أن ثًشٱج٨ ٧وه ثټٝفجًج ً٩ىه إٗض أن ثټّىٳ ٨جهر مج ًٹىن مَهـمج ً خجټٌوثه ٠ىثٻ ثټٌىٿ.
وٸجن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس وـٌٕز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض
مفجٰ٥ز ش َ٩مّصهوٰج ً م١جً ش َ٩ثټووذ  ومن١ٵز ثټٌثهور وؼجم٩ز شٍ َ٩ض من١ٵز ـدٌپ ِٽمجن
ومنج٠ٶ ألٌي مصٱٌٴز ٍض ثٖضفجٰ٥ز.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟقعز ققف٘ ايعؾٛا ٞ٥عًَ ٢ز ١ٜٓسضض مبشافظ ١سذ١

[/02نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
٘٩و ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٴٙٱه ثټٕ٩ىثبٍ ٘٨ض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز ـٌغ ثِصهوٯ
خممّز و٨رشًن ٘جًوك ٸجشٌىٔج أؼَثء مصٱٌٴز من ثٖضوًنز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٴٙٲ وخٕٹپ ٕ٨ىثبٍ موًنز ـٌ ٛمني خوثًز مّجء ثټٌىٿ خّصز ٨رش ٘جًولج ً خ٩و
أن ٸجن ٴو ثِصهوٰهج خصّ٩ز ٘ىثًًن ٍض وٴض ِجخٶ من ثټٌىٿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض ؽبه ١االتقاالت مبٓطك ١آٍ عامل مبزٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/61نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه ثټٌىٿ ٔدٹز ثَضشٙجَضس خمن١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز
ٸصجٯ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٸو مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم وـٽٱجبه
ٔن ظُضط ٬جًثس مّصهوٰج ً ٔدٹز ثَضشٙجَضس خمن١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض شومريهج
خجټٹجمپ ،إٜجٰز إٗض ٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز ثټفؽٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي وـٽٱجبه ًص٩موون شومري ؼمٌٔ ٪دٹجس ثَضشٙجَضس وثټؽّىً
ثٖضؤهًز إٗض ثٖضفجٰ٥ز ٍض مفجوټز إؼٌثمٌز ټَ٩ٻ ثٖضفجٰ٥ز خجټٹجمپ ٨ن خٵٌز ثٖضفجٰ٥جس.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔن ِٽّٽز ٬جًثس مّصهوٰج ً من١ٵز ثټرشٰز
خمٌثن خموًًٌز ـٌوثن.

اصتفاع عزر األعض ايٓاطس ١إىل قافظ ١فٓعا ٤إىل قضاب :> ١أيف أعض ٠دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/61نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثًشٱ٨ ٪وه ثْضرس ثټنجٍـز إٗض موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘ن٩جء وثټٵجهمز من مفجٰ٥جس ألٌي ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن إٗض  46أټٱج ً و 959أرسر ـصى نهجًز أٸصىخٌ ثٖضجيض.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ ثٖض٩ٽىمجس خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ٨يل ًٍو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٨وه ثْضرس
ثټنجٍـز من أمجنز ثټ٩ج٘مز إٗض موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز  89أټٱج ً و 528أرسر ،ومن مفجٰ٥ز ٨ون 876
أرسر ومن ش 479 َ٩أرسر ومن ثټفوًور  568ومن ٘٩ور  716ومن ٨مٌثن  ،248ومن مأًح
 854أرسر ،ومن ثټؽىٯ  ،464ومن ىمجً  ،91ومن خٵٌه ثٖضفجٰ٥جس  494أرسر خجٔضٜجٰز إٗض 84
أټٱج ً و 778أرسر نجٍـه ٍض مج خني موًًٌجس مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأٔجً ًٍو إٗض أن ٨وه ثټنجٍـني إٗض موًًٌز هموثن خٽٮ  4218أرس ،وأًـذ  6148أرسر ،وخنٍ
ـٌٕٖ  8448أرسر ،ونهم  4745أرسر ،وخنٍ م 8844 ٌ١أرسر ،وثټفٌمز ثټوثلٽٌز  8454أرسر،
وثټفٌمز ثټمجًؼٌز  5862أرسر ومنجلز  4445أرسر ،و٘٩ٱجن  8454أرسر ،وِنفجن وخنٍ
خهٽىٻ  444أرسر ،وخُضه ثټٌوُ  495أرسر ،وؼفجنز  262أرسر ،وخنٍ ٜدٌجن  8487أرسر،
وثټفٙن  8477أرسر ،وثټٌ١جٻ 4456أرسر ،ولىَضن  8448أرسر.
وټٱض موًٌ ثٖض٩ٽىمجس خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء إٗض أن ٨وه ثْضرس ثټنجٍـز ٴجخپ ټٽًَجهر ٍض ٤پ ثِصمٌثً
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ وثټهّصريي ٘٨ض ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ.

يوميات العــدوان

ؼايف ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َ 9:عًُاً اثضٜاً َٔ َعامل ايرتاخ اإلْغاْ ٞيف ائُٝ

[/61نىفمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٸٕٱض إـٙجبٌز ًِمٌز ٘جهًر ٨ن ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً وثٖضصجـٲ أن شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
همٌ  44م٩ٽمج ً أظًٌج ً من م٩جټم ثټرتثط ثٔضنّجنٍ ٍض منج٠ٶ ثټٌمن مني خوء ثټ٩ووثن ٍض مجًُ ثٖضجيض.
وأوٜفض ثِصمجًر -ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ٘٨ض نّمز منهج -أن شفجټٲ ثټ٩ووثن همٌ
خنّذ مصٱجوشز ثټٹعري من ثٖض٩جټم ثْضظًٌز ثټٌمنٌز منهج  6 :مون شجًًمٌز و 6ٴُض ٧شجًًمٌز و4
مصجـٲ ومّؽوثن و 2ٴٙىً و 2ـٙىن و٬ريهج من ثټمٌثبذ وثټّووه وثٖضدجنٍ وثټؽٌوٯ
وثټووً وثټٵدجحٍ ...ض ٸپ من٘ :ن٩جء ،مأًح٨ ،ون ،أمجنز ثټ٩ج٘مز ،ثټٝجټ٩٘ ،٪ور ،ش،َ٩
ثټفوًورٔ ،دىر ،ـؽز.
ووٰٵج ً ټُضِصمجًر ثټٙجهًر ٨ن ثټهٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً ٰئن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ ٸپ من  :مّؽو
ـمٌثء خوثً ثټفٌو مفجٰ٥ز ٘ن٩جء خنّدز  811خجٖضجبز وموًنز خٌثٴٖ خمفجٰ٥ز مأًح خنّدز 41
خجٖضجبز وموًنز رصوثؿ خمفجٰ٥ز مأًح خنّدز  41خجٖضجبز وٴٽ٩ز ٘رير خمفجٰ٥ز ٨ون خنّدز 81
خجٖضجبز ومصفٲ ٨ون ( ٴرص ثټ٩دوذ  ) خنّدز  85خجٖضجبز وٴًٌز ٰؾ ١٨جن خٙن٩جء خنّدز 41
خجٖضجبز وهثً ثټفّن خجټٝجټ ٪خنّدز  91خجٖضجبز وموًنز ٘٩ور ثټصجًًمٌز خنّدز  81خجٖضجبز ومّؽو
وؼجم ٪ثټهجهي خ٩ٙور خنّدز  41خجٖضجبز وٴٽ٩ز ثټٵجهٌر ثْضظًٌز خص َ٩خنّدز  81خجٖضجبز.
ٸمج همٌ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وشّدذ خأرضثً ٍض موًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز خمج نّدصه  41خجٖضجبز وٍض
موًنز ٍخٌو خمج نّدصه  41خجٖضجبز وٍض ٴرص ثټُّضؿ ( ٬موثن) مج نّدصه  81خجٖضجبز وثٖضصفٲ ثټى٠نٍ
خٙن٩جء خمج نّدصه  81خجٖضجبز ومصفٲ ثٖضىًوط ثټٕ٩دٍ خمج نّدصه  81خجٖضجبز.
وشّدذ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خومجً وأرضثً ٍض ؼٌٯ أِ٩و ثټٹجمپ خمفجٰ٥ز إح خنّدز  71خجٖضجبز
وٍض ثټٵٱٽز خ٩ٙور خمج نّدصه  51خجٖضجبز وٍض ٴٽ٩ز نٵم خمج نّدصه  41خجٖضجبز وٍض مصفٲ ىمجً
خنّدز  811خجٖضجبز وٍض ٴٽ٩ز ؼدپ ثټرشًٲ خمفجٰ٥ز ثټفوًور خنّدز  21خجٖضجبز وٍض ثٖضرصٯ
ثټٕمجذ  وثټؽنىخٍ ټّو مجًح ثټٵوًم خنّدز  71خجٖضجبز وٴرص ثټفؽٌ خٙن٩جء خنّدز  81خجٖضجبز
ومؽم ٪ثټٌ٩يض خٙن٩جء خنّدز  51خجٖضجبز وٴدز ثٖضهوي خٙن٩جء خنّدز  41خجٖضجبز ومصفٲ ٨صٶ
خٕدىه خنّدز  81خجٖضجبز.
وٍض مفجٰ٥ز ـؽز همٌ ثټ٩ووثن وشّدذ خأرضثً ٍض ـٙن ثټن٩مجن خموًنز ـؽز خنّدز  81خجٖضجبز
وٍض ـٙن ثٖضنٙىًر خنّدز  81خجٖضجبز وٍض ـٙن ثټرشٯ خنّدز  81خجٖضجبز وٍض ثټٵٕٽز خموًًٌز
مٌوي خنّدز  41خجٖضجبز وٍض ٴٽ٩ز ثٖضنٙىًر  -مٌوي خنّدز  41خجٖضجبز وثٖضؽم ٪ثټفٹىمٍ ثټٵوًم
خنّدز  41خجٖضجبز وٍض لٌثبذ ٴٽ٩ز ثٔضهًًم  – مٌوي خنّدز  41خجٖضجبز ولٌثبذ ثټؽىخز وثټمىً –
مٌوي خنّدز  41ثٖضجبز ولٌثبذ ثټُ٩ضذ  موًًٌز خٹٌپ خنّدز  41خجٖضجبز وـٙن ٴٱپ ـٌ ٛخنّدز
 21خجٖضجبز وٴٽ٩ز ٴٱپ ـٌ ٛخنّدز  21خجٖضجبز ولٌثبذ ؼدپ ؼفٱجن خنّدز  21خجٖضجبز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار أنجض َٔ عؾضَٛ ٠اطٓني ب ِٗٓٝأطفاٍ بكقف طريإ ايعزٚإ يغٝاص ٠بقعز٠

[/61نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو أٸعٌ من ٨رشر مىث٠نني خٌنهم أ٠ٱجٻ وؼٌؿ آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ټٌّجًر خمن١ٵز ثٖض٭ّپ خموًًٌز مؽَ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًر
ٌِجًر مىث٠ن خمن١ٵز ثٖض٭ّپ خموًًٌز مؽَ مج أهي إٗض ثِصٕهجه أٸعٌ من ٨رشر مىث٠نني خٌنهم
أ٠ٱجٻ وؼٌؿ آلًٌن.

اعتؾٗار ٚإفاب ١أصبع ١بكقف طريإ ايعزٚإ ملزٜض ١ٜسضف عفٝإ بعُضإ

[/61نىفمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ثِصٕهوس ثمٌأر وؼٌؿ ظُضظز آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ من١ٵز
ثټ٩مٌٕز خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ ثٖضوًًٌز ٨يل م٩ٵپ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
منَٻ ثٖضىث٠ن مفٌٍ مٝ٩ذ ٍض من١ٵز ثټ٩مٌٕز خفٌٯ ِٱٌجن ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثخنصه
وإ٘جخصه وٍوؼصه وثخنصه ثْضلٌي.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٸجٰز مٵىمجس ثټفٌجر من مٕجًً ٪مٌجه ومّصٕٱى
ثٖضوًًٌز وثټىـوثس ثټٙفٌز وثٖضوثًُ وٸيث منجٍٻ ثٖضىث٠نني خجٖضوًًٌز.
وټٱض م٩ٵپ إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ مني مجًُ ثٖضجيض ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌم  ثټيي ًٌخ٢
ثٖضوًًٌز م٨ ٪ج٘مز ثٖضفجٰ٥ز وثٖضوًًٌجس ثْضلٌي ومفجٰ٥ز ٘٩ور وثْضِىثٳ وثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عز ٠غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق َٔ ١خٛﻻٕ ٚاؿقٔ

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٨وه ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌصٍ لىَضن
وثټفٙن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء..
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ٔ٩ذ ثټرضو ونٵٌپ ثٖضعٵپ ٍض لىَضن وٴًٌز ثټهٌوح ٍض ثټفٙن ممج أهي إٗض
ـووط أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني وثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜضٜيت نؾض ٚسريإ عذ١

[/60نىفمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز ٸرش مفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز(ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ منََض ً خموًًٌز ٸرش مج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠ن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ـريثن مّصهوٰج ً ممصٽٹجس لج٘ز ..مدٌنج ً أن
ٌٰٳ ثٔضِ٩جٯ مج شَثٻ شدفغ ٨ن أي ٜفجًج ٴو شٹىن مىؼىهر شفض ثْضنٵج ٛؼٌثء ثټ٭جًشني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠عً ٢بين ايكشِ مبزٜض ١ٜدشاْ١

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض ٴًٌز خنٍ ثټٵفم خموًًٌز ؼفجنز مفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر أهس إٗض ـووط أرضثً ٸدرير
خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز خجٖضن١ٵز.

اعتؾٗار َٛاطٔ يف ققف طريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢طكَ ١ضإ عٝزإ قافظ ١فعز٠

[/60نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن ثټٌىٿ إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وىٸٌ مٙوً أمنٍ خموًًٌز ـٌوثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم وـٽٱجبه ثِصهوٯ منَٻ مىث٠ن خ٭جًر ؼىًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثٖضىث٠ن وشومري ثٖضنَٻ
خجټٹجمپ ..مٕريث ً إٗض أن خٵٌز ثْضرسر لٌؼض من شفض ثْضنٵج ٛخئ٘جخجس ٠ٱٌٱز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عبع غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبشافظَ ١أصب

[/60نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ٌِجًر ْضـو
ثٖضىث٠نني خجټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ وؼدپ هٌُضن ثٔضِرتثشٌؽٍ ،ومنج٠ٶ ثٖضٕؽق وثټفٵٌپ.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ? فٝارٚ ٜٔافاب 88 ١آخض ٜٔيف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ يكٛاصبِٗ يف دظٜض ٠سٓٝؿ

[/60نىفمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مؽًَر ؼوًور ثټٌىٿ ٍض ـٶ ثټٌٙجهًن ثټٌمنٌني مّصهوٰج ً ٴىثًح
ثټٌٙجهًن ٍض ؼًٌَر ـنٌٖ خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ٴىثًح ټٽٌٙجهًن خؽًٌَر ـنٌٖ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ٌ٘ 8جهًن وث٘جخز 88
آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أوټٌز.

غاصات َهجف ١يطريإ ايعز ٚايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبشافظ ١فعز٠

[/60نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ثِصهوٰض ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ
ثٖضصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس
٘٨ض من١ٵصٍ خنٍ م٩ني وخٌٸجن خموًًٌز ًثٍؿ ،وِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًنز خجٴم خجِصموثٿ
ثټٵنجخپ ثټ٩نٵىهًز ،إٜجٰز إٗض ٬جًشني ثِصهوٰض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ىوًذ خموًًٌز ـٌوثن
و٬جًشني ألًٌني ثِصهوٰصج مًَ٨ز أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز مٌثن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن أًٝج ً ِض ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز آٻ أخى
ؼدجًر وِىٳ ٸصجٯ خموًًٌز ٸصجٯ مفوظج ً لّجبٌ مجهًز ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني ومنجٍټهم
ومَثً٨هم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ تغع غاصات عًَٓ ٢طك ١فضٚاح مبأصب

[/60نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ شّ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز رصوثؿ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن أِصهوٰض مًَ٨ز
آٻ ٔىًپ ،ممٽٱز أرضثًث ً ٸدرير هون شّؽٌپ ٜفجًج.

افابَٛ ١اطٓني ٚتزَري َٓاطٍ يف غاصتني يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١بين ؽبٝب عبٝؿ

[/66نىفمرب ]6102/إب ـ طتأنح:
أٌ٘ذ ِصز مىث٠نني ثظنجن منهم ث٘جخجشهم خٽٌ٭ز نصٌؽز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨يل
من١ٵز خنٍ ٔدٌذ خموًًٌز ـدٌٖ مفجٰ٥ز إح.

يوميات العــدوان

وٴجٻ مّؤوٻ أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖض٩جهي
ْضمن وثِصٵٌثً ثټى٠ن نٱي ٬جًشني ؼىًصني ٨يل هيه ثٖضن١ٵز ممج شّدذ ٍض وٴى ٧هيه ثٔض٘جخجس
خني مىث٠نٍ هيه ثٖضن١ٵز.
وأٜجٯ ثٖضّؤوٻ ثْضمنٍ أن هيه ثټ٭جًثس شّددض ٍض شومري منَٻ أـو ثٖضىث٠نني شومريث ً ٸجمُضً ٸمج
شٌٜ٩ض ظُضظز منجٍٻ ألًٌجس ٍض نٱْ ثٖضن١ٵز ټصومري ؼَبٍ.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠طفٌ يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ ايشٜ ٟغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني بقعز٠

[/66نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًر ٘٨ض موًنز ٘٩ور أهس إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر و٠ٱٽهج و ث٘جخز
لمّز آلًٌن.
وىٸٌ مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ٬جًر
ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خجٖضوًنز ممج أهي ثٗض شومري خ ٞ٩ثٖضنجٍٻ و شرضً ثټد ٞ٩ثْضلٌ.

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصات٘ عًَٓ ٢طك ١عاَ ١مبزٜض ١ٜعٓػ بشَاص

[/66نىفمرب ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثشه ثټ٩ووثنٌز ٘٨ض من١ٵز ِجمز ٍض موًًٌز ٨نْ خيمجً.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خيمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر ثټصٍ ثِصهوٰض ثٖضن١ٵز أټفٵض
أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.

طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف٘ اهلغتري ٟعًَٓ ٢اطل بقعز٠

[/66نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ثټهّصريي وثٖضٹعٲ ٘٨ض منج٠ٶ مص٩وهر خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظمجن
٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵٌ١نجس خموًًٌز خجٴم ،ولمْ ٬جًثس ثِصهوٰض من١ٵز آٻ ٨ٵجح خموًًٌز
ِفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ من١ٵز ثټٕ٩ٲ ٍض موًًٌز ِجٴني ومن١ٵز مٌثن
خموًًٌز ـٌوثنَ..ضٰصج ً إٗض أن ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني شرضًس ٸٽٌج ً ؼٌثء ثټ٭جًثس.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜضُٖ ١ٜزإ بقٓعا..٤

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء..
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِد٪
٬جًثس ٘٨ض من١ٵه ثټ٭ىٓ خُٝض ٧هموثن ممج أهي إٗض ـووط أرضثً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني و
ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز...

إفابَٛ ١اطٓني  9دضا ٤غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢بين مبٝإ

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٌ٘ذ مىث٠نجن ؼٌثء ٬جًثس ٔنهج ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ ٘٨ض موًًٌز خنٍ ٜدٌجن
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء..
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض ثٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵه ٸنن خجٖضوًًٌز ممج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني  4خؽٌوؿ خٽٌ٭ز.

أنجض َٔ  :8أيف أعضْ ٠اطسٚ ١فًت إىل قافظ ١عُضإ دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛر ٟعً ٢ائُٝ

[/60نىفمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
خٽٮ ٨وه ثْضرس ثټنجٍـز إٗض مفجٰ٥ز ٨مٌثن وخ ٞ٩موًًٌجشهج وثټٵجهمز من خ ٞ٩ثٖضفجٰ٥جس
ولج٘ز ٘٩ور وـؽز و٘ن٩جء إظٌ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن  48أټٱج ً و 219أرس.
وأٔجً موًٌ ثټىـور ثټصنٱٌيًز ټٽنجٍـني خجٖضفجٰ٥ز ـمري ثټ ٌ٩ٙأن أ٨وثه ثټنجٍـني ٍض شَثًو وأن
م٩جنجر ثټنجٍـني ٔوًور ؼٌثء أ٨دجء ثټنَوؿ ولج٘ز ثټٱةجس ثټٌ٩ٝٱز من ثټنّجء وثْض٠ٱجٻ وٸدجً
ثټّن وىوي ثَضـصٌجؼجس ثټمج٘ز.

اعتؾٗار َٛ 87اطٓني َٔ أعضٚ ٠اسز ٠يف غاص ٠يطا٥ض َٔ ٠ر ٕٚطٝاص يًعزٚإ ايغعٛر ٟعً٢
َٓطك ١دبٌ ايًٛس باؾٛف

[/60نىفمرب ]6102/الجىف  -طتأنح:
ثِصٕهو  81مىث٠نني من أرسر وثـور إظٌ ٬جًر ټ١جبٌر من هون ٌ٠جً ټٽ٩ووثن ثټّ٩ىهي رشٳ
ؼدپ ثټٽىى خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌر من هون ٌ٠جً شجخ٩ز ټٽ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٔنض ٬جًر ٘٨ض رشٳ ؼدپ ثټٽىى مج أهي إٗض ثِصٕهجه  81مىث٠نني من أرسر وثـو
وثـرتثٳ ٌِجًشني ٍض ثټفجهط.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني ب ِٗٓٝطفٌ دضا ٤اعتٗزاف ايعزٚإ قٌ َٛار غشا ١ٝ٥مبزٜض١ٜ
سٝزإ

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي مفپ مىثه ٬يثبٌز
خمن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خٵجټز
مىث٠ن خَ٩ټز أِٱپ مٌثن خموًًٌز ـٌوثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ.
وأٔجً إٗض أن ثٖضفپ همٌ خجټٹجمپ وأشٽٱض مفصىًجشهَ..ضٰصج ً إٗض أن ٨وهث ً من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر شرضًس
ؼٌثء ثټٵٙٲ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي همٌ منَٻ مىث٠ن خمن١ٵز أرشثٯ خمٌثن مج أهي إٗض
إ٘جخز مىث٠ن وشومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢زٜضٜات َغتبأ ٚسريإ ٚسضض عذ١

[/60نىفمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌجس مّصدأ وـريثن وـٌٛ
خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ خ٭جًشني ٔنهمج ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌصٍ مّصدأ وـريثن
مٌٸدصٍ نٵپ شفمُضن ٘٨ض مصنهمج مىثه وأُ٨ضٯ ًٍثٌ٨ز وثِصهوٯ خ٭جًر ظجټعز وثهي ـٌٛ
خموًًٌز ـٌ.ٛ
وأٸو ثٖضٙوً أن ٌٰ٬ز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټم شصٽٶ أي خُض٬جس ٨ن وٴىٜ ٧فجًج خرشًز ٍض ـني
شّددض شٽٺ ثټ٭جًثس ثَضؼٌثمٌز خئـوثط أرضثً مجهًز خجټ٭ز ٍض ثٖضمصٽٹجس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟدنزر غاصات٘ عًَ ٢زٜضُٖ ١ٜزإ

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثشه ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ثِصهوثٯ
من١ٵه ثټ٭ىٓ خُٝض ٧هموثن خ٭جًر مج أهي إٗض أرضثً ٸدرير ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز وثٖضنجٍٻَ ..ضٰصج ً
إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٰؽٌ ثټٌىٿ نٱْ ثٖضن١ٵز خّد٬ ٪جًثس.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/60نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض مّؽوث ً
خمٱٌٳ ثټؽىٯ خموًًٌز مؽًَ ،مج أهي إٗض شرضًه وشرضً ثٖضفجٻ ثټصؽجًًز ثٖضؽجوًر ټه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن لمْ ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثٖضٕؽق وثټفٵٌپ خموًًٌز
رصوثؿ.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف داَع ١تعظ َٓٚاطل عهٓ١ٝ

[/60نىفمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٔن ٬جًثشه ثټىـٌٕز ٘٨ض ثټ٩وًو من ثٖضىثٴ ٪وثْضـٌجء
ثٖضونٌز ٍض مفجٰ٥ز ش َ٩أِٱٌس ٨ن ٜفجًج مونٌني وشومري منجٍٻ ومٌثٰٶ.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ثټٌىٿ خ٭جًشني مدنى ؼجم٩ز شٍ َ٩ض من١ٵز ـدٌپ ِٽمجن مج أهي إٗض
أرضثً ٍض خ ٞ٩ثٖضٌثٰٶ ثټصجخ٩ز ټٽؽجم٩ز،ٸمج ثِصهوٰض خ٭جًشني موًنز ثټنىً ٍض من١ٵز ثټفٙذ
و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټرشٯ خموًًٌز ٘جټز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ثٖضرسثك مّصهوٰج ً منَٻ ثٖضىث٠ن ٨دو ثټىذ 
ثټؽجخٌي مج أهي إٗض شومريه ،ٸمج ثِصهوٯ خّٽّٽز ٬جًثس منج٠ٶ ثټؽنو وثټرشًؽز وثټٌثهور ُٰٝض ً
٨ن ثِصهوثٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض من١ٵز ىخجح خ٩رش ٬جًثس ؼىًز.

تزَري َٓظٍ َٛاطٔ يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟيبين مبٝإ بقٓعا٤

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ ٜدٌجن مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩ووثن نصؾ ٨نهمج
شومري منَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ثټنج ٧خموًًٌز خنٍ ٜدٌجن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوثٯ أـو ثټىهًجن ٍض ثٖضن١ٵز خ٭جًشني مج أهي إٗض إـوثط
أرضثً خمٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜغتٗزف إساع ١سذ١

[/60نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض إىث٨ز ـؽز ممٽٱج ً أرضثًث ً مجهًز
خجټ٭ز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثَضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ مدنى إىث٨ز ـؽز ٜمن ِٽّٽز هؽمجشه ثټىـٌٕز وثټُض ألُضٴٌز ثټصٍ
ًٕنهج ٘٨ض وِجبپ ثٔضُ٨ضٿ ٍض ثټٌمن ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٭جًر لٽٱض أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض مدنى وممصٽٹجس
إىث٨ز ـؽز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠د ١ٜٛعً ٢عٓشإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/60نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌه ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټربخٌي
ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز ٨مو خّنفجن مج أهي إٗض ـووط أرضثً ٸدرير ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ أنجض َٔ  97غاص ٠عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/60نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 41جًر ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز مأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض
منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټ١٩ٱني خرصوثؿ ،مج أهي إٗض شومري منَټني وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ ثټفٵٌپ وؼدپ هٌُضن وثټم ٢ثټ٩جٿ خرصوثؿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاص ٠عًَٓ ٢ظٍ أسز املٛاطٓني مبزٜض ١ٜنؾض عذ١

[/60نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز ٸرش مفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن نجرص منٙىً ثْضهنىمٍ خمن١ٵز ِىٳ ٨جهم موًًٌز
ٸرش ..مٕريث ً إٗض ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ شمٹنض من ثنصٕجٻ ؼعز أـو ثټٕهوثء ٌٰمج َض ًَثٻ ثټدفغ
ؼجً ٨ن ٜفجًج شفض ثْضنٵج.ٛ
ٍ
وشىٴ ٪ثٖضٙوً ثِصٕهجه ٸپ أٌٰثه ثٖضنَٻ ثټدجټٮ ٨وههم نفى ظمجنٌز مىث٠نني.

ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف٘ اؾٚ ٟٛايقاصٚخ ٞعًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبشافظ ١فعز٠

[/60نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
وث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ثټؽىي وثټٙجًولٍ ثٖضٹعٲ ٘٨ض مفجٰ٥ز ٘٩ور
مّصهوٰج ً ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ وثٖضوًًٌجس.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ ثټٵم٪
وثٖضمٌوٳ وثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ خعمجن ٬جًثس مفوظج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني ثټ٩جمز
وثټمج٘ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ من١ٵز ثټ٭ىً خموًًٌز ٬مٌ خعُضط ٬جًثس إٜجٰز إٗض
٬جًشني ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٙىؿ وثټٱٌ ٧خموًًٌز ٸصجٯ و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز مفوًور خموًًٌز خجٴم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌصٍ منده و٬مٌ
خجټٙىثًًن وٴيثبٲ ثٖضوٌٰ٩ز مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم وثټٌ١ٳ ثټ٩جمز.

إفاب ١ثالثَٛ ١اطٓني دضا ٤ققف ايعزٚإ إلساع ١سذ١

[/60نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
أٌ٘ذ ظُضظز مىث٠نني خئ٘جخجس خجټ٭ز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٔضىث٨ز ـؽز و
ثٖضٌٸَي ثټعٵجٍض وثٖضٹصدز ثٖضٌٸًَز ټٽمفجٰ٥ز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضًهجخٍ ثټ٭جٔم ثِصهوٯ مدنى ثٔضىث٨ز وثٖضٌٸَ ثټعٵجٍض وثٖضٹصدز ثٖضٌٸًَز ممج أهي
إٗض شومري ثٖضدنى ٸٽٌج ً وخٹپ مفصىًجشه.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عً ٢بٝشإ بؾب٠ٛ

[/62نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز نج ٪٠خموًًٌز خٌفجن
خٕدىر ،مج أِٱٌ ٨ن ِٵى٨ ٟوه من ثټؽٌـى.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منجٍٻ آٻ
هخجٓ ،خّٽّٽز من ثټ٭جًثس ،مج أهي إٗض إ٘جخز شّ٩ز منهم لمّز أ٠ٱجٻ وأًخ ٪نّجء إ٘جخز
خٝ٩هم ل١رير.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن لٽٱض همجًث ً ٸدريث ً ٍض منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.
وٴو وؼه مّصٕٱى خٌفجن ثټ٩جٿ نوثء إِص٭جظز إٗض ثٖضىث٠نني ټٽصرب ٧خجټوٿ ٔضنٵجى ـٌجر ثٖضٙجخني.

طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ ثالخ غاصات عً ٢مجضى سضض يف سذ١

[/62نىفمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ؼمٌٷ ـٌ ٛموًًٌز ـٌٛ
مفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض مج شدٵى من م٩جټم ٖضدنى ومٌثٰٶ ؼمٌٷ ـٌٛ
إـوثهج ٬جًر خ١جبٌر خوون ٌ٠جً.

اعتؾٗار مخغَٛ ١اطٓني يف غاصتني يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طك ١بين ؽبٝب
مبزٜض ١ٜسبٝؿ بإب

[/62نىفمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض
من١ٵز خنٍ ٔدٌذ خموًًٌز ـدٌٖ مفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض
من١ٵز خنٍ ٔدٌذ ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني وإ٘جخز ثظنني خئ٘جخجس ٠ٱٌٱز وإـوثط
أرضثً خجٖضن١ٵز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ثْضـو ثٖضجيض ٬جًشني ٘٨ض ثٖضن١ٵز أهس إٗض إ٘جخز ِصز
مىث٠نني وشومري منَٻ شومريث ً ٸٽٌج ً ٌٰمج شٌٜ٩ض ظُضظز منجٍٻ ټصومري ؼَبٍ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜبين َطض

[/62نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټؽدپ
ثْضِىه وٌ٨دجن وٴٌمجن خعُضط ٬جًثس مج أهي إٗض ـووط أرضثً ٸدرير ٍض ثٖضنجٍٻ وثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز
ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

اعتؾٗار َٛاطٔ مبزٜض ١ٜصاطح باْفذاص قٓبً ١عٓكٛر َٔ ١ٜكًفات طريإ ايعزٚإ

[/62نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن خمن١ٵز خموًًٌز ًثٍؿ إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵىهًز من ممٽٱجس ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن مىث٠نج ً ثِصٕهو ؼٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز
٨نٵىهًز من ممٽٱجس ٠ريثن ثټ٩ووثن ٘٨ض ثٖضوًًٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن موًًٌز ًثٍؿ وموًًٌجس ٨وًور خمفجٰ٥ز ٘٩ور شٌٜ٩ض ټٵٙٲ خأِٽفز
مفٌمز هوټٌج ً منهج ثټ٩نٵىهًز وثَضنٕ١جًًز و٬ريهجَ ..ضٰصج ً إٗض أن ٨رشثس ثټٵنجخپ ټم شنٱؽٌ خ٩و
وشٕٹپ لٌ١ث ً ٘٨ض ـٌجر ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٵٌ١نجس خموًًٌز خجٴم ..مدٌنج ً
أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز شٌٜ٩ض ټٵٙٲ ٘جًولٍ ِ٩ىهي ٠جٻ ممصٽٹجس
ثٖضىث٠نني وثټٌ١ٳ ثټ٩جمز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عؾض غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/62نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌز خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټصفجټٲ إِصهوٯ منَٻ
ثٖضىث٠ن نجؼٍ ثټ٩جمٹٍ خعُضط ٬جًثس مج أهي إٗض شومريه خجټٹجمپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس إِصهوٰض ِىٳ رصوثؿ ومن١ٵز
ثٖضٕؽق وثټفٵٌپ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عً ٢ايؾضدن ١بًشر َغتدزَاً قٓابٌ عٓكٛر١ٜ

[/62نىفمرب ]6102/لحج  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٬ 84جًر ٘٨ض من١ٵز ثټرشًؽز خمفجٰ٥ز ټفؾ
مّصمومج ً ٴنجخپ ٨نٵىهًز.
وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٸعٲ
٬جًثشه ٘٨ض ثټرشًؽز ٨ٵذ هـٌ مٌشَٴصه منهج وش١هريهج منهم ٘٨ض أًوي أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن
ثټٕ٩دٌز.

اعتؾٗار اَضأٚ ٠دضح آخض ٜٔيف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢ظٍ َٛاطٔ مبزٜضَ ١ٜكبٓ ١بتعظ

[/62نىفمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٬جًر ؼىًز ٘٨ض منَٻ مىث٠ن خموًًٌز مٵدنز
مفجٰ٥ز ش َ٩مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر وؼٌؿ آلًٌن.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ وٍض إ٠جً مىث٘ٽز ٬جًثشه ثټ٩ووثنٌز ثِصهوٯ منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز مٵدنز مج أهي
إٗض ثِصٕهجه ثمٌأر وؼٌؿ ٨وه آلٌ من ثٖضىث٠نني ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ٌٰمج شهوٿ ثٖضنَٻ خٕٹپ ٸجمپ
وشرضًس ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

ٖ َٔٛٝصاٜتػ Aايعزٚإ ايغعٛر ٟإعتدزّ أعًشَ ١تفذضٚ ٠اعع ١ايتأثري يف َٓاطل عهاْ١ٝ
ٚدنب ايتشكٝل

[/60نىفمرب ]6102/نيىيىزك  -طتأنح:
أٌ٨خض من٥مز هٌىمن ًثًصْ ووشٖ ثٖض٩نٌز خفٵىٳ ثَضنّجن ٨ن ٴٽٵهج إٍثء ثِصموثٿ شفجټٲ
ثټ٩ووثن ثټّ٩ٹٌي ثټّ٩ىهي ْضِٽفز مصٱؽٌر ىثس ن١جٳ شأظري وثٍِ ٪ض منج٠ٶ مأهىټز خجټّٹجن
ٍض ثټٌمن ..مّصهؽنز ٨وٿ شفٌٷ مؽٽْ ثْضمن أو مؽٽْ ـٵىٳ ثٔضنّجن شؽجه ٴصپ ثٖضونٌني خٵنجخپ
ثټصفجټٲ.
وٴجټض ثٖضن٥مز ٍض شٵًٌٌ ث٘وًشه ٨ن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خ٩نىثن (٬جًثس ثټصفجټٲ ثټؽىًز ٬ري
ثټٵجنىنٌز ٍض ثټٌمن) إن "٨وٿ ثِص٩وثه شفجټٲ ثټ٩ووثن ٔضؼٌثء وټى شفٵٌٶ وثـو ٍض ثټ٭جًثس ثټؽىًز
ثټٹعرير ثټصٍ ًٌُؼق ٸىنهج ٬ري ٴجنىنٌز هى أمٌ ٘جهٿٍ ،ض ـني ًخمج ٸجن ټوي ثټصفجټٲ أِٽفز
مصٵومز وه٨م ثټىَضًجس ثٖضصفور٩ً ،صرب إټصَثمه خٵىثنني ثټفٌح خوثبٌج ً ٍض أٰٝپ ثْضـىثٻ".
وأٸو شٵًٌٌ ثٖضن٥مز ثټفٵىٴٌز وثٖضمصو ٘٨ض ٘ 74ٱفز ٘٨ض أن ثټىَضًجس ثٖضصفور مُٽَمز خجټصفٵٌٶ ٍض
هؽمجس هيث ثټصفجټٲ وثټصٍ ٸجن ټهج هوً ٌٰهج وًَُ٨م ثنصهجٸهج ټٵىثنني ثټفٌح.
وٌٰمج ثِص ٌٛ٩ثټصٵًٌٌ خجټصٱٌٙپ ٬ 81جًثس ؼىًز ټصفجټٲ ثټ٩ووثن ،ټٱض إٗض أن هيه ثټ٭جًثس
أِٱٌس ٨ن مٵصپ مج َض ًٵپ ٨ن  419مونٌني وإ٘جخز أٸعٌ من  282آلًٌن خني أخًٌپ وأْ١ّ٬
4185ٿ٠ ،دٵج ً ټٓضمم ثٖضصفور.
وأٸو أن أ٬ٽذ ثٖضونٌني ثټـ  4611ثټيًن ُٴصٽىث مني خوأ ثټصفجټٲ ـمٽصه ثټّ٩ٹًٌز ٘٨ض ثټٌمن أوثلٌ
مجًُ ٴٝىث نفدهم ؼٌثء ٬جًثس ؼىًز ټٽصفجټٲ.
وخٌنض ثٖضن٥مز ٍض ثټصٵًٌٌ إؼٌثءهج خفعج ً مٌوثنٌج ً ٍض مفجٰ٥جس إح و٨مٌثن وـؽز وثټفوًور وشَ٩
وثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ،وشفوظهج إٗض ٜفجًج ؤهىه ومّ٩ٱني وأ٠دجء ٨ن ثټ٭جًثس ثټؽىًز.
وأوٜفض ٍض هيث ثټٙوه ٴجبٽز "أ٘جخض ثټ٭جًثس ثټؽىًز خنجًجس ِٹنٌز وأِىثٴج ً ومٙن٩ج ً وِؽنج ً
مونٌجً ،ټٹن ټم شؽو (هٌىمن ًثًصْ ووشٖ) ٍض أي من هيه ثټىٴجب ٪هټٌُضً ٘٨ض وؼىه هوٯ ّ٨ٹٌي
أو لٽٙض إٗض أن ثټ٭جًر ألٱٵض ٍض ثټصمٌٌَ خني ثٖضونٌني وثْضهوثٯ ثټّ٩ٹًٌز".
وټٱض ثټصٵًٌٌ ثٗض ثن ثٖضن٥مز ؼم٩ض "أِمجء  419أٔمجٗ – ً 899ؼُضً ،و 24ثمٌأر ،و٠ 67ٱُضً
ُٴصٽىث ٍض ثټهؽمجس ،وًُ٩صٵو أنهم ؼمٌ٩ج ً من ثٖضونٌني ،ټم شٌه ثټّٽ١جس ثټّ٩ىهًز ٘٨ض ٠ٽدجس
(هٌىمن ًثًصْ ووشٖ) ثٖضصٹًٌر خجٔضـج٠ز خم٩ٽىمجس ـىٻ ثټ٭جًثس ثټؽىًز ثټ٩رش".
وأٸو أن ثټىَضًجس ثٖضصفور خٙٱصهج ٌٰ٠ج ً ٍض ثټفمٽز ثټّ٩ٹًٌز ٘٨ض ثټٌمن " ٰهٍ مُٽَمز خجټصفٵٌٶ ٍض
ثټ٭جًثس ٬ري ثټٵجنىنٌز ثٖضَ٨ىمز ثټصٍ ٔجًٸض ٌٰهج" ،لج٘ز خ٩ومج أ٨ٽنض مؤلٌث ً ٨ن خٌ٩هج ٴنجخپ
شُٵٙٲ ؼىث ً ټٽّ٩ىهًز وټٕضمجًثس.
ٸمج أٔجً ثټٵًٌٌ إٗض أن ٸپ من ثٖضمٽٹز ثٖضصفور وٌٰنّج ه٨مض ثټصفجټٲ ثټّ٩ٹٌي ٘٨ض ثټٌمن خدٌ٪
أِٽفز ټٽّ٩ىهًز وټووٻ ألٌي ٍض ثټصفجټٲ.

يوميات العــدوان

وثنصٵو نجبذ ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ټٵّم ثټرشٳ ثْضوِ ٢ؤمجٻ أًٌٰٵٌج ٍض (هٌىمن ًثًصْ ووشٖ) ؼى
ِصىًٷ ٨وٿ شفٌٷ مؽٽْ ثْضمن أو مؽٽْ ـٵىٳ ثٔضنّجن شؽجه ٴصپ ثٖضونٌني خٵنجخپ ثټصفجټٲ.
وٴجٻ ِصىًٷ "َض ًفٌٷ مؽٽْ ثْضمن أو مؽٽْ ـٵىٳ ثٔضنّجن ِجٸنج ً ٌٰمج شٵصپ ٴنجخپ ثټصفجټٲ
ثٖضونٌني" ..مٕوهث ً أن ٘٨ض ثٖضؽٽّني ثْضمٌ خٱصق ثټصفٵٌٵجس ثټصٍ أـؽمض ٨نهج ثْضٌ٠ثٯ ثٖضّؤوټز
٨ن هؽمجس ً٥هٌ خىٜىؿ أنهج ٬ري ٴجنىنٌز.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 9< ١اطٓا يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢طكَٛ ١طع بتعظ

[/60نىفمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو  84مىث٠نج وأٌ٘ذ  84آلًٌن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٖضن١ٵز
مىٍ ٧خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ
من١ٵز مىٍ ٧خ٩وه من ثټ٭جًثس ثټؽىًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه وإ٘جخز  45مىث٠نج وشومري ممصٽٹجن
ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٨وه من ثټ٭جًثس ٘٨ض مفٌ ٢موثًُ
ثټ٩مٌي خمن١ٵز ىخجح ومن١ٵز ثټرشًؽز وموًًٌز مٵدنز وثټٌثهور.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بقعز٠

[/60نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض ٨وهٍ من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأٸو مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټصفجټٲ ثِصهوٯ خ٭جًر من١ٵز خنٍ
م٩ني خموًًٌز ًثٍؿ مفوظج ً همجًث ً ٍض منَٻ مىث٠ن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جوه ثِصهوثٯ ثټم ٢ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني موًًٌصٍ ٴ١جخٌ
ومنده خّٽّٽز من ثټ٭جًثس مفوظج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ وٍض مَثً ٧ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالخ غاصات عًَٓ ٢طك ١بين ؽبٝب بإب

[/60نىفمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٔدٌذ خموًًٌز ـدٌٖ
خمفجٰ٥ز إح.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس شّددض ٍض إـوثط أرضثً
ٍض ممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض نٱْ ثٖضن١ٵز ثټممٌْ ثٖضجيض أهس ثذ  ثِصٕهجه
لمّز مىث٠نني وإ٘جخز ثظنني وشرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب ١مخغ ١دضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜه ٞملٓطك١
اؾضرا ٤ايغهٓ ١ٝبايعافُ١

[/62نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ لمّز آلٌون خؽٌثؿ ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز وثٖضنٕآس ثٖضونٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٘دجؿ ثټٌىٿ.
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض موًًٌز ثټّد٩ني ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ٘دجؿ ثټٌىٿ أـو ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز خمن١ٵز ثټؽٌهثء
خموًًٌز ثټّد٩ني ممج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز لمّز.
وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ًىمه ثټّجخ ٪وثْضًخ٩ني خ٩و ثٖضجبصني ٖضن١ٵز
ثټؽٌهثء ثِضهٽز خجټّٹجن أټفٶ أرضثًث ً خجټ٭ز وٸدرير ٍض ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثِضلًٌن
وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وشٹرسهج ،إٜجٰز إٗض أرضثً خجټ٭ز ټفٵض خموًِز ټٽص٩ٽٌم ثْضِجيس
ٴًٌدز من ثٖضدنى ثټّٹنٍ ثټيي ٴٙٲ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً ثٖضفيل" أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ أًٝج ً ٰؽٌ و٘دجؿ ثټٌىٿ
من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ،ممج أهي إٗض شرضً
٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر".
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ أًٝج ً منج٠ٶ ١٨جن وىهدجن وثټٙدجـز وؼدپ ٌ٨دجن
خ٩ور ٬جًثس ممج أهي إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞغتٗزف ايقباسٚ ١عٝبإ يف َزٜض ١ٜبين َطض

[/62نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٙدجـز وؼدپ ٌ٨دجن أهي ثٗض أرضثً ٍض خ ٞ٩ثْضًثيض
ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق َٔ ١قافظَ ١أصب

[/62نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح.
وثِصهوٰض ثټ٭جًثس ثٖض٩جهًز منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمن١ٵز هٌُضن خرصوثؿ ،ممٽٱز همجًث ً ٸدريث ً ٌٰهج.

يوميات العــدوان

ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ ثٖضموًر وثټّفٌپ خجټؽو٨جن هون ِٵىٟ
ٜفجًج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاالدضاَٜٛ ٞافٌ غاصات٘ عً ٢قافظ ١فٓعاَ ٤غتٗزفاً عز٠
َزٜضٜات

[/62نىفمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ه ٘ن٩جء مّصهوٰج ً موًًٌجس خنٍ مٌ١
وخُضه ثټٌوُ وِنفجن خّٽّٽز من ثټ٭جًس.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ
ث ِصهوٯ ٴًٌز خنٍ ٨دجه ٍض من١ٵه خنٍ ٴٌْ خدنٍ م ٌ١خ٭جًر ؼىًز ممج أهي ثٗض ثـوثط ثرضثً
خجْضًثيض ثټًَثٌ٨ز وثِصهوٯ أًٝج ً ٴًٌز ٨مو خّنفجن خعُضط ٬جًثس ؼىًز ممج أهي إٗض إـوثط
أرضثً خجٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز ،ٸمج ٴجٿ خٵٙٲ ثټًٌ١ٶ ثټىث٘پ خني ىمجً و٘ن٩جء ٍض نٵٌپ ًّٽق خدُضه
ثټٌوُ.

اعتؾٗار  88اَضأ ٠يف غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜاملغضاخ بتعظ

[/62نىفمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهوس  88إمٌأر ؼٽهن ٰصٌجس وأٌ٘دض ألًٌجس خؽٌوؿ ٍض ٬جًثس ٔنصهج ثټٌىٿ ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض مىٴ ٪ؼديل ٖضٌجه ثټرشح ٍض موًًٌز ثٖضرسثك خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وٴ جٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٰ 88صجر ٴٌوًز
ثِصٕهون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن شؽم٩ج ً نّىًج ً خجټٵٌح من ٨ني ؼدٽٌز ټٽمٌجه خمن١ٵز
نٵٌپ أخى ًًجؿ موًًٌز ثٖضرسثك ً٩صمو ٨ٽٌهج ِٹجن ثټٵٌي ٍض ِو ثـصٌجؼجشهم من ثٖضٌجه مج أهي إٗض
ثِصٕهجههن وشنجظٌ ؼعغ خٝ٩هن ٍض من١ٵز ثټ٭جًر.
وهيه هٍ ثٖضؽًَر ثټعجنٌز ثټصٍ ثًشٹدهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ٍض مفجٰ٥ز شٍ َ٩ض ٝ٬ىن
ًىمني خ٩و ثټ٭جًثس ثټىـٌٕز ثټصٍ ٔنصهج ٘٨ض أـٌجء ِٹنٌز ٍض من١ٵز مىٍ ٧وأهس إٗض ثِصٕهجه
 84مونٌج ً وإ٘جخز  84خؽٌوؿ مصٱٌٴز.
هيث ؤنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ثټ٭جٔم ِض ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز
لوًٌ خٝ٩هج ثِصهوٯ مىثٴ ٪مونٌز مج أهي إٗض وٴى ٧أرضثً ٍض ثٖضنجٍٻ ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز
وثټ٩جمز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار أصبع ْغاٚ ٤إفاب ١أخض ٜٔيف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملٓاطٍ املٛاطٓني بقعز٠

[/01نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس أًخ ٪نّجء وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ خٌنهم أ٠ٱجٻ إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ټ٩وهٍ من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منَٻ مىث٠ن خمن١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ ٪نّجء
وأٌ٘ذ آلٌون خٌنهم أ٠ٱجٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ منَٻ مىث٠ن أًٝج ً خمن١ٵز
ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن مج أهي إٗض ث٘جخز ثمٌأر خؽٌوؿ خٽٌ٭ز وشومري ثٖضنَٻ.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب < ١آخض ٜٔيف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ يًطضٜل ايعاّ بني فٓعاٚ ٤سَاص
يف بالر ايضٚؼ

[/01نىفمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ لمّز آلٌون خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ٍض ٬جًثس ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٰض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني ٘ن٩جء وىمجً ٍض موًًٌز خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني ٘ن٩جء وىمجً ٍض نٵٌپ ًّٽق خ٭جًثس أهس إٗض ٴ ٪١ثټًٌ١ٶ
ٍض شٽٺ ثٖضن١ٵز وثِصهوٯ ثټ٩ووثن ظُضط ٔجـنجس ٍض ثټنٵٌپ ممج أهي إٗض ثِصٕهجه ِجبٶ إـوي
ثټٕجـنجس وإ٘جخز لمّز مىث٠نني آلًٌن خؽٌوؿ خٽٌ٭ز.
وأٸو ثٖضٙوً أنه ٍض ثټىٴض ثټيي ٸجن ثٖضهنوِىن ًٵىمىن خئ٨جهر ثُ٘ضؿ وشٌمٌم ثټم ٢ثټىث٘پ خني
ىمجً و٘ن٩جء ثټيي ثِصهوٰه ٠ريثن ثټ٩ووثن ٍض ِج٨ز مدٹٌر من ٘دجؿ أمْ ٨جوه ثټ١ريثن
ثټهّصريي ثِصهوثٯ ثټم ٢ثِضلٌ خني ٘ن٩جء وىمجً ٴ٘٨ ٪١ض إظٌهج ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض ؽبه ١اتقاالت َٓٚاطٍ َٛاطٓني مبٓطك ١فضٚاح مبأصب

[/01نىفمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رصوثؿ
خمأًح.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٔدٹز ثشٙجَضس ًمن مىخجًپ
خؽدپ هٌُضن،مج أِٱٌ ٨ن شومريهج ولٌوؼهج ٨ن ثټمومز..ٸمج ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ٨يل ـّني
ثټّٵجٯ ،وشومريه ٸٽٌجً.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني ب ِٗٓٝاَضأتإ ٚطفً ١يف غاصات عً ٢قافظ ١إب

[/01نىفمرب ]6102/إب  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني خٌنهم ثمٌأشجن وأٌ٘ذ آلٌ ؼٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض ٴًٌز ٌّ٨ٶ خٕ٩ذ ًجٰ ٪موًًٌز ًًٲ إح.
وأوٜق مّؤوٻ أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټصفجټٲ ثِصهوٯ أـو منجٍٻ
ثٖضىث٠نني ٍض ٴًٌز ٌّ٨ٶ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ثمٌأشني و٠ٱٽز وًؼپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر شّددض ٍض شومري ثٖضنَٻ ٸٽٌج ً وشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز ؼىثً ؼرس ِىٳ ثټّدض خمن١ٵز
ثټّفىٻ خًٌٲ إح ،ٸمج ٔن ٬جًر ظجټعز ٘٨ض ٴًٌز ثټؽ٩وټز خموًًٌز ثټٌّجنٍ.

;>< ًَٝاص صٜاٍ خغا٥ض أٚي ١ٝيًكطاع ايظصاع ٞدضا ٤ايعزٚإ يف ائُٝ

[/01نىفمرب ]6102/صنعاء – طتأنح:
ٴجټض وٍثًر ثټًَث٨ز وثټٌي أن نصجبؾ ثٔضـٙجءثس ثْضوټٌز ټفؽم ثْضرضثً خجټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨ؼٌثء
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ خٽ٭ض  572مٽٌجً ًًجٻ ـصى ِدصمرب ثٖضجيض.
وأوٜفض ثټىٍثًر أنهج خٙوه ثِصٹمجٻ شنٱٌي مّىـجس ثـٙجبٌز ټفرص وشٵٌٌم ٸجٰز ثْضرضثً ٍض
ثټٵ١ج ٧ثټًَث ٍ٨خّدذ ثټ٩ووثن وٌِصم شَوًو من٥مز ثْض٬يًز وثټًَثٌ٨ز ټٓضمم ثٖضصفور (ثټٱجو) خصٽٺ
ثټنصجبؾ ،وثټيي من ثٖضصىٴ ٪أن شٵوٿ ثٖضن٥مز نصجبؾ ثٔضـٙجءثس ثْضوټٌز إٗض ثؼصمج٨هج ثټٵجهٿ ٍض ثْضًهن
لُضٻ ثټٕهٌ ثټٵجهٿ.
ؼجء ىټٺ لُضٻ ثؼصمجٜ ٧م ثټٵجبم خأ٨مجٻ وٍثًر ثټًَث٨ز وثټٌي ثټوٸصىً مفمو ثټ٭ٕم وممعپ
من٥مز ثټٱجو ٍض ثټٌمن ثټوٸصىً ُ٘ضؿ ثټفجػ ـّن ،وثټيي شٌ١ٳ إٗض ثټم١ى ٟثټًٌٝ٩ز ټم١ز
ثټىٍثًر ټٽٱرتر 4141 – 4186ٿ.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف سفاص اصتٛاط مبٓطك ١فٛط مبزٜض ١ٜسٝزإ بقعز٠

[/01نىفمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘ذ مىث٠نجن ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ـٱجً ثًشىثٍ شجخْ ٪ضـو
ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ٰى ٟخموًًٌز ـٌوثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خموًًٌز ـٌوثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم أ٬جً ٘٨ض ـٱجً ثًشىثٍ خمن١ٵز ٰى ٟمج أهي إٗض إ٘جخز مىث٠نني ثظنني وشومري
ثټفٱجً خجټٹجمپ.

يوميات العــدوان

يوميات العــدوان

ديسـمبـر
اعتؾٗار = َٛاطٓني ٚدضح آخض ٜٔيف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملٓاطٍ َٛاطٓني يف تعظ

[/10ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو  6مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٖضنجٍٻ
ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ٍض مفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن  4مىث٠نني ثِصٕهووث
وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٖضًَ٨ز هوثؼن ٍض موًًٌز ثټٙٽى،
ٸمج ثِصٕهو  4مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٖضنَٻ أـو ثٖضىث٠نني
خمنٵ١ز ثټرشًؽز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز
ثْضٴٌو ٛونٵٌپ ًخجؿ ٍض ثٖضرسثك ومن١ٵز َ٨ثن وؼدپ ثټُ٩ض خمن١ٵز ثټفىخجن وؼدپ أومجن
وموًِز ٍض من١ٵز ثټ٭ٱرير ٍض َ٨ټز ٸُضبدز خموًًٌز ثٖض٩جٌٰ خجٔضٜجٰز إٗض موًًٌز ثټٌثهور.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓطكيت ايٓٗزٚ ٜٔعطإ بايعافُ ١فٓعا٤

[/10ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس ثٖضٹعٱز ٰؽٌ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني و من١ٵز ١٨جن.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٭جًثس وٴنجخپ ٴىًز ثَضنٱؽجً وثِصهوٰض ثټ٭جًثس
من١ٵز ١٨جن ممج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر خصٽٺ ثٖضنج٠ٶ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عً ٢دبٌ احملاقض ٠مبزٜض ١ٜعٓشإ

[/10ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٰؽٌ ثټٌىٿ موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء خ٭جًشني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض
ؼدپ ثٖضفجٴٌر مج أهي إٗض إـوثط أرضثً ٍض مٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ وثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار أعض ٠ناًَ ١يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ َٓظٍ َٛاطٔ مبزٜض ١ٜسٝزإ

[/18هًّمرب٩٘ ]4185/ور ِ -دأنض:
ثِصٕهوس أرسر ٸجمٽز مٹىنز من ِد٩ز أٔمجٗ ؼمٌ٩هم نّجء وأ٠ٱجٻ خجِصهوثٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ منَٻ مىث٠ن خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منََض ً
خمن١ٵز مٌثن خموًًٌز ـٌوثن مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ ٪نّجء وظُضظز أ٠ٱجٻ وشومري ثٖضنَٻ ٸٽٌجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ مخػ عؾض ٠غاص ٠عًَ ٢زٜضٜات سضض ٚسريإ َٚغتبأ عذ١

[/10ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ لمْ ٨رشر ٬جًر ٘٨ض موًًٌجس ـٌ ٛوـريثن
ومّصدأ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وٴجٻ مٙوً خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) :إن ٠ريثن ثټ٩وو
ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ خممْ ٬جًثس مدنى إهثًر أمن خموًًٌز ـٌ ٛو٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأوٜق أن شٽٺ ثټ٭جًثس شّددض ٍض شومري مدنى إهثًر ثْضمن شومريث ً ٸجمُضً ،ٸمج أـوظض ثټ٭جًثس
أرضثًث ً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني.
وأٜجٯ ثٖضٙوً :أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضٌٸدجس ٍض معٽغ ٨جهم
خعُضط ٬جًثس ،خجٔضٜجٰز إٗض ٨وهٍ من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌصٍ ـريثن ومّصدأ خّد٬ ٪جًثس مصٱٌٴز.
وأٸو ثٖضٙوً أن ٌٰ٬ز ثټ٩مٽٌجس ټم َ
شصٽٶ أي خُض٬جس ٨ن أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء شٽٺ ثټ٭جًثس
ثَضؼٌثمٌز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟعاٚر ققف َٓطك ١ايٓٗز ٜٔبايعافُ ١فٓعا٤

[/10ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
٤هٌ ثټٌىٿ ثټعُضظجء ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس ټٽمٌر ثټعجنٌز خ٩و أن ٴٙٲ ثٖضن١ٵز ىثشهج
ٰؽٌ ثټٌىٿ مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز
ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

َقزص قً ٞبقعز A ٠ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜه ٞرَض املغتؾفٝات ٚقطات املاٚ ٤ايهٗضبا٤
ٚاملٓؾآت اؿ١ٜٛٝ

[/10ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور إن ثْضوٜج ٧ثٖضٌٌٕ٩ز ٍض ثٖضفجٰ٥ز ٨مىمج ً وثٖضوًًٌجس ثټفووهًز
خىؼه لجٗ شوهىًس خٕٹپ ٸدري ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩ثٖضّصمٌ
ټٽمفجٰ٥ز وثٖضوًًٌجس ثٖضفجىًز ټٽفووه.
وأٸو ثٖضٙوً أن ؼمٌ ٪ثٖضّصٕٱٌجس وثټىـوثس ثټٙفٌز ومف١جس ثٖضجء وثټٹهٌخجء وؼمٌ ٪ثٖضنٕآس
ثټفٌىًز شم شومريهج ٸٽٌج ً خمج ٍض ىټٺ ٔدٹجس ثَضشٙجَضس ..مٕريث ً إٗض أن ثٖضوًًٌجس ثټفووهًز خ٩ٙور
شٍ ٌٖ٩ض َ٨ټز ٨ن ثٖضفجٰ٥ز وخٵٌز ثٖضفجٰ٥جس.
وأٔجً إٗض أن مةجس ثٖضىث٠نني ثِصٕهووث شفض أنٵج ٛمنجٍټهم وٍض ثْضِىثٳ وثٖضفجَضس ثټصؽجًًز
ً٬م خّج٠صهجَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن ټم ًّصعن ٌٔةج ً ـصى آخجً ثٖضٌجه شم ثِصهوٰهج وثِصٕهوس
٨رشثس ثټنّجء ٨ٽٌهج وٍض ثټٌ١ٴجس إټٌهج.
وه٨ج ثٖضٙوً ثٖضؽصم ٪ثټووذ  وثٖضن٥مجس ثَض٬جظٌز وثٔضنّجنٌز إٗض ثٖضّجهمز ٍض شمٱٌٲ م٩جنجر
ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضفجٰ٥ز ثټيًن ًصٌٜ٩ىن ْضخٕ٨ ٪ووثن ٘٨ض مٌ ثټصجًًن ..مدٌنج ً أن آَضٯ ثْضرس ٍض شٽٺ
ثٖضوًًٌجس خفجؼز إٗض ثٖضىثه ثْضِجٌِز َضِصمٌثً ثټفٌجر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ مبشافظ ١سذ١

[/10ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوثٰه ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم ٍض مفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ 5جًثس ٘٨ض موًًٌز ـٌ ٛمّصمومج ً ٴنجخپ ٨نٵىهًز ولمْ ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ
ثٖضىث٠نني خموًنز ـٌ ٛوِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضًَٳ ومعٽغ ٨جهم.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن هيه ثټ٭جًثس ثټؽىًز من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ أهس إٗض
شومري منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض ؽبه ١اتقاالت مبٓطك ١عِٓ بغشاص ٜٚكقف َؾضٚعَٝ ٞا ٙبهتاف

[/10ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ٔدٹز ثشٙجَضس خمن١ٵز ٨نم خموًًٌز ٸصجٯ ،وثِصهوٯ
مرشو ٍ٨مٌجه ٍض آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

مٙوً مفيل خ٩ٙور أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثټ٭جٔم ٔن ٬ 6جًثس ؼىًز ٘٨ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ثټىثٴ٩ز خمن١ٵز ٨نم خموًًٌز ِفجً مج أهي إٗض
شومريهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ أًٝج ً ثِصهوٯ مرشو ٍ٨مٌجه ٍض
من١ٵصٍ ثټّهٽني وثټفؽٌ خآٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض شومريهمج وِٵى ٟؼٌـى من
ثټنّجء.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني باعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملد ِٝطيب َتٓكٌ ملٓظُ ١أطبا ٤بالسزٚر
بتعظ

[/16ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ٖضمٌم ٠دٍ مصنٵپ ٖضن٥مز أ٠دجء خُض ـووه ٍض ثټفىخجن خموًنز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ثِصهوٰض ممٌمج ً
٠دٌج ً مصنٵُضً ٖضن٥مز أ٠دجء خُض ـووه ٍض من١ٵز ثټفىخجن خموًنز ش َ٩مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضظز
مىث٠نني وؼٌؿ ٨وه آلٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش َ٩خّٽّٽز من ثټ٭جًثس
مج أهي إٗض شرضً منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عؾض غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/16ديظمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح :
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨ور ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ
ثټفٵٌپ وثٖضٕؽق خموًًٌز رصوثؿ ،ٸمج ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضموًر خجټؽو٨جن.

ؽٗٝز ٚدضذنإ يف غاص٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًُٖ ٢زإ قافظ ١فٓعا٤

[/16ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ ثظنجن آلٌثن ؼٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ ٘٨ض موًًٌز هموثن
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ٍض ثٖضفجٰ٥ه ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٤هٌ ثټٌىٿ
٬جًر ٘٨ض ٴًٌز ُٜض ٧مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ ثظنني آلًٌن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أصبع غاصات عًَ ٢جًح عاِٖ مبزٜض ١ٜسضض عذ١

[/16ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض معٽغ ٨جهم خموًًٌز ـٌٛ
مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خمفجٰ٥ز ـؽز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٬جًثس ثټ٩ووثن شّصهوٯ ثٖضونٌني ووِجبپ ثټنٵپ ٍض ل ٢معٽغ ٨جهم ثټيي ًٌخ ٢ثټ٩وًو من
موًًٌجس ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عًَٓ ٢طكَ ١ضإ عٝزإ قافظ ١فعز٠

[/16ديظمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ِٽّٽز من ثټ٭جًثس مّصهوٰج ً من١ٵز مٌثن
خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور.
وأٸو مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٔن ِض ٬جًثس ثِصهوٰض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم مج أهي إٗض همجًهج خٕٹپ ٸجمپ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ أرسر خوو ٍض آٻ أخى ؼدجًر
خموًًٌز ٸصجٯ نؽم ٨نهج ٔهوثء وؼٌـى.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/10ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز مأًح ولٽٱض همجًث ً
ٸدريث ً خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض منَٻ ثټٌٕن ٘جټق خن
ـّني ثټٝمأ وشومريه ٸٽٌج ً وشرضً ٨وهٍ من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ـدجح خرصوثؿ ومن١ٵز مجُ خجټؽو٨جن هون ِٵىٟ
ٜفجًج.

اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني ٚإفاب > ١آخض ٜٔدضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ يًُعٗز ايتكين يف
سٝفإ بتعظ

[/10ديظمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ ِد٩ز آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ټٽم٩هو ثټصٵنٍ خموًًٌز ـٌٱجن مفجٰ٥ز ش.َ٩

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض ثٖض٩هو ثټصٵنٍ خفٌٱجن مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني خٌنهم ٠ٱپ
وإ٘جخز ِد٩ز آلًٌن وشرضً ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش َ٩ـٌغ
ٔن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض مّصى٘ٲ ٠دٍ ٍض ًٌ٠ٶ ثټٕىًٱز خموًًٌز لوًٌ وؼدپ ثټٕجمٌ ٍض موًًٌز
ثٖضرسثك ومن١ٵز ٌ٬ح َ٨ثن إٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ مَثً ٧ثٖضىث٠نني خمن١ٵز ثټفنٌٌٕز خموًًٌز
ىخجح.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟتغبب يف إٜكاف تغذ ٌٝايطالب يف املعاٖز ايفٓ ١ٝمبشافظ ١فٓعا٤

[/10ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ثټوٸصىً أـمو ثټٵ١جمٍ أن
ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٽم٩جهو ثټٱنٌز ٍض ثٖضفجٰ٥ز أهي إٗض شىٴٲ ٨مٽٌز شّؽٌپ
ثټُ١ضح ثټؽوه ټٽ٩جٿ ثټوًثيس  4186/ 4185ٿ.
وأٔجً ثټوٸصىً ثټٵ١جمٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إٗض ٘٩ىخز خوء ثټ٩جٿ ثټوًثيس
ثټؽوًو ٍض ٤پ ثِصمٌثً ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوثٯ ثٖض٩جهو ثټٱنٌز.
وأوٜق أن ثټُ١ضح ثٖضّؽٽني من ِنىثس ِجخٵز ٌِصم نٵٽهم ټٽوًثِز من م٩هو ؼفجنز ثٖضهنٍ
ثټيي همٌه ٠ريثن ثټ٩ووثن إٗض ثٖض٩هو ثٖضهنٍ خموًًٌز خنٍ م ٌ١خ٩و شىؼٌهجس ٴٌجهر ثٖضفجٰ٥ز
خج٨صمجه نفى  84مٽٌىن ًًجٻ شٹجټٌٲ ثِصمٌثً ثټوًثِز ونٵپ ثټُ١ضح.
وټٱض ثټوٸصىً ثټٵ١جمٍ إٗض أن ثٖضفجٰ٥ز ِصٕهو ٍض ثْضِجخٌ ٪ثټٵٽٌٽز ثټٵجهمز شمٌػ أوٻ هٰ٩ز ٍض
شجًًن ثٖض٩جهو ثټٱنٌز خجٖضفجٰ٥ز وشصٹىن من ٠ 28جټدج ً من ُ٠ضح ٴّم ثټٹهٌخجء ن٥جٿ ِنصني..
مٕريث ً إٗض أن ثٖض٩جهو ثټٱنٌز ټم شؤن ٍض مفجٰ٥ز ٘ن٩جء إَض ٍض ثټ٩جٿ 4184ٿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف دبٌ سض ٠ٚمبزٜض ١ٜعٓشإ قافظ ١فٓعا٤

[/10ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ِنفجن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ممَنج ً
ټٽمفٌوٴجس شجخ٩ج ً ټرشٸز ًمن مىخجًپ ٍض ؼدپ ـٌور مج أهي إٗض ثـرتثٳ ثٖضمَن خجټٹجمپ.

يوميات العــدوان

أنجض َٔ ًَٝ 9اص صٜاٍ خغا٥ض َؤعغَٝ ١ا ٙايعافُ ١دضا ٤ايعزٚإ ايػاؽِ

[/10ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجټض ثٖضؤِّز ثٖضفٽٌز ټٽمٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز أن لّجبٌ ٴ١ج ٧ثٖضٌجه ٍض
ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٘٨ض ثټٌمن خٽ٭ض نفى مٽٌجًًن و 241مٽٌىن
ًًجٻ وٰٵج ټٽصٵوًٌثس ثْضوټٌز.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ ثټٕؤون ثټٱنٌز ٍض مؤِّز ثٖضٌجه خأمجنز ثټ٩ج٘مز ثٖضهنوُ ٨جهٻ م٩ىٜز ٍض
شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٱٌٳ ثټٱنٌز ثٖضصمٙٙز ثټصٍ ٔٹٽصهج ثٖضؤِّز ټفرص
ثْضرضثً وثټمّجبٌ ثټصٍ ټفٵض خٵ١ج ٧ثٖضٌجه وثټرصٯ ثټٙفٍ ِؽٽض ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ټمَثن
ثٖضٌجه ٍض من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني ،وثِصهوثٯ لَثن ٜن آلٌ ؼوًو خنٱْ ثٖضن١ٵز شم
إنٕجؤه ـوًعج خّ٩ز  5آَضٯ ټرت مٹ٩ذ وًّصٱٌو منه ظُضظىن أټٲ نّمز ،وٸٽٲ إنٕجءه أًخ٩ز
مُضًني هوَضً ،إٜجٰز إٗض شومري وـور ٜن ٸجنض ش٭يي من١ٵز ـور وـجًر ثټنرص ٍض ثټٙجٌٰز
وثټفٍ ثټٌّجيس.
وأٔجً ثٖضهنوُ م٩ىٜز إٗض أن إؼمجذ  لّجبٌ ثٖضؤِّز خٱ٩پ ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم خٽ٭ض ـىثذ  84
مٽٌىن هوَضً مج ً٩جهٻ ثظنني مٽٌجً و 241مٽٌىن ًًجٻ.
وأٸو أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثٖضّصمٌ ٘٨ض ثټٌمن مني نفى شّ٩ز أٔهٌ أټٵى خُ٥ضټه ٘٨ض
ٴ١ج ٧ثٖضٌجه ممج ؼ٩پ ثٖضؤِّز ٬ري ٴجهًر ٘٨ض شٽدٌز ٠ٽدجس ثټمومز ممج ًؤهي هيث ثټصىٴٲ إٗض
ـٌمجن ٸعري من ثٖضٕرتٸني ٍض منج٠ٶ ممصٽٱز َض ٌِمج ثٖضَوهًن خجټمومز ٨رب مف١ز ثټٝن
ثټٌبٌٌّز من شَوًوهم خجٖضٌجه.
وؼوه ثٖضهنوُ م٩ىٜز إهثنصه ٴٙٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټهمؽٍ ثټيي ًّصهوٯ ٸپ مٵوًثس
ثټٕ٩ذ ثټٌمنٍ وخنٌصه ثټصفصٌز خمج ٌٰهج لَثنجس ٜن ثٖضٌجه هون مٌث٨جر ټفٌمز ـٌجر ثټنجُ ٸىن
ثِصهوثٯ لَثنجس ثٖضٌجه ًمْ ـٌجر ثٖضىث٠نني خٕٹپ مدجرش خج٨صدجً ثٖضٌجه أِجُ ثټفٌجر.
وأٸو أن ٴٙٲ وشومري لَثنجس ثٖضٌجه ًوٻ ٘٨ض همؽٌز وـٵو ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٘٨ض ثټٌمن ؤ٩ده
ثټٙجمو.
وـىٻ ثټ٩ٙىخجس ثټصٍ شىثؼههج ثٖضؤِّز أٰجه ثٖضهنوُ م٩ىٜز أن ٘٩ىخجس وشفوًجس ٸدرير
شىثؼه ثٖضؤِّز ټصأهًز وثؼدجشهج شؽجه ثٖضىث٠نني خجټٕٹپ ثٖض١ٽىحُ٩ٰ ،ضور ٘٨ض مج ىٸٌ من ٨ووثن
٬جٔم ًٕن ٘٨ض ثټٌمن وـٙجً ؼجبٌ مني مجًُ ثٖضجيض ـصى ثِضن ،وأظٌ ِٽدٌج ً ٘٨ض ثٖضؤِّزٍ ،ثه
ثمصنج ٧ثٖضىث٠نني ٨ن شّوًو مج ٨ٽٌهم من ثټصَثمجس مجټٌز ټٽمؤِّز من ثْض٨دجء ثټعٵٌٽز ٘٨ض ثٖضؤِّز
ممج ؼ٩ٽهج ش٩جنٍ ٍض ثټىٴض ثټفجذ  من ٨ؽَ ٔده ٸجمپ ٍض ش٭ٌ١ز ثټنٱٵجس ثټصٕ٭ٌٽٌز ټهج نصٌؽز
ثَضنمٱج ٛثټهجبپ ٍض هلپ ثَضًٌثهثس ثٖضفٙٽز من ثٖضٕرتٸني وثټصٍ ش٩صمو ٨ٽٌهج ثٖضؤِّز خٕٹپ
ٸجمپ.
وؼوه خهيث ثټٙوه موًٌ ٨جٿ ثټٕؤون ثټٱنٌز ٍض مؤِّز ثٖضٌجه خأمجنز ثټ٩ج٘مز شفيًٌثس مؤِّز
ثٖضٌجه من شىٴٲ لومجشهج خٕٹپ ٸجمپ و٨وٿ ٜن ثٖضٌجه ْضـٌجء ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٍض ثټٵًٌذ ثټ٩جؼپ

يوميات العــدوان

ٍض ـجټز ثِصمٌثً ٬جټدٌز ثٖضٕرتٸني ٍض ثَضـؽجٿ ٨ن شّوًو ثټٱىثشري ثټٕهًٌز ،ممج ٴو ًؤهي إٗض ٸجًظز
خٌةٌز و٘فٌز ٍض ـجٻ شىٴٱض ثٖضؤِّز.
ٸمج ؼوه ثٖضهنوُ م٩ىٜز ه٨ىر ثٖضؤِّز إٗض ٸجٰز ثٖضىث٠نني ثٖضٕرتٸني وثٖضّصٱٌوًن من لومجشهج
إٗض ثَضِصٕ٩جً خجٖضّؤوټٌز ثټى٠نٌز وثټص٩جون م٩هج من لُضٻ ثٔضرسثٍ ٧ض شّوًو مج ٨ٽٌهم من
ثټصَثمجس مجټٌز ټٽفٱج٘٨ ٣ض ثٖضؤِّز ـصى شصمٹن من أهثء وثؼدهج وثٔضًٱجء خمص١ٽدجس ثٖضٌجه
وثټفٱج٘٨ ٣ض ثٖضٙٽفز ثټ٩جمز.
ًيٸٌ أن ثٖضوًىنٌز ثٖضّصفٵز ٖضؤِّز ثٖضٌجه خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٘٨ض ؼمٌ ٪ثٖضٕرتٸني ٸدجً ثٖضّصهٽٹني
وثٖضؤِّجس ثټفٹىمٌز وثټىٍثًثس ٍثهس ثټّنىثس ثْضلرير ـٌغ خٽ٭ض نفى  8مٽٌجً ًًجٻ ـصى ثِضن
نٙٲ ثٖضدٽٮ ثٖضيٸىً موًىنٌز مّصفٵز ټٽمؤِّز من ٨جٿ  4188ـصى ثټ٩جٿ ثټؽجًي ،منهج 6
مٽٌجً ًًجٻ موًىنٌجس مرتثٸمز ٘٨ض ثٖضٕرتٸني من ثټّنىثس ثټّجخٵز وـصى ثِضن ومٽٌجًث ًًجٻ
موًىنٌز ٘٨ض ثٖضؤِّجس ثټفٹىمٌز.

ؽٗٝزإ يف غاصات يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَ ٢زٜضَٛ ١ٜطع يف تعظ

[/10ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو مونٌجن ٘٨ض ثْضٴپ وأٌ٘ذ آلٌون خؽٌوؿ ٍض ِٽّٽز ٬جًثس ٔنصهج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ټٌٽز أمْ ثټممٌْ ٘٨ض ٴًٌز ثټ٩ىٔٵز خموًًٌز مىٍ ٧مفجٰ٥ز ش.َ٩
وٴجٻ مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض ٬ 88جًر ٘٨ض
منج٠ٶ وشؽم٩جس ِٹنٌز ٍض موًًٌز مىٍ ٧شّددض ٍض ِٵى ٟٴص٘ض وؼٌـى وشرضً ٨رشثس ثٖضنجٍٻ
وثٖضٌثٰٶ ُٰٝضً ٨ن شّددهج ٍض نٱىٳ أ٨وثه ٸدرير من مىثيش ثٖضىث٠نني.
وأوٜق ثٖضٙوً أن هيه ثټ٭جًثس خ٩و ِج٨جس من ِٽّٽز ٬جًثس وـٌٕز نٱيشهج ثټٽٌٽز ثټٱجبصز
٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّصهوٰز مىثٴ ٪مونٌز ٍض موًنز ش َ٩وأهس إٗض
ثِصٕهجه مونٌني ٍض من١ٵز ثټفىخجن خ٩و ثِصهوثٯ ٠جبٌثس ثټ٩ووثن مفىي ټٽمهمٕني ُٰٝضً ٨ن
ثِصهوثٰهج شؽم٩جس مونٌز ٍض منج٠ٶ ثْضٴٌو ٛوؼدپ ثټٕجمٌ ونؽو ٴٌّم ٍض موًًٌز ثٖضرسثك.
وأٸو أن ثټ٭جًثس ثټىـٌٕز ټٽ٩ووثن ثټ٭جٔم ٘٨ض مدنى ثٖض٩هو ثټصٵنٍ خفٌٱجن أهس إٗض ثِصٕهجه
مونٌني ثظنني وإ٘جخز ِد٩ز خؽٌوؿ مصٱجوشز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض ثِصمٌثً ؼٌثبم ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٍض ثِصهوثٯ ثٖضٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټ١دٌز ،مٕريث ً إٗض
أن ٬جًثشه ثِصهوٰض خجټٙىثًًن مّصى٘ٱج ً ٠دٌج ً م٭ٽٵج ً ٘٨ض ًٌ٠ٶ ثټٕىًٱز خموًًٌز لوًٌ مج أهي
إٗض شومريه.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أنجض َٔ < 9غاص ٠عًَ ٢أصب

[/10ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 45جًر ٘٨ض منج٠ٶ ـًٌذ خٌفجن
ورصوثؿ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من 85
٬جًر ٘٨ض موًًٌز ـًٌذ خٌفجن ،مج أهي إٗض شومري موًِز ثټٱٵٌو مفّن خن ٠جټذ ثټرشًٲ،
ؤدٹز إشٙجَضس ټرشٸز ًمن مىخجًپ ،إٜجٰز إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټصفجټٲ ٔن ٨رش ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ ،مّصهوٰج ً ؼدپ هٌُضن
ثٔضِرتثشٌؽٍ وثټم ٢ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء ومأًح.
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٸعٲ ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز مأًح خ٩و ثټهَثبم ثٖضصصجټٌز ثټصٍ
شٹدوشهج ثټٵىثس ثټ٭جًٍز وثٖضٌشَٴز ٍض ؼدهجس ثټٵصجٻ خجٖضفجٰ٥ز.

اعتؾٗار َٛاطٔ يف ققف طريإ ايعزٚإ حملالت ػاص ١ٜبغشاص قافظ ١فعز٠

[/10ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وؼٌؿ آلٌ ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ټ٩وه من ثٖضفُضس
ثټصؽجًًز خمن١ٵز ثټفمَثس خموًًٌز ِفجً مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خموًًٌز ِفجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
خ٭جًشني ٨وهث ً من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز آلٌ إٜجٰز إٗض شومري
وثـرتثٳ ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز وشرضً منَٻ مىث٠ن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞعاٚر ققف٘ عً ٢ايعافُ ١فٓعا٤

[/12ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز
من ثټ٭جًثس ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز ٍض موًًٌز ثټعىًر.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز وثهي أـمو وهثًُ خموًًٌز ثټعىًر خ٩ور ٬جًثس ٨نٌٱز مج أهي إٗض شرضً ٨وه
ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

اعتؾٗار َٛاطٔ دضا ٤ققف طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ملزٜضَ ١ٜغتبأ عذ١

[/12ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن خموًًٌز مّصدأ مفجٰ٥ز ـؽز ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
٘٨ض ثٖضوًًٌز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض
موًًٌز مّصدأ مّصهوٰج ً مًَ٨ز ټٽووثؼن وټىٸنور ٔ٩دٌز شّدذ ٍض شومري ثٖضًَ٨ز ونٱىٳ ِد٩ز
ثِضٯ هؼجؼز مٌٰ ٪ثلهج.

ؽٗٝز ٚدضذنإ سق ١ًٝغاصات ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜه ٞعًُٖ ٢زإ قافظ ١فٓعا٤

[/12ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ ثظنجن آلٌثن ؼٌثء ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض موًًٌز
هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض ثٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ـٌٙٽز ٬جًثس ٠ريثن ثټ٩ووثن
أرضثً ٍض
ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٘٨ض منج٠ٶ ُٜض ٧وموثٿ وٌ٨ثٿ خهموثن ٔهٌو وؼًٌفجن وإـوط
ٍ
ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز و مٌث ٍ٨ثَض٬نجٿ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عز ٠غاصات عًَٓ ٢اطٍ املٛاطٓني بقعز٠

[/12ديظمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز
مٌثن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خموًًٌز ـٌوثن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض
منجٍٻ ثٖضىث٠نني مج أهي إٗض شومري منَټني وٌِجًر مىث٠ن خمن١ٵز مٌثن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ أًٝج ٌِجًر مىث٠ن خمن١ٵز ثټدٽٵٍ خموًًٌز
ـٌوثن مج أهي إٗض ثـرتثٴهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاالَضٜهٜ ٞزَض ؽبه ١االتقاالت يف َزٜض ِْٗ ١ٜمبشافظ ١فٓعا٤

[/12ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض موًًٌز نهم مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خٱٌٜز نهم ممج أهي ثٗض شومريهج خجټٹجمپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞعاٚر ققف َٓاطل َتفضق ١مبشافظ ١ايبٝنا٤

[/12ديظمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌىٿ ٴٙٱه ٖضنج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ
مصٱٌٴز خموًًٌجس مٹريثُ وىي نج٨م وثټَثهٌ خجٖضفجٰ٥ز مّصهوٰج ً منٕآس ٨جمز ولج٘ز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ٭ىٻ
خٌأُ ٨ٵدز ظٌر خموًًٌز مٹريثُ ومن١ٵز هٴٍ خموًًٌز ثټَثهٌ ،ٸمج ثِصهوٯ موًًٌز ثټ١ٱز
ممٽٱج ً أرضثًث ً ٸدرير خمنٕآس ٨جمز ولج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ مثإ غاصات عًَ ٢زٜضٜيت ايؾاٌٖ ٚسضض عذ١

[/12ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظمجن ٬جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ ثټٕجهپ وـٌٛ
خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ
ًٍثٌ٨ز ٍض موًًٌز ثټٕجهپ ولمْ ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض رشٴٍ موًًٌز ـٌ.ٛ

اعتؾٗار عؾضَٛ ٠اطٓني دضا ٤غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢اطٍ املٛاطٓني مبأصب

[/12ديظمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ثِصٕهو ٨رشر مىث٠نني وأٌ٘ذ ظُضظز آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثټٌىٿ ٘٨ض ـٍ ِٹنٍ خموًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خّٽّٽز
من ثټ٭جًثس منَٻ ثټٌٕن أـمو ثټ٩ىخيل خمن١ٵز ثټٹنز خرصوثؿ ،مج أِٱٌ ٨ن ِٵى٨ ٟرشر ٔهوثء
خٌنهم أ٠ٱجٻ وإ٘جخز ظُضظز آلًٌن خؽٌثؿ ل١رير.

اعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني ٚإفاب ١أصبع ١آخض ٜٔدضا ٤اعتٗزاف طريإ ايعز ٚايغعٛر ٟملٓظٍ
َٛاطٔ يف سذ١

[/12ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهو ظُضظز مىث٠نني وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون ثظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ
منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خَ٩ټز ٰجُ موًًٌز خٹٌپ ثٖضري مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن من
خني ثَض٘جخجس ٠ٱپ ً ٪ٌٜوثمٌأر إ٘جخصهمج لٌ١ر.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ أنجض َٔ  =7غاص ٠عًَٓ ٢اطل فضٚاح مبأصب

[/12ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أٸعٌ من ٬ 61جًر ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
خمأًح.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض موًًٌز
رصوثؿ ،ٸمج ثِصهوٰض ثټ٭جًثس منجٍٻ ومَثً ٧ثٖضىث٠نني وثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء
ومأًح.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثْضخجشيش ٔجًٷ ٍض ثټ٭جًثس ٔضِنجه ٍـٲ ٰجٔپ ټٽمٌشَٴز خمن١ٵز
ثټفٵٌپ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜخب ٚايؾعف باؾٛف

[/12ديظمرب ]6102/الجىف  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز لذ وثټٕ٩ٲ
خمفجٰ٥ز ثټؽىٯ.
وأوٜق موًٌ ٨جٿ موًًٌز لذ وثټٕ٩ٲ ٘جټق مفمو ظٌدز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز ثټَ٩خز خجٖضوًًٌز خعُضط ٬جًثس نصؾ ٨نهج شومري ؼمٌ ٪أخٌثػ ثَضشٙجَضس
وثنٵ١ج ٧ثٔضشٙجَضس ٨ن ثٖضن١ٵز خجټٹجمپ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصتني عًٚ ٢ار ٟتب ١مبزٜض ١ٜايؾاٌٖ عذ١

[/12ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض وثهي شدز ٍض موًًٌز ثټٕجهپ مفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ ًٍثٌ٨ز وٌ٠ٴجً.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ < 8غاص ٠عًَ ٢أصب ٜٚغتٗزف قًع ١سضٜب األثض١ٜ

[/12ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬ 85جًر ٨ووثنٌز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن لمْ ٬جًثس
٘٨ض ٴٽ٩ز ـًٌذ ثْضظًٌز ،ممٽٱج ً همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖض٩جټم ثْضظًٌز ټٽٵٽ٩ز.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨رش ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ ،مّصهوٰج ً منج٠ٶ ثټفٵٌپ وثٖضٕؽق
وٸىٰپ ولٽٲ همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار ثالخ ْغاٚ ٤صدٌ يف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملٓظٍ َٛاطٔ بهتاف قافظ ١فعز٠

[/10ديظمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهوس ظُضط نّجء وًؼپ ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٖضنَٻ مىث٠ن
خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ٘جټق ؼٌمجن خمن١ٵز مٌـ ٞخموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه ظُضط
نّجء وًؼپ ..مٕريث ً إٗض أن ثٖضنَٻ همٌ خجټٹجمپ وشرضًس ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞزَض َكض ْار ٟؽباب ايبٝنا٤

[/10ديظمرب ]6102/التيضاء  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ مٵٌ نجهي ثټٕدجح ثټًٌجيض ثټعٵجٍض ثَضؼصمجٍ٨
خمفجٰ٥ز ثټدٌٝجء.
وأوٜق مٙوً خجټنجهي ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټنجهي خٕٹپ
مدجرش خ٩ور ٬جًثس مج أهي إٗض إټفجٳ همجً وثٍِ ٪ض مدنى ثټنجهي وشؽهٌَثشه وم٩وثشه ثټًٌجٌٜز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من مدجنٍ وممصٽٹجس ثٖضىث٠نني وثٖضفُضس ثټصؽجًًز وثٖضدجنٍ ثټفٹىمٌز
ثٖضؽجوًر شرضًس خٕٹپ ٸدري ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ټٽنجهي.
ًيٸٌ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٍض وٴض ِجخٶ خٌض ثټٕدجح ومرشو ٧ثِصجه ٸٌر ثټٵوٿ خمفجٰ٥ز
ثټدٌٝجء.

طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر ؽٔ غاصات٘ عًَٓ ٢اطل َزْٚ ١ٝأسٝا ٤بتعظ

[/10ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمريٸٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٔن ٬جًثشه ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفجٰ٥ز
ش َ٩مّصهوٰج ً مىثٴ ٪مونٌز مج أهي إٗض ِٵىٜ ٟفجًج مونٌني وشومري منجٍٻ ومٌثٰٶ ٨جمز
ولج٘ز.
وٴجٻ مٙوً ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ثټٌىٿ
٬جًثس ٕ٨ىثبٌز ٘٨ض ثٖضن١ٵز ثٖضفٌ١ز خٵرص ثټٕ٩ذ وثِصهوٰض ثٖضمدَ ثِضذ  وٰنوٳ ِىٰصٌپ مج أهي
إٗض ِٵىٜ ٟفجًج مونٌني وشمًٌذ منٕآس ومٌثٰٶ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض خّٽّٽز ٬جًثس من١ٵصٍ ثټٌثهور وَ٨ثن وهؽور
وثٖض١جً ثټٵوًم ،ٸمج ثِصهوٰض خ٭جًشني منََض ً خفٍ ثټؽفمٽٌز ًأوي مّٽفني من ثٖضٌشَٴز مج أهي
إٗض مرص٨ ٧وه ٸدري منهم وإ٘جخز آلًٌن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َز ١ٜٓسضض مبشافظ ١سذ ١بكٓابٌ عٓكٛر١ٜ

[/10ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز
مّصمومج ً ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًنز ـٌ ٛخجټصَثمن م ٪ٴٙٲ موٍٰ٩
مصىث٘پ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عؾض غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١مبأصب

[/12ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منج٠ٶ
ثټنوً وثټٱٌٔز ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز مؽًَ ،ٸمج ثِصهوٰض ٬جًثس ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٌِجًر ْضـو ثٖضىث٠نني
ٍض ثټم ٢ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني ٘ن٩جء ومأًح،مج أهي إٗض إ٘جخز ثمٌأشني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس منج٠ٶ ثټفٵٌپ وثٖضٕؽق
خرصوثؿ هون ِٵىٜ ٟفجًج.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض بضد ٞاتقاالت عبأفٚ ٕٛإّ ت ٞإٕ مبزٜضُٖ ١ٜزإ قافظ ١فٓعا٤

[/12ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًشني أهس إٗض شومري خٌؼٍ
ثشٙجَضس شجخ٩ني ټرشٸصٍ ِدأٰىن وإٿ شٍ إن خٕٹپ نهجبٍ.

ؽٗزاٚ ٤دضس ٢يف اعتٗزاف ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ملٓظٍ َٛاطٔ يف اؿزا ٤مبشافظ ١سَاص

[/12ديظمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز أٔمجٗ وأٌ٘ذ  84آلٌون إ٘جخجس م٥٩مهم ل١رير ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٖضنَٻ مىث٠ن ٍض من١ٵز ثٖضٽفج خجټفوثء خٌنهم أ٠ٱجٻ.
وأوٜق مٙوً مفيل مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًشني ٘دجؿ ثټٌىٿ ثِصهوٰض ثْضوٗض منَٻ أـو ثٖضىث٠نني
ٌٰمج ثِصهوٰض ثټ٭جًر ثټعجنٌز ثټصٍ شد٩صهج خفىثذ  نٙٲ ِج٨ز ثٖضّ٩ٱني لُضٻ ٨مٽٌز إِ٩جٯ
ثټٝفجًج.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٝفجًج ممن شمٹن ثْضهجذ  من إنٵجىهم ً٬م ثټٵٙٲ شم إِ٩جٰهم أٗض
مّصٕٱى ثټىـور ثټص٩ٽٌمٍ ثټؽجم ٍ٩خم٩رب وهٌةز مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ.

ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض ?َٓ 9ؾأ ٠فٓزق ١ٝيف َزٜضٜيت سضض ٚعبػ يف سذ١

[/12ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٴجٻ موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٌّجـز خمفجٰ٥ز ـؽز ٰهو ثټٵومٍ" :إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثټ٭جٔم همٌ  48منٕأر ٰنوٴٌز شومريث ً ٸجمُضً ٍض موًًٌصٍ ـٌ ٛو٨دْ".
وأوٜق ثټٵومٍ ٍض شرصًق ټىٸجټز ثأندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثٖضنٕآس ثٖضومٌر ٔمٽض  47منٕأر
ٰنوٴٌز ٍض موًًٌز ـٌ ٛومنٕأر وثـور ٍض موًًٌز ٨دْ ..مٕريث ً إٗض أن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ثْضوټٌز
ټصٽٺ ثټمّجبٌ ثټصٍ منٍ خهج ثټٵ١ج ٧ثټٌّجـٍ خجٖضفجٰ٥ز ٌٰمج ًص٩ٽٶ خجٖضنٕآس ثټٱنوٴٌز ٴوًس
مجخني ظمجنٌز إٗض ٨رشر مٽٌجًثس ًًجٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل مبأصب

[/01ديظمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ رصوثؿ وثټؽو٨جن
خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن أِصهوٯ منَٻ ثټٌٕن
مفمو ٨يل ٌ٩٠مجن خ٭جًشني ،مج أهي إٗض شومريه ٸٽٌج ً وثټهنؽٌ ثټصجخ ٪ټه.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضموًر خجټؽو٨جن
خمٕجًٸز ٠جبٌثس ثْضخجشيش.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜضُٖ ١ٜزإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/01ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ثټٹّجًر وأخٌثػ ثشٙجَضس ثٿ شٍ ثن ٍض من١ٵز ثٖضفؽٌ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜايؾاٌٖ عذ١

[/01ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټدفرير خجْضمٌوً
موًًٌز ثټٕجهپ مفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض منج٠ٶ ًٍثٌ٨ز ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٭ٌٰز ټم شصٽٶ أي خُض٬جس خىٴى ٧أي
ٜفجًج خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜايؾاٌٖ عذ١

[/00ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٍض ثټّج٨جس ثْضوٗض من ٘دجؿ ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز ثْضمٌوً خموًًٌز ثټٕجهپ مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٬جًثس ثټصفجټٲ مّصمٌر ٍض أ٨مجټهج ثټىـٌٕز خٵٙٲ ثٖضنج٠ٶ ثټًَثٌ٨ز ٍض موًًٌز ثټٕجهپ ..مٕريث ً
إٗض أن ثټ٭ٌٰز ټم َ
شصٽٶ أي خُض٬جس خىٴى ٧أي ٜفجًج خرشًز ؼٌثء ثټ٭جًثس.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َٓٝا ٤اؿ ١ٓٝمبزٜض ١ٜاـٛخٚ ١طضٜل فٓعا ٤تعظ مبزٜض ١ٜسٝػ

[/06ديظمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهًز ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټمىلز مّصهوٰج ً مٌنجء
ثټفٌنز.
وىٸٌ مٙوً مفيل أن ثټ٭جًثس ثِصهوٰض مٌنجء ثټفٌنز خموًًٌز ثټمىلز مج أهي إٗض شومري مج ًًَو
٘٨ض  41ٴجًخج ً من ٴىثًح ثټٌٙو ثټصجخ٩ز ټٽمىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض أـو ؼّىً ثټًٌ١ٶ ثټٌبٌم  ثټصٍ
شٌخ ٢مفجٰ٥ز ثټفوًور خمفجٰ٥ز شٍ َ٩ض موًًٌز ـٌْ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح يف َأصب

[/06ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ ٍض مأًح.
وثِصهوٰض ثټ٭جًثس منَٻ ثټٌٕن ٘جټق ـّني ثټ٥مأ خجٖضوًًٌز ومنجٍٻ مىث٠نني ،ٸمج ٔنض ٠جبٌر
خوون ٌ٠جً ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټنوً ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز مؽًَ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاص ٠عً ٢عباص ٠بٓك ٌٝايعبٝغَ ١زٜض ١ٜنؾض يف سذ١

[/06ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ٸرش خمفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټ٭جًر ثِصهوٰض ٨دجًر ٍض نٵٌپ ثټ٩دٌّز خموًًٌز ٸرش ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٭ٌٰز ټم َ
شصٽٶ أي خُض٬جس
خىٴى ٧أي ٜفجًج.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني يف ققف طريإ ايعزٚإ ملٓظٍ َٛاطٔ بنشٝإ قافظ ١فعز٠

[/00ديظمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني إظٌ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم منَٻ مىث٠ن
خمن١ٵز ٜفٌجن خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثِصهوٯ منَٻ ثٖضىث٠ن ٨يل ًثٴ ٪مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز من أٌٰثه أرسشه وشومري ثٖضنَٻ
خجټٹجمپ وشٽٲ ٸجمپ مفصىًجشه.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟزَض َٓظالً يف عٝبإ ببين َطض

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم منَٻ أـو ثٖضىث٠نٌني ٍض موًًٌز خنٍ مٌ١
مفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثِصهوٯ ؼدپ ٌ٨دجن خمن١ٵز ثٖضووً خ٭جًشني ممج أهي إٗض شومري أـو ثٖضنجٍٻ.
ٸمج ٴجٿ ثټ١ريثن خجِصهوثٯ من١ٵز ثټٙدجـز خ٭جًر ؼىًز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞؾٔ عًغً ١غاصات عًَ ٢زٜضُٖ ٜ٘زإ

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬جًثس ٨يل موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټربخٌي
ثِصهوٯ من١ٵز ـجٍ ممج أهي إٗض إـوثط أرضثً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

اعتؾٗار َٛ 88اطٓاً بكقف طريإ قض ١ٜاؿذاٚص ٠مبزٜض ١ٜسضض عذ١

[/00ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثِصٕهو  88مىث٠نج خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ  84آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٘٨ض ٴًٌز ثټفؽجوًر خموًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِض ٬جًثس ٘٨ض ٴًٌز ثٖضفؽجًر مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني ،مج أهي إٗض
ثِصٕهجه  88مىث٠نج ً م٥٩مهم مّنىن ونّجء وأ٠ٱجٻ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى مج شَثٻ شدفغ خني ثْضنٵج٨ ٛن ٜفجًج آلًٌن.

اعتؾٗار أصبعَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ َٓاطل مبشافظ ١تعظ

[/00ديظمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌون ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ منج٠ٶ
مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضوًنز
ثټّٹنٌز ومف١ز ثټٹهٌخجء ٍض موًًٌز ثٖضمج ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه أًخ٩ز مىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ لُض٠ز أِمنض خمن١ٵز ِجمٌ ؤن ٬جًر ألٌي
ثِصهوٰض مٱٌٳ ٨ىهجػ خموًًٌز ـٌٱجن ،ٸمج ٔن ٬جًثس ٘٨ض موًِز ثټفٌجر ٍض من١ٵز ثٖض١جً
ثټٵوًم ،و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ـدٌپ ِٽمجن.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖض١جً ثټٵوًم ،وثټؽفمٽٌز
و٘جټز ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن منجٍٻ ثٖضىث٠نني ٍض موًًٌز همنز لوًٌ ،وثِصهوٯ ـجًر
ثټّىًْ خموًًٌز ثٖضمج ومن١ٵز ثټَنٵپ خجټفٙذ خّٽّٽز ٬جًثس.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٨ووثن ثټصفجټٲ ٔن ٬جًثس ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن ٨دوثټٱصجؿ ؼمجٻ خموًًٌز
ثټؽفمٽٌز مج أهي إٗض إ٘جخز ظُضظز مىث٠نني ،ٸمج ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن خّٽّٽز ٬جًثس منج٠ٶ
ثټرشًؽز و٘جټز.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ٠ٱُضً ثِصٕهو وأٌ٘دض ٔٵٌٵصه إظٌ ِٵى ٟٴيًٱز ټٽمٌشَٴز ٍض من١ٵز ظ٩دجس.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ  88غاص ٠عً ٢سضض عذَ ١غتدزَاً قٓابٌ عٓكٛر١ٜ

[/00ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٬ 88جًر ٘٨ض موًنز ـٌ ٛخمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ خموًنز ـٌ.ٛ
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ثِصموٿ ٍض ٬جًثشه ٴنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َزصعٚ ١قالت ػاصٚ ١ٜقطٚ ١قٛر مبزٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/00ديظمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمأًح ،ممٽٱج ً
همجًث ً ٸدريث ً ٍض ثٖضفُضس ثټصؽجًًز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصهوٯ موًِز
آٻ همجػ خمن١ٵز ـدجح ،مج أهي إٗض شومريهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ِىٳ رصوثؿ ،أِٱٌ ٨ن شومري لمّز مفُضس
شؽجًًز ومف١ز وٴىه شجخ٩ز ټٽمىث٠نني ..مدٌنج ً أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًثس مفُضس شؽجًًز
خمن١ٵز آٻ ٨ؽُضن خجټم ٢ثټ٩جٿ أهس إٗض شومريهج.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټنوً ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز
مؽًَ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜضٜيت سريإ ٚسضض عذ١

[/00ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌصٍ ـريثن ـٌ ٛخمفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًر موًًٌز ـريثن ،ٸمج ثِصهوٯ خ٭جًر ألٌي معٽغ ٨جهم خموًًٌز
ـٌ.ٛ

طريإ ايعزٚإ ٜكقف َٓطك ١ايٓٗز ٜٔبايعافُ ١فٓعا٤

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز
من ثټ٭جًثس مّجء ثټٌىٿ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټّد٩ني.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز ثټنهوًن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٩ور ٬جًثس وٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ 
خ٩و أن ٴٙٲ نٱْ ثٖضن١ٵز ٰؽٌ ثټٌىٿ مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم
نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜزَض دغض اؿكٛف مبزٜضَ ١ٜغتبأ يف سذ١

[/00ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض موًًٌز مّصدأ خمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ؼرس ثټفٵىٯ ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥جس ـؽز و٨مٌثن وثټفوًور مج أهي إٗض
شومريه خجټٹجمپ.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف عٝاصَٛ ٠اطٔ يف بٝشإ بؾبٚ ٠ٛعكٛط ؽٗزا٤

[/02ديظمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٌِجًر مىث٠ن ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خ٩ٵدز خٌفجن
خٕدىر ،مج أِٱٌ ٨ن ِٵىٔ ٟهوثء.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ ثټٌّجًر ٍض ثټًٌ١ٶ
ثټ٩جٿ ،مج أهي إٗض إِصٕهجه مىث٠نني ثظنني وإـرتثٳ ثټٌّجًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن شأشٍ ٨ٵذ إُ٨ضن وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً وهى مج ًؤٸو ٨وٿ إټصَثٿ
شفجټٲ ثټ٩ووثن.

ؽٗٝزإ بكقف طريإ ايعزٚإ عًْ ٢ار ٟؽباب سٝػ باؿزٜز٠

[/02ديظمرب ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٘دجؿ ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز ـٌْ
خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ نجهي
ـٌْ ثټًٌجيض وثَضؼصمج ٍ٨خ٭جًشني مج أهي إٗض إِصٕهجه مىث٠نني ثظنني ٸجنج ٍض ثټنجهي.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وهث ً من ثٖضدجنٍ ثٖضؽجوًر ټٽنجهي شرضًس ؼٌثء ثټٵٙٲ.

َكتٌ مخغ ١أفاصق ١ب ِٗٓٝاَضأ ٠يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَ ٢زٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/02ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ٴصپ لمّز أٰجًٴز خٌنهم ثمٌأر خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز
ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض
من١ٵز ثټدٵ ٪خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض مٵصپ لمّز أٰجًٴز خٌنهم ثمٌأر خؽجنذ ثټم ٢ثټ٩جٿ
خجٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ثټدٵ ،٪وَض ًَثٻ ًّصهوٯ
ثټم ٢ثټ٩جٿ خٕٹپ مّصمٌ مٌشٹدج ً مًَوث ً من ثټؽٌثبم خفٶ ثٖضىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜضُٖ ١ٜزإ

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثټٹّجًر
خمن١ٵز ثٖضفؽٌ ٍض موًًٌز هموثن خ٭جًشني ،مج أهي إٗض إـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.

اصتفاع مشاٜا غاص ٠ايعزٚإ عً ٢ؽضن ١ايٓفط بشَاص إىل مخغ ١ؽٗزا٤

[/02ديظمرب ]6102/ذماز ـ طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض ٌٰ ٧رشٸز ثټنٱ ٢ثټٌمنٌز خموًنز
ىمجً إٗض لمّز ٔهوثء.
وأٸو مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثنصٕجٻ أُٔضء ظُضط ؼعغ ألٌي من شفض أنٵجٛ
مدنى ثټرشٸز ټريشٱ٨ ٪وه ثټٝفجًج إٗض لمّز ٔهوثء من مى٤ٱٍ ثټرشٸز وـٌثِصهج ثٖضونٌني.
وٸجنض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض ظُضط ٬جًثس ٘دجؿ ثټٌىٿ ٘٨ض ثٖضدنى ثټٌبٌم  ټٽرشٸز وأـو ثٖضٹجشذ
ثٔضهثًًز ثٖضؽجوًر ټه.

عؾض ٠ؽٗزاٚ ٤عؾض ٕٚدضذناً سق ١ًٝأٚي ١ٝيػاصات ايعزٚإ اﻻدضاَ ٞعً ٢قض ١ٜبين اؿزار
عذ١

[/02ديظمرب ]6102/حجة – طتأنح:
ٴجٻ مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خمفجٰ٥ز ـؽز " إن ثټفٌٙٽز ثْضوټٌز َضِصهوثٯ
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ټٵًٌز خنٍ ثټفوثه ٍض ـٌٔ 81 ٛهوثء و 41ؼًٌفج ".
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ شمٹنض ـصى ثټٽف٥ز من
ثنصٕجٻ  81ؼعغ ٌٰمج ًؽٌي ـجټٌج ً نٵپ نفى ٨رشًن ؼًٌفج ً ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨وه ثټٕهوثء وثټؽٌـى مٌٔق ټُضًشٱج ٧ـٌغ أن هنجٷ ثټ٩وًو من ثټؽعغ
مجشَثٻ شفض ثْضنٵج ..ٛمدٌنج ً أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثَضِ٩جٯ مج شَثٻ ش٩مپ ٘٨ض ًٰ ٪ثَضنٵج ٛخفعج ً ٨ن
أي ٜفجًج شفصهج.
وظمن ثٖضٙوً شٱج٨پ من٥مز أ٠دجء خُض ـووه وشىؼٌههج خٌٰ ٪ؼجهًَز ٠ىثٴمهج ٍض موًنصٍ ٨دْ
وـؽز َضِصٵدجٻ ثټؽٌـى وُ٨ضؼهم.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ رنرتم اهلزْ ١بغًغً َٔ ١ايػاصات عً ٢فضٚاح مبأصب

[/02ديظمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمأًح ٍض
لٌٳ وثٜق ٔضُ٨ضن وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن لمْ ٬جًثس
٘٨ض منج٠ٶ ٸىٰپ وثٖضٕؽق خرصوثؿ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩ووثن مّصمٌ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز.

َقزص أَين  Aر ٍٚايتشايف ؽضم ٚقف إطالم ايٓاص ٚطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف
قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو مٙوً أمنٍ خىٍثًر ثټوثلٽٌز أن هوٻ شفجټٲ ثټ٩ووثن لٌٴض وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي ؼجء خنجء
٘٨ض ه٨ىر ثْضمم ثٖضصفور ومد٩ىظهج إٗض ثټٌمن وىټٺ مني ثټّج٨جس ثْضوٗض ٔضُ٨ضنه.
وأوٜق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ؤن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن لمْ ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټٌخى٨ز ٍض
ّ٨ري و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ٬جٌٰر و ٬ 4جًثس ٘٨ض ؼدپ مٱصجؿ خموًًٌز ـٌوثن و٬جًشني ٘٨ض من١ٵز
ٸٌٸٌ خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني وظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ ٍض خجٴم خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٍض مفجٰ٥صٍ ش َ٩وټفؾ ثٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٘٨ض ٌُ٨
ٍض من١ٵز ىخجح مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى ،ٸمج ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز وًٍثن خموًًٌز
همنز لوًٌش َ٩وـٽٶ ثټ١ريثن ثټفٌخٍ و٠ريثن ثَضِصُ١ضٍ ٧ض منج٠ٶ َ٨ثن وثټ٩مٌي وثټىثٌٍ٨ز
وثٖضمج ٍض ثٖضّجء إٜجٰز إٗض مىث٘ٽز ثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء ثټرشًؽز وثټٵدٌ١ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټفٌخٍ وثَضِصُ١ض ٍ٨وث٘پ شفٽٌٵه ثٖضٹعٲ ٰىٳ ِمجء َ٨ثن وثٖضمج
وثټ٩مٌي ومن١ٵز ثټؽوًو ووثـؽز وثټىثٌٍ٨ز وثټربؿ وثټرشًؽز وثټٌثهور وـٌٱجن ..مؤٸوث ً أن
ٴىثس ثټ٭َثر وثٖضٌشَٴز ثِصهوٰىث من١ٵز ثټؽوًو وثٖضن١ٵز ثټٕمجټٌز ٖضعٽغ ثټ٩مٌي خٵيثبٲ ثټوخجخجس
وثْضِٽفز ثټٌٔجٔز.
وٍض مفجٰ٥ز ثټفوًور خني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٰض نجهًج ً ًًجٌٜج ً
ٍض موًًٌز ـٌْ مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى ٸمج ٔن ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ثټٽفٌز أٜجٰه إٗض
ثِصمٌثً ثټصفٽٌٶ ٘٨ض ممصٽٲ أًؼجء ثٖضوًًٌزَ ..ضٰصج ً إٗض أن ظُضط خىثًػ م٩جهًز ـجوټض ثټصٵوٿ ٘٨ض
ثټؽًَ ثټٵًٌدز من ثټٽفٌز وٴجمض خٵٙٲ مٹعٲ ٘٨ض ثٖضن١ٵز.

يوميات العــدوان

وٍض مفجٰ٥ز ـؽز أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨وهث ً من ثټ٭جًثس ٘٨ض منجٍٻ ومنٕآس
٨جمز ولج٘ز ٍض موًًٌز لريثن ثٖضفٌٳ مج أهي إٗض ِٵىٔ ٟهوثء وؼٌـى وشرضً ثٖضمصٽٹجس
ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وٍض مفجٰ٥ز ىمجً ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وأٌ٘ذ آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٖضدنى ٌٰ ٧رشٸز ثټنٱ ٢ثټٌمنٌز خيمجً.
وٍض مفجٰ٥جس مأًح ؤدىر وثټؽىٯ أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن
أٸعٌ من ٬ 7جًثس مصٱٌٴز ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ إٜجٰز إٗض شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن ثَضِصُ١ض٧
وثټ١ريثن ثټفٌخٍ ٰىٳ منج٠ٶ مأًح ـدپ ٘ٽذ ثټؽو٨جن مٱٌٳ ثټؽىٯ ٸمج ثِصٕهو ِجبٶ نجٴٽز
مفمٽز خجټوؼجػ ومٌثٰٵه ٍض ٬جًر ثِصهوٰصهم خ٩ٵدز خٌفجن ٸمج ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن منج٠ٶ
٘ربًن وثټهٝدز ثټّٱ٘ض وثټ٩ٽٌج وثټفٌٍ ٞض ثټؽىٯ.
وٍض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـٽٶ مّجء ثټعُضظجء وٰؽٌ ثټٌىٿ
ثْضًخ٩جء ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ٰجشفج ً ـجؼَ ثټٙىس إٜجٰز إٗض شفٽٌٶ ثټ١ريثن ثَضِصُ١ض ٍ٨خٹعجٰز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ خضم إعالٕ ٚقف إطالم ايٓاص ٜٚؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عً٢
َأصب

[/02ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي لٌٳ إُ٨ضن وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ؤن ِد٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز
ثٖضجُ خجټؽو٨جن ورصوثؿ خمأًح.
وأٰجه مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز
ثٖضجُ ومن١ٵز ـٽفُضن خجټؽو٨جن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ هٌُضن وثټم ٢ثټ٩جٿ خرصوثؿ ٸمج
ًفٽٶ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي خٹعجٰز ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز ٍض ٤پ شىث٘پ ثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩من ٴدپ ٨نجرص
ثٖضٌشَٴز خئشؽجه منج٠ٶ مص٩وهر.

ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜٛ ٞافٌ خضم ٚقف إطالم ايٓاص ٜٚزَض َقٓع إْتاز ٚتهضٜض املًح
باؿزٜز٠

[/02ديظمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ مٙن ٪إنصجػ وشٹًٌٌ ثٖضٽق خموًًٌز
ثټٙٽٌٲ خمفجٰ٥ز ثټفوًور ٍض لٌٳ رصًق ٔضُ٨ضن وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً من ٴدپ ثْضمم ثٖضصفور.
وأوٜق نجبذ ًبٌْ مؽٽْ إهثًر ثٖضٙن٨ ٪دو ثټ ًََ٩ٴدجن ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن
ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٰؽٌ ثټٌىٿ مٙن ٪إنصجػ وشٹًٌٌ ثٖضٽق وشّدذ ٍض شومري م٩وثس ثٖضٙن ٪خٕٹپ

يوميات العــدوان

ٸجمپ إٜجٰز إٗض شومري وـور ثٖضمصرب وِٹن ثټ٩مجٻ وثٖضى٤ٱني وثټصٍ شٵوً ٴٌمصهج خـ  5مُضًني
هوَضً.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩نجًز ثٔضټهٌز أنٵيس أٸعٌ من ٨ 811جمپ ً٩مٽىن ٍض ثٖضٙن ٪من مىس مفٵٶ ٸجنىث
ٍض ًٌ٠ٵهم ثٗض ثٖضٙن ٪خ٩و ـووط ثټٵٙٲ.

ايعزٚإ ٜٛافٌ خضم ٚقف إطالم ايٓاص ٜٚكقف َزٜضَٓ ١ٜب٘ بقعز ٠بايقٛاصٜذ

[/02ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ًىث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم ثٖضصفور
مّصهوٰج ً ثٖضنٕآس ثټفٌىًز وثټٌ١ٴجس ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني ومَثً٨هم.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ًىث٘پ ٴٙٱه
ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩ثٖضٹعٲ ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ..مٕريث ً إٗض أن من١ٵصٍ ثٻ
ثټٌٕن وآٻ مٵن ٪خموًًٌز منده شٌٜ٩صج ټٵٙٲ ٘جًولٍ وموٰ٩ِ ٍ٩ىهي مٹعٲ ثِصهوٯ
مَثً ٧ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم وثټٌ١ٴجس ثټ٩جمز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ؼىًز ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز آٻ
ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز مج أهي إٗض شرضً منَٻ مىث٠ن.

َقزص أَين ٜؤنز اعتُضاص خضم ايعزٚإ َٚضتظقت٘ يٛقف إطالم ايٓاص يف كتًف املٓاطل
ٚاحملافظات

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ " إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٌشَٴصه وث٘ٽىث ټٽٌىٿ ثټعجنٍ ٘٨ض ثټصىثذ  لٌٳ وٴٲ
إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم ثٖضصفور من لُضٻ ثِصمٌثً ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٖضنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض
ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس إٜجٰز إٗض ثټمٌوٴجس ثټصٍ ًٵىٿ خهج مٌشَٴز ثټ٩ووثن ٍض ش َ٩ومأًح.
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وث٘پ لٌٳ
وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً مني ثټٙدجؿ ـصى ثټٽف٥ز ،ـٌغ ثِصهوٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور من١ٵز ثټفٙجمز
خموًًٌز ثټ٥جهٌ خجټٙىثًًن ،ٸمج ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم.
وٍض مفجٰ٥ز ش َ٩أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وث٘پ لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ
ثټنجً من لُضٻ ثټصفٽٌٶ ثٖضٹعٲ ټٽ١ريثن ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن مٌشَٴز ثټ٩ووثن ـجوټىث ثټصّٽپ خجشؽجه من١ٵز ثټٝدجح ،وٸيث ثټصّٽپ إٗض
ثټؽجم٩ز وثټدنٺ ثټصؽجًي ثټٌمنٍ.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض مفجٰ٥ز مأًح ،مّصهوٰج ً من١ٵز ثٖضجُ،
ومن١ٵز ثټنؽو خموًًٌز رصوثؿ ..مدٌنج ً أن مٌشَٴز ثټ٩ووثن وث٘ٽى لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً من
لُضٻ مفجوټز ثټصٵوٿ نفى مّ٩ٹٌ ثٖضجُ ومن١ٵز ثٖضموًر خمفجٰ٥ز مأًح.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وث٘پ ثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء ثٖضفجٰ٥ز ٍض
لٌٳ وثٜق ټىٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً.

طريإ ايعزٚإ رنضم ٚقف اطالم ايٓاص ٜٚؾٔ غاص ٠عًَٓ ٢طك ١ايعضقٛب بقٓعا٤

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ لٌٳ وٴٲ ثُ٠ضٳ ثټنجً ،ؤن ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ثټٌ١جٻ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٩و ٤هٌ
ثټٌىٿ من١ٵز ثټٌ٩ٴىح خ٭جًر ممٽٱز أرضثًث ً ٍض ثَضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

َقزص عغهض Aٟايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜٛ ٞافٌ خضم ٚقف إطالم ايٓاص ٜٓٚفش عًُٝات
عغهض ١ٜعضض

[/02ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح :
ًىث٘پ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم لٌٴه ټ٩مٽٌز وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم
ثٖضصفور ،ـٌغ نٱي ؼٌٖ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ومٌشَٴصه ثټٌىٿ ٍـٱج ً مّنىهث ً خجِضټٌجس ثټّ٩ٹًٌز
وثٖضوً٨جس خجشؽجه منٱي ثټ١ىثٻ ـ ـٌ.ٛ
وىٸٌ مٙوً ّ٨ٹٌي ٍض ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ومٌشَٴصه نٱيوث ٍـٱج ً مّنىهث ً خ٭١جء ؼىي ٸعٌٲ ٍض منٱي ثټ١ىثٻ ـ ـٌ ..ٛمٕريث ً إٗض
أن أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز شٙووث ټٽَـٲ وأټفٵىث خؽنىه ثټ٩ووثن ومٌشَٴصه لّجبٌٸدرير
ٍض ثْضًوؿ وثټ٩صجه.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٌشَٴصه ټم ً٩ريوث إُ٨ضن ثْضمم ثٖضصفور وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً
أي ثهصمجٿ وټم شصىٴٲ ٠جبٌثشهم وَض ًثؼمجس ٘ىثًًمهم أو موثٰ٩هم ٨ن ٴٙٲ ثْضًثيض ثټٌمنٌز،
وثِصهوثٯ منجٍٻ ثٖضىث٠نني وٴٌثهم ومَثً٨هم وثټٌ١ٳ ثټ٩جمز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ عًغً َٔ ١ايػاصات عًَٓ ٢اطل اؾزعإ مبأصب

[/02ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجټؽو٨جن مفجٰ٥ز
مأًح ٍض لٌٳ مصىث٘پ ٔضُ٨ضن وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً.
وأٰجهس مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أٸعٌ من ٨رش ٬جًثس
٘٨ض مّ٩ٹٌ ثٖضجُ ونٵ١ز ـٽفُضن خجټؽو٨جن ٔضِنجه ٍـٲ ټٽمٌشَٴز خئشؽجه ثٖضّ٩ٹٌ ،ٸمج ٔن
ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضموًر خجټؽو٨جن.

يوميات العــدوان

ًَٝ 89اص رٚالص خغا٥ض ايكطاع ايغٝاس ٞايُٝين دضا ٤ايعزٚإ ست ٢أغغطػ املامٞ

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٸٕٲ شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن وٍثًر ثټٌّجـز أن لّجبٌ ثټٵ١ج ٧ثټٌّجـٍ ٍض ثټٌمن ؼٌثء ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وثټفٙجً خٽ٭ض  84مٽٌجً هوَضً ـصى أ ْ١ّ٬ثٖضجيضٍ ،ض ـني لرس نفى ًخ٪
مٽٌىن ٨جمپ ٍض ممصٽٲ مؽجَضس ثټ٩مپ ثټٌّجـٍ أ٨مجټهم.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ ثټيي ـٙٽض ٨ٽٌه وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵ١ج ٧ثټٌّجـٍ ٍض ثټٌمن ٔهو
شفوًجس ٸدرير نصٌؽز ثټ٩ووثن وثټفٙجً ثٖضٱٌو٘٨ ٛض ثټدُضه شمعٽض ٍض ثِصهوثٯ وشومري ثٖضنٕآس
وثٖضىثٴ ٪وثٖضَثًثس وثٖضون وثټٵٌي ثټٌّجـٌز وثټصجًًمٌز وثْضظًٌز ،وشومري وشىٴٲ ثټٹعري من
ثَضِصعمجًثس ثټٌّجـٌز ثټى٠نٌز وثټٌ٩خٌز وثټووټٌز ٍض ثٖضؽجٻ ثټٌّجـٍ ،وثِصهوثٯ ثټدنى ثټصفصٌز
وثټمومٌز ثَضِجٌِز ٍض ثټدُضه ،وشىٴٲ ثټفٌٸز ثټٌّجـٌز ثټىثٰور ټٽٌمن خٕٹپ ٸجمپ.
وخني ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن شّدذ ٍض ثنصٕجً ثټد١جټز ولٌوػ ـىثذ  ًخ ٪مٽٌىن ٔم٨ ٚن ثټ٩مپ
ممن ٸجنىث ً٩مٽىن ٍض ممصٽٲ مؽجَضس ثټ٩مپ ثټٌّجـٍ ٬جټدٌصهم ٍض مؽجٻ ثټنٵپ ثټٌّجـٍ ومنٕآس
ثټ٩١جٿ وثټرشثح وثٔضًىثء مني خوء ثټ٩ووثن ٍض مجًُ ثٖضجيضُٰٝ ،ض ً ٨ن ٰٵوثن أرسهم ٖضٙجهً
هلٽهج ثټٌبٌم  ،ـٌغ ٸجن ثټٱٌه ثټ٩جمپ ً٩ىٻ نفى أًخ٩ز أٔمجٗ ٸأٴپ شٵوًٌ خمصىِ ٢هلپ
نفى  851-811هوَضً ٔهًٌجً.
وأوٜق ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩ووثن شّدذ ٍض شىٴٲ ثټ٩مپ ٍض أٸعٌ من نفى  85أټٲ منٕأر ٌِجـٌز ٸدرير
ومصىِ١ز و٘٭رير من منٕآس ثټ٩١جٿ وثټرشثح وثٔضًىثء وثټّٱٌ وثټنٵپ وثټصنَر وثټرتٌٰز
وثَضشٙجٻ وثټصٱىًؾ ثټٌّجـٍ ٘٨ض ثمصوثه ثټرتثح ثټى٠نٍُٰٝ ،ضً ٨ن م٭جهًر ثټٹعري من ثټمربثس
ثټٌّجـٌز إٗض لجًػ ثټدُضه.
ووٰٶ وٍثًر ثټٌّجـزٰ ،جن ثټ٩ووثن شّدذ ٍض شومري وشىٴٲ ثټ٩مپ ٍض نفى  461مىٴ٩ج ً ومَثًث ً
ومنٕأر ٌِجـٌز وشجًًمٌز وأظًٌز خٕٹپ ٸجمپ وؼَبٍٍ ،ض ـني أهس ٬جًثس شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټصٍ
ثِصهوٰض ثٖضىثٴ ٪ثټٌّجـٌز وثټصجًًمٌز وثْضظًٌز ثٖضىؼىهر ٍض ثٖضون وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ثٖضٹص٥ز
خجٖضونٌني إٗض ثِصٕهجه مج نّدصه 84خجٖضجبز من ثؼمجذ  ٨وه ثټٕهوثء ،خمج ٌٰهج شٽٺ ثٖضّؽٽز ٜمن
ٴجبمز ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ ثَضنّجنٍ ثټصجخٖ ٪ضن٥مز ثټٌىنّٹى أخٌٍهج موًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز وٍخٌو
ثټصجًًمٌز و٬ريهج من ثٖضون وثټٵٌي وثْضـٌجء ثٖضٹص٥ز خجټّٹجن ٍض ٸپ من ٘٩ور وـؽز وثټفوًور
وش َ٩و٨ون ومأًح.
إٗض ىټٺ أوٜق مٙوً مّؤوٻ خىٍثًر ثټٌّجـز ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
ثټٌّجـز وثَضٴصٙجه ثټى٠نٍ شٹدو ثټٹعري من ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر و٬ري ثٖضدجرشر ثټصٍ ً٩ٙذ شٵوًٌهج
وـرصهج ،وهٍ شصؽجوٍ مٽٌجًثس ثټووَضًثس منهج مج خني نفى  911مٽٌىن إٗض  8مٽٌجً هوَضً
ٸمّجبٌ ِنىًز مدجرشر ټ٩جبوثس ثټٌّجـز ثټٌمنٌز وٰٶ شٵجًًٌ وٍثًر ثټٌّجـز وـىثذ   8مٽٌىن
وِ 444جبفج ً ٸمصىِ ٢ثټٵووٿ ثټٌّجـٍ ثټّنىي ټٽٌمن.

يوميات العــدوان

وأٌ٨ح ثٖضّؤوٻ ٨ن أمٽه ٍض شٝجٌٰ ؼهىه من٥مجس ثٖضؽصم ٪ثٖضونٍ وثٖضن٥مجس ثټووټٌز ثٖض٩نٌز
خجټٌّجـز وثټرتثط ثټفٝجًي وثٔضنّجنٍ خجشؽجه ثټفٱج٘٨ ٣ض هيه ثٖضىثٴ ٪وثټٝ٭٘٨ ٢ض ثټ٩ووثن
خئًٵجٯ ثَضِصهوثٯ ثٖضص٩مو ټٽمىثٴ ٪ثټٌّجـٌز وثټصجًًمٌز وثْضظًٌز وشؽنٌدهج خمىؼذ ثٖض٩جهوثس
وثٖضىثظٌٶ ثټووټٌز ټُضِصهوثٯ ثٖضدجرش وىټٺ خج٨صدجًهج مٽٹج ً ټٕضنّجنٌز ؼم٩جء وټٌّض ټٽٌمن
ٰفّذ.

ْاطل ايكٛات املغًش A١أنجض َٔ  :77خضم يٛقف إطالم ايٓاص َٔ قبٌ ايعزٚإ ايغعٛرٟ
َٚضتظقت٘

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
أٸو ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز ثټ٩مٌو ثټٌٸن رشٯ ٬جټذ ټٵمجن ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ومٌشَٴصه ٍض لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم ثٖضصفور مني ثټعُضظجء ثٖضجيض.
وأوٜق ثټ٩مٌو ټٵمجن ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثلرتٳ وٴٲ
إُ٠ضٳ ثټنجً من لُضٻ ثِصمٌثً ٬جًثس ٠ريثنه ٘٨ض ممصٽٲ ثٖضفجٰ٥جس ،ٸمج وث٘پ مٌشَٴصه
ث٨صوثءثشهم ٘٨ض مىثٴ ٪ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٍض مأًح وش َ٩وـؽزَ ،ضٰصج ً إٗض أن ٨وه ثټمٌوٳ
ثٖضّؽٽز خٽ٭ض أٸعٌ من  411لٌٳ مني ثټعُضظجء وـصى مّجء ثټممٌْ.
وأٸو أن ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ټن ًٵٱىث مٹصىٍض ثْضًوي أمجٿ هيث ثټصٌ٩ٙو وثَض٨صوثءثس
وثټمٌوٴجس ثټصٍ ًٵىٿ خهج ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٌشَٴصه ؼىث ً وخٌث ً وخفٌثً.
ّ
وخني ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٽٵىثس ثٖضّٽفز أن ثټؽٌٖ وأخ١جٻ ثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز ٍض مفجٰ٥ز ـؽز شٙووث
ٖضفجوَضس مٌشَٴز ثټ٩ووثن خجشؽجه مٌوي ومنٱي ثټ١ىثٻ – ـٌ ٛخمّجنور ثټ١ريثن وثټٵٙٲ
ثټٙجًولٍ ثٖضٹعٲ وإٰٔٽىث هيه ثٖضفجوَضس مج أؼرب ثٖضٌشَٴز ٘٨ض ثَضنٹّجً وثټهٌح ممٽٱني وًثءهم
ٴص٘ض خجٖضةجس ولّجبٌ ٸدرير ٍض ثټ٩صجه.

ايعزٚإ ايغعٛرَٚ ٟضتظقت٘ ٜٛافً ٕٛخضم ٚقف إطالم ايٓاص ايش ٟأعًٓت٘ األَِ املتشز٠

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ شفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ومٌشَٴصه لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم ثٖضصفور خوءث ً
من ثټعُضظجء ثٖضجيض من لُضٻ ثِصمٌثً ٠ريثن ثټ٩ووثن ٍض ٔن ثټ٭جًثس ثټؽىًز ٘٨ض ممصٽٲ
مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز وٴٌجٿ مٌشَٴصه خمفجوَضس ټٽصٵوٿ خجشؽجه مىثٴ ٪ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز
ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح وش َ٩و٬ريهج.
وأوٜق مٙوً ّ٨ٹٌي مّؤوٻ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن
٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًنز ثټٌخى٨ز خّ٩ري وثِصمٌثً ثټصفٽٌٶ ثٖضّصمٌ ٍض ِمجء موًًٌز خٌفجن خٕدىر
وثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء موًًٌز همض وثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجوًر ټهج خمفجٰ٥ز ثټٝجټ.٪

يوميات العــدوان

وأٔجً إٗض أن مٌشَٴز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي خمأًح ـجوټىث ظُضط مٌثس ثټصٵوٿ خجشؽجه من١ٵز ثٖضجُ ٍض
ثټؽو٨جن وِ ٢شفٽٌٶ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ إٜجٰز إٗض ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض وثهي
ثټفٽٌٽني ومن١ٵز ثټؽو٨جن خجټصَثمن م ٪ٴٙٲ ٘جًولٍ وموٰ ٍ٩ټٽمٌشَٴز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
ٍض رصوثؿ.
وٍض ـؽز أٸو ثٖضٙوً ثِصمٌثً ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ٔن ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض من١ٵز
ـٌ ٛخجټصَثمن م ٪ٴٙٲ موٌٰ٩ز ثټ٩ووثن ټًٌ١ٶ ثٖضُضـٌ ٦ـٌ ٛثټىث٘ٽز خني مفجٰ٥صٍ
٘٩ور وـؽزَ ..ضٰصج ً إٗض أن مٌشَٴز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ـجوټىث ثټَـٲ ٘٨ض منٱي ثټ١ىثٻ خفٌٛ
وخٕٹپ مٹعٲ ـٌغ شٙوي ټهم أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز وإٰٔٽىث ثټَـٲ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وث٘پ ٔن ٬جًثشه ثټؽىًز ٘٨ض منج٠ٶ
مصٱٌٳ خمفجٰ٥ز ش َ٩ـٌغ ثِصهوٯ ؼدپ ثټ٩يل ٍض ثټفىخجن ومن١ٵز ثټ٩مٌي خيخجح وأټٵى خٵنجخپ
ٜىبٌز ٍض ِمجء من١ٵز ثټؽفمٽٌز ٸمج ـٽٶ خ٩ٽى منمٱٍ ٞض ِمجء موًنز ش.َ٩
وأٸو ثٖضٙوً أن ثټ٭َثر ومٌشَٴز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصمٌوث ٍض لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً
ٍض ممصٽٲ ثٖضنج٠ٶ خمفجٰ٥ز ش َ٩ـٌغ ـجوټىث ثټصٵوٿ خجشؽجه ثټؽجم٩ز خموًنز ش َ٩ومفجوټز
ألٌي شؽجه معٽغ نؽو ٴٌّم ٰصٙوي ټهم أخ١جٻ ثټؽٌٖ وثټٽؽجن ثټٕ٩دٌز وٸرسوث هيه ثټَـىٰجس
مٹدوًن ثټٵىثس ثټ٭جًٍز وثٖضٌشَٴز لّجبٌ ٰجهـز ٍض ثْضًوثؿ وثټ٩صجه خٌنهم ٨وه من مٌشَٴز خُضٷ
ووشٌ أخٌٍهم ثٖضٌشَٳ ثٔضً١جذ  أخٌصٍ ٸجًخىنٍ وثٖضٌشَٳ ثټؽنىح أًٌٰٵٍ مجٍوټى ٸنٌجشٍ وثٖضٌشَٴز
ثْضمًٌٹٍ من أ٘پ خجٸّصجنٍ ؼجوًو ثټ١جٯ لجن وثٖضٌشَٳ ثټٌثونوي ٘مىبٌپ خًٌدىشجشجنج.

اصتفاع سق ١ًٝمشاٜا فظص ٠ايعزٚإ مبٓطك ١نٓ ٢مبزٜض ١ٜايقفضا ٤بقعز ٠إىل  9:ؽٗٝزاً

[/00ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٔهوثء مؽًَر ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم خمن١ٵز ٸنى خموًًٌز
ثټٙٱٌثء مفجٰ٥ز ٘٩ور إٗض ٔ 44هٌوث ً ولمّز ؼٌـى.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن ٨دو هللا ثٖضٌ١ي مج أهي إٗض ثِصٕهجه أرسشه ثٖضٹىنز
من أًخ٩ز أٔمجٗ ٸٽهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأٔجً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٨جه ټٌٕن ٬جًر ألٌي مّصهوٰج ً ثٖضّ٩ٱني مج أهي إٗض ثِصٕهجه أٸعٌ من
 89مىث٠نج ً خٌنهم أ٠ٱجٻ.
إٗض ىټٺ أٌ٘ذ مىث٠نجن ثظنجن من أخنجء مٌثن ؼٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵىهًز من ممٽٱجس ثټ٩ووثن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜايطٝاٍ بقٓعاٚ ٤رنضم قضاص ٚقف إطالم ايٓاص

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جءٍ ،ض
لٌٳ وثٜق ټىٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض من١ٵز
ثټٌ٩ٴىح مج أهي إٗض إـوثط أرضثً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل مبشافظ ١تعظ

[/00ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض منج٠ٶ
خمفجٰ٥ز شٍ َ٩ض لٌٳ ټىٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم ثٖضصفور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ٘٨ض
ؼدپ ثټُ٩ض خجټفىخجن وثِصهوٯ مدنى ثٖضؽٽْ ثٖضفيل ثټٵوًم ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني ٍض ثٖضمج خ٩وه من
ثټ٭جًثس.

ايعز ٚايغعٛرٜٛ ٟافٌ ققف٘ ايقاصٚخٚ ٞاملزفع ٞباػآَ ٙاطل َتفضق ١مبزٜض ١ٜصاطح

[/00ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ًىث٘پ ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٱه ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩خجشؽجه منج٠ٶ مصٱٌٴز من ثٖضوًًٌجس
ثټفووهًز خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أوٜق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ٴٙٲ ٨وهث ً من
ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ًثٍؿ و٬مٌ خجټٙىثًًن وثٖضوٌٰ٩ز مّصهوٰج ً مَثً ٧ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم
وثټم١ى ٟثټ٩جمز ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ټم ًصىٴٲ م١ٽٵج ً ٨ن ٴٙٲ ؼمٌ ٪ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز ٍض
ثٖضفجٰ٥ز مّصمومج ً ـصى ثْضِٽفز ثٖضفٌمز هوټٌج ً من ٨نٵىهًز وثنٕ١جًًز و٬ريهجَ..ضٰصج ً إٗض أن
ثټ٩ووثن ټم ًصٵٌو ثُ٠ضٴج خئُ٨ضن ثْضمم ثٖضصفور وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً.

َقزص أَين Aايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ خضم ٚقف إطالم ايٓاص يف عز ٠قافظات

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء -طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ إن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي وث٘پ ٠ىثٻ ًىٿ أمْ ثټؽم٩ز لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً
ثټيي ه٨ض ثْضمم ثٖضصفور ټدوبه ثټعُضظجء ثٖضجيض.

يوميات العــدوان

وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِض
٬جًثس ٘٨ض ؼدپ ثټٕدٹز خموًًٌز ـريثن مفجٰ٥ز ـؽز ،وِٽّٽز ٬جًثس ثِصهوٰض موًًٌز ـٌ،ٛ
خجٔضٜجٰز إٗض شفٽٌٶ مٹعٲ ٍض أؼىثء مفجٰ٥ز مأًح.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټٽفٌز وؼًٌَر ٨ٵدجن خمفجٰ٥ز
ثټفوًور ،وثِصهوٯ من١ٵز ثټرشًؽز خمفجٰ٥ز ټفؾ خ٩ور ٬جًثس.

اعتؾٗار ٚافابَٛ = ١اطٓني يف غاص ٠يًعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢طكَ ١ضاّ بشَاص

[/02ديظمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض من١ٵز مٌثٿ خمفجٰ٥ز ىمجً
شىثُ٘ضً ټمٌوٴجس وٴٲ ثُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثَضمم ثٖضصفور.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ظُضظز مىث٠نني ثِصٕهووث وأٌ٘ذ ظُضظز
آلٌون خؽٌثؿ ؼٌثء ثټ٭جًر ثټصٍ ثِصهوٰض من١ٵز مٌثٿ ٍض موًًٌز مٌٱ٩ز ٨نْ.

طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ خضم ٚقف إطالم ايٓاص ٜٚؾٔ أصبع غاصات عًُٖ ٢زإ

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ؤن أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض
موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض من١ٵز
ُٜض ،٧مج أهي إٗض إـوثط أرضثً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ خضم ٚقف إطالم ايٓاص ٜٚؾٔ غاصات عً ٢عزر َٔ احملافظات

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم ثٖضصفور ،ـٌغ
ٔن ثټٌىٿ ٬جًثس ٘٨ض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس مج أهي إٗض ثِصٕهجه وؼٌؿ ٨وه من ثٖضىث٠نني وشومري
ثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٨وهث ً
من ثټ٭جًثس ٘٨ض منجٍٻ مىث٠نني ٍض من١ٵز ثټمىلز خجټفوًور ومن١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً
مفجٰ٥ز ٘٩ور أهس إٗض شومري ثٖضنجٍٻ وشرضً منجٍٻ ألٌي.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض ٔجً ٧ثْضًخ٩ني
ومفُضس شؽجًًز ٍض ثٖض١جً ثټٵوًم خمفجٰ٥ز ش َ٩ومٱٌٳ ثټؽىٯ مأًح وموًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ دنزر خضٚقات٘ يٛقف اطالم ايٓاص ٜٚعاٚر اعتٗزاف َزٜضُٖ ١ٜزإ بقٓعا٤

[/02ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ لٌوٴجشه ټىٴٲ ثُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي ه٨ض ثټٌه ثْضمم ثٖضصفور
و٨جوه ثِصهوثٯ موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ
ؼوه مّجء ثټٌىٿ ثِصهوثٯ من١ٵز ُٜض ٧هموثن خ٭جًر ؼوًور خ٩و أًخ٬ ٪جًثس ٔنهج ثټ١ريثن
ثٖضص٭٘٨ ٌُ١ض نٱْ ثٖضن١ٵز ٨رص ثټٌىٿ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟكقف َٓظٍ يف سٛصٚص مبٝفع ١عٓػ بشَاص

[/02ديظمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ىمجً مّصهوٰج ً من١ٵز ـىًوً
خموًًٌز مٌٱ٩ز ٨نْ.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ىمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ ثټٌىٿ منَٻ مىث٠ن ٍض من١ٵز ـىًوً موًًٌز مٌٱ٩ز ٨نْ مج أهي ثٗض شهوٿ
ثٖضنَٻ وشرضً ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َزٜضَٓ ١ٜاخ ١مبشافظ ١فٓعا٤

[/61ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًر ؼىًز ٘٨ض موًًٌز منجلز خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثٖضصّٽ٢
ٴجٿ خٕن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز خجح خجـپ ممج أهي إٗض إـوثط أرضثً ٍض ثٖضّجٸن ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ خضم ٚقف إطالم ايٓاص ٜٚغتٗزف َزٜض ١ٜايطٝاٍ مبشافظ١
فٓعا٤

[/61ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ لٌٳ وٴٲ إُ٠ضٳ ثټنجً ثټيي أ٨ٽنصه ثْضمم ثٖضصفور
وثِصهوٯ موًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
من١ٵز ثټٌ٩ٴىح خعُضط ٬جًثس ممج أهي إٗض أرضثً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف بغًغً ١غاصات َزٜضٜيت خٛالٕ ٚبين َطض مبشافظ ١فٓعا٤

[/61ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من
موًًٌصٍ لىَضن وخنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض
ٴًٌصٍ ـُضٻ وًًٕجن ٍض من١ٵز ثٖضٙن٩ز ،و٬جًر ٘٨ض مٙن ٪ثټّىثًي ټٽؽٽىه ٍض من١ٵز مٌّذ ٍض
خنٍ م ٌ١مج أهي ثٗض شىٴٲ ثٖضٙن٨ ٪ن ثټ٩مپ.

اعتؾٗار مخػ ْغا ٤يف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢ظٍ َٛاطٔ مبزٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/61ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس لمْ نّجء خٵٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ منَٻ مىث٠ن
خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منَٻ مىث٠ن
خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمْ نّجء وشومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ وشٽٲ ؼمٌ ٪مفصىًجشه.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َزٜض ١ٜايطٝاٍ مبشافظ ١فٓعا٤

[/61ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٘٨ض موًًٌز ثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٭جًر ثِصهوٰض خٌػ ثَضشٙجَضس
ٍض من١ٵز خٌ٭جن خجٖضوًًٌز ممج أهي إٗض شومريه ولٌوؼه ٨ن ثټ٩مپ.

ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف٘ اؾٚ ٟٛايقاصٚخ ٞعً ٢املٓاطل اؿزٚر ١ٜبقعز٠

[/61ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٴٙٱه ثټؽىي وثټٙجًولٍ ٘٨ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز
من ثټ٭جًثس ثِصهوٰض أمجٸن مصٱٌٴز من موًًٌز ٔوث ثټفووهًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ٴٙٲ موًًٌصٍ ثټ٥جهٌ ؤوث خأٸعٌ من ٘ 21جًولج ً مّصهوٰج ً
ثټٌ١ٴجس ثټ٩جمز وثٖضَثً ٧ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني هون ثٔضٔجًر إٗض ـووط إ٘جخجس خرشًز ٍض ٘ٱىٯ
ثٖضىث٠نني.

يوميات العــدوان

= ؽٗزاٚ ٤عؾضات اؾضس ٢يف فظص ٠دزٜز ٠يطريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟع ٞايؾٗزا ٤مبز١ٜٓ
اؿزٜز٠

[/60ديظمرب ]6102/الحديدة – طتأنح:
ثِصٕهو  6مىث٠نني خٌنهم أ٠ٱجٻ وأٌ٘ذ ثټ٩رشثس ٍض ـٌٙٽز أوټٌز ٖضؽًَر ؼوًور أًشٹدهج
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٍض ـٍ ثټٕهوثء ٍض موًًٌز ثټفجذ  خمفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً ٠دٍ خمفجٰ٥ز ثټفوًور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
خ٭جًر ـٍ ثټٕهوثء ثټٕ٩دٍ خموًًٌز ثټفجذ  مومٌث ً أًخ٩ز منجٍٻ خٕٹپ ٸيل ،خجٔضٜجٰز إٗض شرضً
٨وه من ثٖضنجٍٻ ثْضلٌي ٍض ثټفٍ.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢طك ١ايعضقٛب مبزٜض ١ٜخٛالٕ

[/60ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز لىَضن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظمجن ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز ثټٌ٩ٴىح ،مج أهي إٗض إـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز ومٌث ٍ٨ثْض٬نجٿ.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف ؽبه ١االتقاالت ظبٌ عِٓ مبزٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/60ديظمرب ]6102/صعدة ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔدٹز ثَضشٙجَضس خموًًٌز ِفجً خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس مّصهوٰج ً ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض ؼدپ ٨نم خموًًٌز ِفجً.
وأٔجً ثٖضٙوً ثٗض أن ثټ٭جًثس ثټصٍ ثِصهوٰض ٔدٹز ثَضشٙجَضس همٌس أؼَثء ٸدرير منهجَ ..ضٰصج ً إٗض
أن ثټ٩وو همٌ ٨رشثس ثٖضف١جس ثټصجخ٩ز ټُضشٙجَضس ٍض أ٬ٽذ موًًٌجس ٘٩ور مفجوَض ً َ٨ٻ ثٖضفجٰ٥ز
٨ن خٵٌز مفجٰ٥جس ثټؽمهىًًز.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ؼىًز ٘٨ض من١ٵز آٻ
ثټفمج ٍ٠خموًًٌز مؽَ خجٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

تٛافٌ غاصات طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟعًَٓ ٢اطل َتفضق ١يف كتًف قافظات اؾُٗٛص١ٜ

[/60ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوثٰه ٖضنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز خٕن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټصٍ أهس إٗض شومري ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز ومنجٍٻ ثٖضىث٠نني
وممصٽٹجشهم.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم
ٔن ٬جًثس ثِصهوٰض مّؽوث ً ومف١ز خموًًٌز خجؼپ وؼدپ ثٖضٽق خموًًٌز ثټٽفٌز وثټم ٢ثټّجـيل.
وٍض مفجٰ٥ز ٘٩ور أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ منَٻ أـو
ثٖضىث٠نني خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمْ نّجء ،ؤن ٠ريثن ثټ٩ووثن ِٽّٽز ٬جًثس
٘٨ض موًًٌز ٔوث ثټفووهًز ،ٸمج ثِصهوٯ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي موًًٌجس ثټ٥جهٌ ؤوثء وخجٴم خأٸعٌ
من ٘ 21جًولجً.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ من١ٵز ثټنهوًن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء إٜجٰز
إٗض شومري أخٌثػ ؤدٹز ثٔضشٙجَضس ٍض خنٍ ِفجٿ خمىَضن ثټٌ١جٻ ومن١ٵز خًٌو منجلز وثِصهوٯ
ممَنج ً شجخ٩ج ً ٖضٙجن ٪ثټّىثًي ٍض خنٍ م ٌ١و٬جًثس ٘٨ض من١ٵز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وخني ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ش َ٩مّصهوٰج ً مٱٌٳ
ثٖضمج ومنَٻ أـو ثٖضىث٠نني خجٖضوًًٌز ،ٸمج ٔن ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض موًنز ـٌ ٛوؼدپ أخىثټنجً
خفؽز وثِصهوٯ مٌوي خمفجٰ٥ز ـؽز خٵٙٲ موٰ ٍ٩وشفٽٌٶ مٹعٲ ټٽ١ريثن ثټفٌخٍ.

اعتؾٗار َٛاطٔ إثض غاص ٠يطا٥ض ٠بز ٕٚطٝاص عً ٢قطٚ ١قٛر ببٝشإ بؾب٠ٛ

[/66ديظمرب ]6102/مأزب ـ طتأنح:
أِصٕهو مىث٠ن وأٌ٘ذ آلٌون إظٌ ٬جًر ټ١جبٌر خوون ٌ٠جً ٘٨ض مف١ز وٴىه خموًًٌز خٌفجن
ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز ٔدىر.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠جبٌر خوون ٌ٠جً ثِصهوٰض خ٭جًر مف١ز
ٴٕىثن ټٽمفٌوٴجس ٍض من١ٵز ثټ٩ٽٌج خدٌفجن ،مج أهي إٗض إـرتثٴهج وثِصٕهجه مىث٠ن وإ٘جخز ثظنني
آلًٌن.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر شّددض ٍض شرضً ٨وه من ثٖضفُضس ثټصؽجًًز ثٖضؽجوًر ټٽمف١ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞغتٗزف ب٦ض َٝا ٙمبزٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/66ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثٔضؼٌثمٍ خرئ مٌجه خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًر خرئ
مٌجه خمن١ٵز خٹٌپ خموًًٌز ًثٍؿ مفوظج ً أرضثًث ً خجټدرئ ومَثً ٧ثٖضىث٠نني.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًر ألٌي ٘٨ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿَ..ضٰصج ً
إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٬مٌ ثټفووهًز شٌٜ٩ض ټٵٙٲ ٘جًولٍ ِ٩ىهي.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َعٗز ايتعً ِٝاملٗين مبزٜض ١ٜبادٌ

[/66ديظمرب ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خجؼپ خمفجٰ٥ز
ثټفوًور مّصهوٰج ً م٩هو ثټص٩ٽٌم ثٖضهنٍ خجٖضوًنز.
وىٸٌ مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټٵٙٲ ثِصهوٯ هنجؼٌ ثټىًٓ ثټصجخ٩ز
ټٽم٩هو ومدجنٌه ثټمج٘ز خجټصوًًذ.
وأوٜق ثٖضٙوً أن ثٖض٩هو ثټيي ًصد ٪وٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ وثټصوًًذ ثٖضهنٍ مج ًَثٻ ٴٌو ثٔضنٕجء ،إَض
أنه ټم ًّٽم من ٘ىثًًن ثټ٩ووثن ثټصٍ شّصهوٯ ثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ممصٽٲ ثټٵ١ج٨جس.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞغتٗزف َظاصع املٛاطٓني يف َٓطك ١اؾض عذ ١بأصبع
غاصات

[/66ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټؽٌ خموًًٌز
٨دْ مفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثَضؼٌثمٍ ثِصهوٯ خ٭جًثشه ثِضظمز مَثً ٧ثٖضىث٠نني ..مؤٸوث ً ٨وٿ شٽٵٍ ثټ٭ٌٰز أي
خُض٬جس ٨ن وٴىٜ ٧فجًج خرشًز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل َتفضق ١بتعظ

[/66ديظمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِٽّٽز
٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټٌثهور ومن١ٵز ـٌٱجن ،ٸمج ثِصهوٯ خ٩رش ٬جًثس من١ٵز ثټٵدٌ١ز ولمْ
٬جًثس من١ٵز ثټرشًؽز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خعمجن ٬جًثس ٸٽٌز ثٖضؽصم ٪خجټهؽٌ من١ٵز ثټٵدٌ١ز
مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ وهٍ ثټٹٽٌز ثټىـٌور خجٖضن١ٵز وٸجنض ِٹن ټٽنجٍـني ،ٸمج ثِصهوٰض
٬جًثس ثټ٩ووثن ثټّٹن ثټٵوًم ټٽٹٽٌزٌٰ ،مج َض شَثٻ أرسشجن من ثټنجٍـني شفض ثْضنٵج.ٛ

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض ٴًٌز ثټم١ىر أٌ٨وٳ وثٖض٩هو ثټٙنج ٍ٨وثٖضهنٍ ٍض
من١ٵز ـٌٱجن خص ،َ٩ٸمج ٔن أًٝج ً ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټرشًؽز.
وىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خّٽّٽز من ثټ٭جًثس من١ٵز وثـؽز ٍض موًًٌز ىخجح
وأټٵى ٴنجخپ ٨نٵىهًز ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠ن وؼٌؿ ثټ٩رشثس.

اعتؾٗار < َٛاطٓني ٚإفاب = ١آخض ٜٔيف غاص ٠يطريإ ايعزٚإ عًَٓ ٢ظٍ َٛاطٔ مبزٜض١ٜ
ايقفضا ٤بقعز٠

[/66ديظمرب ]6102/صعدة – طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني وؼٌؿ ِصز آلٌون إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثټ٭جٔم ثِصهوٰض منَٻ مىث٠ن خموًًٌز ثټٙٱٌثء خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ٔن ٬جًر ؼىًز مّصهوٰج ً منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خمن١ٵز نٕىً خمفجٰ٥ز ٘٩ور مج أهي إٗض
ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني وإ٘جخز ِصز آلًٌن خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞؾٔ غاصتني عً ٢مالع ُٖزإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/60ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًشني
من١ٵز ُٜض ٧ممج أهي إٗض أرضثً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

اعتؾٗار أعض ٠بهاًَٗا يف ققف يطريإ ايعزٚإ مبزٜض ١ٜنتاف بقعز٠

[/60ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهوس أرسر خأٸمٽهج ٍض ٴٙٲ ټ١ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض أـو منجٍٻ ثٖضىث٠نني
خموًًٌز ٸصجٯ خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ/دأ /أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٴٙٲ
منَٻ ثٖضىث٠ن ٨دو ثټٹًٌم ـمىه ثټَ٩ي خٵًٌز ثټمنٶ أمٽق خموًًٌز ٸصجٯ ممج أهي إٗض ثِصٕهجه
أٌٰثه أرسشه خجټٹجمپ.

طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟتزَض فُعاً اعتٗالنٝاً يف تعظ

[/60ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
همٌس ٬جًر وـٌٕز ٔنصهج ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ مؽم٩ج ً ثِصهُضٸٌج ً ٍض
من١ٵز ثټفىخجن خمفجٰ٥ز ش َ٩خ٩و ثِصهوثٰه خ٩ور ٘ىثًًن.

يوميات العــدوان

وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خص َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ٔنض
ثټٌىٿ ٬جًر ثِصهوٰض مؽم ٪ثټ٩جبٽز ثٔضِصهُضٸٍ ثٖضصمٍ ٚٙض خٌ ٪وشّىًٶ ثٖضىثه ثټ٭يثبٌز
وثَضِصهُضٸٌز ٍض من١ٵز ثټفىخجن وثټيي ٸجن ٠ىً ثټصؽهٌَ َضٰصصجـه ًِمٌج ً خ٩و أًجٿ ،مٕريث ً إٗض أن
ثټ٭جًر أِٱٌس ٨ن شومري ثٖضؽم ٪خجټٹجمپ من هون وٴىٜ ٧فجًج.

اعتؾٗار ٚإفابَٛ 89 ١اطٓاً باْفذاص قٓبً ١عٓكٛر ١ٜيف عٛم آٍ عُاص مبزٜض ١ٜايقفضا٤
بقعز٠

[/60ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن ثظنجن وأٌ٘ذ ٨رشر آلٌون خجنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵىهًز ٍض ِىٳ آٻ ٨مجً خموًًٌز
ثټٙٱٌثء خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٴندٽز ٨نٵىهًز من ممٽٱجس ثټ٩ووثن
ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثنٱؽٌس خّىٳ آٻ ٨مجً خموًًٌز ثټٙٱٌثء مج أهي إٗض ثِصٕهجه مىث٠نني
وإ٘جخز ٨رشر آلًٌن خؽٌوؿ ممصٽٱز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩ووثن ٴٙٲ منج٠ٶ مص٩وهر خمفجٰ٥ز ٘٩ور خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز
هوټٌجً.

اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب ١آخض يف ققف طريإ ايعزٚإ َٓٝا ٤اؿ ١ُٝمبزٜض ١ٜاـٛخ١

[/60ديظمرب ]6102/الحديدة  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ٴٙٱه مٌنجء ثټفٌمز موًًٌز ثټمىلز مفجٰ٥ز
ثټفوًور مّصهوٰج ً ٔجـنز نٵپ ،مج أهي إٗض وٰجر ِجبٶ ثټٕجـنز وإ٘جخز آلٌ.
وىٸٌ مٙوً ٠دٍ أن ـجټصني و٘ٽصج إٗض مٌٸَ ثټفٌوٳ خهٌةز مّصٕٱى ثټعىًر خجټفوًور ؼٌثء
ثټٵٙٲ ،إـوثهج ـجټز ـٌوٳ  811خجٖضجبز ِجبٶ ثټٕجـنز وًو٨ى مفمو ٨دو ثټؽٽٌپ ثټًًَٵٍ ،شىٍض
٘٨ض ثټٱىً ـجٻ و٘ىټه ثٖضّصٕٱى.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټفجټز ثټعجنٌز ـٌوٳ خنّدز  45خجٖضجبز ټٕجح ًو٨ى ثخٌثهٌم ٨ى ٛهده 88
٨جمجً ،مدٌنج ً أنه شم و٩ٜهج خٵّم ثټٌٴىه خمٌٸَ ثټفٌوٳ خجٖضّصٕٱى ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ وثټ٩نجًز
ثټُضٍمز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عًَٓ ٢طك ١اؾبٌ األعٛر مبزٜض ١ٜسضف عفٝإ بعُضإ

[/60ديظمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټؽدپ ثْضِىه خموًًٌز
ـٌٯ ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) ثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضفىَضس
ومف١جس ثَضشٙجَضس خجټؽدپ ثْضِىه.
وأٔجً إٗض أن ثټ٩ووثن ٸجن ٴو ثِصهوٯ من١ٵز ثټؽدپ ثْضِىه خّٽّٽز ٬جًثس ،منهج ثِصهوثٯ
ثټم ٢ثټٌبٌم  ثټٌثخ ٢خني مفجٰ٥صٍ ٘٩ور و٨مٌثن.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟايػاؽِ ٜؾٔ أصبع غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفظص مبأصب

[/60ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌز مؽًَ ثټصجخ٩ز ٖضفجٰ٥ز مأًح
مّصهوٰج ً منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأوٜفض مٙجهً مفٽٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٘٨ض من١ٵز
ثْضرشثٯ خموًًٌز مؽًَ ،مج أِٱٌ ٨ن شومري منَٻ ثٖضىث٠ن ٨جً ًََ٨ ٞمّ٩ىه وشرضً ٨وهث ً من
ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټهمؽٍ ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټٙٱٌثء و٬جًر ٘٨ض من١ٵز ثټ١٩ٲ هون
شّؽٌپ ٜفجًج.

إفاب ١طفٌ ٚاَضأ ٠يف ققف فاصٚخ ٞععٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/60ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘ذ ٠ٱپ وثمٌأر ٍض ٴٙٲ ټ١جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ منج٠ٶ مصٱٌٴز ثټٌىٿ خموًًٌز
ًثٍؿ مفجٰ٥ز ٘٩ور.
وٴجٻ مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٴٙٱج ً ٘جًولٌج ً ِ٩ىهًج ً ثِصهوٯ
من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض إ٘جخز ٠ٱپ وثمٌأر خؽٌوؿ خٽٌ٭ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ثټؽىًز
مّصهوٰج ً ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خني موًًٌصٍ ثټ٥جهٌ وـٌوثن ،إٜجٰز إٗض ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض من١ٵز
ؼم٩ز خن ٰجٜپ خموًًٌز ـٌوثن مفوظز أرضثًث ً ٸدرير ٍض ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞكقف َٓطك ١ايتًفظ ٕٜٛبايعافُ ١فٓعا٤

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټ٭جٔم ٴٙٱه ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء وثِصهوٯ خّٽّٽز من
ثټ٭جًثس مّجء أمْ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌز ثټعىًر.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثِصهوٯ من١ٵز ثټصٽٱًَىن خ٩ور ٬جًثس ٨نٌٱز وٴنجخپ ٔوًور ثَضنٱؽجً مج أهي إٗض شرضً ٨وه
ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

يوميات العــدوان

وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ أًٝج ً من١ٵز ثْضًٍٴني ٔمجٻ ٘ن٩جء خ٭جًشني.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عؾض غاصات عًَ ٢أصب ٜٚغتٗزف َٓاطٍ َٛاطٓني

[/62ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٨رش ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز
مأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خمأًح ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصهوٯ ٌِجًر
ثٖضَثً ٧نجؼٍ ٨يل لًٌ ،ٚمج أهي إٗض إـرتثٴهج ٍض ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ خموًًٌز ـًٌذ ثټٵٌثمٌٖ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًثس ٘٨ض منَٻ ثٖضىث٠ن مدجًٷ نجرص ثټؽفٌيل
خرصوثؿ ،مج أهي إٗض شومريه وإ٘جخز نؽٽهٍ ،ض ـني همٌس ثټ٭جًثس ثٖض٩جهًز منَٻ ثٖضىث٠ن أـمو
٨يل ههدٌپ خرصوثؿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض من١ٵز ثټ١٩ٲ وثټفؽٌ خموًًٌز
مؽًَ.

ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عً ٢اؾبٌ األعٛر مبزٜض ١ٜسضف عفٝإ بعُضإ

[/62ديظمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ؼوه ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٬جًثشه ثټٌىٿ ٘٨ض من١ٵز ثټؽدپ ثْضِىه خموًًٌز ـٌٯ
ِٱٌجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن أهس إٗض شرضً
ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز وثټمج٘ز خجٖضوًًٌز ومنهج ٔدٹجس ثټٌ١ٳ وثَضشٙجَضس.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض َزصع ١يف َٓطك ١ايطًح بقعز٠

[/62ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم موًِز ٨مجً خن ًجرس ٍض من١ٵز ثټ١ٽق خمفجٰ٥ز
٘٩ور.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ٘٩ور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور
٬جًثس ثِصهوٰض ثٖضوًِز مج أهي إٗض شومريهج خجټٹجمپ.
وأهثن ثٖضٙوً ثِصهوثٯ ثټ٩ووثن ټٽموثًُ وثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز مج ً٩ٹْ ـٵو هوٻ ثټصفجټٲ ٘٨ض
ثټٌمنٌنيَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن همٌ أٸعٌ من  861موًِز وم٩هوث ً خجٖضفجٰ٥ز.

يوميات العــدوان

أنجض َٔ ًَٝاص ٟصٜاٍ خغا٥ض أٚي ١ٝيف َباْ ٞايٓٝابات دضا ٤ايعزٚإ ايغعٛرٟ

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
خٽ٭ض ثټمّجبٌ ثْضوټٌز ٍض مدجنٍ ثټنٌجخجس ثټ٩جمز ٍض ٨وه من ثٖضفجٰ٥جس ؼٌثء ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٘٨ض ثټٌمن أظنني مٽٌجًًن و 74مٽٌىن ًًجٻ.
وأوٜق شٵًٌٌ أوذ  أ٨وه ًٌٰٶ ٴٝجبٍ وٰنٍ خمٹصذ ثټنجبذ ثټ٩جٿ ـٙٽض وٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز
(ِدأ) ٘٨ض نّمز منه ،أن شٽٺ ثټمّجبٌ ثٖضجهًز ثْضوټٌز نصٌؽز ثِصهوثٰهج من ٴدپ ثټ٩ووثن لُضٻ
ثټٱرتر من  46مجًُ وـصى  85هًّمرب ثټؽجًي ،هون ٴٌمز ثٖضٝدى٠جس ثټصٍ ٸجنض مفٌٍر
خممجٍن ثټنٌجخجس.
وأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ  61مىٴ٩ج ً ټٽنٌجخجس ثټ٩جمز ٍض  84مفجٰ٥ز هٍ ش٨ ،َ٩ون،
ٔدىر ،ثټٝجټ ،٪ټفؾ ،أخني٩٘ ،ور ،ـرضمىس ،إح ،ىمجً٨ ،مٌثن ،ثټٝجټ ،٪وثټؽىٯ.
وټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټٱًٌٶ مّصمٌ ٍض ـرص ثْضرضثً ٍض مدجنٍ ثټنٌجخجس ثټصٍ ټم شصمٹن ٌٰٳ
ثټٌ٘و من ثټى٘ىٻ ثټٌهج وٸيث شىظٌٶ أًز أرضثً ٍض ٤پ ثِصمٌثً ثټ٩ووثن ٘٨ض ثټدُضه.

َكتٌ َٗادض ٜٔاثٓني أفاصقٚ ١إفاب ١آخض ٜٔباعتٗزاف فاصٚخ ٞععٛر ٟملزٜض ١ٜؽزا ٤بقعز٠

[/62ديظمرب ]6102/صعدة -طتأنح:
ٴصپ ثظنجن من ثٖضهجؼًٌن ثْضٰجًٴز وأٌ٘ذ ٨وه آلٌ خٵٙٲ ٘جًولٍ ِ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌز
ٔوثء خ٩ٙور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ ٨وهث ً من
ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ٔوثء ثټفووهًز خجټٙىثًًن مج أهي إٗض مٵصپ ثظنني من ثْضٰجًٴز ثٖضهجؼًٌن
وإ٘جخز ٨وه آلٌ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًىث٘پ ٴٙٱه ثټٙجًولٍ وثٖضوٰ٘٨ ٍ٩ض أ٬ٽذ ثٖضنج٠ٶ
ثٖضصٱٌٴز خجٖضوًًٌجس ثټفووهًز مّصهوٰج ً مَثً ٧ثٖضىث٠نني ومنجٍټهم ،إٜجٰز إٗض ثِصهوثٯ ثټٌ١ٴجس
ثټ٩جمز خصٽٺ ثٖضنج٠ٶ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف قافظيت فعزٚ ٠سذ١

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
أوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من
ثټ٭جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ٘٩ور ـٌغ ثِصهوٯ من١ٵز ؼم٩ز خن ٰجٜپ وثِصهوٯ
ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ ثټٌثخ ٢خني موًًٌصٍ ثټ٥جهٌ وـٌوثنَ ..ضٰصج ً إٗض أن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ
خٵٙٲ ٘جًولٍ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ًثٍؿ مج أهي إٗض إ٘جخز ٠ٱپ وثمٌأر خمن١ٵز خنٍ
ٌ٘جؿ خجٖضوًًٌز.

يوميات العــدوان

وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ٔن ِٽّٽز من ثټ٭جًثس ٘٨ض موًًٌز خٹٌپ ثٖضري
وموًًٌز مّصدأ خمفجٰ٥ز ـؽز وٴٙٲ ٘جًولٍ وموٰ ٍ٩مٹعٲ ٘٨ض موًًٌز ـٌ ٛخفؽز.

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف بكٓابٌ قضََ ١زٜضٜيت نتاف ٚباقِ يف فعز٠

[/62ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًثشه ثټؽىًز خٵنجخپ مفٌمز ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز
من موًًٌصٍ ٸصجٯ وخجٴم ٍض مفجٰ٥ز ٘٩وه.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِ/دأ  /أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٴٙٲ من١ٵصٍ آٻ ثټَمجؿ وآٻ ٴٌثه خموًًٌز خجٴم ثټفووهًز خٵنجخپ ٨نٵىهًز مفٌمز.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵصٍ ثټٵم ٪وثټدٵ ٪إٜجٰز إٗض ٴٙٲ
موٰ٘٨ ٍ٩ض ثٖضنج٠ٶ ثټفووهًز خموًًٌز ٸصجٯ ممج أټفٶ أرضث ًً ٸدرير خممصٽٹجس ثٖضىث٠نني
ومَثً٨هم

طا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛر ٟتؾٔ غاصات عً ٢ققض ايؾعب ٚسٝفإ

[/62ديظمرب ]6102/ثعص ـ طتأنح:
٨جوهس ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ثټ٭جٔم ٨رص ثټٌىٿ ٔن ٬جًثشهج ٘٨ض مفجٰ٥ز شَ٩
مّصهوٰز ثٖضدنى ثٖضومٌ ټٵرص ثټٕ٩ذ (ثټٵرص ثټؽمهىًي) رشٴٍ ثٖضوًنز من هون وٴىٜ ٧فجًج.
وٴجٻ مٙوً مّؤوٻ ٍض ثٖضؽٽْ ثٖضفيل خمفجٰ٥ز ش َ٩ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) إن ٠جبٌثس
ثټ٩ووثن ثِصهوٰض خ٩ور ٘ىثًًن ثټٵرص ثټؽمهىًي خ٩و أن ثِصمٌس ٍض ثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء
ثٖضفجٰ٥ز ټ٩ور ِج٨جس ،مٕريث ً إٗض أن ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٰض أًٝج ً منج٠ٶ مصٱٌٴز
ٍض موًًٌز ـٌٱجن ټم شٌ٩ٯ ـٌٙٽز ٜفجًجهج.

طريإ ايعزٚإ ٜزَض عزراً َٔ َٓاطٍ املٛاطٓني مبزٜض ١ٜعشاص بقعز٠

[/62ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
همٌ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثٔضؼٌثمٍ ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًًٌز ِفجً
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
ثټ٭جٔم ٔن أٸعٌ من لمْ ٬جًثس ؼىًز مّصهوٰج ً ٨وهث ً من منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًًٌز ِفجً مج
أهي إٗض شومري ظُضظز منجٍٻ خمن١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ ،إٜجٰز إٗض ٬جًشني ٘٨ض من١ٵصٍ ثٖضهجىً وثْضٍٴىٻ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټ٭جٔم ٴٙٲ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مؽَ خٵنجخپ
٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌجً.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞؾٔ غاصتني عًَ ٢زٜض ١ٜسضض مبشافظ ١سذ١

[/62ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ـٌ ٛمفجٰ٥ز ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثٔضؼٌثمٍ ٔن ٬جًر ٘٨ض معٽغ ٨جهم و٬جًر ألٌي ٔنهج ٘٨ض من١ٵز ثټٕ٩جح
خجٖضوًًٌز.

طريإ ٚبٛاصز ايعزٚإ ايغعٛر ٟتكقف عؾٛاٝ٥اً َٓاطل عهٓ ١ٝيف تعظ

[/60ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ٔن ٬جًثشه ثټٕ٩ىثبٌز ٘٨ض أـٌجء ِٹنٌز ومٌثٰٶ ٍض مون
وٴٌي ثټرشً ٢ثټّجـيل خمفجٰ٥ز ش.َ٩
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ٍض شرصًق ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن
٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز مىٍ ٧ثټّجـٽٌز أِٱٌس ٨ن ِٵىٜ ٟفجًج مونٌني وشومري
منجٍٻ ومٌثٰٶ ٨جمز.
وأٜجٯ إن ثټ٭جًثس شَثمنض م٨ ٪مٽٌجس ٴٙٲ ٕ٨ىثبٌز ٸعٌٱز ٔنصهج ثټدىثًػ ثټفٌخٌز ثټصجخ٩ز
ټٽ٩ووثن ٘٨ض ٴٌي وشؽم٩جس ِٹنٌز ٍض من١ٵز ثټٹوـز ومنج٠ٶ ألٌي ؼنىخٍ موًنز ثٖضمج ،مٕريث ً
إٗض أن ٌٰٴج ً مٌوثنٌز شٵىٿ ـجټٌج ً خفرص ثْضرضثً ثټنجشؽز ٨ن ثټٵٙٲ ثټٕ٩ىثبٍ ټهيه ثٖضنج٠ٶ.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني بقضٚاح يف َأصب

[/60ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ٬جًثس ٘٨ض منجٍٻ ثٖضىث٠نني خموًًٌز رصوثؿ ٍض مفجٰ٥ز
مأًح ممج أهي إٗض شومريهج.
وأوٜق أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن لمْ ٬جًثس ٘٨ض
منجٍٻ ثٖضىث٠نني خجٖضوًًٌز وشومريهج خجټٹجمپ.
وأٜجٯ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن أټٵى ٴندٽز ٨نٵىهًز مفٌمز هوټٌج ٘٨ض مٱٌٳ ثټؽىٯ خموًًٌز
مؽًَ خجٖضفجٰ٥ز و ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ١٩ٲ ثټصجخ٩ز ټٽموًًٌز.

ايعزٚإ ٜؾٔ  88غاص ٠عًَٓ ٢ظٍ املٛاطٔ صدٌ األعُاٍ اؾابض ٟمبشافظ ١عُضإ

[/60ديظمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ٔن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٬ 88جًر ؼىًز ٘٨ض شدز ومنَٻ ثٖضىث٠ن ًؼپ ثْض٨مجٻ ٘جټق ثټؽجخٌي
خمن١ٵز ىًٱجن مفجٰ٥ز ٨مٌثن.

يوميات العــدوان

وأٔجً مٙوً خجٖضفجٰ٥ز إٗض أن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ثٖضنَٻ و همٌه خجټٹجمپ ٸمج أنهى ؼمٌ ٪ثٖض٩وثس
وثِضټٌجس ثټٹدرير وثټعٵٌٽز خفىٓ ثٖضنَٻ ثټمج٘ز خمٵجوَضس وشنٱٌي مٕجًً ٪ثټٌ١ٳ وثټؽّىً.

اعتؾٗار ٚإفاب ١عبعَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ٚبٛاصز ايعزٚإ عً ٢املدا

[/60ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ثِصٕهو مىث٠نجن وأٌ٘ذ لمّز خؽٌوؿ ٍض ٬جًثس و٨مٽٌجس ٴٙٲ ٕ٨ىثبٌز ٔنصهج ٠جبٌثس
وخىثًػ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ٘٨ض ٴٌي ومنج٠ٶ ِٹنٌز ٍض موًنز ثٖضمج خمفجٰ٥ز ش َ٩ټٌپ
ثْضـو.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ثټٌىٿ ثٔضظنني
ظُضط ٬جًثس ثِصهوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًنز وأهس إٗض ٜفجًج مونٌني وشومري منجٍٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شٽٺ ثټ٭جًثس ؼجءس خ٩و ِج٨جس من ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن وخىثًؼه
ثټدفًٌز خجټٙىثًًن ٴٌي وشؽم٩جس ِٹنٌز ٍض من١ٵز ثټٹوـز ومنج٠ٶ ألٌي ؼنىخٍ موًنز ثٖضمج.

اعتؾٗار < َٛاطٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت عٝاصَٛ ٠اطٔ بقعز٠

[/60ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصٕهو لمّز مىث٠نني ٍض ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ټٌّجًر مىث٠ن
خموًًٌز ثټٙٱٌثء خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم
ثِصهوٯ ٌِجًر مىث٠ن ٍض ؼرس ٨ٹىثن خموًًٌز ثټٙٱٌثء مج أهي إٗض ثِصٕهجه لمّز مىث٠نني
ٸجنىث ٘٨ض مصنهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًثس همٌس ثټؽرس مج أهي إٗض ثنٵ١ج ٧ثټًٌ١ٶ ثټ٩جٿ.
وأٜجٯ إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٬جًشني ٘٨ض من١ٵصٍ ثٖضهجىً وثْضٍٴىٻ خموًًٌز ِفجً

إفاب ١أصبعَٛ ١اطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ملزٜض ١ٜاملٓٝا ٤باؿزٜز٠

[/60ديظمرب ]6102/الحديدة ـ طتأنح:
أٌ٘ذ أًخ٩ز مىث٠نني ،إ٘جخز ثظنني منهم ل١رير ؼٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ
٘٨ض موًًٌز ثٖضٌنجء مفجٰ٥ز ثټفوًور.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ ٌِجًشني
ٖضىث٠نني ٸجنصج مصىٴٱز خجټٵٌح من إـوي ثٖضنٕآس ثټٌّجـٌز خجٖضوًًٌز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ هٌ٨ض إٗض مىٴ ٪ثټٵٙٲ ٔضِ٩جٯ ثٖضٙجخني.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالخ غاصات عًَ ٢زٜض ِْٗ ١ٜمبشافظ ١فٓعا٤

[/60ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌىٿ ظُضط ٬جًثس ؼىًز ٘٨ض موًًٌز نهم خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًر
ٌِجًر خىثهي مٽق وأندجء ٨ن إ٘جخجس ،ٸمج ٔن ٬جًر ألٌي ٘٨ض ٴًٌز هًٌر خىثهي مٽق و٬جًر ٘٨ض
ثټٱٌٜز.

اعتؾٗار ٚإفاب ١مثاَْٛ ١ٝاطٓني بكقف ايعزٚإ ملٓطك ١دزص بايعافُ ١فٓعا٤

[/60ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصٕهو أًخ٩ز مىث٠نني وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون ؼٌثء ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌىٿ ٖضن١ٵز ؼوً ثِضهٽز خجټّٹجن ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
أًخ٩ز مىث٠نني ثِصٕهووث وأٌ٘ذ أًخ٩ز آلٌون خٌنهم أ٠ٱجٻ ونّجء ٸفٌٙٽز أوټٌز إظٌ
ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ټفجًر ثټفٝن ثټّٹنٌز خمن١ٵز ؼوً خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّجء ثټٌىٿ.
وأٔجً إٗض أن ثټٵٙٲ ثټهّصريي ټٽ٩ووثن ثټيي هلپ ٔهٌه ثټ٩جرش ٘٨ض ثټٌمن أهي إٗض شرضً
مٙنْ ٪ضـو ثٖضىث٠نني ٍض من١ٵز ؼوً خأرضثً خجټ٭ز ٸمج أټفٶ خ٩وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني
أرضثًث ً خجټ٭ز.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٴٙٲ أًٝج مّجء ثټٌىٿ من١ٵز وثهي أـمو وهثًُ خموًًٌز
خنٍ ثټفجًط خ٩ور ٬جًثس مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ
ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟغتٗزف َٓطك ١ايهغاص ٠بُٗزإ قافظ ١فٓعا٤

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ٔن ٬جًثشه ٰؽٌ ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌز هموثن خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ ٍض ثٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ثټٹّجًثس ممج أهي إٗض إـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.

يوميات العــدوان

اعتؾٗار > َٛاطٓني ٚإفاب ١آخض ٜٔيف اعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ؾبٌ مني بعُضإ

[/62ديظمرب ]6102/عمسان  -طتأنح:
ثِصٕهو ِد٩ز مىث٠نني إظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ټؽدپ ٜني خمفجٰ٥ز
٨مٌثن.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ٨ور ٬جًثس ٘٨ض ؼدپ
ٜني مج أهي إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖضىث٠نني ولُضٻ إِ٩جٰهم ثِصهوٯ ثټ١ريثن ٌِجًثس ثٔضِ٩جٯ مج
أهي إٗض ثِصٕهجه ؼمٌ ٪من ٸجن خجټٌّجًثس و٨وههم ِد٩ز مىث٠نني.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜ ٟؾٔ غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜفضٚاح مبأصب

[/62ديظمرب ]6102/مأزب – طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رصوثؿ خمأًح مج أهي
ثٗض شومري ٨وه من منجٍٻ ثٖضىث٠نني.
وأوٜق مٙوً مفيل ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظمجن ٬جًثس ثِصهوٰض
منجٍٻ ثٖضىث٠نني مج أهي ثٗض شومريهج.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن أًٝج ً ٬جًشني ٘٨ض من١ٵز ثټ٭وو خرصوثؿ و٬جًر ٘٨ض
ثٖضموًر خجٖضفجٰ٥ز.

ؽٗزاٚ ٤دضس ٢باعتٗزاف طريإ ايعزٚإ ملٓاطٍ َٛاطٓني مبزٜض ١ٜعاقني بقعز٠

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ثِصٕهو ًؼپ وثمٌأر وأٌ٘دض ظُضط نّجء ألًٌجس أظٌ ثِصهوثٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ٖضنجٍٻ مىث٠نني خموًًٌز ِجٴني خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ من١ٵز
ؼىٻ ثټصجخ٩ز ټؽم٩ز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني ،مج أهي إٗض ثِصٕهجه ًؼپ وثمٌأر وإ٘جخز ظُضط
نّجء ألًٌجس خؽٌوؿ..مٕريث ً إٗض أن ثټ٭جًر أـوظض همجًث ً ٸدريث ً خمنجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞؾٔ أصبع غاصات عًَ ٢زٜضٜيت عبػ ٚسضض مبشافظ١
سذ١

[/62ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ أًخ٬ ٪جًثس ٘٨ض موًًٌصٍ ٨دْ وـٌٛ
خمفجٰ٥ز ـؽز.

يوميات العــدوان

وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثَضؼٌثمٍ ثِصهوٯ خ٭جًشني مَثً ٧لج٘ز خمن١ٵز ثټؽٌ موًًٌز ٨دْ ،ٸمج
أِصهوٯ خ٭جًشني ألًٌني َ٨ټز ٰجُ ثٖضؽجوًر ټىثهي ـٌ.ٛ
وأٸو ثٖضٙوً ٨وٿ شٽٵٍ ثټ٭ٌٰز ْضي خُض٨ ٫ن وٴىٜ ٧فجًج خرشًز ؼٌثء شٽٺ ثټ٭جًثس ثټ٩ووثنٌز
ثټىـٌٕز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عت غاصات عًَ ٢زٜض ١ٜبين َطض

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ ِض ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خنٍ م ٌ١خمفجٰ٥ز
٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصهوٯ ٴٕٽز
خى٨جن خّض ٬جًثس مج أهي إٗض شرضً أخٌثػ ثَضشٙجَضس وثْضـٌجء ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاص ٠عً ٢املزصع ١األَضٜه ١ٝيف س ٞمشالٕ بُٗزإ

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٘٨ض ثٖضوًِز ثْضمًٌٹٌز ٍض من١ٵز ٔمُضن خهموثن
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ خ٭جًر
ثٖضوًِز ثْضمًٌٹٌز خٕمُضن مج أهي إٗض شومري أؼَثء منهج.

إفاب ١تغعَٛ ١اطٓني بكقف ايعزٚإ ملقٓع َؾضٚبات غاط ١ٜيف ايعافُ ١فٓعا٤

[/62ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌىٿ مٙن٩ج ً وموًِز ٍض ٨ور منج٠ٶ
خموًًٌز خنٍ ثټفجًط ثِضهٽز خجټّٹجن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٜمن ِٽّٽز من ثَضِصهوثٰجس ثټ٩ووثنٌز
ثٖضصىث٘ٽز ٖضٵوًثس ثټفٌجر خجټ٩ج٘مز وثٖضون ثټٌمنٌز.
وأوٜق مٙوً مفيل ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٴٙٲ مٙن٩ج ً ټٽمرشوخجس ثټ٭جًٍز " ٸىٸجٸىَض " خمن١ٵز
هثًُ خأًخ٬ ٪جًثس ٨نٌٱز وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور ثَضنٱؽجً ممج أِٱٌ ٨ن إ٘جخز شّ٩ز مىث٠نني
ٸفٌٙٽز أوټٌز إ٘جخجس م٥٩مهم ل١رير وشم نٵٽهم ټٽمّصٕٱى ټصٽٵٍ ثټُ٩ضػ.
وأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ټٽمٙن ٪ثټيي همٌ خجټٹجمپ ،أهي إٗض ثٔص٩جٻ ثټنريثن وثنوَض٧
ـًٌٶ ٸدري ٍض ثٖضٙن ٪وثټصٍ مجٍثټض ٌٰٳ ثټوٰج ٧ثٖضونٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ش٩مپ مني ِج٨صني ٘٨ض
إلمجهه.

يوميات العــدوان

وأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ ٴٙٲ ٍض ًىمه ثټّجهُ وثټّد٩ني خ٩و ثٖضجبصني
أًٝج ً موًِز ټٽص٩ٽٌم ثْضِجيس خمن١ٵز وثهي أـمو ثټٵًٌدز من من١ٵز هثًُ ثِضهٽز خجټّٹجن.
وټٱض إٗض أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩ووثن ٖضن١ٵصٍ هثًُ ووثهي أـمو أټفٶ أرضثًث ً خجټ٭ز وٸدرير ٍض
٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني ثٖضؽجوًر ټٽمٙن ٪وثٖضوًِز وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز وشٹرسهج.
وأٜجٯ ثٖضٙوً ثٖضفيل"أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثَضمًٌٹٍ ثِصهوٯ أًٝج ً مّجء ثټٌىٿ موًِز
ټٽ٭جس ٍض من١ٵز ٔمُضن خموًًٌز م٩ني ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خ٩ور ٬جًثس وٴنجخپ ٴىًز ٔوًور
ثَضنٱؽجً ،مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز
ثٖضؽجوًر".

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغً ١غاصات عًَٓ ٢اطل اؾٓز ٚاؿٛبإ ٚسباب بتعظ

[/01ديظمرب ]6102/ثعص  -طتأنح:
ٸعٱض ٠جبٌثس ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ ثټ٭جٔم ثټٌىٿ ٬جًثشهج ٘٨ض مفجٰ٥ز ش ،َ٩مّصهوٰز
مىثٴ ٪مونٌز ،أِٱٌس ٨ن إټفجٳ أرضثً ٍض ثټ٩وًو من ثٖضنجٍٻ.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ِٽّٽز ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز ؼدپ ثټ٘ ُ٩ض ٍض ثټفىخجن مج أهي إٗض شرضً ٨رشثس ثٖضنجٍٻ.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًثس ثِصهوٰض مىثٴ ٪مصٱٌٴز خموًًٌز ومن١ٵز
ثټؽنوٌٰ ،مج ثِصهوٰض ٠جبٌر من هون ٌ٠جً شجخ٩ز ټصفجټٲ ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمريٸٍ خ٩ور
٘ىثًًن منج٠ٶ ٴًٌدز من رشٸز ثټنٱ ٢ؼنىخٍ موًنز ثٖضمج ټم شٌ٩ٯ ـٌٙٽز أرضثًهج.

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصت٘ اإلدضاَ ١ٝعً ٢قافظ ١فٓعا٤

[/01ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشه ثٔضؼٌثمٌز ثټٌىٿ ٘٨ض موًًٌصٍ ثټفٌمز
ثټمجًؼٌز وثټٌ١جٻ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس
٘٨ض من١ٵز ثټٌ٩ٴىح خموًًٌز ثټٌ١جٻ مج أهي إٗض أرضثً ٍض ثْضًثيض ثټًَثٌ٨ز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ٔن ظُضط ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز ثٖضنجً ٍض موًًٌز ثټفٌمز
ثټمجًؼٌز ،مصّددز خأرضثً مجهًز ٸدرير.

يوميات العــدوان

إعتؾٗار ثالثَٛ ١اطٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ عًَ ٢أصب

[/01ديظمرب ]6102/مأزب  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم لمْ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز رصوثؿ خمأًح.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ منج٠ٶ
هٌُضن وثٖضموًر ،مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕهجه ظُضظز مىث٠نني وإ٘جخز آلًٌن.

إفاب ١اَضأتني يف ققف فاصٚخ ٞععٛر ٟعًَ ٢زٜض ١ٜصاطح بقعز٠

[/01ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
أٌ٘دض ثمٌأشجن خؽٌوؿ خٽٌ٭ز ؼٌثء ٴٙٲ ٘جًولٍ ِ٩ىهي ٠جٻ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز
خموًًٌز ًثٍؿ خمفجٰ٥ز ٘٩ور
مٙوً أمنٍ خموًًٌز ًثٍؿ أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ثمٌأشني أٌ٘دصج خؽٌوؿ ٍض ٴٙٲ
٘جًولٍ ِ٩ىهي ثِصهوٯ ٨وهث ً من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز خموًًٌز ًثٍؿ ثټفووهًز.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًّصهوٯ خٵٙٱه ثټؽىي وثټٙجًولٍ وثٖضوٰ ٍ٩أ٬ٽذ
ثٖضنج٠ٶ ثٖضصجلمز ټٽفووه خٕٹپ مّصمٌ مٌشٹدج ً مؽجًٍ خفٶ ثٖضونني ومومٌث ً ثٖضنجٍٻ وثٖضمصٽٹجس
ثټ٩جمز وثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜ ٞغتٗزف آباص املٝا ٙيف ٚار ٟصاّ عذ١

[/01ديظمرب ]6102/حجة  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌىٿ ٬جًر ٘٨ض من١ٵز ًثٿ خموًًٌز مّصدأ مفجٰ٥ز
ـؽز.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثَضؼٌثمٍ ثِصهوٯ خ٭جًشه آخجً ثٖضٌجه ٍض وثهي ًثٿ.
وټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وو ثټّ٩ىهي ًٹعٲ من أ٨مجٻ ثټٵٙٲ ثٖضوٰ ٍ٩وثټؽىي ٘٨ض ثٖضوًًٌجس
ثټفووهًز ٍض ثٖضفجٰ٥ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصات عً ٢اؿزأ بشَاص ٚذنًل فٛم مٛصإ آْػ

[/00ديظمرب ]6102/ذماز  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٴدپ ٴٽٌپ ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز ثټفوأ خمفجٰ٥ز ىمجً.
وأوٜق مٙوً مفيل خمفجٰ٥ز ىمجً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثِصهوٯ من١ٵز ؼدپ ثټٙهٌو ٍض ثټؽٌهر خموًًٌز ثټفوأ خأًخ٬ ٪جًثسَ ..ضٰصج ً إٗض أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ًفٽٶ ثِضن ٰىٳ موًًٌز ٜىًثن.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٜٛ ٟافٌ اعتٗزاف اؿ ١ُٝاـاصد ١ٝبػاصتني دزٜزتني

[/01ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
وث٘پ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوثٰه ٖضوًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ؼوه ثِصهوثٰه ٖضن١ٵز ثٖضنجً خ٭جًشني ممج أهي إٗض شومري ؼرس ًثخ ٢خني ًٌ٠ٶ
٘ن٩جء ثټفوًور وشومري ثخٌثػ ثَضشٙجَضس وإـوثط أرضثً خجْضـٌجء ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر

طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف ؽبه ١االتقاالت مبٓطك ١ايعطفني بهتاف قافظ ١فعز٠

[/01ديظمرب ]6102/صعدة  -طتأنح:
ثِصهوٯ ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌىٿ إـوي ٔدٹجس ثَضشٙجَضس خموًًٌز ٸصجٯ
خمفجٰ٥ز ٘٩ور.
مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘٩ور أٸو ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ٔدٹز ثَضشٙجَضس ثټىثٴ٩ز خمن١ٵز ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ مج أهي إٗض
شومريهج.

طريإ ايعزٚإ ايغعٛر ٟاألَضٜهٜٛ ٞافٌ اعتٗزاف َٓاطٍ املٛاطٓني ٚاملٓؾآت يف كتًف
احملافظات

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٴجٻ مٙوً أمنٍ " إن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ وث٘پ لُضٻ ثټـ ِ 42ج٨ز ثٖضجٌٜز
ثِصهوثٰه ٖضنجٍٻ ثٖضىث٠نني وممصٽٹجشهم وٸجٰز ثٖضنٕآس ثټ٩جمز وثټمج٘ز ٍض ممصٽٲ مفجٰ٥جس
ثټؽمهىًًز ".
وأوٜق ثٖضٙوً ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ِدأ أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِٽّٽز
٬جًثس ٘٨ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ٥ز ش َ٩مّصهوٰج ً مٌنجء ثٖضمج وثٖضوًنز ثټّٹنٌز ٖضى٤ٱٍ مف١ز
ٸهٌخجء ثٖضمج وؼنىح ثٖضٌنجء خجټٵٌح من رشٸز ثټنٱ ٢وثٖضؤِّز ثَضٴصٙجهًز ټٽمىثيش خموًًٌز ثٖضمج
ٸمج ثِصهوٯ من١ٵز ثټ٩مٌي خيخجح ومن١ٵز ثټؽنو وؼدپ ُ٨ض خجټفىخجن.
وٍض ثټؽىٯ وـؽز أوٜق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًثس ٘٨ض من١ٵز
ثټٙ٩پ ٌ٬ح ثټفَٿ ومنج٠ٶ مصٱٌٴز ـىٻ ثٖضٌثًٍٶ ومن١ٵز ِوخج خجټؽىٯ.
وخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثِصهوٯ موًًٌز ثټّىثهًز خجټدٌٝجء وثټٙجټز ثټًٌجٌٜز
خ٩مٌثن و ؼدپ هٌُضن خموًًٌز رصوثؿ خمأًح.

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ دنزر غاصات٘ اإلدضاَ ١ٝعً ٢ايعافُ ١فٓعا٤

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ؼوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٬جًثشه ثټٌىٿ ٘٨ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مّصهوٰج ً ٨وهث ً
من ثٖضنج٠ٶ ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثِصهوٯ
من١ٵز وثهي أـمو وثٖض١جً خ٩ور ٬جًثس وٴنجخپ ټٽمٌر ثټعجنٌز ٘٨ض ثټصىثذ  خ٩و أن ٴٙٲ نٱْ
ثٖضن١ٵز مّجء أمْ ثْضوٻ مج أهي إٗض شرضً ٨وه ٸدري من منجٍٻ ثٖضىث٠نني وشهٕم نىثٰي ثٖضدجنٍ
ثټّٹنٌز ثٖضؽجوًر.

طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر ققف٘ حملافظ ١عُضإ

[/00ديظمرب ]6102/عمسان ـ طتأنح:
٨جوه ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثټٌىٿ ٔن ٬جًثشه ٘٨ض مفجٰ٥ز ٨مٌثن مّصهوٰج ً منَٻ وشدز
ثټؽجخٌي خمن١ٵز ىًٱجن موًًٌز ًًور.
وأٔجً مٙوً مفيل خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن أټفٵض أرضثً
مجهًز ٸدرير ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز.

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالخ غاصات عً ٢بالر ايضٚؼ ٜٚزَض َغذزاً

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء ـ طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬جًثس ٘٨ض موًًٌز خُضه ثټٌوُ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٬جًثس ثټ٩ووثن ثِصهوٰض مّؽوث ً
ٍض من١ٵز وُ٨ضن خعُضط ٬جًثس مج أهي إٗض شومريه.

اصتفاع سق ١ًٝمشاٜا دضمي ١ايعزٚإ مبزٜض ١ٜخريإ احملضم عذ ١إىل < 8ؽٗٝزاً

[/00ديظمرب ]6102/حجة ـ طتأنح:
ثًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ؼًٌمز ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز لريثن ثٖضفٌٳ خمفجٰ٥ز
ـؽز إٗض ٔ 85هٌوث ً خٌنهم نّجء وأ٠ٱجٻ.
وأوٜق مٙوً مّؤوٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز خجٖضفجٰ٥ز ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن
٠ريثن ثټ٩ووثن ٸجن ٴو ثِصهوٯ خ٭جًشني منَٻ أـو ثٖضىث٠نني خموًًٌز لريثن ثٖضفٌٳ و٨وهث ً من
ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجوًر.
وأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى وثٔضِ٩جٯ مج شَثٻ شدفغ ٨ن ٜفجًج شفض ثْضنٵج.ٛ

يوميات العــدوان

طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني عً ٢عٓشإ مبشافظ ١فٓعا٤

[/00ديظمرب ]6102/صنعاء  -طتأنح:
ٔن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌىٿ ٬جًشني ٘٨ض موًًٌز ِنفجن وخنٍ خهٽىٻ
خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء.
وأوٜق مٙوً أمنٍ خمفجٰ٥ز ٘ن٩جء ټىٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز (ِدأ) أن ٠ريثن ثټ٩ووثن ثټّ٩ىهي
ثټ٭جٔم ثِصهوٯ ٴًٌز خري ثټهيًن خ٭جًشني مج أهي إٗض ـووط ثرضثً خجْضـٌجء ثټّٹنٌز.

يوميات العــدوان

