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ـدوان7102العـيوميات 

 مقدمــــــــة
 

ظمٌر ةامزضو وةامعضو دزّطمر، وآماٌل منعذوان األمشًكٍ امععىدي عىل امٌمن دتذدخ،  عواصف      

ةزسًعح إعاددها  كه امرشائع فذالشر  ورشعٌح مضعىمح أسدُكتر من أحنها كه امزشماخ،وانذهكر

 وانذثشخ.
 

هٍ األهذاف امذٍ أعننها امعذوان عىل ةنذنا امٌمن مذعصف ةامٌمن أسضا وإنعانا وقذال ودماسا  تلك    

فاسدذخ إىل نزىسهم مذعصف ةهم وةما مم ًكن يف رعتانهم من امخضي وامعاس وامنعناخ امذٍ 

خ امترشي وأصتزىا ال ًذخنىن إىل امقصىس امذٍ ًعكنىنها أو ظذالرقهم أةذ امذهش وعىل امذذاد امذاسً

ًعذقتنىن فٌها إال مذنكشًن أو من ةىاةاخ خنفٌح خىفاً من صٌزح األرشاس وامخشوج ةىحه امعاس أماو 

 امعامم.
 

هى امزال امزي عنٌه أسةاب امنظاو امععىدي واإلماسادٍ وأظٌادهم األمشًكان وامصهاًنح  ذلك    

مذاخه وامخاسج،فنم دعذ دنك امعاصفح قادسج عىل ملنمح غتاسها ةعذ ما ًقاسب ثالثح ومشدضقذهم يف ا

ً من أهذافها فتادس "رةاةهم  أعىاو،أورذى إعادج األمه يف أن دثىس من حذًذ مذزقق ومى نضسا ًعريا

إىل رزف أهذافهم امذٍ أعننىها رذى من مىاقع ومزشكاخ امتزث امعاملٌح " اإلمكرتونٍ

 ها مذخنث امزشج امذٍ ظتتذها مهم أماو امعامم ةننها مم دزقق شٌاا منها."وغري Googleكـ"
 

ودنك هٍ أدواده وأةىاقه اإلعالمٌح امذٍ دزاول طمغ امزقٌقح وإخفاء امخشائم  ،هى امعذوان ذاك    

زقىقٌح امورشاء والءاخ األنظمح واملنظماخ امذومٌح  ،وامهضائم ومماسظح امذضنٌه أماو امعامم

فامزقٌقح دذكشف كه ًىو وصمن ظقىطها هى امىعذ املزذىو،  ،نعانٌح، مكن رمك من ًخذًها نفعاواإل 

فنم ًعذ ةمقذوسهم إخفاء ختثهم ومكشهم وحشائمهم ومم ًعذ ةاإلمكان امذغنٍ ةامنرص ودزقٌق 

ح، األهذاف وامعامم املفذىذ ًضد ةمااخ اآلالف من امصىس وامفٌذًىهاخ واألختاس املىثقح مزظح ةنزظ

 صماناً ومكاناً ونذائد.
 

هنا يف وكامح األنتاء امٌمنٌح )ظتن( رشصنا عىل دىثٌق ًىمٌاخ امعذوان منز امغاسج األوىل عىل  ونحن    

و(، 6102و، ونضع امٌىو اإلصذاس امثامث من )ًىمٌاخ امعذوان 6102من ماسط  62ةنذنا يف امـ

او ا معصٌتح عىل شعتنا وأمذنا كنمانح دنسًخٌح دشدتط منىثق ةامخرب امٌقني واملعنىمح امكامنح دنك اأًل

ً ومعذقتالً، وكمعؤومٌح وطنٌح يف دىثٌق امخشائم ودزشًضها من امذضًٌف  ةزاكشج األحٌال رارضا

 وامذضنٌه وامخذاع امزي ًععى امعذوان ملماسظذه عىل امعامم ويف املقذمح أةناء شعتنا امٌمنٍ امعظٌم.

قائمني عىل هزا امعمه واملعانذًن مه وامزشًصني عىل إخشاحه .. امشكش مىصىل مكه اميف الختامو 

ةهزه امصىسج سغم املعىقاخ امكتريج وقنح اإلمكاناخ، ساحني من هللا امخري وامصالذ، ومنقشاء األعضاء 

 خامص امشكش وامعشفان.

 
 

 يـــامـــم الشـــــه قاســـف اللــضي
 رئيس التحرير –رئيس جملس اإلدارة  
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ـدوان1027العـيوميات 
إصتفاع ذق١ًٝ ضراٜا جضمي١ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً َٓظٍ مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب إىل مثا١ْٝ بني 

 ؽٗٝز ٚجضٜح

 شتأ: -[ مأرب 7102/يناير/10]

ٌثؿ إٗض  ٍثهي ـدجح خموًًٌز رص ٍث٠ن خ ٍهي ٨٘ض منَٻ م ٌثن ثټ٩ّ ًثس ثټ٩و ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٬ج ث

 ظمجنٌز خني ٔيٌو ٌؼًٌق.

ٌأ٠ٱجٻ ٌإ٘جخز ٌأٸو م ٍث٠نني خٌنيم نّجء  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه لمّز م ٙوً مفيل ټ

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٍخٍ نصٌؽز ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن مفمو مفّن ثٖضفد ظُضظز آلًٌن من أرسر ثٖض

ٌثؿ. ٍثهي ـدجح خموًًٌز رص َټً خ  إِصيوٰض من

 

 ري ٚجٝظإٚعغ وجنرانغاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ  061

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يناير/10]

ً ٔيوثء  ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ممٽٱج ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٸعٲ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز. ًثً ٸدريثً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٌهمج  ٌؼٌـى 

ٍث٠نجً ثِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًر ٌأٌٜ ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن إظٌ ٬ج صٕيو 

ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن  ٍثن خموًًٌز ىٌ خجح مفج٥ٰز ش٩َ،  َټز ـٍ ٌثن ثِصيوٰض نجٍـني ٍض ٨ ټ١ريثن ثټ٩و

ًثُ ٨ٌىس خموًًٌز  ٌمن١ٵصٍ ثټؽدجنز ٌ ٌثن ٔن أـو ٨رش ٬جًر ٨٘ض ثټوٰج٧ ثټّجـيل  ٠ريثن ثټ٩و

ًثس رشٳ موًًٌز ثټفؽٌٽز خمفج٥ٰز ثټفوًور، ٌظُضط ٬ج ٸمج ٔن ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز  ثټٙٽٌٲ، 

ٌنٵٌپ خن ٬ٌُضن. ز، خجهًن، مًٍّر  ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مفيل، ثٖضؽجـٌ  ٘ن٩جء ِد٪ ٬ج

ٌثهي ثٖضٕنٶ خموًًٌز ٔوث  ٍهي ٍض  ٌه ثټ٩ّ ٍث٠نني ثظنني خنريثن ـٌُ ثټفو ٌأٸو ثٖضٙوً إ٘جخز م

ٌش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز مندً ٌإـوَ ٴٌَ من١ٵز آٻ ٰ جٜپ خموًًٌز ـٌوثن مفج٥ٰز ٩٘ور، 

ٽفز ثټعٵٌٽز من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز  ٌثن خجِْض ٍهي، ٌٰمج ٴٙٲ ثټ٩و ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

 مندً.

مجٻ من١ٵز  ٍثن ٌٔ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټوً ًخ٪ ٬ج ٌثن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور أ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ًثس ألٌَ ٨٘ض من ًخ٪ ٬ج ٌأ ٬ٌجًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ٸصجٯ  ٌثټفٙجمز ثټ٭ٌپ خموًًٌز ٸصجٯ،   ٢ٌ ١ٵصٍ ثٖضُـض

ٌثٖضٙجـٲ خموًًٌز خجٴم. ٌآٻ ٘دفجن  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ آٻ مؽو٧  د٪ ٬ج  خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٌِ

ًثس ٨٘ض من١ٵز خٌض هىٌر خموًًٌز خنٍ ثټفجًط خأمجنز  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمن١ٵ ًثس ٨٘ض موًًٌز ٩٘ٱجن ش٨ٍٍض ٨٘ض ؼدپ ثټٱٌويل  ٌشّ٪ ٬ج ٌثټفنجن، ٸمج ثټ٩ج٘مز،  صٍ ثټفؽٌٽز 

ًثس ٨٘ض ؼدپ نجً٘ ٍض  ًثس ٨٘ض من١ٵز ټيجح خموًًٌز منجلز مفج٥ٰز ٘ن٩جء ٌلمْ ٬ج ٔن ظُضط ٬ج

 موًًٌز همض خجټٝجټ٪.

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٌرشٳ ؼدپ ثټ٩مٌي خموًًٌز  ًخ٪ ٬ج ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌظُضط ٬ج ًشني ٨٘ض ىخجح مفج٥ٰز ش٩َ،  ٬ٌج ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح،  ثٖضموًر خموًًٌز رص

ٌثن منج٠ٶ مصٱٌٴز من ثٖضوًًٌز. َٴز ثټ٩و ٌش  ٌثهي ـدجح خجٖضوًًٌز نٱّيج، ٌٰمج ٴٙٲ م

ًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضؽجٍر ٍض  ٬ٌج ٌثن،  ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م ٌخنّي ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن، ٍض ًثس ٨٘ض ثٖضربٷ ٍض ؼٌ ٍخز ٨ّري، ٌلمْ ٬ج ٍٴض ثټيي ثِصيوٯ ٠ريثن ثْضخجش ي ٴًٌز ثټوـٌر خجټم  ثټ

ٌٴًٌز ٴٍَ خـ  04خـ   ٘جًٌلجً. 52٘جًٌلجً 
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 إعتؾٗار عت١ َٛاطٓني ٚإفاب١ آخضٜٔ يف عاقني بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/17]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ خ٭ج ٌأٌ٘ذ آلًٌن، ثټٌ ٍث٠نني  ثِصٕيو ِصز م

ٍث٠نني خموًًٌز ِجٴني خمفج٥ٰز ٩٘ور.  منجٍٻ ثٖض

ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز آلًٌن  ٌثهي ثټفدجٻ خموًًٌز ِجٴني، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ِصز م ٍث٠نني خمن١ٵز  ثٖض

ٌشز.  خؽٌٌؿ مصٱج

ٍث٠نني ٌإنصٕجټيم من خني ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض  ٍث ٔضنٵجى ثٖض ٌثن ثِصيوٯ ثٖض٩ّٱني ثټيًن ى٨ٌ أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌټٌز ـصى ثټٽف٥ز. َثٻ ثټفٌٙٽز أ ٌمج ش ٍټيم، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ٨وه آلٌ منيم   ًٸجٿ منج

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ َٓاخ١

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يناير/17]

ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ًشني ٨٘ض موًًٌز منجلز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني من١ٵز ًمجر  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني  ٌثٍ، ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  خف

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/17]

ٍه  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ظُضط ٬ج  ي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌمنجٍٻ ثٖض ٌثټمج٘ز  ٌخنٍ ٌٰػ مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز   من١ٵصٍ مفيل 

 

 ْفحاص قٓب١ً عٓكٛر١ٜ َٔ رلًفات ايعزٚإ يف باقِ بقعز٠إفاب١ َٛاطٓني بإ

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/17]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض موًًٌز خجٴم  ٌثن ثټ٩ّ ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٍث٠نجن خئنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ أٌ٘ذ م

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ثټفو

ٍهًز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴندٽز ٨نٵ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٍث٠ن ٌأٌٜ إنٱؽٌس ٍض م٨ًَز م

ٍث٠نني ثظنني خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز.  خموًًٌز خجٴم مج أهَ إٗض إ٘جخز م

ٌآٻ ثټفمجٴٍ  ٌآٻ ٩ٔجح  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ منوخز  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ. وثه خموًًٌز خجٴم،   ٌمفوًور ٌِ

 

 عتٗزاف٘ املُٓٗخ يًُٛاطٓني ٚايب١ٝٓ ايترت١ٝطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ ا

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يناير/17]

ٌثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ٨وه من  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثًٰ ثٖضمنيؾ ټٽم ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.
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ٍث٠نني ثظنني ٍض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م  ٬جًر ټ١ريثن ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌثن ٨٘ض مٱٌٳ ثټٙٽٌٲ خمفج٥ٰز ثټفوًور.  ثټ٩و

٬ٌجًر ألٌَ  ٌثً ثټوًًيمٍ خموًًٌز ثټفٍٷ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ه ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ٍض موًًٌز ٔوث مفج٥ٰز ٩٘ور. ٌظُضط ٬ج  ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور، 

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر خموًًٌز رص و

ًثس ٨٘ض ٔدٹز  ًخ٪ ٬ج ٌأ ًثس ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض من١ٵز مًٌْ خمفج٥ٰز ثټٝجټ٪،  ٌلمْ ٬ج

ٌثن. َثٰن خموًًٌز ظُضء مفج٥ٰز ٨م  ثَضشٙجَضس ٍض ؼدپ ثټ

ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثٖضًَٳ ٌؼدپ  ٌثن ظُضط ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌظُضط ـٌ ثټنجً خموًًٌز ـٌٛ، 

ٍهًز ٨٘ض  ًثس خٌنيج ٨نٵ ٌظُضط ٬ج ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټنٵٍح،  ٬ٌج ًثس ٨٘ض ٰؾ ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز،  ٬ج

ٍر. ٌثټفٙن ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد  مٱٌٳ ثټفمى 

 

 اصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/10]

ٍٿ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ظُضط ٬ج

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َث٧ً  ٌم ٍثن خجٖضوًًٌز، مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ٌخنٍ ٔٹ ٌثټ٩ُّضس  منج٠ٶ خن نجؼٍ 

ٍث٠نني.  ثٖض

ًثؼق ًفٌٍ ٌٰـجن خمن١ٵز ٸمج ثِصيوٯ ٠ريثن  ٍٿ خ٭جًر منَٻ ثټٱٵٌو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثټ٩و

َټز ٨ٌجٻ ٬صري، مج أهَ إٗض شومريو ٌإټفجٳ أرضثً خجٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر. ٌثن ٨  خ

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 54انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/10]

ٍه  ٌثن ثټ٩ّ ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز مّصيوٰجً ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ًثشً ثٔضؼ ي ثْضمًٌٹٍ ٬ج

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌث ٌمعٽيج ٨٘ض موًِز ٸوٿ ٍض من١ٵز نًٍٕ خموًًٌز ثټٙٱ  ء خمفج٥ٰز ٩٘ور.ثټ٩ٕٲ خموًًٌز ِجٴني 

ن  ٍثًًن منصَىجً خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثْضخجش ي ٴٙٲ خممّز ٘ ٌأٌٜ

ٌثن  ًأُ ٨ٌىس ٌؼًٌَر ٸم ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز  ًثس ٨٘ض ثټوٰج٧ ثټّجـيل خموًًٌز ثټٙٽٌٲ،  ظُضط ٬ج

٬ٌجًشني  ٌو خمفج٥ٰز ثټفوًور، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز،  ٨٘ض من١ٵصٍ ثټّجٳ ـٌ

ٍر.  خن ٨ٵٌپ خموًًٌز ٨ٌُّضن ٍض مفج٥ٰز ٔد

٬ٌٌح خنٍ ٨جمٌ خموًًٌز نيم،  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ مفيل  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ؼدپ نج٘ز ٍض موًًٌز مًٌْ  ٌظُضط ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ټيجح خموًًٌز منجلز مفج٥ٰز ٘ن٩جء 

٬ٌجًر  ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ. خمفج٥ٰز ثټٝجټ٪، 
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ـدوان1027العـيوميات 

 ٚجٝظإ ٚفعز٠ جنرانعًغ١ً غاصات ع٢ً 

 شتأ:  -[ نجران 7102/يناير/10]

َثن  ٌثن ٌؼٌ ًثس إِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خنؽ ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٩ور. ٌ٘ 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن  ٌثن ټ ق مٙوً ٨ّٹٌي خنؽ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ثټ٩و

جٰز إٗض  َثن، خجٜٔض ٍخٌو ٍض ٴ١ج٧ ؼٌ ٬ٌجًر ٨٘ض ٴجبم  ٍخز،  ٬ٌجًشني ٨٘ض ٴًٌز ٴمٌ ٍض ثټم ٌثن،  ثټرشٰز خنؽ

ٍثٻ. ًثس ٨٘ض ثټ١  ظُضط ٬ج

ٌثهي آٻ أخٍ ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ لٽٱض  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ ًثً ٍض ممصٽٹجس ثٖض  نني ٍض ٤پ شفٽٌٶ ٍض أ٬ٽذ موًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور.أرضث

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 04

 شتأ:  –[ صنعاء 7102/يناير/10]

ٍهي ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثً ٬ج  أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ثِصم

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح، ٌأٌٜ ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٨٘ض  ٌشَٴز ثټ٩و ٍث٨ٌٍز خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٰمج أٴوٿ م َثن خموًًٌز ثټ ٨ٌ ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټمنز 

ٍه خموًًٌز ثټٙٽٍ خجٖضفج٥ٰز. ٌأر ٍض من١ٵز ثټف  ٴنٚ ثم

ٌثهي ٘رب خموًًٌز ِ ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج فجً، ٍض مفج٥ٰز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ٨ٌجٓ خموًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ  ٌمنجٍٻ ثٖض ً أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن  ٩٘ور، مدٌنج

ٽفز ثټعٵٌٽز. ٍهي خجِْض ٩ِ 

ٌثء خموًًٌز ٨ٌُّضن ٍض  ٌمن١ٵز ثټٙٱ ٌثهي ؼنوټز  ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض مٌوي خمفج٥ٰ ٌظُضط ٬ج ٍر،  ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.مفج٥ٰز ٔد ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز رص  ز ـؽز، 

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ بين َطض 01

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ٨رش ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٩جهي ثِصيوٯ خ٩رش ٬ج

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   من١ٵز ثټٙدجـز، مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خمنجٍٻ ثٖض

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يناير/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټ ًر ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ ًثس من١ٵز ثٖضمو ٌثن أِصيوٯ خعُضط ٬ج ز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ.  ٔمجٻ رص

ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض  ٍث ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ  ٌث٘ٽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ. ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم  منجٍٻ 
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ـدوان1027العـيوميات 
 يعزٚإ يف عزر َٔ احملافظاتغاص٠ يطريإ ؼايف ا 25انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/10]

ٌثټدنٌز  ٌثټمج٘ز  ٌثمٌز مّصيوٰج ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټصفصٌز ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس.

ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ نج٠ٶ ثټٱ٧ٌ ٌأٌٜ

ٌثٌٔذ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور. ٌثټم  ٌثټٌٌ٘ٱجس 

ًثس ٨٘ض  ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح، ٌلمْ ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن، ٌ ّز ثَضٴصٙجهًز خموًًٌز ىًدني ٍض مفج٥ٰز ٨م َث٧ً ثٖضِؤ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح ٍض مفج٥ٰز  11م

٬ٌجًر ٨٘ض   من١ٵً ِوثؿ ٍض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.ټفؾ، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز خموًًٌز ثټٙٽٌٲ خمفج٥ٰز  ٌثن ِض ٬ج ٌخفّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًر  ٬ٌج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټّجٳ،  ٍر،  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټنٵٍح خموًًٌز ٨ٌُّضن ٍض مفج٥ٰز ٔد ثټفوًور، 

ٍو خجٖضوًًٌز نٱّيج.  ٨٘ض مف١ز هخ

ٌمن١ٵز ثټؽوًو ٍض موًًٌز ىخجح ٌأٰجه ثٖض ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټ٩مٌي  ٙوً أن ثټ١ريثن ٔن ظُضط ٬ج

ٍخجن. ًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ ثٔضىث٨ز خجټف ٬ٌج  خمفج٥ٰز ش٩َ، 

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜضٜيت خٛالٕ ٚبين ذؾٝؿ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌخنٍ ـٌٕٖ مفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و َضن  ل

 ٘ن٩جء.

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  َضن ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض ٍٸجن خم  من١ٵز ٔ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽمٌمز ٍض خنٍ ـٌٕٖ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج مج أهَ إٗض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز.

 

 اعتؾٗار َٛاطٓني بغًغ١ً غاصات يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يناير/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفج٥ٰز  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن خ٭ج ثِصٕيو م

 ٩٘ور.

ق مٙوً مفيل خ٩ٙور  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

ٍث٠ن مج أهَ  ٌهًز إـوثىج ثِصيوٰض ٌِجًر م ًثس ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ثټفو ٔن ِض ٬ج

ٌشومري ثټٌّجًر. ٍث٠نني   إٗض ثِصٕيجه م

 ً ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظمجن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ثس ٨٘ض منج٠ٶ مص٩وهر خموًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن مني ثټٙدجؿ.  خجٴم ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن ثټ٩و
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ـدوان1027العـيوميات 
 اعتؾٗار طفٌ َتأثضا ظضاذ٘ إثض غاص٠ يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت َٓظهلِ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يناير/10]

 ٍ ٌثن ثِصيوٰض منج ٌثؿ ل١رير أٌ٘ذ خيج إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ً خؽ ٌث ٍث٠نني ٍض ثِصٕيو ٠ٱپ مصأظ ٻ ثٖض

 موًنز ٜفٌجن خ٩ٙور.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍمني ٍض موًنز ٜفٌجن خمفج٥ٰز ٩٘ور مج أهَ إٗض إ٘جخز ٠ٱپ  ٍث٠ن ٴدپ ً ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ م

ٍٿ.  خؽٌٌؿ ل١رير ثِصٕيو ٨٘ض إظٌىج ثټٌ

ٌثهي لٽذ خموًًٌز  ٌأٔجً ثٖضٙوً ٍهًز مفٌمز ٨٘ض  ًشني خٵنجخپ ٨نٵ ٌثن ٔن ٬ج إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض مٱٌٳ ٔوث.  ثټ٥جىٌ، 

ٍهي مج أهَ  ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ًثٍؿ ثټفو ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ثن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز 

 إٗض إ٘جخز ٠ٱپ خؽٌٌؿ.

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يناير/10]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ   ٌثن ثِصيوٯ ؼدپ ىٌُضن خموًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ًثس.  خممْ ٬ج

ٌمو٩ٍٰ مٹعٲ ٨٘ض منج٠ٶ ثٖض١جً ٌثن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌآٻ ـؽُضن  ٸمج ٔن م ٌخ٩ٌز  ٌثټ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ًث ٸدرير خمنجٍٻ  ٌثؿ ممٽٱج أرضث  خرص

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 28طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/10]

ًثشً مّصيوٰج ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس. ٌمٵو ٌثبمً ٍض ـٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٌز  ٍهي ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً ٨ ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵز  2ّٹٌي ټ ٬ج

ٌٍٳ  3ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌ ٬ٌجًر ٬ٌح معٽغ ثْـض ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ثٔضىث٨ز،  ٬ج

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج. ٍث٨ٌٍز،   خموًًٌز ثټ

ٌثن ٔن ٬جًر ٬ٌح ؼدپ ًثس ٨٘ض  0ثټٵصذ خنيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء، ٌ ٌٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩و ٬ج

ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح. ٌظمجن ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن خموًًٌز رص  من١ٵز ثٖضموًر، 

ٌثن ٔن  ًثس  3ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و د٪ ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټرشًؽز خمفج٥ٰز ټفؾ، ٌِ ٬ج

ٍهًز  ٌأټٵى ٴندٽز ٨نٵ ن ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور،   ٨2٘ض معٽغ ٔوث، ٌٔ

ًثس ٨٘ض ثټوٰج٧ ثټّجـيل ٍض من١ٵز ثټؽدجنز خموًًٌز ثټٙٽٌٲ مفج٥ٰز ثټفوًور.  ٬ج

 

 ؽٗٝز 05اصتفاع ضراٜا طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ مبزٜض١ٜ احل١ُٝ ايزاخ١ًٝ إىل 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/12]

ٍهي ثْضمًٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ثټصى ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٹٍ ٨٘ض موًًٌز ثټفٌمز ثټوثلٽٌز ثًشٱ٪ ٨وه ٜفجًج ثټ٭ج

 ٔيٌو.  15ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء إٗض 
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ـدوان1027العـيوميات 
ٍٿ ثمْ ٬جًشني ٨٘ض  ٌثن ٔن ً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ثمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٲ خجٖضوًًٌز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ش٩ّز  ٌمّؽو مؽجًٌ ٍض من١ٵز خنٍ ًٍِ موًِز ثټفّني خن ٨يل 

ٌثِصيوٯ خ ٍث٠نني،  ًشٱج٧ م ٱٍ مج أهَ إٗض ث ٍث٠ن ٨دوثټ٩ًََ ثټٌٍِ ٭جًر ظجټعز ثٖض٩ّٱني ٍض ٌِجًر ثٖض

 ٔيٌو. 15ثټٝفجًج إٗض 

 

 َٛاطٓا بغًغ١ً غاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ ذٛث بعُضإ 00إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: -[ عمران 7102/يناير/12]

ًثس ٔنيج ٠ري  ٌثء ِٽّٽز ٬ج ٌأٌ٘ذ ش٩ّز آلًٌن ؼ ٍث٠نجن  ٍٿ ٨٘ض إِصٕيو م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ثن ثټ٩ّ

ٌثن. ٍثن موًًٌز ـٍط خ٩م ٍث٠ن خمن١ٵز لٌ  منَٻ م

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق موًٌ ٨جٿ موًًٌز ـٍط ٨دوثټ٭نٍ أـمو ثټربٌيش ټ ٌأٌٜ

ٍثن، مج أهَ إٗض إِصٕيجه أخنً ٌإخنصً  ٍث٠ن ٰجًو ثټفًٍٝي خمن١ٵز لٌ ًثس ٨٘ض منَٻ ثٖض ٔن لمْ ٬ج

ٌأ٠ٱجٻ.ٌ   إ٘جخز نّجء 

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ ثالث١ َٛاطٓني يف َزٜض١ٜ فضٚاح 

 شتأ: -[ مأرب 7102/يناير/12]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض منجٍٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ثظنني ثټٌ ٍث٠ن  إِصٕيو م

ٌثؿ خمأًح. ٍثهي ـدجح خموًًٌز رص ٍث٠نني خ  ثٖض

ٍٸجټز ثْضن ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٍث٠ن ٘جټق ٨دوثټٌح لريثن إِصٕيو ٌأٌٜ دجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثٖض

ٌثؿ. ٍثهي ـدجح خموًًٌز رص ٌثن أِصيوٰض منجٍٻ ِٹنٌز خ  ٌأٌ٘ذ ثظنني آلًٌن خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و

ً ٸدرير خمنجٍٻ  ًث ٌثؿ ممٽٱجً أرضث ًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضٙجهً خرص ٍٿ ٬ج ٍهي ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض  ٌم

 

 اصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠تغع غ

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يناير/12]

ٍث٠نني ٍض ٨وه  ًثس ثِصيوٰض ممصٽٹجس ثٖض ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 من ثٖضنج٠ٶ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  )ِدأ ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٨٘ض ٌأٌٜ

ًثس ألٌَ ثِصيوٰض مٕصپ  جٰز إٗض ظُضط ٬ج ٌثء، خجٜٔض مٌ خموًًٌز ثټٙٱ ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض ثټؽدپ ثْـض

ًث٨ٍ خمن١ٵز ثټ٩نو خموًًٌز ِفجً. ٍ 

ٍهًز ثٖضفٌمز ٨٘ض  ًثس خجټٵنجخپ ثټ٩نٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ٍث٠نني ٍض من١ٵز م َث٧ً ثٖض ٌم ًث خجټ٭ز. منجٍٻ   ثن خموًًٌز ـٌوثن لٽٱض أرضث
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 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 23َقزص عغهض9ٟ 

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/12]

ٍث٠نني ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ِٵٍٟ ٔيٌ ًثس ٨٘ض موًًٌز خنٍ ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ وثن ٌؼًٌفجن إظٌ ٬ج

 ـٌٕٖ.

ٍهًز،  ًثس ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً إـوثىج ٨نٵ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ثټ٩ٵدز ٍض من١ٵز  ٌظُضط ٬ج ٌمنج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز خجٴم،  ًثس ٨٘ض من١ٵز منوخز  ٌظمجنٍ ٬ج

ٌثن خموًًٌز ـٌوثن، ٌٰمج ثِصيوٯ  ٍهي منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌجس م ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌثټ٥جىٌ.  ٔوث 

ٌو خن ٨ٵٌپ ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز  ًشني ٨٘ض ثټيؽٌ ـٌ ٌثن ٔن ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر.  ٔد

ٌثن ٨٘ض ٴنٚ ٠ٱپ ًدٽٮ من ثټ٩مٌ ) ٌشَٴز ثټ٩و ٍثس( ٍض من١ٵز ٨ٌٙٱٌر،  9ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ أٴوٿ م ِن

ٌمعٽيج ٨٘ض موًنز ىخجح، ٌٰمج ٔن ٠ ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٝدجح  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج،  ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًشني رشٳ من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح.

ًثس ٨٘ض ثټوٰج٧ ثټّجـيل خموًًٌز ثټٙٽٌٲ ٍض مفج٥ٰز  ٌثن ظُضط ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء، ٸم ٌثټٹٌمٌر ثټفوًور،  ج ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ٸيدٍح 

 خمفج٥ٰز ټفؾ.

ٍهًز ٨٘ض ٴًٌز  ٌأټٵى ٴندٽز ٨نٵ ٌثهي ثټع٩دجن ٍض ٨ّري،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٌأٰجه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن.  ٴمٌ ٍض ؼٌ

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ عزر َٔ املٛاطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ ب٦ض َٝاٙ يف املدا بتعظ

 تأ :ش -[ ثعز 7102/يناير/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٍض ِٽّٽز ٬ج ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ٨وه من ثٖض ثِصٕيو 

 منج٠ٶ ِٹنٌز ٍض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ثِصيوٯ موًًٌز ثٖضمج  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس أـوثىج ثِصيوٰض شؽ ٍث٠نني ـٍٻ خرئ مٌجو مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ٨وه منيم.خّض ٬ج  م٩ج ٖض

ٌثن  ًثس ىّصريًز ټصفجټٲ ثټ٩و َثمنض م٪ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ٨٘ض ثٖضمج ش ًثس ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

ٌثټصؽّيس  ٌخٍ  ٢ شفٽٌٶ ٸعٌٲ ټ١ريثن ثټ٩وٌ ثټف ٌموًنز ىخجح ٌِ ٍهي ثِصيوٰض من١ٵز ٸيدٍح  ثټ٩ّ

 خجٖضفج٥ٰز.ٍٰٳ ثٖضنج٠ٶ ثټّجـٽٌز 

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ بين ذؾٝؿ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خممْ ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.من١ٵز ثټف ٌممصٽٹجس ثٖض ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ  ٌٍٯ، مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجْض
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 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبرافظ١ َأصب

 شتأ: -[ مأرب  7102/يناير/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  ق مٙوً مفيل ټ ًر خجٖضوًًٌز، َضٰصجً ٌأٌٜ ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ثٖضمو )ِدأ( أن ثټ٭ج

ٌثؿ. جًٌلٌجً ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍث ٴٙٱجً مو٩ٌٰجً ٌ٘ ٌثن ٔن ٌشَٴز ثټ٩و  إٗض أن م

 

 تٛافٌ غاصات طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/10]

ٌثن ثټ ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٩ّ 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٸيدٍح  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثِصيوٯ ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض من١ٵز ٴمٌ  ًثس ٨٘ض موًنز ٌؼمجًٷ ـٌٛ،  د٪ ٬ج خمفج٥ٰز ټفؾ، ٌِ

 خموًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز.

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٵدز ٍض موًًٌز لذ ٌى ٸٌ ثٖضٙوً ثن ٠ريثن ثټ٩وٌ ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن 

ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح. ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر خموًًٌز رص  ٌثټ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ظُضط ٬ج ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ خجٴم ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض َثټز  ًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضن ٬ٌج  ،

٨ٌٌجٓ خموًًٌز مندً. ٍث٠نني ٍض من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٽفز ثټعٵٌٽز منجٍٻ ثٖض ٍهي خجِْض ٩ِ 

 

 اعتؾٗار ثالث١ َٛاطٓني جضا٤ ققف َضٚذٝات األباتؾٞ يف املدا ٚباب املٓزب

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يناير/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌز أخجش ي شجخ٩ز ټٽ٩و ٌثء ٴٙٲ مٌـٌ ٍٿ ؼ ٍث٠نجن خمفج٥ٰز ش٩َ ثټٌ ثِصٕيو م

ٌخجح ثٖضنوح خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌثخ٢ خني ثٖضمج  ٌبٌيس ثټ  ثټم٢ ثټ

ٌز أخجش ي ثِصيوٰض ثٖض٠ٍنني ٍض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن مٌـٌ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثخ ٍث٠نني أظنني.ثټم٢ ثټ٩جٿ ثټ ٌخجح ثٖضنوح مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م  ٢ خني ثٖضمج 

ٌثن  ٌز أخجش ي شجخ٩ز ټصفجټٲ ثټ٩و ٌآلٌ أًٌٰٵٍ ٍض ثِصيوثٯ مٌـٌ ٍث٠ن ثِصٕيو  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 ٴجًح ٌ٘و ٨٘ض ِجـپ من١ٵز ثټؽوًو ٍض خجح ثٖضنوح.

ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټ ٍث منَٻ م ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و َخرير خموًًٌز ـٌٱجن مج أهَ إٗض ٌخني ثٖضٙوً أن م

ًخ٪ نّجء من أرسشً.  إ٘جخز أ

ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټٕدٹز خيُخجح. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ 

 

 غاص٠ ع٢ً عز٠ ذلافظات 41طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/10] 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍث٘ٽض ٬ج ً ٍض  ش ً ٸدريث ًث ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ممٽٱز همج

ٌثټمج٘ز.  ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج  19ٌأٌٜ

ج خموًًٌز ثٖضٙٽٍح ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز مُـض  خمفج٥ٰز ش٩َ، 
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ٌآٻ مؽو٧ خموًًٌز خجٴم ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټّوثه  ٌثن ٔن لمْ ٬ج

ٌثن خموًًٌز  ٬ٌجًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض م ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ثْضمن ثٖضٌٸَي  ض ٬ج مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌِ

ٌمنج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٨ٌٌجٓ خموًًٌز مندً  ٌآٻ ثټٌٕن  ـٌوثن، ٍض ـني ش٩ٌٜض منج٠ٶ ٨ٱٌر 

ٍهي جًٌلٍ ٩ِ  .ًثٍؿ ټٵٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ـًٌذ نيم  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ثټوٰج٧ ثټّجـيل خموًًٌز ثټٙٽٌٲ مفج٥ٰز ثټفوًور. ًخ٪ ٬ج  ټفؾ، ٸمج ٔن أ

ٍر،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ ثټفمى ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ثٔضمجٿ ٍض ٬ٌجًشني  ًثس ٨٘ض ثټّٽّٽز ثټؽدٽٌز ٍض ثټ٩مٌي،  ض ٬ج ٌثء مٌوي، ٌِ ٨٘ض ٘ف

ٌثن. ٌثټٕدٹز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض ثټرشٰز  ٌظُضط ٬ج  موًًٌز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ، 

 

 َٛاطٓا جًِٗ َٔ ايطالب يف َزٜض١ٜ ِْٗ  52اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/01]

ٌأٌ٘ذ  ً  53ثِصٕيو  ٍث٠نج ٌثن  م ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٌټٌز ؼ ٌثټ١جټدجس ٍض ـٌٙٽز أ ؼٽيم من ثټ١ُضح 

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثټ٩ّ

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خموًًٌز نيم ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس موًِز ثټٱُضؿ  8خدٌض م٩ٙجً موًًٌز نيم مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ خ٩وه من ثټ٭ج

ٌټٌز. 12من ٠ُضح ٠ٌجټدجس ثٖضوًِز ٌؼٌؿ   آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أ

ٌثنصٕجٻ ثټٝفجًج من  ٩جٯ  ٌثِٔض ٍٿ ـجټٌجً خميجٿ ثٔضنٵجى  ٩جٯ شٵ ٌثِٔض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى 

 خني ثْضنٵجٛ.

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ أصذب

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/01]

ًثس ٨٘ض موًًٌز أًـذ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌمنجٍٻ ثٖض ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ ًر مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجْض  من١ٵز ٨ٌٌ

 

 مخغني غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/01] 

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٌثن  ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌأر إظٌ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ثم ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٍث٠ن ٍض آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن  ٨٘ض ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ آٻ ثټَمجؿ  15م٨ًَز م

ٌثټّوثه خجٖضوًًٌز نٱّيج. ٌر   ٌثټؽي

نجه  ٌټز ِٔض ٌثن ٔن ٍض موًًٌز ىخجح خص٩َ أٸعٌ من ظُضظني ٬جًر ٍض مفج ٌخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثًػ ټٽموًًٌز.  ٌشَٴصً ُٰٝضً ٨ن ٴٙٲ ثټد  م

ٍثخز خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.ٌىٸٌ ثٖض ًثس ٨٘ض إهثًر أمن من١ٵز ٔ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج  ٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و
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ًشني  ٍثن خموًًٌز ىًدني، ٸمج ٔن ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ِن ٌثن ظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌٍض مفج٥ٰز ٨م

ٍث٠نني خمن١ٵز آٻ ـؽُضن خم َث٧ً ثٖض ٌشَٴز خجٖضو٩ٌٰز م ٨ٍز ٍض ٨ّري، ٌٰمج ٴٙٲ ثٖض ٌخ وًًٌز ٨٘ض موًنز ثټ

ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح.  رص

 

 مخػ غاصات عٓٝف١ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ٌثمٌز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز  ًثشً ثٔضؼ ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌثن ؼوه ثِصيوثًٰ ٌأٌٜ

ٍٿ ٍض أٴپ من ِج٨صني خ٩و ثن  ٖضن١ٵز ثټٌٙجنز ٍض موًًٌز ثټعًٍر خ٭جًشني ٨نٌٱصني ټٽمٌر ثټعجنٌز مّجء ثټٌ

ًثس ٨نٌٱز.  ٸجن ثِصيوٯ نٱْ ثٖضن١ٵز خعُضط ٬ج

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ٌټٱض إٗض أن ثټٵٙٲ شّدذ خأرضثً خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض

 

 ني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٝٓا٤ احلزٜز٠اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓ

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يناير/00]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ثظنني ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و أٸو مٙوً أمنٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور ثِصٕيجه م

 ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مٌنجء ثټفوًور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثِصي ق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټ ًثس ثټوٰج٧ ٌأٌٜ وٯ خعُضط ٬ج

ن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټفجيل خجٖضفج٥ٰز.  ثټّجـيل خموًًٌز ثټٙٽٌٲ، ٌٔ

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ بضفاص ذضؼ احلزٚر ايغعٛرٟ ٚتزَري َٓظٍ بطريإ ايعزٚإ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/00]

ٌهًز خمف ٍهي خموًًٌز مندً ثټفو ٌه ثټ٩ّ ٍٿ خٌ٘جٗ ـٌُ ثټفو ٍث٠ن ثټٌ  ج٥ٰز ٩٘ور.ثِصٕيو م

ٍث٠نني من ٴًٌز ثټوـٌر خمن١ٵز آٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثـو ثٖض ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍهًني مج أهَ إٗض ثِصٕيجهو. ٍه ثټ٩ّ  ًًَو خموًًٌز مندً ثِصٕيو خ١ٽٶ نجًي من أـو ثټؽن

ٌث خٌ٘ ٍث٠نني من أخنجء ثٖضوًًٌز ثِصٕيو ٍه ثټ٩وٌ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن أٸعٌ من ظُضظز م جٗ ؼن

جخٌ٪ ثٖضجٌٜز. ٌه لُضٻ ٨وه من ثِْض ٍهي ٍض ثټفو  ثټ٩ّ

ٌثخز خمن١ٵز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ ٍض ٴًٌز ٬ ٌثن ثټ٩ّ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټٙدز ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ.  ثټٌمجهًجس، 

 

 زر َٔ احملافظاتطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ اعتٗزاف٘ يًُٛاطٓني يف ع

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ٍث٠نني ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثًٰ ټٽم ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

 ً ٌموًنز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌلمْ ٬ج  ثس ٨٘ض من١ٵز ثټٵصذ ٍض موًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٸيدٍح 
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ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً مفج٥ٰز ٩٘ور ش٩ٌٜصج ټٵٙٲ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن 

ٌهًز خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٸمج ٔن  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض أـو ثْض ٍهي، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٘جًٌلٍ 

ٌثټع٩دجن خ ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ مؽو٧   موًًٌز خجٴم.لمْ ٬ج

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح،  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ـؽُضن خموًًٌز رص ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثٸذ ٍض موًًٌز ٸرش خمفج٥ٰز ـؽز أهس إٗض  ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټ ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ، 

َبٌج. ٌٴ١٪ ثټ١ًٌٶ ؼ  شرضً ٔجـنز مٌجو 

ٌثن ٴندٽز ّذ ثٖضٙوً أټٵى ٠ريثن ثټ٩و ن ٬جًر أِٱپ ؼدپ  ـٌ َثن، ٌٔ ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ ٍهًز ٨٘ض  ٨نٵ

ٌثن. ٌمعٽيج ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ ٌه   ثټو

 

 أطفاٍ 3ْغا٤ ٚ 2دلظص٠ يطريإ ايعزٚإ يف احلزٜز٠ ضرٝتٗا 

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يناير/07]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ مؽًَر ؼوًور ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور ـٌغ ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ  0ٌ نّجء 3ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ن ؼمج٨ٍ م٩ٕٕ٪ ٍض من١ٵز ثټؽجؿ  ٌثـو ٍض ٬جًر ٔنيج ثټ١ريثن ٨٘ض منَٻ ثٖض ٌنؽج ٠ٱپ  أ٠ٱجٻ، 

 خموًًٌز خٌض ثټٱٵٌز.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثٖضنَٻ ثټيي ٸجن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إن ٠ريثن ثټ٩و ٌٴجٻ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ًشٹجح مؽًَر خ٩ٕز ٍض ـٶ ثټ١ ٌثْض٠ٱجٻ مص٩موث ث ٌثٔضنّجنٌز.ًفصٍي ثټنّجء  ٍټز   ٱ

ٌثمٌز ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، ـٌغ ٔن ٠ريثنً ٬جًر ٨٘ض  ٌث٘پ ث٨صوثءثشً ثٔضؼ ٌثن  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ، ٌ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ، ٌٰمج  11من١ٵز ثټٹمذ ٍض موًًٌز ثټٝفٍ، 

 ٍ ٌثن من١ٵز ثټٙٽٌذ خجټٙ ٍثًػ ثټدفًٌز ثټصجخ٩ز ټٽ٩و  ثًًن.ٴٙٱض ثټد

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ  :  -[ صنعاء 7102/يناير/07]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم.من ٌمنج ٍث٠نني  ٍر ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  ١ٵز ٜد

 

 ثالث غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/07]

ٌثمٌز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ًثشً ثٔضؼ ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز  ٌأٌٜ )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس. ٍثٻ خعُضط ٬ج  نٵم خموًًٌز أ

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ٌټٱض إٗض أن ثټٵٙٲ شّدذ خأرضثً خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض

َثٻ ًفٽٶ خٹعجٰز ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز م٪ ٰصق  ٌثن مج ً ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ـجؼَ ثټٍٙس.
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 غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ مثإ

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/07]

ٌثن موًًٌز ـٌوثن ٍض  ٍهي ثْضمًٌٹٍ خمن١ٵز م ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ثټٌ ثِصٕيو م

 مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثټ٩جمز.خمن ٌشرضً ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ٍث٠ن  ٌخٍ موًًٌز ـٌوثن مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ٌثن ٬  ١ٵز م

ٍهي  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌثټ١ٌٳ. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم  ثِصيوٰض منجٍٻ 

ٍٿ ِد ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ؼًٍز ثِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و ٪ ٬ج

 خموًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍهًز  ًشني خٵنجخپ ٨نٵ ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټ١٩ٱني  ٬ٌجًر ثِصيوٰض ٌِجًر م ٌثن ٍض موًًٌز ـٌوثن،  ٌثخٶ خمن١ٵز م ٨٘ض ٴًٌز ٬

 خموًًٌز ٸصجٯ.

ٌآٻ ثټٙدفجن خموًًٌز خجٴم ٌأٔج ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ منوخز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ًثً خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض ثرضث

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 24انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/07]

ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه  ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًر ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح مفج٥ٰز ش٩َ، ٸمج ٔن أٸعٌ من  ٬ٌج  54ٔمجٻ م٩ّٹٌ ثټ٩مٌي 

ٌشَٴصً خجشؽج ٌټز ټص٭١ٌز شفٌٸجس م ٍثًًن ثْضخجش ي ٍض مفج ٌمةجس ٘  و ىخجح.٬جًر 

ٌخجؿ ٍض موًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًثس ٨٘ض شدز ثټ ٌثن ٔن لمْ ٬ج  ٌخنّي ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز ٍض إـوثىج،  ًثس ٨٘ض مٱٌٳ خجٴم مّصمومج ٴندٽز ٨نٵ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر.  ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ٌټز ثټصٵوٿ خجشؽجو منٱي ٨ٽذ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ ً لُضٻ مفج ً مٹعٱج ٌٌٰ ١٬جًء ؼًٍج ٌثن  و

ٌهي.  ثټفو

 

 ؽٗٝزا ٚجضذنا يف غاصات اعتٗزفت َقٓعا غضبٞ َز١ٜٓ تعظ 21

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يناير/00]

ٍث٠نج ٌؼٌؿ  11ثِصٕيو  ٌجء  13م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثْـض ٌثن ثټ٩ّ ٌثس ثټ٩و ًثس ټ١جب ٍٿ ٍض ٬ج آلٌٌن ثټٌ

ٌخٌز ٖض  وًنز ش٩َ.ثټ٭

ًثس مٙن٪  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٰض خأ ٌثس ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  أن ٠جب ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌخ٩ٌٍ خموًًٌز ثټص٩ًَز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٍث٠نج ٌؼٌؿ  11ٸٌمٌٹٍ ٍض من١ٵز ثټ آلٌٌن  13م

 ٌؼم٩ٌيم من ثټ٩جمٽني ٍض ثٖضٙن٪.
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ٍهي ٌمن ؼجنذ آلٌ أهس ثٔصدجٸجس مّٽفز ثنوټ٩ض ټٌپ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ثټممٌْ خني ٰٙجبپ م

ٍث٠نني ٌإشُضٯ ممصٽٹجشيم.  ثٖض١ًٌٌّن ٨٘ض أـٌجء موًنز ش٩َ إٗض ِٵٍٟ ٜفجًج من ثٖض

٨ٍز  ٌثټٝد ٌثْض٨٘ض  ٱپ  ٍٿ ثټؽم٩ز ٍض أـٌجء ثټصفًٌٌ ثِْض صدجٸجس ثټصٍ ثِصمٌس ـصى ٰؽٌ ثټٌ ٌثنوټ٩ض ثَٔض

٢ موًنز ش٩َ مج شّ ٌثٖضّدق ٌِ ج٧ً ؼمجٻ  ٍٸْ ٌٔ ًر ٌهي ټ ٍث ٍض م٭جه ٍث٠نني ثټيًن رش٨ دذ ٍض ىٽ٪ ثٖض

١ز. ٽفز ثٖضصٍِ ٌثٔصوثه ثټٵٙٲ خجِْض ٌشَٴز  ٪ ثټٵنجٻ خني مّٽفٍ ثٖض ٍټيم خّدذ شٍِ  منج

 

 عت غاصات ع٢ً  املضنظ ايتزصٜيب ايعاّ يًؾضط١ يف سَاص

 شتأ: –[ ذمار 7102/يناير/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز  ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ىمجً.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٰض ثٖضٌٸَ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس.  ثټصوًًدٍ ثټ٩جٿ ټٽرش٠ز ٍض من١ٵز ىمجً ثټٵٌن خموًنز ىمجً خّض ٬ج

ٍث٠نني ثٖضؽجًٌر ټٽمٌٸَ. ٌثن شّددض ٍض أرضثً خ٩وه من منجٍٻ ثٖض ًثس ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

 

 صات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗأصبع غا

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم.منج٠ٶ مصٱٌٴز من ثٖضوًًٌز، ممٽٱز أرض ٌمنج ٍث٠نني   ثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 إفاب١ ثالث١ َٛاطٓني بغًغ١ً غاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: –[ صعدة 7102/يناير/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍث٠نني ؼ أٌ٘ذ ظُضظز م

 ر.ثِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفج٥ٰز ٩٘و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني خؽٌٌؿ. ٍهًز مج أهَ إٗض إ٘جخز ظُضظز م ًشجن منيج ٨نٵ ًثٍؿ، ٬ج  من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز 

ٌآٻ مؽو٧ ٍض موًًٌز خ ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ٠مٌز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج جٴم ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًث مجهًز خجټ٭ز.  لٽٱض أرضث

ٍهي. ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ثټفو

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يناير/00]

ٍث٠نني خموًًٌز َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  رص

ٌثن إِصيوٯ منج٠ٶ ثٖضموًر  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًث خمنجٍٻ ثٖض ًثس لٽٱض أرضث ٌآٻ ـؽُضن خممْ ٬ج ٌخ٩ٌز   ٌثټ

ٌثؿ. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م
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 إ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ غاصات٘ اإلجضا١َٝ طري

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽوًو خموًًٌز ثٖضمج، ٸمج م٩ّٹٌ ث ٌظُضط ٬ج ٌموثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  ٔضمجٿ 

 ٔنض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض ىخجح.

٬ٌجًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټوٰ٪  ًثس ٨٘ض ثټٵٽ٩ز ٍض خجؼپ،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټّجـيل ٍض من١ٵز ثټٙٽٌٲ. 

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم ٌٍض مفج ٌثن ٬جًر ٨٘ض آٻ ٘دفجن  ٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خ٩ٙور.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثټفٍٻ خموًًٌز نيم.  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٍث٠نني ٍض من١ٵز آٻ ـؽُضن خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌثن ٍض مفج٥ٰز مأًح م َٴز ثټ٩و ٌش  ٌٴٙٲ م

ٌټز  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٌٌٰ ١٬جء ؼًٍج مٹعٲ لُضٻ مفج ٍث٨ً  ٍهي خأن ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ ٠ريثن ثټ٩و

ٌهي خ٩ّري.  ثټصٵوٿ خجشؽجو منٱي ٨ٽذ ثټفو

 

 إعتؾٗار عبع١ َٛاطٓني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٛطع بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/يناير/00]

ًثس ٔني ٌأٌ٘ذ آلٌٌن خؽٌٌؿ ٍض ٬ج ٍث٠نني ٨٘ض ثْضٴپ  ٍهي ثِصٕيو ِد٩ز م ٌثن ثټ٩ّ ج ٠ريثن ثټ٩و

ٍٿ ٴٌَ ِٹنٌز خمفج٥ٰز ش٩َ.  ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض مّجء ثټٌ

ًر  ٍٿ ٬ج ٌثن ٔن مّجء ثټٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثِصٕيجه ِد٩ز  ٍث٠ن من ٴًٌز ثټؽفٱز خموًًٌز م٧ٍٍ مج أهَ إٗض شومريىج  إِصيوٰض ٌِجًر ًمٽٹيج م

 ٍ ٌثن ثِصيوٰض ٔمجٻ من١ٵز ثٖضوًن م َثمن م٪ ٬جًر ألٌَ ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ث٠نني ٌإ٘جخز آلًٌن خجټص

 خجٖضوًًٌز ىثشيج ټم ش٩ٌٯ ـٌٙٽز ٜفجًجىج ـصى ثټٽف٥ز.

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب 00

 شتأ : -[ مأرب 7102/يناير/00]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  رص

ٌثن إِصيوٯ منج٠ٶ آٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌىٌُضن خ٭جًشني. ًثس  ًخ٪ ٬ج  ـؽُضن خئ

ٌثؿ لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩وٌ ٴو ٔن لمْ ٬ج

ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ َٴز ثټ٩و ٌش ٌثؿ. ٸمج ٔن م  مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 

 وجنرانغاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ َٚٓاطل عغري ٚجٝظإ  58

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يناير/00]

ًثً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز مفوظز أرضث ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍث٘ٽض ٬ج ش

ٌثټمج٘ز.  ٸدرير ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 
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ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و  شرصًق ټ

ًثس ٨٘ض موًنز ثٖضمج ثِصيوٰض ٬جًشني منيج  مٱٌٳ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح مفج٥ٰز ش٩َ، ٌلمْ ٬ج

ٍث٨ٌٍز. ٍشٌصني ٍض ِمجء موًًٌز ثټ ٌأټٵى ٴندٽصني ٘ ٍث٠نني، مج أهَ إٗض ِٵٍٟ ٔيوثء ٌؼٌـى،   مفُضس ثٖض

ٌثهي لٽذ خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٌٰمج ٌٍض مفج٥ٰ ٬ٌجًر ٨٘ض  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض ثټدٵ٪  ز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز ټٵٙٲ مو٩ٍٰ  ٨ٌٱٌر خموًًٌز مندً ثټفو ٌآٻ ٨مٌ  ٍث٠نني ٍض آٻ ثټٌٕن  ش٩ٌٜض منجٍٻ ثٖض

ٍهي مٹعٲ. جًٌلٍ ٩ِ ٌ٘ 

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټٝفٍ خمفج٥ٰز ثټفوًو ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ر ثِصيوٰض ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍث٠نني، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټًَوًز خجٖضفج٥ٰز  و ثٖض إـوثىج مف١ز ْـض

 ثټفًٍمٍ ٍض ٸٌٓ خمفج٥ٰز ټفؾ.

٬ٌجًر ممجظٽز ٨٘ض من١ٵز ثٖضوٍٰن  ٌثن ٔن ٬جًر ٬ٌح من١ٵز ثټٵصذ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ث ٌمعٽيج خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء، ٌلمْ ٬ج ٌثن  ٬ٌجًر ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ ٨ٍز ٍض ٨ّري،  ٌخ ټ

َثن.  ٨٘ض ٴًٌز ـجمٝز ٍض ؼٌ

 

 َٛاطٔ بكقف يًُضتظق١ إعتٗزف عٛم االثٓني باجلٛف 50اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: -[ الجىف 7102/يناير/00]

ٌأٌ٘ذ  ج ثِصيوٯ ٍِٳ ثَضظنني خموًًٌز 51ثِصٕيو  ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٌشَٴز خٙ ٍٿ خٵٙٲ ټٽم ٍث٠نجً ثټٌ  م

 ثٖضصٍن خجټؽٍٯ.

ٍث٠نني من ثټدج٨ز ٌإ٘جخز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ِصز م آلًٌن  12ٌأٸو مٙوً مفيل ټ

ًث خجټ٭ز  ٍث٠نني خٍّٳ ثَضظنني مج لٽٲ ثټٵٙٲ أرضث ٌشَٴز ٨٘ض مفُضس ثٖض ٍثبٍ ټٽم ٕ٨ٌ خٵٙٲ مٹعٲ 

 خجٖضفُضس ثټصؽجًًز.

 

 عؾض غاصات ع٢ً فعز٠

 أ:شت -[ صعدة 7102/يناير/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفج٥ٰز ٩٘ور. 14ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬ج

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍهًز ٨٘ض من١ٵز منوخز.  مصٱٌٴز خموًًٌز خجٴم منيج ٬جًشني خٵنجخپ ٨نٵ

ٌثن ٌأٔجً ثٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ ثِٱپ من١ٵز م ٌثن ثټ٩ّ ٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز ـٌوثن، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټّيٽني خموًًٌز ٸصجٯ.

ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ مٹعٲ ٠جٻ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ثټفو

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض  منجٍٻ 

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ خٛالٕ أصبع

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/00]

َضن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًثس ٨٘ض موًًٌز ل ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خأ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َضن لٽٱض أ ٍث٠نني.من١ٵز ثټ٩ٌٴٍح خم َث٧ً ثٖض ٌم  رضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 
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 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/يناير/00]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز  َث٧ً ثٖض ٌم جًٌلٍ مٹعٲ ٨٘ض منجٍٻ  ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ ٌشَٴز ثټ٩و ٸمج ٔن م

ٌثؿ.  خرص

 

 ص عغهضٟ ٜضفز جضا٥ِ طريإ ايعزٚإ َقز

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ًثشً. ٌمٵو ٌثبم ٍض ـٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إن ٠ريثن ثټ٩و ٌٴجٻ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 ر.خموًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘و

ٌثن ٔن  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٍث٨ٌٍز خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٰمج ٔن  3ٌأٌٜ ًثس ٨٘ض ثټ ًثس ٨٘ض  ٬0ج ٬ج

 موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ًثس ٨٘ض ٸيدٍح ٍض مفج٥ٰز ټفؾ.  ٌثن ٔن ٨ور ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ، ٌ ًثس 0ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٨٘ض ثټوٰج٧ ثټّجـيل خجټٙٽٌٲ  ٬ج

٬ٌجًر ٨٘ض ٔمجٻ موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز.  ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، 

 

 اعتؾٗار ٚإفاب١ عبع١ َٛاطٓني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ذلافظ١ اجلٛف

 [ مأرب ـ شتأ:7102/يناير/00]

ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ؼ ٍث٠نني خٌنيم نّجء  ٌأٌ٘ذ ِد٩ز م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثِصٕيو 

ٌثټ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  موًًٌز لذ 

ٌأٌ٘ذ لمّز  ٍث٠نني ثظنني ثِصٕيوث  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َټً خمن١ٵز ثټٌصمز خموًًٌز لذ  ٌثن ٨٘ض من ٍث٠ن ِجټم ثټرشٴٍ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و آلًٌن من أرسر ثٖض

 ٌثټ٩ٕٲ.

 

 ١ٜ ِْٗغاصتإ ع٢ً َزٜض

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. من١ٵز ٬ٌٽمز مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز ٌمنجٍٻ ثٖض  ٌثټمج٘ز 

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ 22اعتٗزاف عزر َٔ احملافظات بـ 

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/00] 

ٌشومري ثټدنٌز  ٌممصٽٹجشيم  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټصفصٌز ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.
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ٌثټوشيمج ٍض ٬جًر ټ١ريثن ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ٠ٱُضن ٌؼٌـض  ټ

ٌثن ٨٘ض ـٍ ِٹنٍ ٍض ٔج٧ً ثټّصني خموًًٌز ثټص٩ًَز مفج٥ٰز ش٩َ.  ثټ٩و

و  ًثس م٨ًَز ْـض ٌثن خعُضط ٬ج ٍث٠نني ثظنني أٌ٘دج ٍض ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن م

ٍث٠نني ٍض موًًٌز خجؼپ خمفج٥ٰز   ثټفوًور. ثٖض

ًثس ٨٘ض موًًٌز ِفجً خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌثن ٔن لمْ ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح ٌلمْ ٬ج ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث من١ٵز ثټ ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٍىجً إٗض أن م ٩مٌي ٍض موًًٌز ثٖضمج ثِصيوٰض ظُضط منيج ٴًٌز ثټؽوًو، من

ٍهًز.  موًًٌز ىخجح خٵيثبٲ شفٍي ٴنجخپ ٨نٵ

ًشني ٨٘ض موًًٌز  ٬ٌج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض  ًثس ٨٘ض من١ٵز ٬ٌٽمز ٌؼدپ ًجٿ خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء،  ًخ٪ ٬ج ٌأ َضن ثټ١ٌجٻ،  ل

ٌمّصدأ خمفج٥ٰز ـؽز.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌو  ٌثټيؽٌ ـٌ ٍهًز، ٨٘ض منج٠ٶ ثټّجٳ  ًثس، إـوثىج ٴندٽز ٨نٵ ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

َثن. ٍخٌو ٍض ؼٌ ٬ٌجًشني ٨٘ض ٴًٌز ٴجبم  ٍر،   خن ٨ٵٌپ ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ٍث ٍِٳ ثَضظنني خممصٽٲ  ٌثن ٍض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌٴجٻ ثٖضٙوً إن م

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټرسـجس. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منَٻ أـو ثٖض ٍثيل، ٸمج ثِصيوٰ ٍٿ ثټعجنٍ ٨٘ض ثټص ٽفز ټٽٌ  ثِْض

 

 َٛاطٓا يف ققف طٚاصم ايعزٚإ ع٢ً قض٣ َكب١ٓ يف تعظ 00اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: -[ ثعز 7102/يناير/02]

ٌأٌ٘ذ  ٍهي ثَضم 11ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ًشٹديج ثټ٩و ٨ٌز ث ً ٍض مؽًَر مٌ ٍث٠نج ًٌٹٍ ٍض ثټًٌٲ ثټّجـيل م

 ٖضفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٴٙٱض من  ٌثًٳ ثټدفًٌز ثټصجخ٩ز ټٽ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټَ ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌمنج٠ٶ  مٌ ٴًٌز ثٖضًٍؽٌ ٍض موًًٌز مٵدنز ؼنٍح ٬ٌح مفج٥ٰز ش٩َ  ٍخٍ ثټدفٌ ثْـض منج٠ٶ شمٌٸَىج ؼن

 ألٌَ خجٖضوًًٌز. 

٨ٌدو ثټفٹٌم مفج٦ٰ ـٱ٦ٌ ٍض ٴًٌز  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ثټٵٙٲ ثِصيوٯ ٍث٠نني ٔدجٟ ـٱ٦ٌ  منَيل ثٖض

جٰز إٗض إ٘جخز لمّز  ٌأ٠ٱجٻ، خجٜٔض ٍث٠نني خٌنيم نّجء  ٌثِصٕيجه ِصز م ثٖضًٍؽٌ، مج أهَ إٗض شومريىمج 

ٌثنصٕجٻ ثټٝفجًج من شفض ثْضنٵجٛ مّصمٌر. ٍثټض ٨مٽٌجس ثټدفغ  ٌټٌز إى َض  آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أ

ٌټز ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن إٴو ٌٕز ًأشٍ مفج ٌثن ٨٘ض ٴٙٲ ثټٵٌَ ثټّٹنٌز خييو ثټًٍٙر ثټـٍ ثٿ ثټ٩و

ٌخفّذ  ٍثـپ موًًٌز ثٖضمج..  ٌثن ٸجنض ثٴرتخض من ِ ٌثًٳ ثټصجخ٩ز ټٽ٩و ٌشَٴصً، مٕريثً إٗض أن ثټَ نجه م ِٔض

 ثٖضٙوً ٰئن ثټٕيوثء ثټيًن شم ثټص٩ٌٯ ٨٘ض ىًٍجشيم ىم:

 ٔدجٟ ـٱ٦ٌ  -1

 مفمو ٔدجٟ  -5

ٌثً ٔدجٟ  -3  ثخ

 ِفٌ ٔدجٟ -0

 ٨دوثټفٹٌم مفج٦ٰ ـٱ٦ٌ  -2

 ٬ٍٙن مفج٦ٰ ـٱ٦ٌ -6
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ـدوان1027العـيوميات 
 َٛاطٓني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ذٝزإ يف فعز٠ 7اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/02]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوٰض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ظمجنٌز م ثِصٕيو 

 فج٥ٰز ٩٘ور.موًًٌز ـٌوثن خم

ٍٴني ٍض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض ثٖضصّ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز ثظنني آلًٌن خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز، مٕريثً إٗض أن  ٌأهس إٗض ثِصٕيجه ِصز م ٌثن خموًًٌز ـٌوثن  م

ٌټم ًصمٹن ث ٌثن ثِصمٌ ٍض ثټصفٽٌٶ ٍض ِمجء ثٖضن١ٵز   ٖض٩ّٱٍن من إ٩ِجٯ ثټؽٌـى.٠ريثن ثټ٩و

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ خٛالٕ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/02]

َضن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًثس ٨٘ض موًًٌز ل ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًثس ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض  من١ٵز ثټ٩ٌٴٍح، ممٽٱز أرضثً خم

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يناير/02]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ًر ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ من١ٵز ثٖضمو

ٌثؿ.  خموًًٌز رص

ٌثؿ. ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز خرص َث٧ً ثٖض ٌم ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منجٍٻ  َٴز ثټ٩و ٌش  ٸمج ٔن م

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 03

 شتأ : -[ صعدة 7102/يناير/02]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ؼًٍز ثِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ  10ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 فج٥ٰز ٩٘ور.خم

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  1ٌأٌٜ ٬ج

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض ٌهًز ممٽٱز همج  مصٱٌٴز خموًًٌز ٔوث ثټفو

ًشني ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ؼم٩ز خن  ٬ٌج ٌثن  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز م ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز ـٌوثن هٌن ثټفوًغ ٨ن ٜفجًج ـصى ثِضن. ٰجٜپ

٬ٌجًر ٨٘ض  ٌثن ٔن أًٝج ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ،  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 من١ٵز ثټٙدز خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض أ٬ٽذ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز.

 

 احملافظاتطا٥ضات ايعزٚإ ايغعٛرٟ تغتٗزف املٛاطٓني يف عزر َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/02]

ٌثټ٩جمز ٍض ٨وه من  ٌثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌثس ثټ٩و ثِصيوٰض ٠جب

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.
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ـدوان1027العـيوميات 
ٌثن ٨٘ض نجٴٽز  ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 خمفج٥ٰز ثټفوًور.ٍض موًًٌز ثټمٍلز 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸٌٽٍ  ق ثٖضٙوً أن  ٠ريثن ثټ٩و ٌظُضط  16ٌأٌٜ خموًًٌز ثټفجيل خجټفوًور، 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ىخجح  ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح،  ٌثٖضموًر خموًًٌز رص ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ ـؽُضن  ٬ج

َث٧ً ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ مفج٥ٰز ـؽز. ًشني ٨٘ض م ٬ٌج  مفج٥ٰز ش٩َ، 

ًثس ٌىٸٌ ثٖض ٌظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټنيوًن ؼنٍح ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء،  ٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمنوخز خموًًٌز خجٴم ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.  ٨٘ض منج٠ٶ آٻ مؽو٧ ٠ٌمٌز 

 

 اعتؾٗار َٛاطٓإ ٚافاب١ اصبع١ يف ققف عؾٛا٥ٞ ملضتظق١ ايعزٚإ بتعظ ع٢ً قض٣ عه١ٝٓ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يناير/00]

ٍث ٌشَٴز ثِصٕيو م ٌثٖضو٩ٌٰز ٔنيج م ٍثبٍ خجټوخجخجس  ًخ٩ز ٍض ٨مٽٌجس ٴٙٲ ٨ٕ ٌثٌ٘ذ ث ٠نجن ٨٘ض ثْضٴپ 

ٌٴٌَ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٨٘ض منج٠ٶ آىٽز  ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

ٍٿ  ٍث ثټٌ ٍهي ٴٙٱ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثَضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إن مّٽفٍ م ٌٴجٻ مٙوً مفيل  ټ

 ٍ ٌث٘جخز خٵيثبٲ ثټوخجخجس ٴًٌز ثټ٩ٌِ ٌثـو ٨٘ض ثْضٴپ  ٍث٠ن  ٿ ٍض موًًٌز ثټص٩ًَز، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

ٌأر. ًخ٩ز خٌنيم إم  أ

ٍثٴ٩ز ٍض  ٍثبٌج خجٖضو٩ٌٰز ثِصيوٯ ثټٵٌَ ثټّٹنٌز ثټ ٍهي ٴٙٱج ٨ٕ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٸمج ٔن م

ٌشأظٌ ث ٌأر  ٍٳ ثټٌمجهر ٍض ٨ٌٙٱٌر، مج ثِٱٌ ٨ن ثِصٕيجه أم ٌثٯ ثټٕمجټٌز ٖضوًنز ش٩َ ٌِ ټ٩وًو من ثَض٠

ٌثٖضدجنٍ.  ثٖضنجٍٻ 

ٍث٨ٌٍز، ٸمج ٔن  َثن خموًًٌز ثټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض رشٳ موًِز ٨ ق مٙوً مفيل أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٌثن. ٌشَٴز ثټ٩و نجه م ٍث٨ٌٍز ِٔض ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ  ظُضط ٬ج

ٍث٨ٌٍز. ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض شدز ثټيٕجٿ ٍض ثټ٩ٵٌوو خموًًٌز ثټ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثشً ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ  ٌؼجء ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ىټٺ ٌٰمج ٨ج

ٌثٰٶ ٠ٌٌٳ. ٌم  ثِٱٌس ٨ن شومري منجٍٻ 

 

 إعتؾٗار إَضأتني بكقف فاصٚخٞ ملضتظق١ ايعزٚإ ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/يناير/00]

ٍث٠نني  ٌأٌ٘ذ ٨وه من ثٖض ٌأشجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصٕيوس إم ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و  خٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٖض

 ٨٘ض منَٻ خموًًٌز ثٖضصٍن مفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٍثًًن  ٍث خٙ ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ىجهي ٴجبو خمن١ٵز ثټٱٌٔجء خموًًٌز ثٖضصٍن، مج أِٱٌ ٨ن إِصٕيج ج منَٻ ثٖض ٌأشني ثټٹجشٌٍٔ ه إم

 ٌإ٘جخز آلًٌن خؽٌٌؿ.

ٌثٌ٘ذ  ٌشَٴز ٨٘ض ٍِٳ  12ٌٸجن ٴو إِصٕيو ِصز  ٍٿ أمْ خٵٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم ٌثټدج٨ز ً ٍث٠نني  من ثٖض

 ثٔضظنني.
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ـدوان1027العـيوميات 
 إفاب١ َٛاطٓني بػاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ باقِ بقعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يناير/00]

ٌثن  ٍٿ إظٌ ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن خؽٌٌؿ ل١ٌر ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨٘ض موًًٌز أٌ٘ذ م ثټ٩ّ

 خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ًشني  ٌثمٍ  ثِصيوٯ خ٭ج ٌثن ثٔضؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثظنني خؽٌٌؿ.  ٌثهي ثټؽدپ خموًًٌز خجٴم، مج أهَ إٗض إ٘جخز م

ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ًٌٹٍ ٸعٲ من شفٽٌٵً ٨٘ض ٨وه من موًًٌجس ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضفج٥ٰز. 

 

 ايعزٚإ ايغعٛرٟ َٚضتظقت٘ ٜٛافًٕٛ اعتٗزاف املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٌأر ٌإ٘جخز  ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض ٌثم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ًؼپ  ٍث٠نجً  12شرصًق ټ م

ٌثن ثِصيوٰض ٨ٌِجً خموًًٌز ثټٌصمز ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ٌأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و  آلًٌن خٌنيم نّجء 

ٍهي ٔن ٬جًر ٔمجٻ ٸيدٍح خٽفؾ. ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريث ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز خموًًٌز ثټٙٽٌٲ ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، ـٌ ن ثټ٩و

 ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض ؼدپ ًجٿ خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم، ٍض  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٌمنج٠ٶ مصٱٌٴز من م ٍٴض ثټيي ش٩ٌٜض ًٌٰ موًًٌز ٔوث  ٌمندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ثټ ًثٍؿ  وًًٌصٍ 

ٍهي.  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ

ٍث٠ن ٍض ٴًٌز ثټفو خموًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م٨ًَز م ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ ٌمعٽيج ٨٘ض ثټ  ٬ٌجًشني ٨٘ض ؼمجًٷ ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز 

ٍث منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌ ٌشَٴز ثِصيوٰ ٍثًًن ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖض َثىٌ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ خٙ ز ثټ

ج.  ثټٹجشٌٍٔ

 

 عًغ١ً غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ِْٗ ٚعٓرإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/00]

نفجن خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ نيم ٌِ ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء. 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خّض ٬ج

َث٧ً  ٌم ٍثه خّنفجن ممٽٱج أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ًثس من١ٵز ثټّ ٌظُضط ٬ج ؼدپ ًجٿ خموًًٌز نيم، 

ٍث٠نني.  ثٖض
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 عت غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ذٝزإ ٚايظاٖض بقعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يناير/00]

 ً ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثس إِصيوٰض منج٠ٶ مص٩وهر خموًًٌصٍ ـٌوثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًثشيم. ٌج ٍث٠نني ٌِ ًثً مجهًز خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض ٌثن خموًًٌز ـٌوثن، لٽٱض أرضث  من١ٵز م

ًثس أًٝج ٨٘ض من١ٵز ثټٌمجهًجس خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٩و

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌهًز، إِصيوٰض م  ثټفو

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 21طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖضنج٠ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشومري ثټدنٌز ثټصفصٌز ٌث٘پ ثټ٩و ٍټز خجټّٹجن  ٶ ثٖضأى

 ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض شدز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌثٌٜ

ًثس  ٌبٌيس ٍض مٱٌٳ ثټ٩ٌَّجً، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج ٌثِصيوٯ خ٭جًر ألٌَ ثټ١ًٌٶ ثټ َثن خموًًٌز مٵدنز،  ثټم

 ًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.٨٘ض مو

ٌثن ثِصيوٰصج ثټم٢ ثټ٩جٿ ٍض موًًٌز  ًخ٩ز مّجًٌٰن ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ؼٌؿ أ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټفٌٔٱز خموًًٌز نيم،  منجلز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء، مٕريث إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ؼدپ ًجٿ منيج ٬جًشني خجِصموثٿ ثټٵنجخپ ثټ ٍهًز، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن ٌظمجنٍ ٬ج ٩نٵ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ. ٌظُضط ٬ج  خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌز مٌوي،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ـؽز.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز م ٌثن خموًًٌز ـٌوثن مفج٥ٰز ٌأٰجه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌآٻ  ٌمٌٸَ موًًٌز خجٴم، ٍض ـني ش٩ٌٜض من١ٵصٍ ٨ٌجٓ  ٌثټع٩دجن  ًثس ٨٘ض آٻ مؽو٧  ٌظُضط ٬ج ٩٘ور، 

ٍهي. جًٌلٍ ٩ِ  ثټٌٕن خموًًٌز مندً ټٵٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘

٬ٌجًر ممجظٽز ٨يل من١ٵز  ٌثن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز هًٌ ٨ٱٌٲ ٔمجٻ ثټفوًور،  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

 وًًٌز ثټفؽٌٽز خمفج٥ٰز ثټفوًور.٨ُدجٻ ٍض م

 

 َٛاطٓا يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ 00اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/71]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ظمجنٌز آلًٌن ؼ ٌأر ٠ٌٱُضن  ثِصٕيوس ثم

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ثټٌ

ق مٙوً ٍهًز  ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خٵندٽز ٨نٵ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌأر ٠ٌٱٽني ٌإ٘جخز ظمجنٌز آلًٌن خئ٘جخجس  ٨ٍز، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ثم ٍث٠ن ٍض من١ٵز ٜد منَٻ م

ٌټٌز.  خٽٌ٭ز ٸفٌٙٽز أ

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض شرضً ٨رشثس ثٖضنجٍٻ 
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ـدوان1027العـيوميات 
 ت ع٢ً ذلافظ١ سَاصاصبع غاصا

 شتأ : -[ ذمار 7102/يناير/71]

ًثس ٨٘ض موًنز ىمجً. ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٴدپ ٴٽٌپ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٰض من١ٵز ىمجً ثټٵٌن  ٌثس ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠جب ق مٙوً مفيل ټ ٌثٌٜ

ٍث٠نني ًثس.. مٕريث ثٗض شرضً منجٍٻ ثٖض ًخ٪ ٬ج ًثس ثټ٩نٌٱز. خموًنز ىمجً خأ ٌثء ثټ٭ج  ؼ

 

 طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر إعتٗزاف َزٜض١ٜ فضٚاح بجالث غاصات

 شتأ : -[ مأرب 7102/يناير/71]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ظُضط ٬ج

ٌثؿ.  من١ٵز ثٖضفؽَر خرص

ٍث٠نني خمن١ٵز آٻ ـؽُضن. ٌثن إِصيوٯ منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٖض

ٌثؿ، ٸمج ٔن  ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټنؽو خموًًٌز رص ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ن َث٧ً ثٖض ٌم ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منجٍٻ  ٌشَٴز ثټ٩و  ني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًًٌز.م

 

 َٛاطٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓطك١ ايغٛار بقٓعا٤   2اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/71]

ٌثٌ٘ذ  ٍثه  3ثِصٕيو  ٍٿ ٨٘ض من١ٵز ثټّ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ٍض ٬ج م

 خموًًٌز ِنفجن مفج٥ٰز ٘ن٩جء. 

ٌث٘جخز ٌث ٍث٠ن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م ثلًٌن ٸفٌٙٽز  5ٸو مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ

ٍثه خموًًٌز ِنفجن.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز ثټّ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌټٌز ٍض ِٽّٽز ٬ج  ث

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټيّصريًز شّددض ٍض شرض ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ً منجٍٻ ٌثٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

ٌممصٽٹجشيم ثټمج٘ز.  ٍث٠نني   ثٖض

 

 َقزص عغهض9ٟ طريإ ايعزٚإ اعتُض يف اصتهاب جضا٥ُ٘ يف عزر َٔ احملافظات

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/71]

ًثشً ٍض ٨وه من  ٌمٵو ٌثبم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضفج٥ٰجس.

ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ١٨جن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٌوه من ثټؽٌـى. 16خأمجنز ثټ٩ج٘مز، ٌ ٍثه ؼنٍح ثټ٩ج٘مز ِٵ٢ ٌٰيج ٔيٌو   ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټّ

٬ٌجًشني ٨٘ض ؼنٍح من١ٵز ثټؽوًو  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩و

 مج.ٍض موًًٌز ثٖض

ٌثن أټٵى  ٌثهي ش٩ٌٌ خموًًٌز  3ٌٍض ٩٘ور أٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٍهًز ٨٘ض من١ٵز منوخز ٌ ٴنجخپ ٨نٵ

ٍهًز من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ.  خجٴم، ٌٰمج ٴٙٱض ثٖضو٩ٌٰز ثټ٩ّ

ٌألٌَ ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م١جً ثټفوًور ثټوٌيل  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز هًٌ ثټ٩ٱٌٲ خجٖضوًًٌز. ٨0٘ض ثټوٰج٧ ثټّجـيل خجٖضوًًٌز ىثشيج، ٌ ٬ٌجًشني  ٬ج
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ـدوان1027العـيوميات 
 إصتفاع ضراٜا دلظص٠ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ باقِ بقعز٠ إىل مخغ١ ؽٗزا٤

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٍض من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم ٌثن ثټ٩ّ ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج مؽًَر ثټ٩و  إ

ٌهًز إٗض لمّز ٔيوثء.  ثټفو

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ٍض ثٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌأر. ٌثم ٍث٠نني خٌنيم ٠ٱُضن   ٍض موًًٌز خجٴم مج أهَ إٗض إِصٕيجه لمّز م

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خمن١ٵز ث ټممٌْ خموًًٌز ِجٴني ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 أهس إٗض شومريىج.

ٌخٍ  ٢ شفٽٌٶ ټٽ١ريثن ثټف ٍشٌز ٨٘ض موًًٌز ـٌوثن ٌِ ٌثن أټٵى ٴندٽز ٘ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍض ِمجء ثٖضوًًٌز. 

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ 51

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ًثس ٨٘ض ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز نيم خمفج٥ٰز  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خـ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  54ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   من١ٵصٍ خنٍ ٌٰػ ٌؼدپ ًجٿ ممٽٱج أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖض

 

 يعزٚإ ع٢ً تعظاعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني ٚإفاب١ آخضٜٔ يف غاصات يطريإ ا

 شتأ: –[ ثعز 7102/يناير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ آلٌٌن ٍض ٬ج ٍث٠نجن   ثِصٕيو م

ٌثء ٬جًشني  ٌأر ثِصٕيوس ٌؼٌؿ ٨وه آلٌ ؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثم ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثن ثِصيوٰصج منََض ٍض موًًٌز ثٖض ٍث٠ن إظٌ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز م٭ٌرب ٍض ټ١ريثن ثټ٩و مج، ٸمج ثِصٕيو م

ٍثيش. ٌأهس أًٝجً إٗض نٱٍٳ ٨وه من ثٖض  موًًٌز م٧ٍٍ، 

 

 عًغ١ً غاصات ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠

 شتأ: –[ الحديدة 7102/يناير/70]

ً ثٖضنٕآس ثټ٩جمز  ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور مّصيوٰج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 صٽٹجس ثټمج٘ز.ٌثٖضم

ًخ٪  ٌأ ًثُ ٨ٌىس،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً مفيل ټ

٬ٌجًر ممجظٽز ٨٘ض م١جً  ٬ٌجًر ٨٘ض ثټٵج٨ور ثټدفًٌز،  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز خموًًٌز ثټٙٽٌٲ،  ٬ج

ؾ خموًًٌز ثټمٍلز.  ثټفوًور، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز مٍٔ
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ـدوان1027العـيوميات 
 ايطيب 37عزٚإ ٜعاٚر إعتٗزاف َزٜض١ٜ عٓرإ رلًفا أضضاص نبري٠ مبحُع طريإ اي

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٍٿ ثِصيوثٯ موًًٌز ِنفجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ممٽٱج أرضثً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٨ج

ٍث٠نني. 08ٸدرير خمؽم٪  ٌمنجٍٻ ثٖض ٍىؼٍ   ثټ١دٍ ثټنم

ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰ ًثس ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ز ټ

ٍثه، مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خمؽم٪  ٍث٠نني. 08من١ٵز ثټّ ٌثټ٩رشثس من منجٍٻ ثٖض ٌمٽفٵجشً   ثټ١دٍ 

ٍٿ خ٭جًر من١ٵز ٨مو مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ًثيض  ٍث٠نني.خجْض ٌممصٽٹجس ثٖض ًث٨ٌز   ثټَ

 

 ايعزٚإ ايغعٛرٟ َٚضتظقت٘ ٜٛافًٕٛ جضا٥ُِٗ املضٚع١ عل ايؾعب ايُٝين

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/70]

٨ز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ٍض ممصٽٲ  ٌّ ٌثبميم ثٖضٌ ٌشَٴصً ؼ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 ثٖضفج٥ٰجس.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ًر  ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍث إظٌ ٬ج ٌأر أٌ٘د ٍث٠نني خٌنيم ثم )ِدأ( إن ظُضظز م

ن ثټ١ريثن  ٨ٍز ٍض موًًٌز نيم، ٌٔ ٌثن ثِصيوٰض منَٻ أـو ثٖض٠ٍنني خمن١ٵز ٜد ٍهًز ټ١ريثن ثټ٩و ٨نٵ

ٌثِصيوٯ خ٭جًر خرئ مجء ٍض ثٖضوًًٌز نٱّيج. ز   ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضؽجـٌ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيد ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٍح خمفج٥ٰز ټفؾ، 

ًثس ٨٘ض  ٌظمجنٍ ٬ج ٌثهي ٨دٌور،  ٍثن ٍض  ًثس ٨٘ض من١ٵز آٻ ٔد ٌظُضط ٬ج خموًًٌز ثٖضمج مفج٥ٰز ش٩َ، 

ً خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز ٨٘ض من١ٵز آٻ ـؽُضن  ٌشَٴز ٴٙٱج ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح، ٌٰمج ٔن ثٖض موًًٌز رص

 خجٖضوًًٌز.

خموًًٌز مندً مفج٥ٰز ٩٘ور ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن

ٍهي. ٩ِ 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز  ٌظُضط ٬ج ًشني ٨٘ض معٽغ ٨جىم،  ٌثن ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

٨ٍز ٍض  ٌخ ًشني ٨٘ض ثټ ٬ٌج ًثس ٨٘ض موًِز ثټرش٠ز ؼنٍح موًنز ىمجً،  ًخ٪ ٬ج ٌأ ـٌٛ ٍض مفج٥ٰز ـؽز، 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن ج  ٨ّري،  ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٌثن خٙ ٌشَٴز ثټ٩و خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٍض ـني ٴٙٲ م

 من١ٵز خنٍ ٔيجح ٍض ثٖضوًًٌز ىثشيج.

 

 أصبع غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/77]

ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج ًثس ثِصيوٰض موًِز ثټفٌُ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ٘مز ټ

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض ٌثٯ خموًًٌز ثټعًٍر مفوظز أرضث  ٍض من١ٵز ثټؽ

ٌثن ـٽٶ خٹعجٰز ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز م٪ ٰصق ـجؼَ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټٍٙس.
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 صبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح أ

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يناير/77]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٌثهي ـدجح  ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خئ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ٌشرضً ٨وهث من ثٖضنجٍٻ.ٌثټم٢ ثټ٩ ٌشومري ٌِجًر  ٍث٠ن  ٌأِٱٌس ٨ن إ٘جخز م ٌثؿ   جٿ خرص

ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًًٌز. ج ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٌثن ٴٙٲ خٙ َٴز ثټ٩و ٌش  ٸمج ٔن م

 

 اعتُضاص جضا٥ِ ايعزٚإ ايغعٛرٟ َٚضتظقت٘ ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/77]

ٌشَٴصً خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثِصمٌس  ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثبم ثټ٩و ؼ

 ثټؽميًًٍز .

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌثٌٜ

ٌ 1ثټفوًور ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸٌٽٍ  ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټفجيل،  ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ،  ثِصيوٯ ، 

ٍٿ ثټٙفٌز ٍض موًًٌز ثټفٍٷ. ٌثټ٩ٽ  خ٭جًر ٸٽٌز ثټ١ذ 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ٘دفجن ٍض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور،  ٌخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثبن ٍض موًًٌز مؽَ.  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټم

٬ٌجًشني ٨٘ض م ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټص٩ًَز،  وًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  ش٩َ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن ٍض موًًٌز رص

ًر  ٍر ؼنٍح ثټ٩ج٘مز، ٸمج ٔن ٬ج د ٍثه ٌٜ ًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټّ ٌثن ٔن ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر.  ٨٘ض موًًٌز خٌفجن خمفج٥ٰز ٔد

 

 ٠ ؽٗزا٤ ٚجضٜحإصتفاع ذق١ًٝ ؽٗزا٤ دلظص٠ ايعزٚإ مبضإ يف فعز٠ إىل عؾض

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/70]

ٌثن  ٍٿ ٍض من١ٵز م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًشٹديج ٠ريثن ثټ٩و ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٔيوثء ثٖضؽًَر ثټصٍ إ إ

 خموًًٌز ـٌوثن خ٩ٙور إٗض ٨رشر ٔيوثء ٌؼًٌق.

ٌثن إِصيوٯ ٌِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ جًشني ٨ٽٌيج ٌأٌٜ

ٌثـو ـجټصً  ٌثن، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ؼمٌ٪ من ٸجن ٨٘ض مصنيمج خئِصنعجء ؼًٌق  ٍث٠نني ٍض من١ٵز م م

 ل١ٌر.

ًث  ٌهًز ممٽٱز همج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٬جٌٰر خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني.  خممصٽٹجس ثٖض

 

 ايعكٝل يف نتافإعتؾٗار ٚإفاب١ عبع١ َٛاطٓني بغٛم 

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم إِصيوٰض ٍِٳ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خ٭ج ٌأٌ٘ذ ِد٩ز م إِصٕيو 

 ثټ٩ٵٌٶ خموًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور .
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ًثس ٨٘ض ٍِٳ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثټ٩ٵ ٍمجيل ثټؽنٌّز ٌإ٘جخز لمّز م ٍث٠نني أـوىمج ٘ ٌٶ خموًًٌز ٸصجٯ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

 خؽٌٌؿ.

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جىٌ لٽٱض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثً مجهًز ٸدرير.  أرضث

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عز٠ ذلافظات  021

 شتأ: –[ صنعاء 7102//يناير70] 

ًثشً ثټيّصريًز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز خجِصموثٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌټٌجً مّصيوٰجً ثٖض ٽفز ثٖضفٌمز ه  ثِْض

ًشني  ٌثء ٬ج ٍث٠نجً أٌ٘ذ ؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ټ١ريثن ٌأٌٜ

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح ثِصيوٰض إـوثىمج ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز خٌض ثټٌهمجنٍ،  ٌثن ٨٘ض موًًٌز رص ثټ٩و

ٌثن ٍض موًًٌز مندً خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍهًز لٽٱيج ثټ٩و  ٸمج أٌ٘ذ ٠ٱپ إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ

ٌأر ٍض ٬جًر ثِصيوٰض منََض خمن١ٵز ثټٌّجټٌز ٸٌٽٍ   ًنز ثټفوًور.رشٳ مو 16ٌأٸو ثٖضٙوً ثِصٕيجه ثم

ٍثس  ٬ٌجًشني ممجظٽصني ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټٵ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٴًٌز هًٌ ٨ٱٌٲ،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز، ٌلمْ ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٱجٍر،  ثټمج٘ز خموًًٌز ثټفجيل، 

ًثُ ٨ٌىس ٍض موًًٌز ثټٙٽٌٲ خمفج٥ٰز ثټفوًور.  من١ٵز 

ًثس ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙ ٌظُضط ٬ج ًثس ٨٘ض موًِز ثټفٌُ خجټ٩ج٘مز،  ٌثن ٔن ِض ٬ج وً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټيؽٌ ٍض موًًٌز  من١ٵز ًجٿ خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج

ٍر.  ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ٍثًًن ّٰٱًًٍز ٔوًور ثَضنٱ ًخ٩ز ٘ ٌثن ٴٙٱض خأ ٍثًػ ثټ٩و ه ثٖضٙوً إٗض أن خ ٍّ ؽجً من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض ٌن

ٌثن أٸعٌ من مجبز ٬جًر ٨٘ض ثټؽوًو  ٌخٙجًٌلني موًًٌز ثٖضمج، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و موًًٌز ىخجح 

ٌموًنز ثٖضمج خجٖضوًًٌز. ٌثـؽز   ٌثټٹوـز ٌ

ٌمعٽيج ٨٘ض موًنز ـٌٛ خمفج٥ٰز  ًشني ٨٘ض ؼنٍح معٽغ ٨جىم  ٌثن ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

 ـؽز.

 

 فاصٚخ ع٢ً املدا 041إ تطًل أنجض َٔ غاص٠ ٚبٛاصد ايعزٚ 21

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يناير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٨٘ض ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ. 34ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ثټٌ

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٸعٌ من  34ٌأٌٜ ٬جًر، 

ٍثًػ ثټ 124 ٌشَٴز ٍض ٨مٽٌجس ثټَـٲ ثټٱجٔپ ٨٘ض ثٖضمج.٘جًٌك أ٠ٽٵصيج خ ٌثن ٨٘ض ثٖضمج ٖضّجنور ثٖض  ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ 02

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  13ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ِنفجن 

 ٘ن٩جء.
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ٍٸجټز ثْضندجء ث ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٬جًر  13ټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خـٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌمنجٍٻ ثٖض ٌثټمج٘ز  ٍثه مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز   من١ٵز ثټّ

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عغٝالٕ مبرافظ١ ؽب٠ٛ

 شتأ: -[ شتىة 7102/يناير/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌ ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍر.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ًثس ٨٘ض ٴًٌز  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ًث خمنجٍٻ  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټّٽٌم خموًًٌز ٨ٌُّضن لٽٱض أرضث  ىؽٌ ٸفُضن 

 

 عكٛط قت٢ً ٚجضذ٢ طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف َٛنب املضتظم قا٥ز احملٛص ايػضبٞ ٚ

 شتأ : -[ لحج 7102/يناير/70]

ٌثن  ٌخٍ ټٵٍَ ثټ٩و ٍٸذ ٴجبو ثٖضفًٍ ثټ٭ ٍٿ م ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٍثء ٨دوثټ٭نٍ ثټٙدٌفٍ ٍض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ. ٌشَٳ ثټٽ  ثٖض

ٌثن ثِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌشَٳ ٌأٌٜ ٍٸذ ثٖض ًر م صيوٯ خ٭ج

ٌثٰٵًٌ ٌإ٘جخز ألًٌن.  ٨دوثټ٭نٍ ثټٙدٌفٍ مج أهَ إٗض مٵصپ ِصز من م

 

 اعتُضاص غاصات طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز مّصيوٰز ثٖضمصٽٹج ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و س ثِصمٌس ٬ج

ٌثټمج٘ز.  ثټ٩جمز 

ض  ٌثټدٵ٩ز ش٩ٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن من١ٵصٍ ثټٌٴز  ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٍهي.  خموًًٌز ـٌوثن ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټؽجؿ خموًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ ٍض مفج٥ٰز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖض ٌشّ٪ ٬ج ٌثؿ ثټفوًور،  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر ٍض موًًٌز رص مج خمفج٥ٰز ش٩َ، 

 خمفج٥ٰز مأًح.

َثن. ٍخٌو ٍض ؼٌ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز ٴجبم   ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 إعتؾٗار َٛاطٔ بكقف طريإ ايعزٚإ جغض ايكقب١ ٚقض١ٜ ايهضاؽ١ باحملٜٛت

 شتأ:  -[ املحىيح 7102/يناير/70]

ٌأٌ٘ذ  ٍث٠ن  ٌٴًٌز إِصٕيو م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼرس ثټٵٙدز  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و آلٌ ؼ

ٌثٔز خموًًٌز خنٍ ٩ِو خمفج٥ٰز ثٖضفًٍض.  ثټٹ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِٽّٽز ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ ٌثٔز خموًًٌز خنٍ ٩ِو، شّددض ٍض إِصٕيجه م ٌٴًٌز ثټٹ ٌنٱٍٳ ٨وه ؼرس ثټٵٙدز  ن ٌإ٘جخز آلٌ 

ٌثْض٬نجٿ. ٍثيش   من ثٖض

ٍث٠نني ثٖضفجىًز  ٨ٌوه من منجٍٻ ثٖض ٌثن شّددض أًٝج ٍض شومري ثټؽرس  ًثس ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

ٌٸيث إنٵ١ج٧ ـٌٸز ثټّري خم٢ ثټفوًور  ٌثٔز ٍض موًًٌز خنٍ ٩ِو،   ٘ن٩جء. -ټٽؽرس خٵًٌز ثټٹ



  

 

22 

ـدوان1027العـيوميات 
 ثالث غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102ير//ينا70]

ًثس ٨نٌٱز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ز  ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ثټٌٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جم ٍث٠نني  ًثً خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض ٌثټمج٘ز.مفوظز أرضث  ز 

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خّض ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌثټ ٌثن  ٌخ ٍث٠نني.منج٠ٶ ًجٿ  َث٧ً ثٖض ٌم  فٌٔٱز، مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز 

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يناير/70]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٍٸجټز ثْضند ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ـؽُضن ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ جء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٌثټنؽو خرص ًشجن ٨٘ض منج٠ٶ ثٖضموًر   ٬ٌج

ٌثؿ. ٌثن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ ٨٘ض ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز خمنج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌشَٴز ثټ٩و ٌث٘پ م  ٸمج 

 

 اتِٗايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ َٚضتظقت٘ ٜٛافًٕٛ اعتٗزاف املٛاطٓني ٚممتًه

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

َٴز  ٌش ٌثء ٴٙٲ م ٌأر أٌ٘دض ؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثم ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

َخرير ٍض ٍث٠نني خٵًٌز ثټ ٌثن ٖضنجٍٻ ثٖض ٍث خٵيثبٲ ثټيجٌن منجٍٻ ثټ٩و  ٸٌٓ خمفج٥ٰز ټفؾ، ٸمج ثِصيوٰ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خجٖضفج٥ٰز. ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټرسـجس خموًًٌز ثٖضصٍن مفج٥ٰز ثټؽٍٯ،   ثٖض

ٌثِصيوٰض ثټ١ًٌٶ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٨ني ٨يل خموًنز ـؽز،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٌم ٌثخ٢ خني ـؽز  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ٩ٔري ٍض ثټ٩جٿ ثټ ٌثن خمن١ٵز رشُ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض منوخز 

ٍهي من١ٵز ٠ُضن خموًًٌز  موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٍض ـني ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

 ـٌوثن.

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ٸٌٽٍ  ًشني ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ  ٌثن ٬ج ٌٰٵجً ټٽمٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و خمفج٥ٰز  16ٌ

 ٌ ٌثؿ.ثټفوًور، ٌٰمج ٴٙٲ م ج منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٌثن خٙ  شَٴز ثټ٩و
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 إعتؾٗار ٚإفاب١ عت١ َٛاطٓني بػاص٠ مبزٜض١ٜ بٝرإ بؾب٠ٛ

 شتأ: –[ شتىة 7102/يناير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز آلًٌن ثټٌ ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠نني إظنني  ثِصٕيو م

ٍث٠ن ٍر. ثِصيوٰض ٔجـنز شجخ٩ز ٖض  خجټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خموًًٌز خٌفجن خٕد

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٔجـنز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ًخ٩ز آلًٌن. ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز أ ٍث٠ن ن٧ٍ هًنج خ٩ٵدز ثټٵنو٧، مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕيجه م  م

 

 اعتٗزاف ذلط١ ايهٗضبا٤ مبٓطك١ ضب٠ٛ يف عٓرإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٌخجبٌز خموًًٌز ِنفجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍٿ مف١ز ٸي ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خ٭جًشني مف١ز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍر، مج أهَ إٗض شومريىج خٕٹپ ٔ ٌخجء خمن١ٵز ٜد  دً ٸيل ٌإټفجٳ أرضثً ٸدرير ٌٰيج.ثټٹي

 

 غاصتإ ع٢ً جغض خاٜف١ مبٓطك١ األَإ عح١

 شتأ : -[حجة 7102/يناير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض ؼرس لجًٱز ٍض من١ٵز ثْضمجن خمفج٥ٰز ـؽز. ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ق مٙوً مّةٍٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټ ٌثن ٔن  ٌأٌٜ ٠ريثن ثټ٩و

 ٬جًشني، مج أهَ إٗض شومري ؼرس لجًٱز ثټيي ٩ًصرب من ثټؽًٍّ ثټفًٌٍز ٍض ثٖضفج٥ٰز.

 

 عبع غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ذضٜب ايكضاَٝؿ ٚفضٚاح 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يناير/70]

ٍث٠نني خموًًٌصٍ  َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثمٌٖ خمأًح.رص  ًٌذ ثټٵ  ٌثؿ ـٌ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثټنؽو  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خموًًٌز رص  ٌثټ

ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ لٽٲ  ٌثمٌٖ..  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ َث٧ً ثٖض ٌم ًث خممصٽٹجس   نني.أرضث

ٌثؿ. ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص َٴز ثټ٩و ٌش  ٸمج ٔن م

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ ٚجضح عبع١ يف غاص٠ بكٓب١ً عٓكٛر١ٜ ع٢ً َزٜض١ٜ املدا 

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يناير/70]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌټٌز ؼ ٌثٌ٘ذ ِد٩ز آلٌٌن ٍض ـٌٙٽز أ ٍث٠ن ٨٘ض ثَضٴپ  ثِصٕيو م

 ٌ ٌثن ثِصيوٰض ثَضم ًثس ىّصريًز ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج ٜمن ِٽّٽز ٬ج ًٹٍ ٔنيج ثټٌ

ٌخٌز ٖضفج٥ٰز ش٩َ.  ثٖضوًًٌجس ثټّجـٽٌز ثټ٭
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ٌأر ٍض  ٌثٌ٘ذ ِد٩ز خٌنيم إم ٍٿ  ٍث٠نج ثِصٕيو ثټٌ ٍٸجټز ثَضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إن م ٌٴجٻ مٙوً مفيل ټ

 ٌ ٍهي ثَضم ٌثن ثټ٩ّ ًٹٍ ٨٘ض من١ٵز ثټمٝريًز ٍض موًًٌز ثٖضمج ثټّجـٽٌز، ثټ٭جًر ثټصٍ ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز مفٌمز. ٌثن ثِصموٿ ٍض ىيو ثټ٭جًر ٴندٽز ٨نٵ  مٕريث إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍخٍ ثټدفٌ  ٌثٌِز ؼن ٍهي ثَضمًٌٹٍ ثټ ٌثن ثټ٩ّ ٌخٌز ټصفجټٲ ثټ٩و ٍثًػ ثټف ٌؼجء ىټٺ ٌٰمج ٴٙٱض ثټد

ٍثبٌز مّصيوٰز خ٩رش  ٌثٖضمج خًٍٙر ٨ٕ مٌ موًنز ىُخجح  ٌثٖضمج.ثْـض ٍثًًن منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ىُخجح   ثس ثټٙ

 

 طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر اعتٗزاف َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ًثشً ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٨ج

 ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌه ثِصيوثٯ من١ٵز ٌأٌٜ ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٨ج

ًثس، ممٽٱز أرضثً خجټ٭ز خمؽم٪  ٍثه خّد٪ ٬ج ٍىؼٍ ٌؼجم٩ز ظًٍر  08ثټّ ٍٿ  51ثټ١دٍ ثټنم ِدصمرب ټٽ٩ٽ

ٌثټص١دٌٵٌز.  ثټ١دٌز 

ٍثه خـ  ٌثن أِصيوٯ لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز من١ٵز ثټّ هَ ٬جًر، مج أ 13ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ِدصمرب. 51إٗض إټفجٳ أرضثً ؼٌّمز خؽجم٩ز ظًٍر 

 

 غاصات ٖغتري١ٜ يطريإ ايعزٚإ ٚبٛاصج٘ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍهي ٔن ِٽّٽز  ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٍض شرصًق ټ

ٌثن خموًًٌز  ًثس ٨٘ض من١ٵز م ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌمن١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور،  ًثس ٨٘ض ثټدٵ٪  ٬ج

ٍهي من١ٵز  ٌثهي آٻ أخٍ ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ، ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ ًشني ٨٘ض  ٬ٌج ـٌوثن، 

ٍشٌز ٍض ِمجء موًنز ٩٘ور. آٻ ثټٌٕن  خموًًٌز مندً، ٸمج أټٵى ثټ١ريثن ٴندٽز ٘

ًثس ٨٘ض  ٍثه ؼنٍح ثټ٩ج٘مز، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټّ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر. ٌثِصيوٯ ثټ١ريثن خ٭جًشني أِٱپ ٨ٵدز خٌفجن ٍض مفج٥ٰز ٔد  موًًٌز ثټٙٽٌٲ خمفج٥ٰز ثټفوًور، 

 ٌ ٍثًؼً ٴٙٱض ِٽّٽز ؼدجٻ ثټ٩مٌي ٍض ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ خنفٍ ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠جب ٌخ ٌثن  ثس ثټ٩و

ًر  03 ج ٍهًصني ٨٘ض ٴًٌز ثټَىرير ـٌ ٌثن ٴندٽصني ٨نٵ ٍهًز، ٌٰمج أټٵى ٠ريثن ثټ٩و ٨ٌنٵ ٴندٽز ّٰٱًًٍز 

 ثټًٍّْ خموًنز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.

 

 ضق١ يف املدا بتعظَٛاطًٓا يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓاطل َتف 06اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يناير/72]

ٍث٠نني خٌنيم  1ثِصٕيو  ٌأٌ٘ذ أٸعٌ من  0م ٍهي  14نّجء  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ثلًٌن ؼ

 ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ثٖضمج مفج٥ٰز ش٩َ.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ق مٙوً مفيل ټ ٌأ٘ 3ٌأٌٜ ٌث  ٍث٠نني ثِصٕيو ًر  2ٌذ م ٌثء ٬ج ثلًٌن ؼ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټ٩ّٽز ٍض موًًٌز ثٖضمج، ٸمج  ٍهي ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ ټ١ريثن ثټ٩و
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ٍهي ثِصيوٰصج  0ثِصٕيوس  ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ ٌثء ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ؼ ٌأٌ٘ذ ٨وه من ثٖض نّجء 

 منََض ٍض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج.

ٍهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن  ٌثن ثټ٩ّ  ٠ريثن ثټ٩و

 

 اصبع غاصات ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يناير/72]

ٍثهي ـدجح خموًًٌز  ٍث٠نني خ ًثس ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  رص

ق مٙوً مفيل  ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر، ٸمج ثِصيوٯ  َټني  ٍثهي ـدجح مج أهَ إٗض شومري من ٍث٠نني خ منجٍٻ ثٖض

ٌثؿ.  خ٭جًر من١ٵز ثٖضموًر خرص

ٍثًًن ٌثټٙ ٍث خجٖضو٩ٌٰز  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثهي  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م ٌثهي ن٧ٍ ٌ منج٠ٶ آٻ ـؽُضن ٌ

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خرص  ثټ

ٌثمٌٖ  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ ـًٌذ ثټٵ ٌٴض ِجخٶ ِد٪ ٬ج ٌثن ٔن ٍض  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ.  ٌرص

 

 وجنرانغاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠  7

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يناير/72]

 ً ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ثټ٩ّ  ثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ.  من١ٵز أشٌْ 

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥ج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثٖضصؽٌٯ خمن١ٵز ثٖضُـض  ىٌ.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًر  ٬ٌج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټرشٰز  ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌٍض ٴ١ج٧ نؽ

 ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټد١ق.

 

 طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر إعتٗزاف جغض ايكقب١ مبزٜض١ٜ بين ععز باحملٜٛت

 شتأ:  -[ املحىيح 7102/يناير/72]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِٽّ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ًثس إِصيوٰض ؼرس ثټٵٙدز خموًًٌز خنٍ ٨ج ٽز من ثټ٭ج

 ٩ِو خجٖضفًٍض.

ٌثن إِصيوٯ خّٽّٽز من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌٴ١٪ ـٌٸز ثټّري ٍض ل٢  ًثس ؼرس ثټٵٙدز خموًًٌز خنٍ ٩ِو، مج أهَ إٗض شومري ثټؽرس خٕٹپ ٸيل  ثټ٭ج

 ٘ن٩جء. -ثټفوًور 

ٌٸيث شرضً ٨وه من ٌ  ٌبٌيس  ٌثن شّددض ٍض إنٵ١ج٧ ـٌٸز ثټّري خجټم٢ ثټ ًثس ثټ٩و أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

ٌثٔز. ٍث٠نني خٵًٌز ثټٹ  منجٍٻ ثٖض
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ٌثٔز ٌؼرس ثټٵٙدز خموًًٌز خنٍ ٩ِو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٯ ٴًٌز ثټٹ ٌثن ثټ٩ّ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ٍث٠نني ثظنني  ًثس، أهس ثٗض إِصٕيجه م ٌشومري خّٽّٽز من ثټ٭ج ٍثيش  ٌنٱٍٳ ٨وه من ثٖض إ٘جخز آلًٌن 

ٌثٔز. ٍث٠نني خٵًٌز ثټٹ  منجٍٻ م

 

 اعتؾٗار ثالث ْغا٤ ٚعت١ أطفاٍ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓظٍ َٛاطٔ بتعظ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يناير/72]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز آلًٌن ثټٌ ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠نني  ثِصٕيو ش٩ّز م

ٍث٨ٌٍز خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍث٠ن خموًًٌز ثټ  ٨٘ض منَٻ م

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًخ٩ز ألًٌن  صز أ٠ٱجٻ ٌإ٘جخز أ ٍث٨ٌٍز، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضط نّجء ٌِ ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټ٭ٌپ خجټ م

ٌټٌز.  ٍض ـٌٙٽز أ

 

 ٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات غاص 41انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/72]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

َثن ثٖضفًٍي خموًًٌز ٔن ٍض مفجٰ ٬ٌجًر ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ ٴٌح ثٖضٌ ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټنجً،  ٥ز ش٩َ ِض ٬ج

ٍټٌو خنٱْ  ٬ٌجًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خن ثټ ٍث٨ٌٍز،  ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټٕدٹز خموًًٌز ثټ ٌظُضط ٬ج ثٖضمج، 

 ثٖضوًًٌز.

ٌثم ٌثټٵٌَ ثٖضؽجًٌر ټً ٍض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٌثهي رسًم  ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٌٖ، ٸمج ٔن ٌٍض مأًح ٴٙٲ م

 ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز منوخً خموًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ِجٻ  ًثس ٨٘ض  مف١ز ثًٔض ٌظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م١جً ثټفوًور،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٌز. ٌث  ثٔضىث٨ٍ ثٖضفجىًز ٖضوًًٌز ثٖض

ًثس ٨٘ض مٌوي ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ًخ٪ ٨٘ض موًًٌز  ٌٍض مفج٥ٰز ـؽز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌأ

ٌثء مٌوي.  54ـٌٛ.. مٕريث إٗض أن ٠ريثن ثْضخجش ي أ٠ٽٶ   ٘جًٌلج ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ٘ف

ٍثه ؼنٍح  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټّ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٍر، ٸمج ثټ ٌثن ٴندٽز ثټ٩ج٘مز، ٌٰمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټنٵٍح خموًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ٵى ثټ٩و

ٌثن. ٍشٌز ٍض ِمجء موًًٌز لمٌ مفج٥ٰز ٨م ٘ 

ًثس ٨٘ض ؼدجٻ ثټ٩ٽٌذ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٌٍض نؽ

 

 ؽٗٝزًا 03اصتفاع ضراٜا غاص٠ ايعزٚإ ع٢ً عٝاص٠ مبزٜض١ٜ ايٛاطع١ٝ إىل 

 شتأ: –[ ثعز 7102/يناير/70]

ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ثټ٭جًر ثټصى ٔن ًر خجټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٌِج ٌثن ثټ٩ّ يج ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٨ٌٍز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ إٗض   ٔيٌوث. 10خموًًٌز ثټ
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ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثټصٍ ثِصيوٰض ٌِجًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌٍٳ خجٖضوًًٌز أهس إٗض ثِصٕيجه  ٍث٠نج ٸ 10ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثْـض ٍث ٨٘ض مصن ثټٌّجًر.م  جن

ٌثء ثټ٭جًر ثټصٍ أهس إٗض  ق ثٖضٙوً أن ؼعغ ثټٝفجًج شٱفمض ٸمج شنجظٌس أُٔضء خ٩ٞ ثټؽعغ ؼ ٌأٌٜ

 شومري ثټٌّجًر خجټٹجمپ.

 

 ؽٗٝزإ ٚثالث١ جضذ٢ يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يناير/70]

ٍث٠نجن ٌؼٌؿ ظُضظ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ثِصٕيو م ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ز آلًٌن ؼ

 ثټٙٽٌٲ خمفج٥ٰز ثټفوًور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض ؼدپ ثٖضٽق ٍض ثٖضوًًٌز..  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض م١جً  ًثس ألٌَ ٨٘ض ثټٙٽٌٲ ٌلمْ ٬ج ٌثن ٔن ظُضط ٬ج  ثټفوًور ثټوٌيل.مدٌنجً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ًَٕٝٛ رٚالص خغا٥ض َقٓع امسٓت عُضإ جضا٤ ايعزٚإ ايغعٛرٟ 030أنجض َٔ 

 شتأ: ثقرير : أحمد التحري –[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٌثن لّجبٌ مجهًز ٴوًس خنفٍ  ً ٌ 101شٹدو مٙن٪ ثِمنض ٨م ٍنج ً ٌ 916مٽٌ ٌثء  353أټٱج ًٌَض ؼ ه

ٌثن ث 25ش٩ًٌٜ ټنفٍ  ٍټٌٍ ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٍض ثټٱرتر من ً ٿ ـصى 5412ټ٩ّ

ٍخٌ   ٿ.5416ثٸص

ٌثن ٨٘ض  ًثس ثټ٩و ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز منً أن ٬ج ق شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن ثٖضٙن٪ شٽٵض  ٌأٌٜ

ٌشٹدٌو ثٖضٙن٪ لّجبٌ ٰجهـز  ٨14جمُض ٌؼٌؿ  12ثٖضٙن٪ أهس إٗض ثِصٕيجه  ٌش٩عٌ ٨مٽٌز ثٔضنصجػ  آلًٌن 

ٍهر نصؾ ٨نيج شفمپ ش ًخجؿ مٱٵ ٌأ ٹجټٌٲ ٸدرير ټ٩ُضػ ثټؽٌـى ٌإ٨جهر ثُ٘ضؿ ٌلّجبٌ شٹجټٌٲ ظجخصز 

ٌثمجس ټٽ٭ري. ٬ٌ صعمجً  ٍثبو ثَِض  إٜجٰز إٗض لّجبٌ ٰ

ً ٌ 110ٌخني ثټصٵًٌٌ أن لّجبٌ ثٖضٙن٪ ٌٰمج ًص٩ٽٶ خصٹجټٌٲ ٨ُضػ ثټؽٌـٍ خٽ٭ض  ًثً،  909أټٱج َض ه

ُضؿ مدٽٮ  ٍنجً ٌ 15ٌشٹجټٌٲ إ٨جهر ثَ٘ض ً  380مٽٌ ًثً، ٌٰمج خٽ٭ض لّجبٌ ثټصٹجټٌٲ ثټعجخصز  822ٌ أټٱج َض ه

ٍنجً ٌ 21 صعمجً نفٍ  114أټٱجً ٌ 319مٽٌ ٍثبو ثَِض ٌخٽ٭ض لّجبٌ ٰ ًثً،  َض ٍنجً ٌ 12ه  024أټٱجً ٌ 098مٽٌ

ًثً، إٜجٰز إٗض  َض ٍنجً ٌ 21ه ٌمدٽٮ  338أټٱجً ٌ 505مٽٌ ٍهر  ًخجؿ مٱٵ ًثً لّجبٌ أ َض ني ٌ 2ه أټٱجً  592مًُض

ٌثم 961 ًٌَض ٬  جس ټٽ٭ري.ه

َثمجشً شؽجو ش٩ّز آَضٯ ٌ ٱجء خجټص ٍټٍن نفٍ  921ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثٖضٙن٪ ش٩عٌ ٨ن ثًَض  ٨26جمُضً ٩ً

ٌ ً ٌثټرتثط  558أټٱج ٌن٥جٰز ثٖضون  ٌممٙٙجس ه٨م ٘نجهًٶ شفّني  ٌشدجس ثټ٩مجٻ  ٌثٖضصمعٽز ٍض م ٌٰهث 

ٌم ٌثټٕدجح  ٌثټنٖء  ٌثٖض٩جٴني  ًثس  ٌشنمٌز ثٖضيج ّجىمجس لريًز ألٌَ، إٜجٰز إٗض أؼًٍ ٌثټصنمٌز ثټعٵجٌٰز 

ٌنجٴيل  ٌثټدٍٍَضنج  ٌثټرتخز ثټ١ٌنٌز  ٍثه ثټؽدْ  ٌشًًٍو م ٌثټفمجټز  ٌمّصفٵجس ثټ٩جمٽني ٍض ٨مٽٌجس ثټنٵپ 

ٌٴ١٪ ثټ٭ٌجً. ٌنجٴيل ثْضٸٌجُ ثټٱج٬ًز  ٨ٌمجٻ  ٌثټوًَٻ   مجهشٍ ثٖضجٌٍس 

ٍو ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثٖضٙن٪ ٴوٿ مّجىمجس مدجرشر ټو٨م ثْضن١ٕز ثټمري  -5448ًز لُضٻ ثټٱرتر )ٌن

ٍنجً ٌ 261ٿ( ٴوًس خنفٍ 5412 ٨ٍز خمدٽٮ  844مٽٌ  516أټٲ ًًجٻ، ش٨ٍٍض ٨٘ض مّج٨وثس لريًز مصن

ٌ ً ٍنج يجٿ خمدٽٮ  264أټٱجً ٌ 815مٽٌ ٌثِٔض ً ٌ 15ًًجٻ،  ٍنج صجٿ،  196آَضٯ ٌ  949مٽٌ ًًجٻ ټ٨ٌجًز ثًْض

ٌثٖضّ 824ٌشٵوًم مّج٨وثس ټؽم٩ٌز ثٖض٩جٴني خمدٽٮ  جىمز ٍض مٕجًً٪ ـٱٌ آخجً مٌجو ٍض ثټدٌةز أټٲ ًًجٻ، 

ً ٌ  58ثٖضف١ٌز خجٖضٙن٪ خمدٽٮ  ٍنج ً ٌ 520مٽٌ ًًجٻ، إٜجٰز إٗض شٵوًم مّج٨وثس ټٽنجٍـني  914أټٱج
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ٍنجً ٌ 58ٌثٖضصرضًًن من ثټٌٍّٻ خمدٽٮ  ٌه٨م ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم خمدٽٮ  994أټٱجً ٌ 114مٽٌ ٍنجً  108ًًجٻ،  مٽٌ

ٍنجً ٌ 26ِيجٿ ٍض خنجء ٘جَضس ثؼصمج٨جس خمدٽٮ ًًجٻ، ُٰٝض ٨ن ثَض  819أټٱجً ٌ 851ٌ  153أټٱجً ٌ 556مٽٌ

ٌشٵوًم ٨ًجًز ٨ُضؼٌز خمدٽٮ  ٍنجً ٌ 12ًًجٻ،  ً ٌ  960مٽٌ يجٿ ٍض شنٱٌي مٕجًً٪  623أټٱج ٌٸيث ثَِض ًًجٻ، 

ني ٌ  أټٲ ًًجٻ. 160ٌأن١ٕز ًًجٌٜز خمدٽٮ لمّز مًُض

ٌثن ٸجن ٩ًمپ خم١ٍ ثنصجػ خ١ج أټٲ ٠ن ِنًٍجً  244ٴز شٙپ إٗض مٽٌٍن ًٌٕجً إٗض أن مٙن٪ إِمنض ٨م

ٌخٌز. ً ٍث٘ٱجس ثټرب١ًجنٌز ثٌَض ٌٰٵجً ټٽم ًشُضنوي  منض ثټدٍ  ًٌنصؾ ثِٔض

 

 اصبع غاصات ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني مبزٜض١ٜ فضٚاح 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يناير/70]

ٍث٠نني خموًًٌز رص  ًثس ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ًث ٸدرير خجٖضنجٍٻ  ٌثهي ـدجح ممٽٱج أرضث ٬ٌجًر ٨٘ض  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ـؽُضن  خمن١ٵز ثټٌهمجنٍ 

 ثټّٹنٌز.

 

 عبع غاصات ع٢ً َزٜضتٞ نتاف ٚايظاٖض بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/70]

ٌثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٸصجٯ  ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ٌثهي أخٍ ؼدجًر ٍض موًًٌز ٸصجٯ.

 ٌ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جىٌ.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ثن ٔن ِد٪ ٬ج

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 26

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/70] 

ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٍٸجټز ثْضندجء ث ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٬جًشني ٨٘ض ٌأٌٜ ټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټفجيل خموًنز ثٖضمج،  ٌظُضط ٬ج م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ، 

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج.  ٍض موًًٌز ىخجح، ٸمج ٔن أٸعٌ من ٨رش ٬ج

ٌثن ٬جًشني ٨٘ض منَٻ أـ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ ـٌ و ثٖض

ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٩ٔري خموًًٌز خجٴم، ٍض ـني ش٩ٌٜض من١ٵصٍ ٨ٌجٓ 

ٍهي.  ٌآٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ټٵٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ

ًثس ٨٘ض  ٌشّ٪ ٬ج ًشني ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩وٌ ٔن ٬ج

ٌخز ٴ١ٌر خموًًٌز نيم.ؼدپ  ٍخٌر ٌل ٌمن١ٵصٍ ٴ  ًجٿ 

ًثس ٨٘ض  ٌظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًِز ثټفٌُ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  موًًٌصٍ ثٖضٙٽٍح 
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 َعاٚر٠ إعتٗزاف َزٜض١ٜ فضٚاح بػاصتني

 شتأ: -[ مأرب 7102/يناير/70]

ٍهي ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٨ج  ثْضمًٌٹٍ إِصيوثٯ موًًٌز رص

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٍثهي ـدجح خرص ٍث٠نني خ َث٧ً ثٖض  ٌم

ٌثؿ لُضٻ ثټّج٨جس  ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٴو ٔن لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ًثً ث ٌثؿ ممٽٱز أرضث ٌثٖضموًر خموًًٌز رص ٌمن١ٵصٍ آٻ ـؽُضن  ٌثهي ـدجح  ًثس  ٖضجٌٜز، ثِصيوٰض ثټ٭ج

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض  خمنجٍٻ ٌ م

 

 طريإ ايعزٚإ ٜكقف َضتظقت٘ بغًغ١ً غاصات بتعظ َٚقضع ٚإفاب١ ايعؾضات

 شتأ : -[ ثعز 7102/يناير/70]

ٍٿ خّٽّٽ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثٯ ثٖضمج ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و ٌأ٠ ٌشَٴصً ٔمجٻ ىخجح  ًثس م ز ٬ج

ٌمرص٧ ٌإ٘جخز ثټ٩رشثس منيم.  خمفج٥ٰز ش٩َ 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍٰيم. ٵٍٟ ٴص٘ض ٌؼٌـى ٍض ٘ٱ ٌشَٴصً ٔمجٻ ىخجح ٌِ  خ٭جًر م

ًثش ٌثن ثٔضمج ٌثًىم ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٠ريثن ثټ٩و ٌثٯ ثٖضمج خ٩و ٰ ًثس ٍض أ٠ ٌشَٴصً خ٩وه من ثټ٭ج ٍ ٴٙٲ م

ٌمرص٧ ٌإ٘جخز ثټ٩رشثس منيم. ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز،  ٍثؼيز ثټؽٌٖ   من م

ٌثء ٴٙٲ ٠ريثن  ٌشَٴز ؼ ٌىٍ شنٵپ ٴص٘ض ٌؼٌـى ثٖض ٍىوس  ٩جٯ ٔ ًثس ثِٔض ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٌِج

ٌثن.  ثټ٩و

 

 غاص٠ 81اعتٗزاف عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ بأنجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يناير/70]

ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ًثس  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن شّ٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثهي ثټ٭ٌپ خموًًٌز  24ًٌز ىخجح مفج٥ٰز ش٩َ، ٨ٌ٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض موً ٬ٌجًر ٨٘ض  ٬جًر ٨٘ض ثٖضمج، 

ًشني ٨٘ض ؼرس ٨ٌٰجن خموًًٌز ثٖضمج، ٸمج ٔن ٠ريثن  ٌثء ٬ج ٍث٨ٌٍز، مٕريث إٗض إ٘جخز ًؼپ ٠ٌٱٽني ؼ ثټ

٬ٌجًشني ٨٘ض ؼرس ثټيجميل ٍض موًًٌز م٧ٍٍ. ٍه ٍض من١ٵز ثټنؽٌدجس،  ٌثن ٬جًر ٨٘ض ؼرس ثټًَ  ثټ٩و

ٍث٠نني ٸجنض ٨جټٵز ٨٘ض ٌٍض ـؽز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ خ٭جًشني ٔجـنز ټٽم ٌثن ثټ٩ّ ٔن ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

نض ٠جبٌر هٌن ٠ٌجً  19ؼرس لجًٱز خمن١ٵز ثْضمجن، ٸمج ٔن أٸعٌ من  ٌمٌوي، ٌٔ ٬جًر ٨٘ض ـٌٛ 

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح.  ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُض  ٌثن ثټ٩ّ ق ثٖضٙوً ثن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم، ٸمج ثِصيوٯ ٌأٌٜ ط ٬ج

 ؼرسثً ٍض من١ٵز ٨دجٻ خموًًٌز ٩٘ٱجن.

ج ٍض ثٖضٙٽٍح، ٌٰمج ثِصيوٯ ثټٵًٌز  ٌشَٴز ٨٘ض ٴًٌز مُـض ٌأر ٍض ٴٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم ٌٍض ثټؽٍٯ ؼٌـض ثم

ٌشَٴز ٍض مفج٥ٰز ثټدٌٝجء، ٸمج ثِصيوٯ  ٍٴ٪ ثټؽٌّمز ثټصجخ٪ ټٽم ٌثن ٬جًر ٨٘ض م ن ٠ريثن ثټ٩و خ٭جًر، ٌٔ

ٌشَٴز خموًًٌز ثټٵًٌٌٕز خجټدٌٝجء.٠ريث ٍٴ٪ شجخ٪ ټٽم ٌثن منجٍٻ ٖضّجن ٍض م  ن ثټ٩و
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 عت غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/يناير/01]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجټؽٍٯ. ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ٌثټُّضن ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ ٍثٳ  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منج٠ٶ ٔ ٠ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز ثټ٭ٌپ.

ٌثټ٩ٕٲ. ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټمنؽٌ خموًًٌز لذ  ًخ٪ ٬ج  ٸمج ٔن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي أ

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يناير/01]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٨ج  رص

ًثس  ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًث خمنجٍٻ ثٖض  من١ٵز ثٖضفؽَر، لٽٱض أرضث

ٌثن ٴو ٔن  ٌثؿ. 12ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص

ٌثن ث ١پ ثٗض ىټٺ أٰجه مٙوً مفيل أن ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ٘جټق هىمٖ ثْٔض ٍهي همٌ خ٭جًر ٌِجًر ثٖض ټ٩ّ

ٌثؿ هٌن شّؽٌپ ِٵٍٟ ٜفجًج نصٌؽز نٌَٻ ثټّجبٶ أظنجء  ٍثهي ـدجح خموًًٌز خرص خجټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خ

 شفٽٌٶ ثټ١ريثن.

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عز٠ ذلافظات ٚجٝظإ 251انجض َٔ 

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يناير/01]

ٌثن ثټ٩ّ ٌٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.ٌث٘پ ثټ٩و ٌثبمً ثټـٍ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ

ٍث٠نني ٍض ٬جًر ټ١ريثن  ًخ٩ز م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه أ ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌثن ٨٘ض من١ٵز ثټ١ٌنز ٍض موًًٌز مٌوي مفج٥ٰز ـؽز.  ثټ٩و

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٌظ 32ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض ؼرس ٍِٳ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مٌوي،  ُضط ٬ج

ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ  د٪ ٬ج مٌٹج ٍض ثٖضوًًٌز  52ثټدوثؿ ٍض من١ٵز خنٍ ـّن خموًًٌز ٨دْ مفج٥ٰز ـؽز، ٌِ

ٌثن ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  نٱّيج، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٵ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټ٭ًٍ خم ً ثِصيوٯ منجٍٻ ثٖض ٍهًج ٩ِ ً ً ٘جًٌلٌج ق ثٖضٙوً أن ٴٙٱج وًًٌز ٬مٌ ٌأٌٜ

ٍهَ، ٍض ـني  ٌثټ٩ونز خموًًٌز مندً ټٵٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ ٌش٩ٌٜض من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  مفج٥ٰز ٩٘ور، 

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵصٍ  ٌأٌٜٶ خموًًٌز ٸصجٯ،  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټٍٙؿ  ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمنوخز خموًًٌز خجٴم.  ثټدجـز 

ٌثن ثِصيوٯ موًًٌز ثٖضمج ن  524ٍض مفج٥ٰز ش٩َ خأٸعٌ من  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر، ٌٔ

ٍثً  ًثس ؼ ًخ٪ ٬ج ٍهًز، ٸمج ٔن أ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض ىخجح مّصمومج ٍض إـوثىج ٴندٽز ٨نٵ

ٶ خموًًٌز ثټمٍلز ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز مٍٔ ًثُ ٨ٌىس ثټنٱ١ٌز،  َثنجس منٕجر   ل

ًثس ٨٘ض م ٌثن لمْ ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ـٌ ٌثؿ، ٸمج ٔن أ ن١ٵز ثٖضموًر خموًًٌز رص

ٍر، ٌٰمج ثِصيوٰض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً من١ٵز  ًثس ٨٘ض ٩ٔذ مدٽٵز ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ٬ج

ٌثمز ٍض موًًٌز ثټرشًز خمفج٥ٰز ثټدٌٝجء. ٬ 
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ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌأ َثن،  ًثس ٨٘ض ؼمجًٷ ـٌٛ ٴدجټز ؼٌ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٰجه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن.ٴًٌ ٍٴ٪ ثټٱًٌٝز ٍض ؼٌ ٬ٌجًر ٨٘ض م ٍٴ٪ شًٍٽٶ،  ٌم  ز ٴمٌ 

 

 اعتٗزاف ذلط١ اإلصعاالت اإلساع١ٝ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يناير/00]

ِجَضس ثٔضىث٨ٌز خجټفوًور. ًثس ٨٘ض مف١ز ثًٔض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ ثٖضف١ز  ٌأٌٜ

٨ٌز. ٌث  خموًًٌز ثٖض

 

 طريإ ايعزٚإ ًٜكٞ قٓبًتني عٓكٛرٜتني ع٢ً َٓطك١ ايعبزٜٔ مبزٜض١ٜ فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يناير/00]

ٍهًز ٨٘ض من١ٵز  ٌٴض مصألٌ من مّجء أمْ ٴندٽصني ٨نٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض  ٌثن ثټ٩ّ أټٵى ٠ريثن ثټ٩و

 ز ٩٘ور.ثټ٩دوًن خموًًٌ

ٍهًصني ثِصيوٰصج  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵندٽصني ثټ٩نٵ ق مٙوً مفيل خمفج٥ٰز ٩٘ور ټ ٌأٌٜ

ٍټيم مج أهَ إٗض شرضًىج. ٌمنج ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  م

ٌټز أ٨مجټيم  َث ٍث٠نني ٸٍ ًمن٩يم من م َث٧ً ثٖض ٌثن ثټ٭جٔم ش٩مو ثِصيوثٯ م ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩و

ٌثټ٩مپ َضٸصّ ٍمٌز  جً ثټفٙجً ثټ٥جټم.ثټٌ  جح ٴٍس ـٌجشيم لٍٙ٘

 

 اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً َز١ٜٓ املدا بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/يناير/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثَضظنني ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ٨وه ثلٌ ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن  ثِصٕيو م

 ج ثټّجـٽٌز.ثټٍّٳ ثٖضٌٸَي ٍض موًنز ثٖضم

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثِصيوٯ خ٭جًر مفُض ټدٌ٪ ثټفٽٍَ خجټٍّٳ  ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز ٨وه ثلٌ، ٸمج ثِصيوٯ ثټ١ريثن  ثٖضٌٸَي خموًنز ثٖضمج مج ثِٱٌ ٨ن ثِصٕيجه م

ٌمفج٥ٰ ٌثخ٢ خني موًًٌز ثٖضمج ثټّجـٽٌز خص٩َ  ًثس ثټؽرس ثټ  ز ثټفوًور.خعُضط ٬ج

ٍٿ ثټعُضظجء ثِصيوثٯ ؼرس ٨ٌٰجن ٍض موًًٌز  ٌه ٰؽٌ ثټٌ ٍهي ٨ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً ثٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثخ١ز خني موًًٌز ثٖضمج  ٌبٌٌّز ثټ ٌثنٵ١ج٧ ثټ١ًٌٶ ثټ ًثس أهس إٗض شومريو خجټٹجمپ  ثٖضمج ثټّجـٽٌز خعُضط ٬ج

ٌثټٕجـنجس ثټصٍ شمٌ ٍض ثټ١ًٌ ًثس  ٵٍٟ ٔيوثء ٌؼٌـى من ٌشرضً ثټ٩وًو من ثټٌّج ٶ ثټ٩جٿ ٌِ

ٍث٠نني ثٖضّجًٌٰن.  ثٖض

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜضٜيت فضٚاح ٚذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/يناير/00]

ٌثؿ خمأًح. ٌثمٌٖ ٌرص ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌصٍ ـًٌذ ثټٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثهي ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. َر خرص ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضفؽ ٌثمٌٖ   رسًم خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ
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ٌثؿ، ممٽٱج  ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ مٹعٲ، منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  أرضثً خمنجٍٻ 

 

 َٔ احملافظات  اعتُضاص ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يناير/00]

ٌٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌثبمً ثټـٍ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ٍهي ٔن ٬جًشني  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌثِ ٍهًز،  ٌثهي ثټوٴٌٶ خموًًٌز ٸصجٯ مّصمومج ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ ور ٘فٌز ٍض ٨٘ض  صيوٯ ثټ١ريثن ـٌ

ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٌٜٶ خجٖضوًًٌز.  من١ٵز ثخن ىًٍوي، ٌٔ

ٍهي ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌټٌز ؼ ٍث٠نجن ٸفٌٙٽز أ ٌٍض مفج٥ٰز ثټفوًور أٌ٘ذ م

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ٍخق ٍض موًًٌز ـٌْ، ٌٰمج ثِصيوٯ ثټ١ريثن خ٭جًر من١ٵز ثټنؽو ٍض موًًٌز رص ؼرس ؼ

 مأًح.

ٍهي ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء خ٭جًر من١ٵز ـًٌذ نيم.  ٌٰمج ثِصيوٯ ثټ١ريثن ثټ٩ّ

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٍو ثٖضٙوً ثټ٩ّٹٌي ثٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و  ٌن
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 إصتفاع ذق١ًٝ ضراٜا َٓطك١ عٓاع بقٓعا٤ إىل أصبع١ ؽٗزا٤ بِٝٓٗ طفالٕ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٍث٠نني خمن١ٵز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ، ٖضنَٻ أـو ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج إِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و إ

ًخ٩ز ٔيوثء خٌنيم ٠ٱُضن.  ِنج٧ خموًًٌز خنٍ م١ٌ مفج٥ٰز ٘ن٩جء إٗض أ

ٌثن إِص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ يوٯ خ٭جًشني منَٻ ٌأٌٜ

ٌظُضظز آلًٌن.  ٍث٠ن مفمو ثټفٹمٍ خمن١ٵز ِنج٧، مج أهَ ثٗض إِصٕيجهو   ثٖض

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ُٖزإ 04

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. 12ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًر  12ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خـ ٌأٌٜ ٬ج

ٍث٠نني. ٍثهي ٤يٌ خدٌض ن٩م، مج أهَ إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖض ٌثټ٩ٍٓ خ  من١ٵصٍ ثنؽٌ 

 

 مخػ غاصات ع٢ً َٓتحع َٝاَٞ ايغٝاذٞ باحلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/فرباير/10]

ًثس ٍهي ثْضمًٌٹٍ لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٍثٴ٪ خمن١ٵز  ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٨٘ض منصؽ٪ مٌجمٍ ثټٌّجـٍ ثټ

ًثس إِصيوٰض موًنز ثټفوًور.  ثټٹصٌذ خموًنز ثټفوًور ٜمن ِٽّٽز ٬ج

ٌثن ثِصيوٯ ثٖضنصؽ٪ خممْ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ّز ث ًثس ثټمج٘ز ثټصجخ٩ز ٖضِؤ صعمج ًثس.. مدٌنج أن ثٖضنصؽ٪ أـو ثِٔض صعمجً.٬ج ٌثِٔض  ټؽوًي ټٽصؽجًر ثټ٩جمز 

ٌثٰصصجـً ًِمٌج ثټٕيٌ ثټٵجهٿ من  ٌثټيي ٸجن من ثٖضٵًٌ ثٔضنصيجء منيج  ٗض  ًٌصٹٍن ثٖضرش٧ٌ ٍض مٌـٽصً ثٌْض

٨ٍذ  154 ٌثٰٶ ثټمومٌز، ًٌّص جهي ثټ٩جمٽز. ٬344ٌٰز م٪ ثٖض  من ثًْض

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات ٚعغري 35

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٌٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌثبمً ثټـٍ ًشٹجح ؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټع٩دجن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثټٵى ٴندٽصني  ٍث٠نني خموًًٌز ِجٴني،  ٬ٌجًر ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٌمنوخز خموًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور، 

 ٍ  هًصني ٨٘ض من١ٵز ًـدجن ٍض ثٖضفج٥ٰز نٱّيج.٨نٵ

ًخ٪ منيج ٔمجٻ ؼدپ ثټنجً  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج ثِصيوٰض ث ٌأٔجً ثٖضٙوً ثٗض ثن ثټ١ريثن ٔن ظمجن ٬ج

 خجٖضوًًٌز.

ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٍهي خ٭جًشني موًًٌز ـٌٛ، ٌٔ ٌثن ثټ٩ّ ٌٍض مفج٥ٰز ـؽز ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ّذ ث ًثس من١ٵز ثټمٍلز، ـٌ ٌثِصيوٯ خّض ٬ج ًثس ٨٘ض م١جً ثټفوًور،  ًخ٪ ٬ج ٖضٙوً ٔن ثټ١ريثن ث

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټفٍٷ، ٸمج ٔن  ٌظُضط ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز ٍض موًًٌز ثټٙٽٌٲ،  ن ِض ٬ج ٌٔ

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ٸٌٽٍ  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضٌنجء خجٖضفج٥ٰز،   .16ثټ١ريثن ِد٪ ٬ج

٨ٍز خ٩ّري.ٌأٸو ثٖضٙوً ثن ثټ١ ٌخ ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ثټٵٕدز ٍض ثټ ٍٴ٪ ثټّٱٌنز   ريثن ٔن ٬جًر ؼًٍز ٨٘ض م



 

 

38 

ـدوان1027العـيوميات 
 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/فرباير/17]

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٍٸج ٌثهي رسًم ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خممْ ٬ج ټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثمٌٖ.  خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ

ٍث٠نني خٵٌَ ثټفَٿ  َث٧ً ثٖض ٌم جًٌلٍ مٹعٲ ٨٘ض منجٍٻ  ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ ٌشَٴز ثټ٩و ٸمج ٔن م

ًث ٸدرير ٌٰ ٌثمٌٖ ٌلٽٱض أرضث ٌخنٍ أـمو خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ ًخٌق  ٌخنٍ  ٌثټيؽرير  يج، ٸمج ٌثْض٨دپ 

ٍث٠ن ٬ُضح ٴٌٙٽز. ٌثء ىټٺ ثٖض  أٌ٘ذ ؼ

 

 اعتٗزاف ذلط١ ضذ َٝاٙ ايقضف ايقرٞ مبزٜض١ٜ املٝٓا٤ باحلزٜز٠

 شتأ :  -[ الحديدة 7102/فرباير/17]

ٍٴٲ ثټ٩مپ ٍض مف١ز ثټرصٯ  ٌثټرصٯ ثټٙفٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور ٨ن ش ّز ثٖضفٽٌز ټٽمٌجو  أ٨ٽنض ثٖضِؤ

ٍهي ثَضمًٌٹٍ مج  ثټٙفٍ خموًًٌز ثٖضٌنجء خ٩و ثِصيوثٰيج ٌثن ثټ٩ّ ًشني ؼًٍصني من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و خ٭ج

ٌثؼيج ٨ن ثټمومز.  شّدذ ٍض ثل

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ مف١ز ثټٝن ٖضٌجو  ٌثن ثټ٩ّ ّز ٍض شٵًٌٌ ثٌيل ثن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌس ثٖضِؤ

ٌخجبٍ خٵوًر  ٍټٌو ثټٹي ور ثټص ٸٌٽٍ  544ثټرصٯ ثټٙفٍ خمن١ٵز ثټفٍ ثټصؽجًي نصؾ ٨نيج شومري ـٌ

 ٍ ٌبٌيس م٪ ثَضنيٌجً ثټٹجمپ ٖضدجنٍ ثٖضف١ز ٰ ٹًٌن ثټ ٌمفدْ ثَِض ٍنجس ثټٝ٭٢ ثټ٩جيل  ټض ثمدري ٠ٌدٽ

ٌم٩وثس ِفذ ثټٌمجٻ ٠ٌدٽٍن ثټص٭يًز ټٽٙ٭٢ ثٖضنمٱٞ  دٹز ثټٹجخُضس  ٍټض. 044ٌٔ ٰ 

ٌٸجټز ثَضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثٖضف١ز ثټصٍ شم شومريىج شٵ٪ ٨٘ض مّجـز   985ٌٴجٻ ثټصٵًٌٌ ثټيي شٽٵصً 

ٌشٵوٿ لومجس ثټرصٯ ثټٙفٍ ټ٩وه  965ټٲ ٌث ٌخ٪  ثٔرتثٷ ٍض ثټرصٯ  832مدنى ٌ 118مرت م

ٌشد٢ خمج ًٵجًح  802آَضٯ ٌ  2ثټٙفٍ ًٌّصٱٌو منيج  ٌخ٪ من ٔدٹز  305ثټٲ ٌ 13نّمز ٸمج ش مرت م

 منيپ. 282ل١ٍٟ ثټرصٯ ثټٙفٍ ٌ 

ًظ ّز ثنً ٌٍض ٤پ لٌٌػ ثٖضف١ز ٨ن ثټمومز ٰئن ىټٺ ًنيً خٹج ز خٌةٌز نصٌؽز ټ٩وٿ شرصًٲ ٌثٸوس ثٖضِؤ

ٌثن ثٖضف١ز شٵ٪ ٨٘ض ٨مٶ  مرت شفض منٍّح مٌجو ثټدفٌ، ٸمج ثن ثٖضوًنز ِجـٽٌز  9ثٖضٌجو ثټ٩جهمز لج٘ز 

ٌمنمٱٝز ٩ًٌٙذ ثټصرصًٲ خجټؽجىخٌز ممج ًيوه خصفٍٻ ثٖضوًنز ثٗض مّصنٵ٪ من مٌجو ثټرصٯ ثټٙفٍ 

ٌخةز. ٌثَض ٌثٛ   ٌثنصٕجً ثَضم

 

 جنرانٔ احملافظات ٚايؾضف١ يف غاص٠ ع٢ً عزر َ 61انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/17]

ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ًثس ٔنيج ٌث ٍض ٬ج ٍث٠نني ثِصٕيو ًخ٩ز م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ث ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٠ريثن  ٌأٌٜ

ًخ٩ز  ٌمف١ز ثٖضٌجو ٍض موًًٌز خجؼپ خمفج٥ٰز ثټفوًور، ٸمج ثِصٕيو أ ٌثن ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز  ثټ٩و

ٍث٠نني خٌنيمج ٠ٱٽني ٌؼٌؿ آلٌٌن ٍض ٬جًر ٨٘ض منَٻ خمن١ٵز ِن٪ ٍض ـور خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.  م
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ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٌػ خم ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور شّ٪ ٬ج وًًٌز ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټُٙض٠ز خموًًٌز  ٌثټوًًيمٍ،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ خٌض ثټٱٵٌز  ًخ٪ ٬ج ٌأ ثټٙٽٌٲ، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸٌٽٍ  ًثس ٨٘ض م١جً ثټفوًور  16ثټّمنز، ٸمج ٔن ِد٪ ٬ج ض ٬ج خموًًٌز ثټفجيل، ٌِ

 ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٹون.

ًثس ٨٘ض ؼدپ ًجٿ  ٌثن ِض ٬ج ٌمن١ٵز ثټٵصذ خموًًٌز نيم، أمج ٍض ٌٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ـؽز ٔن شّ٪ ٬ج

ٌثن ٔن  ٌثٌٜٶ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض  16ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثٖضٽٌپ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ لٽٌٵج 

ٍهي. ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ټٵٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ  مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٰمج ش٩ٌٜ

ٍثن خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٰمج ث٨صوَ  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ًثس ٨٘ض ؼدپ ـٍ ٔن ظُضط ٬ج

ٍث٢ِ خجٖضفج٥ٰز. ٲ ٍض موًًٌز ثٖض ٍث٠نني ٍض من١ٵز خنٍ ًٍِ ٌثن ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ثټ٩و  م

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفج٥ٰز  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ًثس ٨٘ض ٌظُضط ٬ج ٍث٠نني  ثټؽٍٯ،  ٌثن منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ثټ٩و ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح، ٸمج ٴٙٲ م موًًٌز رص

ٌثمٌٖ خجٖضفج٥ٰز.  ٍض ٴًٌز ثْض٨دپ خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ

ٌثن. ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ  ٌأٰجه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ؽٗزا٤ ٚجضذ٢ يف غاصات ٖغتري١ٜ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً األذٝا٤ ايغه١ٝٓ مبز١ٜٓ املدا

 شتأ:  -[ ثعز 7102فرباير//10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ىّصريًز ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ آلٌٌن ٍض ِٽّٽز ٬ج ٍث٠نجن ٨٘ض ثْضٴپ  ثِصٕيو م

ٍٿ ٨٘ض أنفجء مصٱٌٴز ٍض موًنز ثٖضمج ثټّجـٽٌز خمفج٥ٰز ش٩َ.  ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ

ٌث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ن ٔن ِٽّٽز ٬ج

ٌټٌز شٕري إٗض ثِصٕيجه  ٢ موًنز ثٖضمج.. مٕريث إٗض أن ثټفٌٙٽز ثْض ٌمفجَض شؽجًًز ٌِ ٍثه ٬يثبٌز  ممَن م

ٌثٖضدجنٍ. ٌشومري ٨وه من ثٖضفجٻ ثټصؽجًًز  ٍث٠نني ثظنني ٨٘ض ثْضٴپ ٌإ٘جخز آلًٌن   م

ٌجء ٌثن ثِصيوٰض ثْـض ًثس ثټصٍ ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ق ثٖضٙوً أن ثټ٭ج ٌثٖضفجٻ ثټصؽجًًز خٕٹپ  ٌأٌٜ ثټّٹنٌز 

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض ـٍ  ٌٴض ِجخٶ ثټٌ ٌثن ٔن ٍض  ٍث٠نني.. مٕريث إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و مدجرش خيوٯ شًٌٌ٪ ثٖض

 ثټًٍّْ ٍض موًنز ثٖضمج.

 

 مخػ غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٍٿ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٌثمٌز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٨ج ًثشً ثٔضؼ  ٔن ٬ج

ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨نٌٱز.  ثټفٱج خموًًٌز ثټّد٩ني خممْ ٬ج

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌثن شّددض ٍض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض ًثس ثټ٩و  ٌټٱض إٗض أن ٬ج
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 اعتؾٗار ٚإفاب١ عت١ َٛاطٓني يف َزٜض١ٜ فضٚاح 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/فرباير/10]

ٌشَٴز ثِصيوٰض موًًٌز  ٌٴٙٲ ثٖض ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ِصز م ثِصٕيو 

ٌثؿ خمأًح.  رص

ٌثـو ٌإ٘جخز ثظنني آلًٌن خ ٍث٠ن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م ؽٌٌؿ ٌأٸو مٙوً مفيل ټ

ٌثؿ..  ٍث٠ن خمن١ٵز آٻ ـؽُضن خموًًٌز رص ٍهي ثِصيوٰض ٌِجًر م ٌثن ثټ٩ّ ل١رير ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

 ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أنً شم إ٩ِجٯ ثټؽٌـى إٗض مّصٕٱٌجس ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ټصٽٵٍ ثټ٩ُضػ.

ٍث٠نني  ٍث خٵٙٲ ٘جًٌلٍ مٹعٲ منجٍٻ ثٖض ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ق مٙوً مفيل أن م ثٗض ىټٺ أٌٜ

ٌأشني ٠ٌٱپ.خ  ٵًٌز آٻ ـمٌو خفًٌذ نيم ٬ٌح مأًح أِٱٌ ٨ن إِصٕيجه أم

ًثس منج٠ٶ آٻ ـؽُضن  ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق ثٖضٙوً ټ ٌأٌٜ

ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثؿ.. مٕريث إٗض أن م ٌثٖضموًر خموًًٌز رص ٌثٖضفؽَر 

 ٌ ٌثمٌٖ.خموًًٌز ـ  ًذ ثټٵ

 

 َٛاطٓني ٚتزَري َزصعتني بػاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عز٠ َٓاطل بقعز٠ 3إفاب١ 

 شتأ:  -[ صعدة 7102/فرباير/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌهمٌس موًِصجن خّٽّٽز ٬ج ٍث٠نني  ًخ٩ز م أٌ٘ذ أ

ٍٿ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.  ثِصيوٰض ثټٌ

ق مٙوً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و أمنٍ خ٩ٙور ټ

ٍث٠نني خؽٌٌؿ. ًخ٩ز م ًثس ٨٘ض معٽغ ثٖضٝز خموًًٌز مندً، مج أهَ إٗض شومري ٌِجًر ٌإ٘جخز أ  ظُضط ٬ج

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثټدز خموًًٌز ثټ٥جىٌ،  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًِز  ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ن ٍض  جٰز إٗض ٬جًر ٨٘ض منَٻ م ًثٍؿ، أهس إٗض شومريىمج، خجٜٔض ٍه ٍض موًًٌز  موًِز ٨دوهللا خن م٩ّ

 نٱْ ثٖضن١ٵز أهس إٗض شومريو.

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜضٜيت املتٕٛ ٚاملقًٛب باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/فرباير/10]

ًثس ٨٘ض ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و  موًًٌصٍ ثٖضصٍن 

 ثټؽٍٯ.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن.  ثټن٩مجنٌز خموًًٌز ثٖضٙٽٍح 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات َٚٓطك١ جٝظإ 23انجض َٔ 

 شتأ:  -ء [ صنعا7102/فرباير/10]

٢ ٘مض م١دٶ من ثٖضؽصم٪  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس ٌِ ٌثن ثټ٩ّ ٌثبم ثټ٩و شّصمٌ ؼ

 ثټوٌيل.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن موًًٌز ٸصجٯ ٔيوس ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ  ق ټ ٌٰٵج ٖضٙوً ٨ّٹٌي أٌٜ ٌ

ٌثن ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩ 3أٿ ثټًٌجؿ، ٌٰمج أٌ٘ذ  ٍث٠نني ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و جٿ ٍض موًًٌز مندً ثټصٍ ٔيوس م
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ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټن٥ري خموًًٌز  ٌظُضط ٬ج ٍهًز ٨٘ض من١ٵز ٨ٍؼدز،  ٌنريثن ًٔجٔجس ٩ِ ٴٙٲ مو٩ٍٰ 

 ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټن٩مجنٌز ٍض موًًٌز ثٖضٙٽٍح مج أهَ إٗض نٱٍٳ  ٌٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثيش، ٌ ًثس ٨٘ض مو ٨3وه من ثٖض  ًًٌز ثٖضصٍن.٬ج

ٌثن ٔن ٬جًشني ٌ ٱًًٍز ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض مفج٥ٰز  2ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٴنجخپ ٍِٰ

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ. ٌظُضط ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض موًِز ثټ٩ٌّو خموًنز ثٖضمج،   ش٩َ، 

ٌثن ٨٘ض موً ٍث٠ن ٌؼٌؿ ثظنني آلًٌن ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و نز أمج ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور ٰجِصٕيو م

ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸٌٽٍ   .16ثټفٌّنٌز ٍض موًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ، ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

َث٧ً ثټؽٌ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق ثٖضٙوً ثټ٩ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ. 3خموًًٌز ٨دْ مفج٥ٰز ـؽز، ٌ ٌثټّجـپ ٌلمْ ٬ج ًثس ٨٘ض معٽغ مٌوي   ٬ج

ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٵصذ خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء، مٕريثً إٗض ٌٴجٻ  ٌثن ٔن ٬ج ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثًًن. َثن خ٩وه من ثټٙ ٍثٻ ٍض ؼٌ  أن ٠ريثن ثْضخجش ي ثِصيوٯ من١ٵز ثټٌمٝز ٬ٌح ثټ١

 

 اصبع غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ًثشً ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٍض ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٔن ٬ج ًٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ

ٌشَٴصً ٨٘ض ثټٌمن أًٜجً ٌإنّجنجً. ٌم ٌثن  ٌثٜق ټٽ٩و  ش٩ٌٙو 

ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨نٌٱز ٔوًو ًخ٪ ٬ج  ر ثَضنٱؽجً.ثټنيوًن خموًًٌز ثټّد٩ني ؼنٍح ثټ٩ج٘مز خأ

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ شّدذ ٍض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض

ٌثن ـٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز م٪ ٰصق ـجؼَ ثټٍٙس.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 اعتٗزاف اجملُع ايرتبٟٛ مبزٜض١ٜ بضط املضاؽٞ باجلٛف

 شتأ : -[ الجىف 7102/فرباير/10]

ٌثيش  ٍٿ ٬جًر ؼًٍز ٨٘ض ثٖضؽم٪ ثټرتخٍي خموًًٌز خٌٟ ثٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خجټؽٍٯ.

ًث ٸدرير خجٖضؽم٪ ثټرتخٍي ٖضوًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر لٽٱض أرضث ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ٌثيش.  خٌٟ ثٖض

ًثس ٨٘ض م ٌثن ٴو ٔن ظُضط ٬ج ٌثٖضٙٽٍح خجټؽٍٯ.ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و  وًًٌصٍ ثٖضصٍن 

 

 عؾض غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبزٜض١ٜ فضٚاح 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/فرباير/10]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ث ٌثٖضموًر ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ ٌثن إِصيوٯ منج٠ٶ ثٖضفؽَر  ټ٩و

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ًث خمنجٍٻ  ًثس لٽٱض أرضث ٌثهي ـدجح خّض ٬ج ٌ 
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ٌثؿ  ٬ٌجًر ٨٘ض ٍِٳ رص ٌثهي ـدجح  ٍٿ خ٭جًشني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ًث خمنجٍٻ   ٬ٌجًر ٨٘ض خني همجػ ممٽٱج أرضث

 

 ض١ٜ عٓرإغاصات ع٢ً َزٜ 2

 شتأ :  -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء. 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث ًثس من١ٵز ثټّ ٌمنجٍٻ ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٌثټمج٘ز  ه، مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 تٛافٌ جضا٥ِ ايعزٚإ ايغعٛرٟ يف عزر َٔ احملافظات 

 شتأ: –[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٍث٠نني ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ خفٶ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌثبم ثټ٩و ٍث٘ٽض ؼ  ش

ٍٸجټز ثْض  ٍث٠ن ٌإ٘جخز ِصز آلًٌن ٍض ٴٙٲ ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م

ٍثًح ثټٌٙجهًن ٍض ؼًٌَر ٠ٌٰز خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٌثن ثِصيوٯ ٴ  ټ١ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌخجؿ خموًًٌز نيم، ٸمج ٔن ِد٪ ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض شدز ثټ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

 من١ٵز ثټفٱج خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

ٍث٠ن ٍض موًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور ٬جًر ٨٘ض منَٻ م ٠ريثن ثټ٩و

ٌٸٌٽٍ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز خموًًٌز ثټٙٽٌٲ  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٹعٌذ، ٌلمْ ٬ج ، ٌٍض 16ٌظُضط ٬ج

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن. ٌثن ِض ٬ج  مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ً ً ٘جًٌلٌج ً ثِصيوٯ من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج ٍهًج ٩ِ ً ٌمو٩ٌٰج

ٍثيش،  ٌثهي ثٖضّجخٍ خموًًٌز ـٌوثن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، مج أهَ إٗض نٱٍٳ ٨وه من ثٖض ٍو ٌ ٌمنج٠ٶ ثټن٩جٔ

ٌثن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټّوثه ٠ٌمٌز ٍض موًًٌز خجٴم.  ٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن خّٽّ ٍثه ثټ٭يثبٌز ټٽصجؼٌ مفمو ٨دوو ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و ًثس ممجٍن ټٽم ٽز ٬ج

ٌمعٽيج ٨٘ض مف١ز ٬جٍ خجټٵٌح من مٱٌٳ  ًشني ٨٘ض معٽغ ثٖضمج خموًًٌز م٧ٍٍ،  ٬ٌج ثٖضٍٍر خموًًٌز ثٖضمج، 

 ثٖضمج، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح.

 

 اعتٗزاف َظصع١ أذز املٛاطٓني يف َزٜض١ٜ ايترٝتا مبرافظ١ احلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102رباير//ف10]

ٍث٠ن ثټ٩َي ٩ًٵٍح خ٭جًر لٽٱض همجً ٸدري  ٍهي ثْضمًٌٹٍ، م٨ًَز ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 خجٖض٨ًَز.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر شّددض ٍض شومري مرش٧ٌ مٌجو  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ٌ ٌمٝمز ټٽمٌجو.ثټٌي خجٖض٨ًَز ثټيي ٩ًمپ خجټ١جٴز ثټٕمٌّز  ٨ٌرشًن ټٍؿ ٔميس   ثټيي ًصٹٍن من مجبز 

ٍثٴ٩ز خموًًٌز ثټصفٌصج خجټفوًور أهَ إٗض نٱٍٳ ٨وه من ثْضخٵجً.  ٌأٔجً إٗض أن ٴٙٲ ثٖض٨ًَز ثټ
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 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/فرباير/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ . ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر خرص ٍثهي ـدجح   ِٹنٌز خ

ٌثمٌٖ  ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ ـًٌذ ثټٵ ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ مم ٍث٠نني.ٌرص َث٧ً ثٖض ٌم ًث خمنجٍٻ   ٽٱز أرضث

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ احملافظات ٚجٝظإ ٚعغري 84

 شتأ: –[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ٸمج  ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ٌشَٴصً ثِصيوثٯ منجٍٻ ثٖض  ٌث٘پ م

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إن ٨وه ٜفجًج ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌٴجٻ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

صز ؼٌـى، ٌٰمج  ٍثًح ثټٌٙجهًن ٍض ؼًٌَر ٠ٌٰز ٴدجټز ِجـپ ثټفوًور ثًشٱ٪ إٗض لمّز ٔيوثء ٌِ ټٵ

َثٻ  ٍهًن. 13ًَض  ٌ٘جهثً مٱٵ

ًشني ٨٘ض من١ٵز ـًٌذ  ٌثن ٔن ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌأ نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء، 

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټنيوًن. ٍثه خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء،  ٌثټّ  ٨٘ض من١ٵصٍ ثټفٱج 

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ًشني ٨٘ض  54ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، 

ٌثيش خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  مؽم٪ موًًٌز خٌٟ ثٖض

ٌثن د٪  23أٸعٌ من  ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ثٖضمج، ٌِ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ ٍض موًًٌز مٵدنز.  ٬ج

ٌثټًٍّْ  ٍث٠نني خفٍ ثٖض٭ٌنٍ  ٍث خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ٴٙٱ ٌثٖض ٌثن  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٍَ ثټ٩و

 َ ٌش ً إٗض أن م ٍث٠نني.. َضٰصج ٍث مفصًٍجس أـو خموًنز ثٖضمج، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أـو ثٖض ٌثن نيد ٴز ثټ٩و

 ثْضرضـز ٍض من١ٵز ـونجن.

٨ٌوه من مفج٥ٰجس  ٌثس ثِص١ُض٨ٌز أمًٌٹٌز ـٽٵض ٍض ِمجء مفج٥ٰز ثټفوًور  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ظُضط ٠جب

 ثټؽميًًٍز.

ٌثن  ٌشَٴز خمفج٥ٰز ثټٝجټ٪ ٴيًٱز مو٩ٌٰز ٨٘ض موًنز همض، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌٰٵجً ټٽمٙوً أ٠ٽٶ ثٖض ٌ

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٬جًشني ٨٘ض ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ ًخ٪ ٬ج ٌأ َثن   ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ

 

 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظ١ سَاص

 شتأ : -[ ذمار 7102/فرباير/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

َثً ٌثن ثِصيوٯ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٧ ٌأٌٜ

ًث ٍض ممصٽٹجس  ًثس ممٽٱز أرضث ًثن آنْ خممْ ٬ج ٍث٠نني ٍض من١ٵز ٴج٧ ثټفٵپ خموًًٌز ٍٜ ثٖض

ٍث٠نني.  ثٖض
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 اعتؾٗار أصبع١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/فرباير/10]

ٌجًر  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٔجـنز ٬جٍ ٌِ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ًخ٩ز م ٍث٠ن ثِصٕيو أ م

 خموًًٌز مؽَ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ثِصيوٯ ٔجـنز مفمٽز خجټ٭جٍ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًخ٩ز م جٰز إٗض ٌِجًر مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أ  ثٖضنَيل خمن١ٵز ثٖض٭ّپ خموًًٌز مؽَ، خجٜٔض

 

 بأصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأص

 شتأ: -[ مأرب 7102/فرباير/10]

ٌثمٌٖ خمأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌظدجس،  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

 ٌ ٌثٯ ثټٕمجټٌز ثټرشٴٌز ٖضوً ٌثهي نمٽز خجْض٠ ٌثمٌٖ.٬ٌجًشني ٨٘ض   ًز ـًٌذ ثټٵ

 

 أصبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبزٜض١ٜ املقًٛب باجلٛف

 شتأ: –[ الجىف 7102/فرباير/10]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثٖضٙٽٍح  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خجټؽٍٯ.

ٌثن ثِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثټٵ١ٱز ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ صيوٯ منج٠ٶ ثټُّضن 

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ًث خم ًثس لٽٱض أرضث ًخ٪ ٬ج ٌثټًَٴز خموًًٌز ثٖضٙٽٍح خأ وثؿ  ٌِ 

 

 غاص٠ ٖغتري١ٜ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 56

 شتأ: –[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ثِصيوثٯ مفج٥ٰجس ثټؽ ٌثن ثټ٩ّ ًثشً ثټيّصريًز ممٽٱجً ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و ميًًٍز خ٭ج

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ًثً ٸدريثً ٍض ثټدنٌز ثټصفصٌز   همج

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض  36ٌأٌٜ

ًثس ٬ٌجًشني ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض موًًٌز م٧ٍٍ، ٌلمْ ٬ج ٨٘ض موثًُ  موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ، 

ٍث٨ٌٍز. ٍبٌز ٍض ِمجء موًًٌز ثټ ٌأټٵى ٴندٽز ٜ  ثټ٩مٌي ٍض ىخجح، 

ٌثن ٔن  ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور،  15ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز  ٌثهي ـدجح خموًًٌز رص ٬ٌجًر ٨٘ض ثټدٵ٪، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ ـؽُضن ٌ

 مأًح.

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، ٌأٔجً ثٖض ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ًخ٪ ٬ج ٌأ ًثن آنْ خمفج٥ٰز ىمجً،  ٍث٠نني ٍض موًًٌز ٍٜ َث٧ً ثٖض ًثس ٨٘ض م ٌشّ٪ ٬ج

 ًأُ ٨ٌىس خموًًٌز ثټٙٽٌٲ ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور.
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ـدوان1027العـيوميات 
 إ ع٢ً عٛم املدا بتعظإعتؾٗار ٚإفاب١ عزر َٔ املٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚ

 شتأ : -[ ثعز 7102/فرباير/12]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ىّصريًز ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٍض ٬ج ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ٨وه من ثٖض ثِصٕيو 

ٍٿ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثٖضمج ثټّجـٽٌز خمفج٥ٰز ش٩َ.  ثټٌ

ًث ٍٸجټز ثَضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثـوَ ٬ج ق مٙوً مفيل ټ ٌثن ٨٘ض موًنز ثٖضمج ٌأٌٜ س شفجټٲ ثټ٩و

ٌثِصٕيجه  ٌثـرتثٳ ٨وه ٸدري من ثٖضفجٻ ثټصؽجًًز  ٍٿ ٍِٳ ثٖضمج ثٖضٌٸَي، مج أهَ إٗض شومري  ثِصيوٰض ثټٌ

ٌثټمّجبٌ ثټنجشؽز ٨ن ىيو  ٍث٠نني.. مٕريث إٗض أنً ًصم ـجټٌج إـٙجء ٨وه ثټٝفجًج  ٌث٘جخز ٨وه من ثٖض

 ثټ٭جًر.

ٌثبٶ ٍض ثٖضفجٻ ثټصؽجًًز ٍض ثټٍّٳ ٸمج شّددض ٍض شومري ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر شّ ددض ٍض ثنوَض٧ ـ

ٌثٖضٌٸدجس. ًثس   ٌثـرتثٳ ٨وه من ثټٌّج

ٌثن  ًثس ٔنيج ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭جًر ٨٘ض ىيث ثټٍّٳ ؼجءس ٜمن ٨رشثس ثټ٭ج

ٌجء ثټّٹنٌز  ٌثْـض ًثس ٨٘ض موًنز ثٖضمج ثټّجـٽٌز ثِصيوٰض ثټ٩وًو من ثټٵٌَ  ٌثټٌّج ٍثٳ  ٌثِْض ٌثٖضنجٍٻ 

ٌثټرشٴٌز. ٌخٌز  ٌثټ٭ ٍخٌز  ٌثټؽن ٍثـٌيج ثټٕمجټٌز   ٌثټ١ٌٳ خموًنز ثٖضمج ٌٜ

ٍٿ  ٗض ټٙدجؿ ثټٌ ٍشرير ٨جټٌز مني ثټّج٨جس ثٌْض ٍهي ٨٘ض ثٖضوًنز شٙج٨وس خ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ثټ٩و ٌٴجٻ" إن ٬ج

ٌٕز ٨٘ض ىيو ثٖضوًنز  ًثس ـٌ صى ِج٨جس ثټٽٌپ ٍض أ٨نٲ مٍؼز ٬ج ٌشرضً ثټعُضظجء ـٌ أِٱٌس ٨ن شومري 

ًثس ٸمج ثؼربس مةجس ثټّٹجن ٨٘ض ثټنٌَؿ إٗض منج٠ٶ خ٩ٌور". ٌثټٌّج ٌثټ١ٌٳ  ٌثٖضنٕآس   ٨رشثس ثٖضّجٸن 

 

 إعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب١ آخض يف َزٜض١ٜ ٚفاب ايغافٌ بشَاص

 شتا: -[ ذمار 7102/فرباير/12]

ٍهي ثْضمًٌٹ ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ آلٌ ؼ ٍث٠ن  جح ثټّجٰپ إِصٕيو م ٍ موًًٌز ٌ٘

 خمفج٥ٰز ىمجً.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٌإ٘جخز آلٌ. جح ثټّجٰپ، مج أِٱٌ ٨ن إِصٕيجه م  من١ٵز ثٖضرشثٰز خموًًٌز ٌ٘

ٌثن إِصيوٰض أًٝج م٩وثس رشٸز  ًثس ثټ٩و َضس ش٩مپ خمرش٧ٌ ٠ًٌٶ ىمجً ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج مٵج

 ثټفٌّنٌز، مج أهَ إٗض شومريىج.

 

 عبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتعزر٠ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/فرباير/12]

ًثس، إِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز ٩٘ور .

ٍٸ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ٌأٌٜ ٌثن ٔن ِض ٬ج جټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ًثً مجهًز خممصٽٹجس ثٖض ٌثټ٩ٕجٓ خموًًٌز ٸصجٯ، لٽٱض ثرضث  ثټ٩ٵٌٶ ٌؼٌٱجن ًٌٔجـز 

٢ شفٽٌٶ مٹعٲ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم ٌِ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 فج٥ٰز.٨٘ض أ٬ٽذ موًًٌجس ثٖض
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ تغتٗزف املقاحل ايعا١َ ٚاخلاف١ يف ذلافظ١ احلزٜز٠ 54

 شتأ: -[ الحديدة 7102/فرباير/12]

ٌثٖضٙجټق ثټ٩جمز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز ٨وه من ثٖضنٕآس  ٌثن ثټ٩ّ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من موًًٌجس مفج٥ٰز ثټفوًور.

ق مٙوً مفيل ٍض ثٖضفج٥ٰ ٌثؼن ٔمجٻ ٌأٌٜ ٌثن ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًشني ٨٘ض م٨ًَز ه ز أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌظُضط ألٌَ  ًثس ٨٘ض مٌنجء ثټفوًور ٴٌح منٕةجس نٱ١ٌز،  ٌظُضط ٬ج من١ٵز نٱفجن خموًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ، 

 ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ.

ٌثن أټٵى  ن ٬جًشني ٨٘ض  3ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٍخٌو، ٌٔ ٍهًز ٨٘ض موًًٌز  ِجـپ ٴنجخپ ٨نٵ

 ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټّمنز. 15ثټ٩ٽٍي خموًًٌز ثټٽفٌز ٌ

 

 غاص٠ 21طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ اصتهاب اجلضا٥ِ يف ذلافظ١ تعظ بانجض َٔ 

 شتأ: -[ ثعز 7102/فرباير/12]

ٌثبمً ٍض مفج٥ٰز  ًشٹجح ؼ ٌث٘پ ث ٌشَٴصً  ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ أٸو مٙوً ٨ّٹٌي أن ٠ريثن ثټ٩و

 جٌٜز.ش٩َ لُضٻ ثټّج٨جس ثٖض

ٌأٌ٘ذ ثظنني من  ٌثـيج  ٌأر ثِصٕيوس مصأظٌر خؽ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثم ق ثٖضٙوً ټ ٌأٌٜ

ٌثن  ٍه خموًًٌز ثټٙٽٍ، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثن ٨٘ض ٴًٌز ثټف ٌشَٴز ثټ٩و  8أ٠ٱجټيج خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٖض

ًثس ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج.  ٬ج

ٌثن ٔ ًثس ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خمٱٌٳ ثٖضمج ٌ 0ن ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ألٌَ  ٬0ج ٬ج

ًثس ألٌَ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًًٌز ىثشيج. جٰز إٗض ٨رش ٬ج  ٨٘ض ؼدپ ثټنجً ٍض موًًٌز ثٖضمج، خجٜٔض

ٌألٌَ ٨٘ض ؼدپ ثټٌٌي ٍض  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مٵدنز،  ٌخنّي ثٖضٙوً ثټ٩ّٹٌي أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨ 2ثٖض٩جٌٰ، ٌ  ٘ض ؼدپ ثټٕدٹز خموًًٌز م٬.٧ٍٍج

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 08

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/فرباير/12]

ٌٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌثبم ثټـٍ ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ إ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

ٌو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټوـ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ  ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض ٍِٳ ثټعٽٍط.  خموًًٌز ثټ٥جىٌ، 

جـپ ثټنمٌٽز ثټصجخ٪  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِجـپ ثټ١جبٲ خموًًٌز ثټوًًيمٍ ٌِ ٌثن ثټ٩ّ ٍثًػ ثټ٩و ٌٴٙٱض خ

ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټفٌو خموًًٌز خ٧ٌ خجٖضفج٥ٰز. ن ٠ريثن ثټ٩و  ټٽموًًٌز، ٌٔ

ًثس ٨٘ض موًنز مٌوي  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خفؽز، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټوؼًٌن خموًًٌز نيم.

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ؼرس ثټفنٹز خموًًٌز ثټمدض خجٖضفًٍض، ٸمج ٔن  ّذ ثٖضٙوً ٰئن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

 ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مٽفجن.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ ثټفمج خ٩ٌُّضن خمفج٥ٰ ٌثن ثټ٩ّ ز ٌأٰجه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٍخز ٍض ؼٌ ًشني ٨٘ض ٴًٌز ثټوـٌر ٍض ثټم ٬ٌج ٍر،   ٔد
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ـدوان1027العـيوميات 
 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ بالر ايضٚؼ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز خُضه ثټٌٌُ خمفج٥ٰز  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء. 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خّض ٬ج

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًًٌز مٽفٵج أرضثً خٽٌ٭ز خمنجٍٻ ثٖض

 

 اعتؾٗار ثالث١  أطفاٍ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ باقِ بقعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/فرباير/10]

ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩ 3ثِصٕيو  ٌأٌ٘ذ آلٌٌن ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨٘ض موًًٌز أ٠ٱجٻ  ٌثن ثټ٩ّ و

 خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ثټ٭جٔم ثِصيوٯ منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض موًًٌز خجٴم خ٭جًر ؼًٍز أهس إٗض ثِصٕيجه  ٌټٌز  3أـو ثٖض أ٠ٱجٻ ٌؼٌؿ آلًٌن ٸفٌٙٽز أ

 ټٽؽًٌمز.

ٌٸپ مج ٌأٔجً ثٖض ٍث٠نني  ٌثمٍ ثِصيوثٯ منجٍٻ ثٖض ٌثنً ثٔضؼ ٌثن ش٩مو مني خوثًز ٨و ٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٢ ٘مض هٌيل ممَي. ج٧ إنّجنٌز ٩٘دز ٌِ ٌأٌٜ ٌثبم ـٌح   ًص٩ٽٶ خفٌجشيم ممٽٱج ؼ

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ 4

 شتأ : -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٍٿ لمْ ٬ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ج

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خموًًٌز نيم ټ ٌأٌٜ

ٌمنجٍٻ  ًثس منج٠ٶ مصٱٌٴز من ثٖضوًًٌز مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ثِصيوٯ خممْ ٬ج

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 إ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ احملافظات تٛافٌ اعتزا٤ات طريإ ايعزٚ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌثس ثټ٩و ٌث٘ٽض ٠جب

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثن ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً شجخ٩ز ټوٌٻ ثټ٩و ٔنض  ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثـور،  ٌخٍ ثٖضوًًٌز نٱّيج خ٭جًر  ٌثِصيوٯ ثټ١ريثن ثټف ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح،  ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص

ٽفز ثټعٵٌٽز. ٍث٠نني ٍض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ خجِْض ٌثن منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ثټ٩و  ٌٰمج ثِصيوٯ م

ٍهي ٔن  ٌٛ خ 13ٌثٔجً ثٖضٙوً ثٗض ثن ثټ١ريثن ثټ٩ّ  مفج٥ٰز ـؽز.٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ مٌوي ـٌ

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح،  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٨ٌٍز. َثن ٍض موًًٌز ثټ  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ٨
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أيف َٛاطٔ جضا٤ ايعزٚإ  20املضنظ ايكاْْٛٞ يًركٛم ٚايت9١ُٝٓ اعتؾٗار ٚإفاب١ أنجض َٔ 

 ايغعٛرٟ

 شتأ: – [ صنعاء7102/فرباير/10]

ٌثټصنمٌز ثِصٕيجه ٌإ٘جخز  ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ً ٌ  31أٸو ثٖضٌٸَ ثټٵجن ٌأ٠ٱجٻ  593أټٱج ً خٌنيم نّجء  ٍث٠نج م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ. ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و  ؼ

ٍثن ) ق ثٖضٌٸَ ٍض شٵًٌٌ ټً خ٩ن ٌشفجټٱيج ٍض ثټٌمن( أن  644ٌأٌٜ ٍهًز  ٌثبم ثټ٩ّ ٍٿ من ؼ أټٱجً  11ً

ٌث خٌنيم أټٲ ٌ 655ٌ ً ثِصٕيو ٍث٠نج ٌأټٱني ٌ  811م ٌأر   611أټٱجً ٌ ٠19ٱُضً، ٌٰمج أٌ٘ذ  028ثم

ٍث٠نجً خٌنيم أټٲ ٌ   ٠ٱُضً. 523نّجء ٌ أټٱني  946م

ٌثټصٍ ٔمٽض  ٌثن  ٌثء ثټ٩و ًثً، 12ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض ٨وه ثٖضنٕآس ثټفًٌٍز ثٖضصرضًر ؼ  180مٌنجء،  13م١ج

ٌخجء،  ٍټو ٸي ٌم دٹز مٌجو،  531مف١ز  َثن ٌٔ ٌمف١ز ثشٙجَض  585ل ٌأټٲ ٌٔدٹز  ٠ًٌٵجً  589س 

 ٌؼرسثً.

جٰز إٗض  044ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن  ٌثن، خجٜٔض ٌثء ثټ٩و ٌشرضً ؼ موًِز  119مّؽوثً،  612أټٲ منَٻ ُهّمٌ 

ٌمٌٰٶ ٘فٍ،  563ٌم٩يو،  ٌمنٕأر  144مدجن ؼجم٩ٌز،  148منٕأر إ٨ُضمٌز،  54مّصٕٱى  مٽ٩ذ 

ٍٴ٪ أظٌي. 541منٕأر ٌِجـٌز،  545ًًجٌٜز،   م

ٌثن خٽ٭ض لمّز آَضٯ ٌ ٌټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أ وثس ثٔضنصجؼٌز ثټصى همٌىج ثټ٩و منٕأر شؽجًًز،  193ن ثټـٍ

ٍثيش، أټٲ ٌ  119مٙن٩ج ٌ  520نجٴٽز ٬يثء،  016ممَن ٬يثء،  601 ٌم ٌثؼن  ـٵُضً  316م٨ًَز ه

ًث٨ٌجً،  ٌمؽم٩جً شؽجًًجً،  212ٍ ٍٴجً  ٍه،  590ِ ٌٴ ٌأټٱني ٌ  516مف١ز  ٍه  ٌٴ ٌٽز نٵپ. 311نجٴٽز  ٌِ 

٪ ثٔضنّجنٍ لُضٻ  ٌٰمج خنّي  ٍهي  54شٵًٌٌ آلٌ ٘جهً ٨ن ثٖضٌٸَ ـٍٻ ثټٍٜ ٌثن ثټ٩ّ ٌث من ثټ٩و ٔي

ٙجًو أن مٽٌٍن ٌ  ٍنني ٌ  844ـٌ ٍء  544أټٲ ٠ٱپ لجًػ موثًِيم، ٌٰمج ٩ًجنٍ مٽٌ أټٲ ٠ٱپ من ِ

ني ٌ  9ثټص٭يًز، ًٌفصجػ  ٍشٍن  644مًُض فٌز، مؤٸوثً أن ِصز أ٠ٱجٻ ًم أټٲ ٠ٱپ إٗض ٨ًجًز إنّجنٌز ٌ٘

ٌثٛ ثٖضمصٽٱز.ٸپ ِ  ج٨ز خّدذ ثْضم

ٍو ثټصٵًٌٌ إٗض أن  ٌمجبز أټٲ ٔمٚ ميوهٌن خجټؽ٧ٍ، ًٌفصجػ  10ٌن مٽٌٍن ٔمٚ إٗض  19مٽٌٍن 

ني نجٍؿ ٖضّج٨وثس إنّجنٌز.  مّج٨وثس إنّجنٌز ًًٍٰز ٌٰمج ًفصجػ ظُضظز مًُض

 

 ايعزٚإ ايغعٛرٟ َٚضتظقت٘ ٜغتٗزفٕٛ َزٜض١ٜ فضٚاح مبرافظ١ َأصب

 شتأ: -مأرب [ 7102/فرباير/10]

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح. ٌشَٴصً ثِصيوثٯ موًًٌز رص ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً شجخ٩ز  ٌىٸٌ مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ٍض شرصًق ټ

ٌشَٴز منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖض ٌثؿ، ٌٰمج ثِصيوٯ ثٖض ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٌثن ٔنض ظُضط ٬ج وًًٌز ټٽ٩و

 خجټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ.
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 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 53طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ  انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/10]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ  ثِصمٌ ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِد ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز ٌأٌٜ أ( ثن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٍض من١ٵز  ٍهي منجٍٻ ثٖض ٌمو٩ٍٰ ټٽؽٌٖ ثټ٩ّ خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌمنج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز مندً.  آٻ ثټٌٕن 

٬ٌجًشني ٨٘ض  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح،  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ؼدپ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. 15ثټنجً خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ٸمج ٔن   ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص

ًشني ٨٘ض  ٬ٌج ٍثًح ثټٌٙجهًن ٍض ثټمٍلز،  ًثس ٨٘ض ٴ ٌثن ٔن ِٽّٽز ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن.  ؼًٌَر ٸم

٬ٌ ٌثن،  ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م ٌه ٍض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و جًر ٨٘ض ؼدپ ثټو

َثن.  ؼٌ

 

 ثالث١ غاصات ع٢ً َٝٓا٤ َٚطاص احلزٜز٠ َٚزٜض١ٜ ايزصُٜٗٞ

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/فرباير/01]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ث ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مٌنجء ٌأٌٜ ټ٩و

 ثټفوًور.

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض م١جً ثټفوًور، 

 

 اعتؾٗار طفٌ ٚإفاب١ آخض بإْفحاص قشٜف١ َٔ رلًفات َضتظق١ ايعزٚإ باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/فرباير/01]

ٍٿ ٍض إن ٌأٌ٘ذ آلٌ ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض أِصٕيو ٠ٱپ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٱؽجً ٴيًٱز من ممٽٱجس م

 موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ٱپ مفمو نجؼٍ ٨يل ثټفجرس،  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌشَٴز خموًًٌز ثٖضصٍن ٌثء إنٱؽجً ٴيًٱز من ممٽٱجس ثٖض ٌثن، ؼ ٌأٌ٘ذ ثټ١ٱپ ـّن ٨يل ـم  .ثِصٕيو 

 

 اعتؾٗار أصبع١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت عٝاص٠ مبزٜض١ٜ ذٝزإ

 شتأ: -[ صعدة 7102/فرباير/01]

ًر  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوٰض ٌِج ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ًخ٩ز م ثِصٕيو أ

ٍث٠ن خموًًٌز ـٌوثن خمفج٥ٰز ٩٘ور.  م

ٍٸجټز ثْضن ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ دجء ثټٌمنٌز  )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث ٨٘ض مصنيج. ٍث٠نني ٸجن ًخ٩ز م ٍث٠ن، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أ  ىًٌذ خموًًٌز ـٌوثن ثِصيوٰض ٌِجًر م

ًث  ٌثن ٔن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز ٔوث لٽٱض أرضث ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 مجهًز.
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ٍهًز ٨٘ض موًًٌز ثٗض ىټٺ، ٔن ٠ريث ًثس أـوثىج خٵندٽز ٨نٵ ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ن ثټ٩و

ًثً مجهًز خجټ٭ز. ٌهًز لٽٱض أرضث  ٔوث ثټفو

 ٢ ٌهًز ٌِ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټٙدز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ.

 

 أصبغاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مب

 شتأ: -[ مأرب 7102/فرباير/01]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خرص ٌثهي ثټ ٬ٌجًر ٨٘ض   ثٖضموًر 

ًث ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٌثؿ لٽٱض أرضث ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٴٙٱ َٴز ثټ٩و ٌش  أن م

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض  خم

 

 غاص٠ تغتٗزف املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ يف عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 35

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/فرباير/01]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه م ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ  ن مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.ٌث٘پ ثټ٩و

ًر  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ن  َث٧ً نٌّم خموًًٌز مٌوي، ٌٔ ٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز م٪ شفٽٌٶ  ٨52٘ض م ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ مٌوي ـٌ

ص١ُض٧. ٌثَِض ٌثْضخجش ي  ٌخٍ   مٹعٲ ټٽ١ريثن ثټف

ًثس ٨٘ض ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ري  ٌظُضط ٬ج ٌثن ٬جًشني ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خموًًٌز ـٌوثن،  ثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ. ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٙجٌٰز خموًًٌز ثټ٥جىٌ،   مٱٌٳ خجٴم، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز  ٍث٨ٌٍز، ٌٰمج ٔن ظُضط ٬ج ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ ٌثن ظُضط ٬ج ٌٍض ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز خم ٌمن١ٵز ثټؽٌٓ خموًًٌز خجؼپ،  ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټرشًٲ  ًخ٪ ٬ج ٌأ فج٥ٰز ثټفوًور، 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ.  ثټٹعٌذ خموًًٌز ثٖضٌنجء، 

 

 ؽٗزا٤ 01إصتفاع ذق١ًٝ غاص٠ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً َٓظٍ يف املدا إىل 

 شتأ : -[ ثعز 7102/فرباير/00]

ًثس ٠ري  ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٬ج ٍٿ منَٻ خموًًٌز إ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټصٍ إِصيوٰض ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثن ثټ٩و

ٌأ٠ٱجٻ. 14ثٖضمج ثټّجـٽٌز خمفج٥ٰز ش٩َ إٗض  ٨ٌوه من ثټؽٌـى خٌنيم نّجء   ٔيوثء 

ًثس ىٌّرتًز  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ٔن ثټٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٱٍ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج، إِصيوٰض إـوث ٍث٠ن مٍىس ٨يل ثټٌٍِ ٍث٠نني  14ىج منَٻ ثٖض م

 ٌإ٘جخز آلًٌن.

ٍث خئنصٕجٻ ؼعغ ثټٝفجًج من شفض أنٵجٛ ثٖضنَٻ ثټيي ثِصيوًٰ ٠ريثن  ٌأٔجً إٗض أن أخنجء ثٖضن١ٵز ٴجم

ٌثن ٨٘ض موًًٌز ًثس ثټ٩و ٌثن خجټٵٌح من ثٖضوًنز ثټّٹنٌز خموًنز ثٖضمج.. َضٰصج إٗض أن ٬ج ثٖضمج لُضٻ  ثټ٩و

ٌثټؽًٍّ ٍض ٤پ  ٌثټ١ٌٳ  ٌثٰٶ ثټدنٌز ثټصفصٌز  ٌم ٍثٳ  ٌثِْض جٿ ثٖضجٌٜز شّددض ٍض شومري ٨رشثس ثٖضنجٍٻ  ثًْض

 ٘مض هٌيل مًٌذ.
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ـدوان1027العـيوميات 
طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ غاصات٘ اإلجضا١َٝ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ َغتدزًَا األعًر١ 

 احملض١َ رٚيًٝا

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/00]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌث٘پ ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٍهًز،   .ثِصموٿ ٍض ٬جًشني منيج ىلجبٌ ٨نٵ

ٌثن ٔن ٬جًر ثِصيوٰض ىنجؼٌ ټٽٌٙجهًن ٍض موًنز ثټٽفٌز خمفج٥ٰز  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټفوًور.

ٌثن ٔن  ًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ  11ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ٌمٌوي،  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثٖضًَٳ ٍض مفج٥ٰز ـؽز، ٸمج 52 ٬ٌجًشني ممجظٽصني ٨٘ض ٰؾ ـٌٛ  ًخ٪  مٌٹج خموًًٌز ٨دْ،  ٔن أ

ٌثن. ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م  ٬ج

 

 عؾض غاصات ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠

 شتأ: –[ الحديدة 7102/فرباير/07]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ٨رش ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ً ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ثس ٨٘ض ٌأٌٜ

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ٴ١جخج ٍض موًًٌز ثټمٍلز. ٍخٌو   مدنى ىٌةز ثټص١ًٌٍ خموًًٌز 

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني ىنجؼٌ ثټٌٙجهًن ٍض من١ٵز ثټنمٌٽز خموًًٌز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټوًًيمٍ.

 

 ثالث غاصات بٝٓٗا عٓكٛر١ٜ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/فرباير/07]

ٌثؿ خمأًح خٌنيج ٴندٽز  ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز.  ٨نٵ

َث٧ً  ٌم ًثس منجٍٻ  ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ًث ٌٰيج. ٌثؿ ٌلٽٱض أرضث ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز خرص  ثٖض

ٌشَٴز ثټ ٍث٠نني. ٸمج ٔن م َث٧ً ثٖض ٌثن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ مٹعٲ ٨٘ض م  ٩و

 

 َٔ أعضتٗا يف املدا 5اعتٗزاف َٓظٍ َزٜض٠ َضنظ األ١ََٛ ٚايطفٛي١ ٚاعتؾٗار 

 شتأ: -[ ثعز 7102/فرباير/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض منَٻ خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.  ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌ ق مٙوً ثمنٍ ټ ٍمز ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ منَٻ موًٌر مٌٸَ ثْضم منٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثه أرسشيج. ٌثِصٕيجه ِصز من أٰ ٍټز خموًًٌز ثٖضمجء ثټوٸصًٍر مٽٍٷ ميٌٚ، مج أهَ إٗض خرت ٴوميج   ٌثټ١ٱ
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ـدوان1027العـيوميات 
 إعتؾٗار ٚإفاب١ مثا١ْٝ َٛاطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ إراص٠ اإلْؾا٤ات باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/فرباير/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ِصز آلًٌن ٍض ِٽّٽز ٬ج ٍث٠نجن  إِصٕيو م

ّز ثٔضشٙجَضس خمفج٥ٰز ثټفوًور. ًر ثٔضنٕجءثس ثټصجخ٩ز ٖضِؤ  مدنى إهث

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن  ّز ثټ٩جمز ټٕضشٙجَضس خجٖضفج٥ٰز ټ ق مٙوً خٱ٧ٌ ثٖضِؤ ٌأٌٜ

ٌثن إِص ٍث٠نني ثظنني ٌؼٌؿ ِصز آلًٌن ثټ٩و ًشني ِجـز إهثًر ثٔضنٕجءثس مج أهَ إٗض إِصٕيجه م يوٯ خ٭ج

 من م٤ٍٱٍ ثٔضنٕجءثس.

ٌثټينجؼٌ  ًشني، مج أهَ إٗض شرضً ٸدري ٍض ثٖضدجنٍ  ٌه ٴٙٲ ثٖضٹجن خ٭ج ٌثن ٨ج ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًر ثٔضنٕجءثس. ٍثؼور ٍض ِجـز إهث ًثس ثٖضص  ٌشومري ٨وه من ثټٌّج

 

 ؾٗار ٚإفاب١ عبع١ َٛاطٓني بػاص٠ اعتٗزفت عٝاص٠ يف باقِ اعت

 شتأ: -[ صعدة 7102/فرباير/00]

ًر  ٍٿ ثِصيوٰض ٌِج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ِد٩ز م ثِصٕيو 

ٍث٠ن ٍض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.  م

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٌِجًر ٌأٌٜ أن ٠ريثن ثټ٩و

ًخ٩ز خؽٌٌؿ. ٍث٠نني ٌإ٘جخز أ ٍث٠ن ٍض منٵ١ز ثټومنز خموًًٌز خجٴم، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م  م

ٌثه خموًًٌز خجٴم. ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ٴ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز ش٩ ًثٍؿ ثټفو ٍهي ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني   مٹعٲ ٠جٻ منجٍٻ ثٖض

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ غاصات٘ اهلغتري١ٜ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/فرباير/00]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍهي ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ٌ٘جه إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ىنجؼٌ ثټٌٙجهًن  ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ِجـپ ثټ٩ٌػ ٍض من١ٶ ثټٙٽٌٲ ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، ٌلمْ ٬ج

 ٍض من١ٵز ثټنمٌٽز خموًًٌز ثټوًًيمٍ.

ٌثؿ ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٌثن ٔن لمْ ٬ج مفج٥ٰز مأًح، ٸمج ٔن  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأندجء ٨ن ِٵٍٟ  ًثس ٨٘ض ثٖضمج  ٽّٽز ٬ج ٬جًشني رشٳ موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح مفج٥ٰز ش٩َ، ٌِ

 ٜفجًج.

ٌثن ثَضخجش ي  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ موًًٌز ثٖضمج، ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج لُضٻ ثټـ ٌخٍ ٨رشثس ثټ٭ج  ثټّج٨ز ثٖضجٌٜز. 50 ٌثټف

ٌشَٴز ٍِٳ ثَضظنني ٍض  ٌثء ٴٙٲ مو٩ٌٰز ثٖض ٌٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ِٵ٢ ٨وه من ثټؽٌـى ثٖضونٌني ؼ

ًشني  ٬ٌج ًثس ٨٘ض موًًٌز مٹريثُ مفج٥ٰز ثټدٌٝجء،  ٌثن ظُضط ٬ج موًًٌز ثٖضصٍن، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر.  ٨٘ض موًًٌز خٌفجن مفج٥ٰز ٔد
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ـدوان1027العـيوميات 
 ُٗٛص١ٜ ٚجٝظإغاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجل 08

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/00]

ٌثٖضنٕةجس ثټ٩جمز ٍض ٨وه من  ٌممصٽٹجشيم  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌظمجنٍ ثټؽٌٓ ٍض موً ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح،  ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز رص ًٌز خجؼپ خمفج٥ٰز ثټفوًور، 

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ٬ج

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًش ٍبٌصني ٨٘ض ثٖضن١ٵز ىثشيج، ٸمج ٔن ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض ٌأټٵى ٴندٽصني ٜ ني ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، 

ٍث٨ٌٍز.  من١ٵز ـنز خموًًٌز ثټ

َثن. ٌه ٍض ؼٌ ٍهًز ٨٘ض ؼدپ ثټو ٍهي ثْضمًٌٹٍ أټٵى ٴندٽز ٨نٵ ٌثن ثټ٩ّ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 اَضأ٠ يف غاص٠ طريإ ايعزٚإ ع٢ً دلًػ عظا٤ ْغا٤ بأصذب 07إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ : -عاء [ صن7102/فرباير/00]

ٌټٌز  ٌث٠ٱجٻ ٌإ٘جخز ٨رش ألًٌجس ٍض ـٌٙٽز أ أٸو مٙوً مفيل خمفج٥ٰز ٘ن٩جء إِصٕيجه ظمجن نّجء 

َثء نّجء خموًًٌز  ٍٿ ٌإِصيوٰض مؽٽْ ٨ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ټٽ٭جًر ثټصٍ ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و

 أًـذ.

ٌثن ثِصيوٯ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق ثٖضٙوً ټ َثء نّجء ٍض منَٻ ٌأٌٜ مؽٽْ ٨

٩جٯ  ٍث٘پ ٨مٽيج ٍض ثِٔض ٍث٠ن مفمو ثټنٹ٩ٍ خمن١ٵز رشث٧ خموًًٌز أًـذ.. َضٰصج إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى ش ثٖض

 ٌثٔضنٵجى.

 

 عبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/فرباير/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و موًًٌز رص

 خمفج٥ٰز مأًح.

ًر  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضمو ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ألٌَ خجٖضوًًٌز. ٌظُضط ٬ج ٍهًز،   مّصمومجً ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 06

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/00]

ًثشً ثټصٍ ثِصيوٰض ٨وهثً من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌآٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ټٵٙٲ  ٌش٩ٌٜض من١ٵصٍ ثټدٵ٩ز  مصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، 

ٍهي.  ٘جًٌلٍ ٩ِ

َث٧ً ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ ٍض مفج٥ٰز ـؽز،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًشني رشٳ موًنز مٌوي.
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ًثس ٨٘ض من١ٵز ًمصپ ٍض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ،  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ً  ثس ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.٬ٌجًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو ٍض موًًٌز م٧ٍٍ، ٌلمْ ٬ج

 

 ققف َز١ٜٓ فعز٠ بكٓابٌ عٓكٛر١ٜ ذلض١َ رٚيٝا

 شتأ: -[ صعدة 7102/فرباير/00]

ٍهًز  ً ٴنجخپ ٨نٵ ٍث٠نني ٍض موًنز ٩٘ور مّصمومج ٍهي ثْضمًٌٹٍ منجٍٻ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و

ٌټٌجً.  مفٌمز ه

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ منٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني  ٌمج ؼجًٌىج لٽٱض أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖض ٍهًز أـٌجء مصٱٌٴز ٍض موًنز ٩٘ور  خٵنجخپ ٨نٵ

 ٌممصٽٹجشيم .

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/فرباير/00]

ٍٿ ظُضط  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز رص  ٬ج

ٌثن ٔن ٬جًشني إِصيوٰض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًث ٸدرير ٌٰيج. ٌثؿ ٌلٽٱض أرضث  مفُضس شؽجًًز خٍّٳ رص

ٌثؿ. ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر ٔمجٻ رص  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز ٌټٱض ثٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٙوً إٗض أن م

ًث ٍض  ٍث٠نني خمن١ٵز ـًٌذ نيم ٌلٽٲ أرضث ٍث منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ثِصيوٰ ٌثؿ.. مدٌنج أن ثٖض خموًًٌز رص

 ثٖضمصٽٹجس.

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ غاصات٘ االجضا١َٝ ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102اير//فرب 00]

ٌثمٍ خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌثنيم ثَضؼ ٌشَٴصً ٨و ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثٌٜ

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح.  ـًٌذ ثټٵ

ن إـوَ ٨رشر ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰ ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٹعٌذ خموًًٌز ٌٔ ز ثټفوًور، 

ٍث٠نني ٍض موًًٌز ثٖضصٍن  ٌمنجٍٻ ثٖض ٌثن خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز ٍِٳ ثَضظنني  ٌشَٴز ثټ٩و ثټفجيل، ٌٰمج ٴٙٲ م

 خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨صمز خمفج٥ٰز ىمجً،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز.
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 ًَٕٝٛ رٚالص تهًف١ إفالح ؽبه١ ايطضم ٚاجلغٛص اييت اعتٗزفٗا ايعزٚإ عح١ 36أنجض َٔ 

 شتأ: ثقرير: عتدالىدود الغييل -[ حجة 7102/فرباير/02]

ٌثټؽًٍّ خمفج٥ٰز ـؽز مفمو ـجؼذ إن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز  ّز ثټ٩جمز ټٽ١ٌٳ  ٴجٻ موًٌ ٨جٿ ٧ٌٰ ثٖضِؤ

ٌثټؽًٍّ ثټ ُضؿ ٔدٹز ثټ١ٌٳ  ٍهي ٔ٘ض ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و صٍ شرضًس ٍض ممصٽٲ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز ؼ

ًٌَض منيج  343مٽٌٍن  01ثْضمًٌٹٍ شدٽٮ  ًٌَض شٹٽٱز إُ٘ضؿ ثټؽًٍّ  236مٽٌٍن ٌ 50ثټٲ ه ثټٲ ه

 ثٖضصرضًر.

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٔدٹز ثټ١ٌٳ ثټصٍ إِصيوٰيج ثټ٩و ّز ټ ق موًٌ ٨جٿ ٧ٌٰ ثٖضِؤ ٌأٌٜ

ٌثن، ـؽز  – ٔمٽض ٠ٌٳ )ـؽز ٦ٌ، ـٌٛ  –ثټمٕم، ـٌٛ  –٨م مٌوي،  –ـٍط، ـٌٛ  –ثٖضُـض

 55ثټؽمٌٸٍ(.. َضٰصج إٗض أن شٹٽٱز إُ٘ضؿ شٽٺ ثټ١ٌٳ شدٽٮ نفٍ  –ـٌٛ  –ثټمٕم  –٠ًٌٌٶ ثټٵنجٌٗ 

ًٌَض . 161مٽٌٍن ٌ  ثټٲ ه

ٌثن شصمعپ ٍض شومري ؼرس رشُ أـو أىم  ٌثټؽًٍّ ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و ثټؽًٍّ أٔجً إٗض أن أىم ثټ١ٌٳ 

ًثن ثټّجنور ٍض ٠ًٌٶ من١ٵز  ٌثټؽو ًثس  ثټفًٌٍز خجټنّدز ٖضفج٥ٰز ـؽز إٜجٰز إٗض شومري ٨وه من ثټ٩دج

ٌأرضثً ٍض ؼّم ٠ًٌٶ من١ٵز  ٍهثن ٌإـوثط شّجٴ١جس ٘مًٌز  ثټميثيل ٌإنيٌجً ؼّم ٠ًٌٶ ٨ٵدز ِ

 ٨ني ٨يل .

ًثِجس ثٖضٌوثنٌز خنفٍ  115أظنني مٽٌٍن ٌ ٌخني ـجؼذ أن شٹٽٱز إُ٘ضؿ ؼرس رشُ شٵوً خفّذ ثټو

٨ٌٵدز  ًٌَض ٍض ـني ٴوًس شٹجټٌٲ م٩جټؽز ٌإُ٘ضؿ ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خ١ٌٳ منج٠ٶ ثټميثيل  ثټٲ ه

٨ٌني ٨يل خنفٍ  ٍهثن  ِ251 . ًٌَض  ثټٲ ه

ٌثخ١ز خني ٠ًٌٶ ـؽز  ٌثټؽًٍّ ثټ ٌثن همٌ  –ٌٌٰمج ًص٩ٽٶ خٕدٹز ثټ١ٌٳ  ق ـجؼذ أن ثټ٩و ثټفوًور أٌٜ

 ٌ ٌثهي لجًٱز  ُضؿ ثټؽرس مٽٌٍن ٌخمن١ٵز ثټمٕم ؼرس  ،  26شدٽٮ ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔ٘ض ًٌَض ثټٲ ه

ً أظنني مٽٌٍن ٌ ُـض ٌشدٽٮ ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔ٘ض ٌثهي ٨ٌجن  ٌثهي مًٍ  500ٌؼرس  ، ٌؼرس  ًٌَض ثټٲ ه

ً أظنني مٽٌٍن ٌ ً  500ٌشدٽٮ شٹٽٱز إُ٘ـض ُـض ٌشدٽٮ ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔ٘ض ، ٌؼرس خنٍ ـّن  ًٌَض ثټٲ ه

َض  155مٽٌٍن ٌ ً ثټٲ ه ُـض ٌشدٽٮ ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔ٘ض ٌثهي  108ً، ٌؼرس ثټدوثؿ  ، ٌؼرس  ًٌَض ثټٲ ه

ني ٌ ً لمّز مًُض ُـض ٌثټصٍ شدٽٮ ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔ٘ض . ٨09دوهللا  ًٌَض  ثټٲ ه

ٌثټؽًٍّ خمفج٥ٰز ـؽز إٗض أن ىنجٷ ؼًٍّ ألٌَ  ّز ثټ٩جمز ټٽ١ٌٳ  ٌټٱض موًٌ ٨جٿ ٧ٌٰ ثٖضِؤ

ٌثن ٍض ٠ًٌٶ ـٌٛ  ٌثټصٍ شدٽٮ ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز  –ثِصيوٰيج ثټ٩و ٌثهي مًٍ  ـٍط ٔمٽض ؼرس 

ني ٌ ً ظُضظز مًُض ُـض ٌشٵوً شٹٽٱز إُ٘ضؿ  652ٔ٘ض ٌثهي ثټ٩ٱٌر  ٌثهي ثټ٩ٕز ٌ ًشٍ  ٨ٌدج  ، ًٌَض ثټٲ ه

. 115ثْضرضثً خجټ٩دجًشني أظنني مٽٌٍن ٌ ًٌَض  ثټٲ ه

 

 اعتٗزاف َٓظٍ ايؾٝذ ايػارص غٛالٕ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/فرباير/02]

َضن ثِصيو ٍٿ ٍض ٬جًر ؼًٍز منَٻ ثټٌٕن ثټ٭جهً خموًًٌز ل ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٯ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰز ٘ن٩جء. 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

 ٍ ًثس ثٖض ٌثټٌّج َټً.ثټٌٕن مفمو خن نجؼٍ ثټ٭جهً، مج أهَ ثٗض شومري ثٖضنَٻ  ٍهر ٍض ـٍٓ من  ؼ
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 عبع غاصات ٚققف فاصٚخٞ َٚزفعٞ ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/فرباير/02] 

ًثشً. ٌمٵو ٌثبم ٍض ـٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ث ٌثن ثټ٩ّ  ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

 ً ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ شني ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌثن،   ٍض نؽ

ٌمو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٍهًز ٔنض ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٍثس ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵ

ٌثن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ.  مندً خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ن٩جء أٸو مٙوً مفيل أنً شم ثټ٩عًٍ ٨٘ض ؼعمجن ٰصجر شفض أنٵجٛ منَٻ ٌٍض موًًٌز أًـذ خمفج٥ٰز ٘

ًخ٩جء ثٖضجيض ټريشٱ٪ ٨وه ثټٝفجًج إٗض  ٌثن ثْض َثء ټٽنّجء ثټيي ثِصيوًٰ ثټ٩و ٔيٌوثس  9مؽٽْ ثټ٩

 ؼٌـى.14ٌ

٬ٌجًر ٨٘ض  ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 يمٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور.موًًٌز ثټوًً

 

 اعتؾٗار ٚإفاب١ مخغ١ َٛاطٓني بكقف فاصٚخٞ ععٛرٟ ع٢ً َزٜض١ٜ ذٝزإ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/فرباير/00]

َث٨ًيم  ٌم ٍث٠نني  ٍهي ثِصيوٯ منجٍٻ ثٖض ٍث٠نني إظٌ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٌأٌ٘ذ لمّز م ثِصٕيو 

 خمن١ٵز ٠ُضن خموًًٌز ـٌوثن خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ق مٙوً مفيل  ٍهي ثټ٭جٔم ثِصيوٯ من١ٵز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ( أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ خ٩ٙور ټ

َث٨ًيم خصٽٺ ثٖضن١ٵز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌم ٍث٠نني  ٍثًًن ثټصٍ ثِصيوٰض منجٍٻ ثٖض ٠ُضن خ٩وه من ثټٙ

ًخ٩ز آلًٌن. ٍث٠ن ٌإ٘جخز أ  م

ٌهً ٌأ٬ٽذ ثٖضنج٠ٶ ٍض ثٖضوًًٌجس ثټفو ٍمٍ ٌثٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن من١ٵز ٠ُضن  ز شص٩ٌٛ خٕٹپ ٔدً ً

ج٧ إنّجنٌز ٩٘دز  ٌثن لٽٵض أٌٜ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و جٰز إٗض ٬ج ٍهي، خجٜٔض ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌثْض٠ٱجٻ. ج ثټنّجء  ٍث٠نني ٌلٍٙ٘  ٌشوىًٍ ټفٌجر ثٖض

 

 طريإ ايعزٚإ ٜزَض ؽبه١ اإلتقاالت مبزٜض١ٜ دلظ

 شتأ: -[ صعدة 7102/فرباير/00]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ َث٧ً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌم ًثس، إِصيوٰض ٔدٹز إشٙجَضس  ٍٿ ِٽّٽز من ثټ٭ج مًٌٹٍ ثټٌ

ٌٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍث٠نني ٍض موًًٌصٍ مؽَ   ٌممصٽٹجس ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٔدٹز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

 ثٔضشٙجَضس خمن١ٵز خنٍ ًٍِو خموًًٌز مؽَ مج أهَ إٗض شومريىج.

ٌثمٍ ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټ١٩ٱني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثٔضؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ًثً ٍض ممصٽٹجس   ٌثټ٩ٵٌٶ خموًًٌز ٸصجٯ، ممٽٱز همج
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 غاصات ع٢ً ذلافط١ تعظ 2

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/فرباير/00]

ًثشً ٨ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٘ض مفج٥ٰز ش٩َ.ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌموثًُ  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

َټز ثټنؽٌدز ٍض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ًر خ٩ ٬ٌجًر ٨٘ض ٴًٌز ٔدج  ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح، 

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/00]

 ٌ ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثن ثټ٩ّ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خ٭جًر، ثټ٩رشر  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ ٍشٌ ممٽٱج أرضثً خجْض  ؼنٍح من١ٵز 

 

 عت غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102اير//فرب 00]

ٌثمٌز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ًثشً ثٔضؼ ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ًثس  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

 ٨نٌٱز ٨٘ض ٸٽٌز ثټ١ريثن خٕج٧ً ثټّصني خموًًٌز م٩ني.

ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز ٌ  ٍث٠نني  ٌثن شّددض ٍض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض ًثس ٠ريثن ثټ٩و أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

 ٌثټمج٘ز.

ٌخٹعجٰز ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز م٪ ٰصق ـجؼَ ثټٍٙس. ٌثن ـٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ   ٌټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ َٚضتظقت٘ ٜٛافًٕٛ اعتٗزاف املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/فرباير/00]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٌثؿ أٌ٘دض خيج  ٌأر ثِصٕيوس مصأظٌر خؽ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثم ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 ٌ ٌشَٴز ٍض من١ٵز ثټٹوـز خموً  ًز ثٖض٩جٌٰ مفج٥ٰز ش٩َ.خٌ٘جٗ ٴنج٘ز ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز مفوًور خموًًٌز خجٴم ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.  ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ألٌَ خجټٵٌح من مٱٌٳ ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٰمج ٴٙٲ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خجٖضو ٍث٠نني خموًًٌز رص ٌثن ٍض مفج٥ٰز مأًح منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ثټ٩و  ٩ٌٰز.م

ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض  ًثس ٨٘ض م ٌظُضط ٬ج َثن،  ٍٴ٪ ثټٙدز ٍض ؼٌ ٌثن ٬جًر ٨٘ض م ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٌثن.  نؽ
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 ثالث غاصات ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني بٛارٟ ذباب

 [ مأرب ـ شتأ:7102/فرباير/71]

ٍثهي ـ ٍث٠نني خ ًثس ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ دجح ٍض موًًٌز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  رص

ٍث٠ن ٨يل مفمو ثټفٌّنٍ  ًثس همٌس منَٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثهي ـدجح. ًثً خجټ٭ز خ٩وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر ٍض   ٌأټفٵض أرضث

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/فرباير/71]

ٌثن  ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثټ٩ّ

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجس  ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ ٌثټنؽو ثْضلرض خجٖضوًًٌز، مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجْض من١ٵصٍ ثٖض٩ٌنز 

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ َٓٗا قٓابٌ عٓكٛر١ٜ 30َٔ انجض 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/71]

ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ  ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض ٴًٌز ثٖض٩جٌض خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح،   موًًٌز رص

٬ٌجًر ٨٘ض ثټم٢  ًثس ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٱٌٳ ثٖضمج خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ٸمج ٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي ٌثخ٢ خني ؼدپ ثټنجً  أٸعٌ  ثټ٩جٿ ثټ

ٌثء مٌوي. 51من   ٘جًٌلج ٨٘ض ٘ف

ٍث٠نني  ٬ٌجًشني ٨٘ض منَٻ أـو ثٖض َثن،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ شًٍٽٶ ٍض ؼٌ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٠ريثن ثټ٩و

َټز آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٰمج ش٩ٌٜض من١ٵز آٻ ثټٌٕن ٍض موًًٌز مندً ټٵٙٲ  ٍض ٨

ٍهًز. ٍهي خٵنجخپ ٨نٵ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٘جًٌلٍ 

 

 اعتؾٗار َزٜض َزٜض١ٜ َكب١ٓ يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ يف املدا

 شتأ: -[ ثعز 7102/فرباير/70]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ثِصٕيو موًٌ ٨جٿ موًًٌز مٵدنز خمفج٥ٰز ش٩َ مفمو ىجبپ ِنجن ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

 ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض ٌِجًشً ؼنٍح رشٳ موًنز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.

ق مٙوً مفيل ټ ًر ثِصيوٰض ثټٌّجًر ثټصٍ ٸجن ًّصٵٽيج ِنجن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج

ٌثٖضمج مج أهَ إٗض  ٌثخ٢ خني ثټربؿ  خٌٰٵز ثخن ٨مً ًًجٛ ميٌٍح ِنجن ٍض ثټ١ًٌٶ ثټٌبٌٌّز ثټ

 ثِصٕيجهىمج.
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 اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني يف غاصتني يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ باقِ 

 شتأ: -صعدة [ 7102/فرباير/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ آلٌٌن ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن  ثِصٕيو م

 خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج من١ٵز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني جٰز ؼدپ م٧ٌ خموًًٌز خجٴم، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ًشني، خجٜٔض ٌثـرتثٳ ٌِج  ثظنني ٌإ٘جخز آلًٌن 

ٍث٠نني.  إٗض لّجبٌ ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖض

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبرافظ١ َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/فرباير/70]

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْض  ًشني ثِصيوٰصج من١ٵز ثٖضموًر ٍض ثٖضوًًٌز، مدٌنجً ٌىٸٌ مٙوً مفيل ټ ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج

َث٧ً  ٌم ًث خمنجٍٻ  ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًًٌز ممٽٱني أرضث ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و أن م

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 05

 شتأ: - [ صنعاء7102/فرباير/70]

ٌثبمً ثټد٩ٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ممٽٱجً ٨وهثً من ثټٕيوثء  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټؽٌـى.

ٌثن ٍض  ٌأٌ٘ذ ثظنجن آل ٍث٠نني ثظنني ثِصٕيوث  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 ٌ َټيم ٍض من١ٵز ثټ٩ٕجح خموً ٌثن ثِصيوٰض من  ًز ـٌٛ مفج٥ٰز ـؽز.٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

ض  ٌمٌوي ٍض مفج٥ٰز ـؽز، ٌِ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور. ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ،   ٬ج

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً مّصمومج  ٍض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز.  إـوثىمج ٴنجخپ ٨نٵ

 

 ؽٗٝزا ٚجضذنًا 04إصتفاع ضراٜا غاصات ايعزٚإ ع٢ً فعز٠ إىل 

 شتأ: -[ صعدة 7102/فرباير/77]

ٍٿ ٨٘ض منج٠ٶ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٬ج ث

ٌأر. 12مص٩وهر خ٩ٙور إٗض  ٍث٠نجً خني ٔيٌو ٌؼًٌق خٌنيم ثم  م

 ٌ ٍث٠ن ٍض ٌأ ٌثن إِصيوٰصج ٌِجًر م ًشٍ ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ٜق مٙوً ثمنٍ خ٩ٙور ټ

ٍث٠نني  ًخ٩ز م ٌأر ٌإ٘جخز أ ٌثء، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ثم َټز آٻ نجًپ خمن١ٵز ثټًٌَ خموًًٌز ثټٙٱ ٨

 خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز.

ٍهًز ثټصٍ ثِصيوٰض من١ ٌخنٍ م٩جى ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ـٌٙٽز ؼٌـى ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ َثس  ٵصٍ ثټفم

ٌشز ؼٽيم أ٠ٱجٻ. ًشٱ٩ض إٗض ِد٩ز ؼٌـى خئ٘جخجس مصٱج  إ
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ٍهي ثِصيوٯ من١ٵز ٠ُضن  ً ٍض ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٍث ثًٝج ٍث٠نني أٌ٘د ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ظُضظز م

ً خجټ٭ز خممصٽٹجس  ًث ًشني ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ٠مٌز خموًًٌز مؽَ لٽٱض ثرضث ٬ٌج خموًًٌز ـٌوثن، 

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 ٕ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤غاصتا

 شتأ : -[ صنعاء 7102/فرباير/77]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

 موًًٌز م٩ني.٨نٌٱصني ٸٽٌز ثټ١ريثن خٕج٧ً ثټّصني خ

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًشني شّددصج ٍض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭ج

ٌخٹعجٰز ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز. َثٻ ًفٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ  ٌثن مج ً  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فعفإ بقٓعا٤ 5

 شتأ:   -[ صنعاء 7102/فرباير/77]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٩٘ٱجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٠ ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خّض ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ًثً خممصٽٹجس ثٖض  من١ٵز ثټ٩ني ُممٽٱجً أرضث

 

 رافظ١ َأصبتغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مب

 شتأ: -[ مأرب 7102/فرباير/77]

ٌثؿ  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز رص ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز مأًح.

ًر  ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ ثٖضمو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثٖض١جً خجٖضوًًٌز.  ٌىٌُضن 

ًثس ٨٘ض ثٗض ى ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ټٺ، أٰجه مٙوً مفيل أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثٯ  ٌثٖضنجٍٻ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ثْض٠ َث٧ً  ًث ٸدرير خجٖض ٍثهي ـدجح، لٽٱض أرضث َث٧ً آٻ ـنصٖ خ م

ٌثؿ.  ثټرشٴٌز ٖضوًًٌز رص

 

 اعتؾٗار عت١ َٛاطٓني يف غاصتني يطريإ ايعزٚإ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/فرباير/77]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خٌنيم أ٠ٱجٻ ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و  ثِصٕيو ِصز م

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټؽدپ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ثمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ مٌ خموًًٌز ثټفمٌوثس خجټؽٍٯ، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِصز م  نني خٌنيم ظُضظز أ٠ٱجٻ.ثْـض
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 غاص٠ َٓٗا قٓابٌ عٓكٛر١ٜ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 58

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/فرباير/77]

ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز، ٸمج ش٩ٌٜض  منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور، ثِصموٿ ٍض لمْ منيج ٴنجخپ ٨نٵ

ٍهي.  منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

٬ٌجًشني ٨٘ض ؼدپ  ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ـًٌذ ثټٵ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٿ ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ًج

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز  ٌثً ثټوًًيمٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ه ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز مًٌْ  ًشني ٨٘ض من١ٵز ـجٿ ٍض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ،  ٬ٌج ثٖض١مز، 

 خمفج٥ٰز ثټٝجټ٪.

ٌثن ظُضط ٌمعٽيج ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو  ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ رشٳ ثٖضمج،  ٬ج

مجٻ من١ٵز  ًثس ٨٘ض ؼنٍح ٌٔ ٌظُضط ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ ٍض موًًٌز مٵدنز،  خموًًٌز م٧ٍٍ، 

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ًٌٖ خمٱٌٳ ثٖضمج.  ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح، 

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عت١ُ بشَاص

 شتأ:  -[ ذمار 7102/فرباير/70]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨صمز خمفج٥ٰز ىمجً.ٔن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ثټعٽٍط ٍض موًًٌز ٨صمز.

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/فرباير/70]

ٌثؿ خمأًح. ٍث٠نني خموًًٌز رص ًثس ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهر  ٌثن همٌ منَٻ ثټٌٕن ٘جټق خن ِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ٌثؿ.  ٩٠ٌمجن خرص

ٵٌي. ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثْٔض  ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ٔ املٛاطٓني يف غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ َٓٗا قٓابٌ ذلض١َؽٗزا٤ ٚجضذ٢ َ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/فرباير/70]

ٌثء ثِصيوثٰيم  ٌأ٠ٱجٻ ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽيًًٍز ؼ ٍث٠نني خٌنيم نّجء  ٌأٌ٘ذ ٨رشثس ثٖض ثِصٕيو 

ٍهًز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ خجِصموثٿ ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ ٌثن ثټ٩ّ  من ٴدپ ثټ٩و

ٌثه ٨جبٽصً إظٌ ٬جًر  ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٌأٌ٘ذ أٰ ٍث٠ن ثِصٕيو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن م ټ

ٌثِصٕيو ِجبٶ نجٴٽز ٍض ٬جًر ټ١ريثن  َټيم ٍض من١ٵز ثټٌمز ٔمجٻ ًمصپ خمفج٥ٰز ش٩َ،  ثِصيوٰض من

ٌش٩َ. ٌثخ٢ خني مفج٥ٰصٍ ثټفوًور  ٌثن ٨٘ض ؼرس ـٌْ ثټ  ثټ٩و
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ٍث٠نني خٵنجخپ  ٌثن ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور أٌ٘ذ ظُضظز م ٍهًز أټٵجىج ثټ٩و ٨نٵ

فجً.  موًًٌصٍ ٩٘ور ٌِ

ٌشًٍٽٶ خموًًٌصٍ  ٌثټفٙجمز   ٢ٌ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثٖضُـض ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

َټز آٻ ثټٌٕن  ٍهًز ٨٘ض من١ٵز منوخز ٍض موًًٌز خجٴم، ٍض ـني ش٩ٌٜض ٨ ٌأټٵى ٴندٽز ٨نٵ وث،  ثټ٥جىٌ ٌٔ

ٍهي.خموًًٌز مندً   ټٵٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ

٬ٌجًر ٨٘ض  ًثس ٨٘ض ِجـپ ثټ١جبٲ خموًًٌز ثټوًًيمٍ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌخنّي ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  موًًٌز خجؼپ خمفج٥ٰز ثټفوًور، ٸمج ٔن شّ٪ ٬ج

 ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

 

أيف َٛاطٔ  05ّٜٛ َٔ ايعزٚإ ْتخ عٓ٘ إعتؾٗار أنجض َٔ  9١611 املضنظ ايكاْْٛٞ يًركٛم ٚايتُٓٝ

 نرق١ًٝ أٚي١ٝ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/70]

ٌثټصنمٌز أن  ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټٌمن نصؾ ٨نً  144أٸو ثٖضٌٸَ ثټٵجن ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً

ٌټٌز خٌنيم أټٱني ٌ 01أټٲ ٌ 15إِصٕيجه  ٍث٠نج ٸفٌٙٽز أ ٌأر. 814أټٲ ٌ ٠ٱپ ٌ 268م  ثم

ٌثن شّدذ ٍض إ٘جخز مج َض  ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩و ق ثٖضٌٸَ ٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨نً شٽٵصً  ٌأٌٜ

ٍث٠ن خٌنيم أټٱني ٌ 54ًٵپ ٨ن  ٌأټٲ ٌ 320أټٲ م ٍٿ  ٠964ٱُض  ٍث إٗض ثټٌ ٍثټ ٌأر.. مؤٸوث أن ثٖضٙجخني َض ثم

ٌثټ٩ُض  ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز  ٌثن ٍض ٤پ ٘مض ٩ًجنٍن من ٴٽز ثْضهًٌز  ٨ٍٍ خّدذ ـٙجً شفجټٲ ثټ٩و ػ ثټن

ٵٍٳ ثٔضنّجن. ٍټز ـٌ  ممَ ٖضن٥مجس ثټ١ٱ

ٌثن شّدذ لُضٻ  ٍٿ ٍض شومري ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽ٩ٕذ ثټٌمنٍ..  144ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن شفجټٲ ثټ٩و ً

 مٌنجء. 10م١جً ٌ 12مدٌنج أن ثټٵٙٲ ثٖضدجرش إِصيوٯ 

ٌثن أټفٶ أرضثً خج ٌثټؽًٍّ خٽ٭ض أټٲ ٌٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩و  581مج خني ٠ًٌٶ ٌؼرس ٌ 254ټ١ٌٳ 

دٹز مٌجو ٌ َثن ٌٔ ٍټوثس ٌ 164ل ٌم ٌخجء  ٔدٹز إشٙجَضس، ټصٙدق أىم ثٖضنٕآس ثټفًٌٍز  335مف١ز ٸي

ًظٌجً ٨٘ض ـٌجر مؽمپ ثټٌمنٌني.  ٍض ثټٌمن لجًػ ن١جٳ ثټمومز، مج ثن٩ٹْ ىټٺ ٸج

ٌثن ه ٌثن أٸعٌ من ٌٍض ثټٵ١ج٧ ثٔضؼصمج٨ٍ ټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټ٩و منَٻ، إٜجٰز  16أټٲ ٌ 045مٌ ثټ٩و

ني نجٍؿ، ٌ ًخ٩ز مًُض ٍٴٲ لمّز  121مّجؼو، ٌ 146إٗض شرشًو أٸعٌ من أ ٌش ٌموًِز ش٩ٽٌمٌز،  مٌٸَ 

ٌمٌٰٶ ٘فٍ ٌ 514آَضٯ موًِز، ٸمج شم ٴٙٲ  ّز إ٨ُضمٌز. 52مّصٕٱى   مِؤ

وثس ثٔضنصجؼٌز منيج أټٲ  ٌثن إِصيوٯ ثټـٍ ٍمٌز، ٌ 616ٌٌخني ثټصٵًٌٌ أن شفجټٲ ثټ٩و  664منٕأر ـٹ

ٍثه ٬يثبٌز ٌ 245ممَن أ٬يًز ٌ ٌمؽم٪ شؽجًي ٌ 232نجٴُضس م ًثس  313ٍِٳ  ٍه ٌِج ٌٴ مف١ز 

ٍه ٌ 533ٌ ٌٴ ٌأټٱني ٌ 511نجٴٽز  ٌٽز نٵپ. 211مٙن٪  ٌِ 

ٌثن إِصيوٯ لُضٻ  ٌٰٵج ټٽصٵًٌٌ ٰئن شفجټٲ ثټ٩و ٍٿ  144ٌ ٌأټٲ ٌ 541ً ٌثؼن  َث٧ً ه ـٵپ  262م

ًث٨ٍ ٌ ٌمنٕآس ًًجٌٜز، ټصٙدق أىم  143منٕآس ٌِجـٌز ٌ 554ٌم٩جټم أظًٌز  546ٍ مُض٨ذ 

ٌثٖضمصٽ١ز لجًػ ٨مٽٌز ثٔضنصجػ، مج ٸٽٲ ثٔضٴصٙجه ثټ٠ٍنٍ لّجبٌ ٸدرير  ٌثټ٩جمز  ثټٵ١ج٨جس ثټمج٘ز 

ٌثټٱٵٌ.  ٌلٽٶ أٍمجس إؼصمج٨ٌز شمعٽض خجټد١جټز 
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 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 20انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/فرباير/70]

ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٌىخجح. 15موًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ، ٌ   ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ثٖضمج 

ٍهي ٌټٱض  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٌؼٌؿ ظُضظز آلًٌن إظٌ ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز م ثٖضٙوً إٗض ثِصٕيجه أ

 ثْضمًٌٹٍ م٩١مج خٍّٳ ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز.

ٌظُضط  ًشني ٨٘ض من١ٵز منوخز ٍض موًًٌز خجٴم،  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌٍض ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  من١ٵصٍ ثټ١٩ٱني ٌلٽٌٵج خموًًٌز ٸص ٢ٌ ٬ج ٌثهي لٽذ ٍض من١ٵز ثٖضُـض ٬ٌجًشني ٨٘ض  جٯ، 

 خموًًٌز ثټ٥جىٌ.

ًثس ٨٘ض موًنز  ًخ٪ ٬ج ٌأ ٍټز ثټفنٕجس خنيم،  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض من١ٵً ٬ ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خجټفوًور.  ٌؼمجًٷ ـٌٛ، 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨ ٌثن ثټ٩ّ ًر ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثهي ؼج ٘ض  من١ٵز ثټوـٌر ٍض 

َثن.  خؽٌ

 

 ًَٝاص رٚالص 3ص4َٓؾأ٠ عٝاذ١ٝ جضا٤ ايعزٚإ تكزص خغا٥ضٖا األٚي١ٝ بـ  511تطضص أنجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/70]

ٴجٻ ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ٖضؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ ٨دوثټٌـمن ثټن٩مٍ إن ٨وه ثٖضنٕآس ثټٌّجـٌز ثټصٍ 

 ٌ ٌثء ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ خٽٮ أٸعٌ من شرضًس ؼ منٕأر ٌِجـٌز، ٌٰمج ًٵوً ـؽم ثټمّجبٌ  544ثن ثټ٩ّ

ٌټٌز ټييو ثٖضنٕآس ح  ٌٰٵوثن مج نّدصً  2ً0ثٖضجهًز ثْض  ، ًٌَض  خجٖضجبز من ثټ٩مجٻ ټ٤ٍجبيم. 92-84مٽٌجً ه

ٌثً ثټ٩ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثِصم ق ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ٖضؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ ټ ٌثن ٍض ٌأٌٜ و

٬ٌريىج من منٕآس ثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ثټٌمن ًٝج٨ٲ من ـؽم ثټمّجبٌ ٸمج  ثِصيوثٯ ىيو ثٖضنٕآس 

ٍټٌز ٍض ٨مٽٌز ـرص ىيو ثْضرضثً خج٨صدجًىج من أخٌٍ مٝجمني ل١ز ثٖضؽٽْ  ًٝج٨ٲ من ـؽم ثٖضّة

 ټٽ٩جٿ ثټؽجًي.

 

 ابٌ عٓكٛر١ٜاعتؾٗار مخغ١ أطفاٍ يف عًغ١ً غاصات يطريإ ايعزٚإ بتعظ َغتدزَا قٓ

 شتأ: -[ ثعز 7102/فرباير/70]

ًثس ىٌّرتًز ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه لمّز أ٠ٱجٻ.  مّصمومج ٴنجخپ ٨نٵ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن لمّز أ٠ٱجٻ ثِصٕي ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًر ٌأٌٜ ٌثء ٬ج ٌث ؼ و

ٌثن ٨٘ض من١ٵز ثٖضفدٖ ٍض مٱٌٳ ثٖضمج، ٸمج ثِصيوٯ خ٭جًر م٨ًَز ټٓضخٵجً خمن١ٵز  ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضفدٖ.

ًثس ٨٘ض ؼدپ  ًخ٪ ٬ج ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ، ٸمج ٔن أ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِض ٬ج

ًث ٍهًز ٍض ظُضط ٬ج  س.ثټنجً خموًًٌز ثٖضمج مّصمومج ٴنجخپ ٨نٵ
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ـدوان1027العـيوميات 
 طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني ع٢ً َزٜضٜيت ِْٗ ٚأصذب مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌصٍ نيم ٌ أًـذ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٍخٌر ٌأٌٜ يوٯ من١ٵز ٴ

ٍث٠نني. ٌمن١ٵز ثټٌؼٍ خموًًٌز أًـذ، مج أهَ إٗض ـوٌط أرضثً خٽٌ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖض  ٍض نيم 

 

 ثالث غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/فرباير/70]

ًٌذ  ٌثؿ ـٌ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ خموًًٌصٍ رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثمٌٖ خم  أًح.ثټٵ

َث٧ً  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ًث ٌٰيج. ٌثمٌٖ، لٽٱض أرضث ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص  ثٖض

ٍثبٍ ٨٘ض منج٠ٶ  ٍث ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨ٕ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ.م  صٱٌٴز خموًًٌز رص

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜغتُض يف اعتٗزاف املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/فرباير/70]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټؽٌـى.  ممٽٱجً ٨وهثً من ثټٕيوثء 

ٍٸجټز ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز ش٩ّز آلًٌن من  ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م

ٌثن ثِصيوٰض منََض ٍض من١ٵز ـٌٱجن خ٩صمز ٍض  ٌټٌز ټ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌثْض٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أ ثټنّجء 

 مفج٥ٰز ىمجً.

٬ٌجًر ٨٘ض  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور،  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ًشني مو ٬ٌج ٌمٌوي ٍض مفج٥ٰز ـؽز،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح، ٌلمْ ٬ج ًًٌز رص

 ٨٘ض ؼدپ منوخز ٍض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌموثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح، ٸمج ٔن  ًثس ٨٘ض من١ٵز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ .

٨ٍز خ٩ّري.ٌأٔج ٌخ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ ظٌج ٍض ثټ  ً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ٚقف١ اذتحاج١ٝ ملٓتغيب ايكطاع ايقرٞ أَاّ َكض األَِ املترز٠ بقٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/70]

ٌثټفٙجً ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض ثټٌمن شّدذ ٍض  ٍث ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ أن إ٬ُضٳ م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل  أٸو منصّد

ج  ٌثبم ثټفٌح ٜو ثٔضنّجنٌز ثټصٍ شصنجٌض م٪ ٸپ ثټٵٌم أٌٜ ٌم٩جنجر ٘فٌز شٌٴى إٗض مّصٍَ ؼ ًظٌز  ٧ ٸج

 ثٔضنّجنٌز.
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ـدوان1027العـيوميات 
ٍٿ أمجٿ مٵٌ ثْضمم ثٖضصفور خٙن٩جء إٗض أن  ٌىج ثټٌ ٌٴٱز ثـصؽجؼٌز نٱي ٍث ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ ٍض  ٌأٔجً منصّد

ٻ ثټٌمن إٗض ِؽن ٸدري ٌ ـٌٿ ثټٕ ٍّ ٌثً إ٬ُضٳ م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل ـ ٩ذ من ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثِصم

ٌثً ثټفٌجر . صم ٌثٖضٽفز َِض  ثـصٌجؼجشً ثټرضًًٌز 

ٌأٔوىج ٰوثـز ثٖض٩جنجر ثټٙفٌز  ًظٌز أ٩٘ديج  ٌټٱض ثٖضفصؽٍن إٗض مج لٽٱً ثټفٙجً من مآُ إنّجنٌز ٸج

ٌثٖضّص٩ٌٙز ثټصٍ شص١ٽذ  ٌثٛ ثٖضَمنز  ٌمٌىض ثْضم ٌثن  ثټصٍ ٩ًٌٕيج ٠جټدٍ ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز ٌؼٌـى ثټ٩و

ٌثټفٙجً ٍض ٨ًجًز ٠دٌز م ٌثن  صمٙٙز ټٌْ ٍض ٴوًر ثٖضٕجٍض ثټٌمنٌز شٵوًميج ټيم خ٩و أن شّدذ ثټ٩و

ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز.  ٌثٖضفجټٌپ  ٌثن٩وثٿ مص١ٽدجشيج من ثْضهًٌز   ثنيٌجًىج، 

ٌٰجر أٸعٌ من ش٩ّز آَضٯ مًٌٞ من  ٍٴٱز  أټٲ مًٌٝجً م٥٩ميم من ثټنّجء  12ٌأٸو خٌجن ٘جهً ٨ن ثټ

ًثٿ  ٌثْض٠ٱجٻ ًفصجؼٍن ټٽّٱٌ ٌثـز ثٌْض إٗض ثټمجًػ ټٽفٍٙٻ ٨٘ض ٨ًجًز ٠دٌز مصمٙٙز ٍض ٨ُضػ ٌؼ

٬ٌريىج. ٌثـز ثټٵٽذ، ثٖضن، ثْض٨ٙجح  ٌثٛ ٌؼ ًث٨ز ثټٹ٘ض، أم  ثټرس٠جنٌز، ٍ

ٌٰجر  ٌثن شص١ٽذ ـجټصيم ثټٙفٌز  134ؼًٌفجً من إؼمجيل أټٲ ٌ  012ٌأٔجً ثټدٌجن إٗض  ٌثء ثټ٩و ؼًٌفجً ؼ

ٍث من ىټٺ خ ٌټم ًصمٹن ٍټيم إٗض م١جً ٌِةٍن ثټّٱٌ ټٽمجًػ  ٌثِصفجټز ٌ٘ ّدذ إ٬ُضٳ م١جً ٘ن٩جء 

ٍثيل  ٍٻ ثټٌيج أٸعٌ من  624ثټيي ًد٩و ٨ن ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ـ ِج٨ز ٨رب ٠ٌٳ  12ٸٌٽٍ ًّص٭ٌٳ ثټٍ٘

َر  جبپ ثټنٵپ ثټ١دٌز ثٖضؽي ٌِ ٌٍٰ ٌشٙدق مّصفٌٽز ثمجٿ ٨وٿ ش ٨ٌٌر شصمٽٽيج ثټٹعري من ثٖضمج٠ٌ ثْضمنٌز 

ج٨يم ثټٙ  فٌز.ثټصٍ شص١ٽديج أٌٜ

ٍٴٲ  ٌش ٨ٌؽَ مج ىٍ ٴجبم 21ٸمج أٸو ثټدٌجن ثنيٌجً ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ  % منً ٨ن شٵوًم ثټمومجس ثټ١دٌدز 

ني من ثټٌمنٌني، ُٰٝضً ٨ن ثنصيجء ثٖضمٌَن  منيج ٨ن شٵوًم ثټ٨ٌجًز ثټ١دٌز ثٖضصمٙٙز ممج ًيوه ـٌجر ثٖضًُض

ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز من ثټٍّٳ منيج : ) ٌثٖضفجټٌپ  ٌمّصٽَمجس ٨ُضػ ٘نٱ 20من ثْضهًٌز  ً من أهًٌز  ج

ًثٿ ثټرس٠جنٌز،  ٌثـز ثټ٩جمز،  68ثٌْض ٌثټؽ ً من أهًٌز ثټ٩مٽٌجس  ً من أهًٌز ثٔضن٩جٓ  31٘نٱج ٘نٱج

ٌثٛ ثٖضَمنز،  64ٌثټصموًٌ،  ٍثه ٰفٚ ثْضنّؽز  62٘نٱجً من أهًٌز ثْضم ٌم ٘نٱجً من مفجټٌپ ثٖضمصربثس 

٬ٌريىج من ٍثمپ  ٌمّصٽَمجس ٨ًجًز ثټف نجٯ ثٖضيمز(. ٌأ٬يًز ثْض٠ٱجٻ   ثْ٘ض

ق ثټدٌجن أن ىنجٷ لمّز آَضٯ ٌ  أټٲ ؼٽّز  244من مٌىض ثټٱٕپ ثټٹٽٍي ًفصجؼٍن إٗض  244ٌأٌٜ

ٍمٌج  ٍثه ثټصٕ٭ٌپ  3ـ ٬5ٌّپ، ًمٍس منيم ً ٌم ٌثټدٵٌز ميوهٌن خجٖضٍس خّدذ ثن٩وثٿ ثٖضفجټٌپ  أٔمجٗ 

ً إٗض ٍىج ٌثٸَ ثٖضصدٵٌز، من ٌشيوًو خئ٬ُضٳ ثٖض ٌثٸَ ٬ٌّپ  أټٲ مًٌٞ خجټّٹٌي  154أن  ٌإ٬ُضٳ ِد٩ز م

ًخ٩ز آَضٯ ٌ  ٌأ ٍټني،  ٌٍٰ ثَضنّ ٠ٱپ مٙجخٍن خجټعُضٌِمٌج ٩ًٌٌٍٕن  244ميوهٌن خجٖضٍس خّدذ ٨وٿ ش

ٍٻ إٗض ثټٌمن  ٌثـني ثْضؼجنذ ثٖضصمٙٙني ٨٘ض ثټٍ٘ ٌثټؽ ٍمٌز ټ٩وٿ ٴوًر ثْض٠دجء  ٌنٱٌّز ً م٩جنجر ؼّوًز 

ٌثٖضٌىض.  ټصٵوًم ثټ٨ٌجًز ثټ١دٌز ټٽؽٌـى 

يً ثټدٌجن  ٍٴز، ـٌ وٌط ٸجًظز إنّجنٌز ٬ري مّد ج٧ ثټٙفٌز من شٌه ـٌ ٽض إټًٌ ثْضٌٜ من ل١ًٍر مج ٌ٘

ٍٿ خً  ٌشؽجىٽيم ٖضج شٵ ٌثٔضنّجنٌز خّدذ ٘مصيم  ٌثْضمم ثٖضصفور نصجبؽيج ثْضلُضٴٌز  مفّمُضً ثٖضؽصم٪ ثټوٌيل 

ٵٍٳ ثٔضنّجن. ٌټٌز ـٌ ٍثنني ثټو ٌثټٵ ٍثظٌٶ  ٌثن من ثنصيجٷ ټٹپ ثٖض  هٌٻ ثټ٩و

 

 زٜض١ٜ ِْٗغاصتإ ع٢ً َ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/فرباير/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

َث ٌم ٍث٠نني.ثټفٍٻ مٽفٵج أرضثً خٽٌ٭ز خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز   ٧ً ثٖض
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 غاص٠ ثا١ْٝ ع٢ً َزٜض١ٜ عت١ُ بشَاص

 شتأ:  -[ ذمار 7102/فرباير/70]

ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٬جًر ظجنٌز ٨٘ض موًًٌز ٨صمز خمفج٥ٰز ىمجً. ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ظجنٌز ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍر ٍض  َټز خنٍ ًٍِو خموًًٌز ٨صمز.من١ٵز ٨ّ ٨ 

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض نٱْ ثٖضن١ٵز. ٌثن ٔن ٤يٌ ثټٌ  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاصتإ ع٢ً َعغهض نٗالٕ بقعز٠

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/فرباير/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٌأٌٜ ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 م٩ّٹٌ ٸيُضن خجٖضفج٥ٰز.

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح 

 شتأ : -[ مأرب 7102/فرباير/72]

ٌثؿ  ٍهًز ٨٘ض موًًٌز رص ٨ٌنٵ ٍبٌز  ٍٿ ٬جًشني خٌنيج ٴندٽصني ٜ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٍٸجټز ثْضندجء ث ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٌأٰجه مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٍبٌز ٨٘ض ِمجء موًًٌز رص  ثٖضموًر، ٌٰمج أټٵى خٵندٽز ٜ

ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٌخٍ مأًح، ٌٔ ٍهًز ٨٘ض من١ٵز ـًٌذ نيم ٬ ٌثن ٴندٽز ٨نٵ ٸمج ثټٵى ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ.  رص

ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ م ٌثن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌث٘پ م ٌثؿ.ٸمج   صٱٌٴز خموًًٌز رص

 

 مثإ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ايػٌٝ باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/فرباير/72]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٭ٌپ خجټؽٍٯ. ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثٳ  ٌثهي ٔ ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

 من١ٵز ثٖضٵج٠٪ خموًًٌز ثټ٭ٌپ.ٌ 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  51طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/فرباير/72]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس . ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ثټ٩و

ًثس ٨٘ض مّؽو ٍض مٱٌٳ ثٖضمج.  ٬ج

ٌر  ٬ٌجًر خ١جب ٍهًز،  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي إـوثىج ٨نٵ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض ؼدپ ثټنجً ٍض موًًٌز ثٖضمج.  خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض ىثس ثٖضن١ٵز، 
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ٌثن ثټ٩ّ ٌآٻ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ منوخز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط ٬ج

ن ٬جًر ٨٘ض ٔدٹز ثشٙجَضس "إٿ شٍ إن" ٍض ؼدپ مٽق خموًًٌز  ٘دفجن خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٔ

ٌظُضط  ًثس ٨٘ض ثټٙٽٌٲ،  ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌَٓ خموًًٌز خجؼپ،  ٬ٌجًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټَٵ ثټٽفٌز مفج٥ٰز ثټفوًور، 

ًثس ٨٘ض مٌنجء ثټفٌمز خموًًٌ  ز ثټمٍلز.٬ج

 

 غاصتإ ع٢ً فضٚاح يف ذلافظ١ َأصب

 شتأ: –[ مأرب 7102/فرباير/70]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج من١ٵز ثٖضفؽَر خجٖضوًًٌز، مج  ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

َث٨ًني خجٖضن١ٵز.أهَ إٗض شومري و ثٖض ٌمٝمز مٌجو شجخ٩ز ْـض   ٌِجًر 
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 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ عت١ُ مبرافظ١ سَاص

 [ ذمار ـ شتأ:7102/مارس/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٨صمز خمفج٥ٰز ىمجً. ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ري  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًشني من١ٵز ثٖضٌوثن ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ثن ثټ٩و

 ٍض موًًٌز ٨صمز.

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض ٨ور منج٠ٶ ٍض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أ ق مٙوً مفيل ټ ٌثؿ ٌأٌٜ ًشني ٨٘ض ٍِٳ رص ٌثن ٔن ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و

ٌخ٩ٌز. ٌثهي ثټ ًشني ألًٌني ٨٘ض  ٬ٌج ًثً خجٖضفُضس ثټصؽجًًز،   ممٽٱجً أرضث

ٍث٠نني ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵٙٲ ٘جًٌلٍ منجٍٻ  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً إٗض أن م

 خجٖضوًًٌز.

 

 ١ٜغاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص 58

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ًثس ټ١ريثن  ٍث٠نني ثظنني أٌ٘دج إظٌ ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًأُ ٨ٌىس ٌثن ثِصيوٰض من١ٵز  ٌثن ٔن  ثټ٩و خموًًٌز ثټٙٽٌٲ مفج٥ٰز ثټفوًور، مدٌنجً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمعٽيج ٨٘ض ؼدپ ثٖضٽق خموًًٌز ثټٽفٌز. ٬ٌجًر ٨٘ض م١جً ثټفوًور  ٌثن  ًثس ٨٘ض ؼًٌَر ٸم  لمْ ٬ج

ٌثٖضصؽٌٯ خموًًٌز  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټٙدز  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵ ًثٍؿ، ٌإـوَ ٨رشر ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ ثخن ىًٍوي، ثټدٵ٪، ثټ٥جىٌ،  ز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز 

ٌمن١ٵز ثٖضٙجـٲ خموًًٌز  ًثس ٨٘ض ؼدپ ٩ٔري  ثټٱ٧ٌ، ثټٌٌ٘ٱجس خموًًٌز ٸصجٯ، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج

 خجٴم.

ٍشٌز  ٌأټٵى ٴندٽز ٘ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٠مٌز ٍض موًًٌز مؽَ،  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٍض ِمج ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً  ٍهي م ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ء موًًٌز ـٌوثن، ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

 خمنج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً.

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ثِصموٿ ٍض ٌثن ٨رش ٬ج ٍهًز،  ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و إـوثىج ٴندٽز ٨نٵ

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌأ ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ،  ٌشّ٪ ٬ج ٍثن خموًًٌز ىخجح،  ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ـٍ

 موًًٌز ثٖضمج.

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز ـريثن،  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض معٽغ ٨جىم ٌؼمجًٷ ـٌٛ  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ًخ٪ ٬ج  ٌأ

 



 

 

81 

ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/17]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٬جًر ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض ٸٽٌز ثټ١ريثن  ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٌشّددض ٍض أرضثً خجٖض  دجنٍ ثٖضؽجًٌر.خٕج٧ً ثټّصني ٍض موًًٌز م٩ني 

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ نتاف بقعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/مارس/17]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ من١ٵز ٌأٌٜ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ.  لٽٌٵج، 

ٌأ٬ٽذ موًًٌجس  ٌخٍ ٍض ِمجء موًًٌز ٸصجٯ  ًثس ؼجءس خ٩و شفٽٌٶ ټٽ١ريثن ثټف ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭ج

 ثٖضفج٥ٰز.

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مارس/17]

ٍٿ ٬ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  جًشني ٨٘ض موًًٌز رص

ٌثؿ. ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص َٴز ثټ٩و ٌش  ٸمج ٔن م

 

 غاص٠ َٓٗا قٓابٌ عٓكٛر١ٜ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 56انجض َٔ 

 شتأ: –[ صنعاء 7102/مارس/17]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ٌؼٌؿ آلٌٌن ٍض ٬ج ثِصيوٰض ٨وهثً ثِصٕيو ٨وه من ثٖض

 من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز .

ًخ٩ز  ٍث٠نني ٌؼٌؿ أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ظُضظز م ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ً أن ٠ريثن  ٌثن ٨٘ض موًًٌز ٨صمز خمفج٥ٰز ىمجً.. مدٌنج ًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج آلًٌن خٌنيم ٠ٱٽني ؼ

ٍبٌز ٨٘ض موًًٌز ًخ٪ ٴنجخپ ٜ ٌثن أټٵى أ  خجؼپ خمفج٥ٰز ثټفوًور. ثټ٩و

ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ق ثٖضٙوً أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٌأٌٜ

ٍهي من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني، ٸمج ثِصيوٯ ثټ٩و َث٧ً ثٖض ٌٴ٧ٍ أرضثً خم ٍهي مج شّدذ ٍض  ٩ِ

ٍهًز. ٍثًًن شفمپ ٴنجخپ ٨نٵ  ٌآٻ ٨مٌ ٍض موًًٌز مندً خٙ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ  ن ٠ريثن ثټ٩و

 ٢ٌ ٌثٖضُـض ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثټٙدز  ًخ٪ ٬ج ٍهًز، ٸمج ٔن أ ثْضمجًر خجٖضوًًٌز نٱّيج مّصمومج ٴنجخپ ٨نٵ

ٍهًز. َثټز خموًًٌز ثټ٥جىٌ مّصمومج ٴنجخپ ٨نٵ  ٌثٖضن

ٌثن ٔن  ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ـريثن  ٬جًر ٨٘ض 11ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌمٌوي،  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  خمفج٥ٰز ـؽز، ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و
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 ؽٗٝز ٚجضٜح 04إصتفاع ذق١ًٝ ضراٜا غاصات ايعزٚإ ع٢ً فعز٠ إىل 

 شتأ:  -[ صعدة 7102/مارس/10]

ٍهًز ثټصٍ أټٵجىج ٠ري  ًثس ثټ٩نٵ ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ثټ٭ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًنز إ ٌثن ثټ٩ّ ثن ثټ٩و

ٌمف١ٌيج إٗض   ٔيٌوثً ٌؼًٌفجً. ٩٘12ور 

ٌأٌ٘ذ ٨رشر  ٌث  ٍث٠نني ثِصٕيو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن لمّز م ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټربٸز  ٌثن، إِصيوٰض منجٍٻ ثٖض ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌشز، إظٌ ٬ج آلًٌن خؽٌٌؿ مصٱج

 ٢ موًنز ٩٘ور.خمفٌ

 

 إعتؾٗار فتا٠ ٚجضح عت١ آخضٜٔ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓظٍ مبزٜض١ٜ ذريإ عح١

 شتأ:  -[ حجة 7102/مارس/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ثِصٕيوس ٰصجر ٌؼٌؿ ِصز آلٌٌن خئ٘جخجس خجټ٭ز إظٌ ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ن ٨٘ض هللا أخٹٌ ـريثنٍ خمن١ٵز ٍٿ خ٭جًر منَٻ ثٖض ًث٧ خموًًٌز ـريثن مفج٥ٰز  ثټٌ ثټ٩صنز ٴًٌز ثټَ

 ـؽز.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثٖضنَٻ ثټيي إِصيوًٰ  ق مٙوً مّةٍٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټ ٌأٌٜ

ٌثن، ٸجن ًٵ١نً نفٍ  ٌثْض٠ٱجٻ من أرسر ـريثنٍ.. مٕريث إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى  ٠52ريثن ثټ٩و من ثټنّجء 

ًر  ى٨ٌض إٗض ثٖضنَٻ ثٖضّصيوٯ ٌثء ثټ٭ج ٌإِصمٌؼض ؼعز ثټٕيٌور ٰج٠مز ٨٘ض هللا أخٹٌ ثټصٍ إِصٕيوس ؼ

 ٌٰمج شصجخ٪ ٬ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ـجټز ثټؽٌـى.

ٌثً خموًًٌز مّصدأ، ممٽٱج أرضثً خجټ٭ز  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًِز أخٍ ه ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍض ثٖضدنى.

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  - [ صنعاء7102/مارس/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خممْ ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

 ؼدپ ًجٿ خجٖضوًًٌز مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز.

 

 ض١ٜ عٓرإغاصتإ ع٢ً َزٜ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء أمْ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ِنفجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍثه مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ث ٍث٠نني.ثټّ ٌمنجٍٻ ثٖض ٌثټمج٘ز   ټ٩جمز 
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 طريإ ؼايف ايعزٚإ ايعزٚإ ٜٛافٌ اصتهاب اجلضا٥ِ يف رلتًف احملافظات

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ٌثبم ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس. ٌشَٴصً ثًشٹجح ثټؽ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًخ٩ز آلًٌن ٌأٌٜ ٌث ٌؼٌؿ أ ٍث٠نني ثِصٕيو دأ( أن ظُضظز م

ٌثن ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًنز ٩٘ور. ٍهًز ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و  نصٌؽز ِٽّٽز ٬جًس ٨نٵ

ٌثن ٔن  ٍهًز،  14ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌمٌوي ثظنصني منيج ٨نٵ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٬ج

ٌثً ٍض موًًٌز مّصدأ خمفج٥ٰز  ـؽز. ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټو

ٌثن ٔن  ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ، ٸمج ٔن  3ٌخنّي ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌْ،  ٬ج

ٍثه خموًًٌز ِنفجن مفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټّ

ٌثن ٍض من١ٵز ثټٹوـز خموًًٌز ثٖض٩جٌٰ مفج٥ٰز  ٌشَٴز ثټ٩و ٌأر أٌ٘دض خٌ٘جٗ م ٌأٸو ثٖضٙوً أن ثم

 ش٩َ.

 

 غع١ َٛاطٓني بػاصتني يطريإ ايعزٚإ ع٢ً نغاص٠ بعُضإإعتؾٗار ٚإفاب١ ت

 شتأ:  -[ عمران 7102/مارس/10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٌؼٌؿ ِصز آلًٌن خئ٘جخجس خجټ٭ز إظٌ ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز م ثِصٕيو أ

ٌثن. ًر ـؽجًر خؽدپ ثٖضٌـز ثٖض١پ ٨٘ض مٙن٪ ثِمنض ٨م ًشني، ٸّج ٍٿ خ٭ج  ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ق مٙوً مفيل ًر  ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٸّج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و خجٖضفج٥ٰز ټ

ًر ٌإ٘جخز لمّز  ٍث٠نني من ثټ٩جمٽني ٍض ثټٹّج ًخ٩ز م ـؽجًر خؽدپ ثٖضٌـز، مج أهَ إٗض إِصٕيجه أ

 آلًٌن.

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتعزر٠ بقعز٠ 05

 شتأ:  -[ صعدة 7102/مارس/10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ؼًٍز ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ

 ٩٘ور.

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثټ٭جٔم ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍهًز. ٴٍٻ خموًًٌز ِفجً ثـوثىج ٨نٵ ًثس ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثٍْض ٌظُضط ٬ج  ٨٘ض مف٢ٌ موًنز ٩٘ور، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٵدز  ٌأٔجً ثٖضٙوً ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ً مجهًز ٸدرير  ًث ًر خموًًٌز ٸصجٯ لٽٱض ثرضث ًشني ٨٘ض من١ٵز ثْضمج ٬ٌج ٌثن خموًًٌز ـٌوثن،  ثِٱپ م

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  خممصٽٹجس 

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 41انجض َٔ 

 شتأ: –[ صنعاء 7102مارس//10]

ٌثبميم ثټد٩ٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌشَٴصً ؼ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض  ٍهًز،  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ثټ٥جىٌ إـوثىج ٨نٵ من١ٵز منوخز ٩٘ور ِد٪ ٬ج

ٍهي من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً.  خموًًٌز خجٴم، ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ
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ًثس ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء، ٌلمْ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز ًمجهر خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٌظمجن ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ٴ١دني،   ٬ج

ًثس ٨٘ض ٌٍض مف ض ٬ج ٌثټٝفٍ، ٌِ ٌثن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض مٱٌٳ ثټٹون  ج٥ٰز ثټفوًور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثٖضنًًٍٙز، ٌٰمج ٔنض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٌثټٝفٍ  ٌثـٍ  ٌثټؽ موًًٌجس ثټمٍلز 

 ًأُ ٨ٌىس خموًًٌز ثټٙٽٌٲ.

ج ٨٘ض موًًٌز ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٍث ٴٙٱجً خٙ ٌثن ٔن َٴز ثټ٩و ٌش ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن م رص

ٌثٯ  ٌأ٠ ن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټّجٴٌز  ًثس، ٌٔ ٌثن ثٖضوًًٌز خعُضط ٬ج ٍض ـني ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

٨ٌرش  ٌثن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٬جًشني ٨٘ض ؼرس ثټيجميل ٍض مٱٌٳ ثٖضمج،  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

٬ٌجًر ٨٘ض م ًثس ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي،  ٍثن خموًًٌز ىخجح، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٬ج ن١ٵز ـٍ

 ثټنؽٌدز خموًًٌز ثٖضمج.

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عت١ُ بشَاص

 شتأ: -[ ذمار 7102/مارس/10]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ٌأٌٜ و

 ثټّٽٲ ٍض موًًٌز ٨صمز.

 

 غاصات ٚققف فاصٚخٞ ع٢ً ذلافظ١ فعز٠ 4

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/10]

ً منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٌثټٙجًٌلٍ مّصيوٰج ٍٿ ٴٙٱً ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ دأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثٍؿ  ٬ٌجًر ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ًثس ٨٘ض مف٢ٌ موًنز ٩٘ور،  ًخ٪ ٬ج ٔن أ

ٌهًز.  ثټفو

ٍهي  ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز مندً ثټفو

ٌثټ١ٌٳ ثټ٩ ٍث٠نني  ٌث٧ٍ ثٖض ٌم  جمز.ثِصيوٯ منجٍٻ 

 

 تزَري َٓظٍ َٛاطٔ مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مارس/10]

ٌثؿ خمأًح. ٍث٠ن خموًًٌز رص ٍٿ خ٭جًر ؼًٍز منَٻ م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  إِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر شّددض خصومري ثٖضنَٻ خٕٹپ ٔدً ٸيل.  ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

 ٌ ٌثؿ.ٸمج ٔن م ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص َٴز ثټ٩و  ش
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 عًغ١ً غاصات يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠

 [ الحديدةـ شتأ:7102/مارس/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور مّصيوٰجً ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټمج٘ز.

ًر ٌىٸٌ مٙوً أمنٍ  ًثس ٨٘ض ٸّج ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و خجٖضفج٥ٰز ټ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ. ًخ٪ ٬ج ٌأ  ٍض موًًٌز خجؼپ 

َثمن م٪ شفٽٌٶ ټ١ريثن  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خجټص ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِٽّٽز ٬ج

ٌثن. ص١ُض٧ ثټصجخ٪ ټٽ٩و  ثَِض

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 34يف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ طريإ ؼا

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثَضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خٙجًٌك ټم ًنٱؽٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 ټٽنّجء ـٍٻ خرئ مجء ٍض من١ٵز ثټٹنجًز خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.شؽم٩ج 

ًر  ٌثټٹّج ٌمن١ٵصٍ ثټربؿ  ٌثهي ًٌِجن  ًثس ٨٘ض  ٍهي ٔن ِد٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ًٌٖ خمٱٌٳ ثٖضمج.  خموًًٌز مٵدنز، 

ًثس ٨٘ض من١ ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ًر خموًًٌز ٸصجٯ، ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثٔضمج ٵصٍ ثټٍٙؿ 

ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌي ثټٌٙٱٍ  ٌثن خموًًٌز ـٌوثن، ٸمج ٔن ِض ٬ج ًثس ٨٘ض ثټ٩ٵدز أِٱپ م ٌلمْ ٬ج

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ. ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز منوخز ٌؼدپ ٩ٌٔذ خموًًٌز خجٴم،   ٌٸيُضن، 

ٌثن ٔن  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 19ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ٬ج

 

 إفاب١ َٛاطٓني اثٓني يف غاصتني يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ َٓاخ١

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز منجلز خمفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نجن ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و أٌ٘ذ م

 ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِد ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ أ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني ؼدپ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ٌشرضً ممصٽٹجس ثٖض ٍث٠نني ثظنني خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز   شٌق، مج أهَ إٗض إ٘جخز م

 

 عًغ١ً غاصات ع٢ً ذلافظ١ تعظ

 [ ثعز ـ شتأ:7102/مارس/10]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ؼدپ ٌأ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌٜ

ًثس ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح، ٌٰمج ٔنض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٬جًشني ٨٘ض  ٍثن، ٌلمْ ٬ج ـٍ

 ثٖضن١ٵز نٱّيج.

ٌثن ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج،  َټني إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض ٌأٸو ثٖضٙوً شرضً من ًخ٪ ٬ج ٸمج ٔن ثټ١ريثن أ

ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو. ض ٬ج ٍث٨ٌٍز، ٌِ ٌمٱٌٳ ثټ  ٴًٌز ثټَىجًي 
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 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ غاصات٘ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ

 شتأ: –[ صنعاء 7102/مارس/10]

ً ٸدري  ًث ً أرضث ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ممٽٱج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ر ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز.  خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټعٽٍط ٍض ؼدپ ثټٕجمٍ  ٌثن خمفج٥ٰز ثټفوًور،  ٬ٌجًر ٨٘ض ؼًٌَر ٸم موًًٌز ثټمٍلز، 

 خموًًٌز ٨صمز ٍض مفج٥ٰز ىمجً.

ًشني ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن  ٬ٌج ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٠ريثن ثټ٩و

 ٨٘ض من١ٵز ثٖضوٍٰن خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټٌٙٱٍ.  ًخ٪ ٬ج ٌثن أ  ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاصتإ ع٢ً َٓطك١ ايؾبا١ْ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مارس/12]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٕدجنز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ټ٩و

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ٌأًـذ، لٽٱض أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز   من١ٵز ثټٕدجنز خني موًًٌصٍ نيم 

 

 زٜض١ٜ ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصبغاصتإ ع٢ً َ

 شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/12]

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثهي رسًم ثټصجخ٪  ز خ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج من١ٵز ثټٌٌٜ ٌىٸٌ مٙوً مفيل ټ

 ټٽموًًٌز.

َث٧ً  ثٗض ىټٺ، ٔن ٌم ٍٿ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ مٹعٲ ٨٘ض منجٍٻ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و م

ٌثؿ خمأًح. ٍث٠نني خموًًٌز رص  ثٖض

َٴز  ٌش ٌثٖضو٩ٍٰ ټٽم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵٙٲ ثټٙجًٌلٍ  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني َث٧ً ثٖض ٌم ًث خمنجٍٻ  ٌثؿ ٌلٽٲ أرضث  .إِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص

 

 غاص٠ ٚققف َزفعٞ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ يف فعز٠ 00

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/12]

ً من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس  ًثس ثِصيوٰض ٨وهث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰز ٩٘ور.

 ً ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ثس ٨٘ض ٌأٌٜ

ًثً  ٌهًز لٽٱض أرضث ٌثه خموًًٌز خجٴم ثټفو ًشني ٨٘ض ؼدپ آٻ ٴ ٬ٌج من١ٵز آٻ ـدجؼٌ خموًًٌز ِفجً، 

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  ٸدرير خممصٽٹجس 



 

 

88 

ـدوان1027العـيوميات 
ٌثن خموًًٌز  ًثس ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض ثټ٩ٵدز خمن١ٵز م ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍىج ٍهي  ـٌوثن، من ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ من موًًٌز مندً ثټفو

ًثً خٽٌ٭ز. ٌأـوط ٌٰيج ثرضث ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم  ثِصيوٯ منجٍٻ 

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 31انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/12]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰجس  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و  ثټؽميًًٍز.ثِصمٌس ٬ج

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ِٽّٽز ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًشني ٨٘ض م١جً ش٩َ ثټوٌيل، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثٖضنجًر خموًًٌز نيم ٍض  ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح، 

 مفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ًثس ٨٘ض ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌشّ٪ ٬ج موًًٌز ثټمٍلز، 

ًر  ٬ٌج ٌثن،  ٬ٌجًشني ٨٘ض ؼدپ ثٖضٌـز خمفج٥ٰز ٨م ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ـٌْ خمفج٥ٰز ثټفوًور،  خجؼپ، 

 ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح ٍض مفج٥ٰز ټفؾ.

ٌمعٽيج ٨٘ض م٩ّٹٌ  ٌثن،  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٬جًشني أِٱپ ؼدپ م ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټٌٙٱٍ.

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز مّصمومج ٍض ٌټٱ ٌثن ٔن ٨رش ٬ج ض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ثظنصني منيج ٴنجخپ ٨نٵ

 

 غاص٠ ع٢ً رلتًف احملافظات ٚعغري 24طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ: –[ صنعاء 7102/مارس/10]

ًثً ٸدرير ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩ ٌثبمً ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس ممٽٱجً أرضث ٌشَٴصً ؼ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ و

ٌثټمج٘ز.  خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض ؼدپ منوخز خموًًٌز خجٴم، ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪  من١ٵز ثټٙدز خموًًٌز ثټ٥جىٌ،  ًخ٪ ٬ج ٌأ

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  خموًًٌز ٸصجٯ، ٸمج شم ثِصيوثٯ من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً خٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ًثس ٨٘ض  ٌظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض ٬ٌح موثًُ ثټ٩مٌي،  ٌثن ثټ٩ّ ٌٍض ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 موًًٌز م٧ٍٍ.

 ٍ ًشني ٨٘ض ِ ٌثن ٔن ٬ج ًشني ٨٘ض ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ٳ مًٍّر ٌؼدپ ًجٿ ٍض موًًٌز نيم، 

ًثس ٨٘ض  ن ظُضط ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح مفج٥ٰز ټفؾ، ٌٔ ؼدپ ثٖضنجًر خموًًٌز نيم، ٌلمْ ٬ج

ٌظُضط  ٬ٌجًر ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض من١ٵز ٬ٽٌٱٵز خموًًٌز ثټوًًيمٍ خجټفوًور،  موًًٌز مّصدأ خفؽز، 

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز.  ٬ج

ّذ ثٖضٙوً ٌثؿ ٍض ـٌ ج منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز رص ًثًن ثټٹجشٌٍٔ ٌثن خٍٙ ٌشَٴز ثټ٩و ، ثِصيوٯ م

٨ٍز خ٩ّري. ٌخ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ ض ٬ج ٌثن ٬جًر ٨٘ض نٱْ ثٖضوًًٌز، ٌِ ن ٠ريثن ثټ٩و  مفج٥ٰز مجًح، ٌٔ
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 وجنرانققف جٟٛ ٚفاصٚخٞ ععٛرٟ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/10]

ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٌث٘پ شفجټٲ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٴٙٱً ثټؽٍي  ٌثن ثټ٩ّ ثټ٩و

ٌثن. ٌٴ١ج٧ نؽ  ٩٘ور 

ٍهًز  ًشني خٵنجخپ ٨نٵ ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

جٰز إٗض ٌهًز، خجٜٔض ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٌثهي لٽذ   ٬جًشني ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ٨٘ض 

ٌثهي آٻ أخٍ ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ.  ثټ٩جٿ ٍض 

ٌثن، ٌٰمج  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ١ٽ٩ز خٵ١ج٧ نؽ ً ظُضط ٬ج ٌثن ٔن أًٝج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني  ٍهي ٠جٻ منجٍٻ ثٖض ٌهًز ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ثټفو

َث٨ًيم.  ٌم

 

 ٚطفًني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓظٍ َٛاطٔ مبٓطك١ املظصم عح١إعتؾٗار اَضأ٠ 

 شتأ: -[ حجة  7102/مارس/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض منَٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ٠ٱپ آلٌ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأر ٠ٌٱُضن  ثِصٕيوس ثم

ٍث٠ن خمن١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ خفؽز.  م

ٍٸجټز ثْضندجء ثټ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ أـو ٌأٌٜ ٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأر ٠ٌٱٽني ٌإ٘جخز ٠ٱپ آلٌ خؽٌٌؿ. ٍث٠نني خمن١ٵز ثٖضًَٳ ٍض ـٌٛ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ثم  ثٖض

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ َٓٗا قٓابٌ عٓكٛر١ٜ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ًثس ٨ ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ ٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء خجِصموثٿ ثټٵنجخپ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز.   ثټ٩نٵ

ٌثن ثِصيوٯ خٵندٽصني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ًث٨ٌز، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ  ًثيض ثټَ ٌثْض ٍث٠نني  ٍهًصني من١ٵز مًٍّر، مج أهَ إٗض شرضً منجٍٻ ثٖض ٨نٵ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض   مٱٌٳ ًمجهر.ًجٿ 

 

 تٛافٌ غاصات طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/10]

ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٍض موًًٌز نيم  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًث ًخ٪ ٬ج ً ٍض خمفج٥ٰز ٘ن٩جء أ ٌثن مّصمومج ًثس ٨٘ض ِو ثټ٩ٵ س ٬ٌح ؼدپ ثٖضنجًر، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج

ٍهًز.  إـوثىج ٴندٽز ٨نٵ

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز ٌأٔجً ثٖضٙوً إ ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز خجؼپ،  ٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌخٍ. ٌثن منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثټّجـپ ثټ٭ ٌٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و  خمفج٥ٰز ثټفوًور، 
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ٌظُضط  ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح،  ٌثن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن خموًًٌز رص ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ًثس ٨٘ض من  ١ٵز ٸيدٍح ٍض مفج٥ٰز ټفؾ.٬ج

 

 ؽٗٝزا ٚجضذنا 55اصتفاع ضراٜا غاص٠ طريإ ايعزٚإ ع٢ً عٛم باخلٛخ١ إىل أنجض َٔ 

 شتأ: –[ الحديدة 7102/مارس/01]

ٍٿ ٨٘ض ٍِٳ خموًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٠ريثن ثټ٩و ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ٬جًر ٨و ث

ٌټٌز.ٔيٌوث  56ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور إٗض أٸعٌ   ٌؼًٌفج ٸفٌٙٽز أ

ٌثن ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ـٌٙٽز ٜفجًج ٬جًر ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًشٱ٩ض إٗض أٸعٌ من  ٌثً خموًًٌز ثټمٍلز ث  ؼٌـى ٸفٌٙٽز ٬ري نيجبٌز. 14ٔيٌوث ٌ 16ٍِٳ ثټو

ٍثء  ٌثن مّصمٌ ٍض ثټصفٽٌٶ ٍض أؼ ٍٻ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٩جٯ من ثټٍ٘ ثټمٍلز مجن٩ج ثِٔض

 ٔضنٵجى ثټٝفجًج.

 

 أصبع غاصات بٝٓٗا عٓكٛر١ٜ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مارس/01]

ٌثؿ خمأًح. ٍهًز ٨٘ض موًًٌز رص ًثس خٌنيج ٨نٵ ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ق مٙوً مفيل ټ ًثس إـوثىج ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خئ ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌشَٴز  ٌثؿ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖض١جً.. َضٰصج إٗض أن م رتثشٌؽٍ خرص ٍهًز ؼدپ ىٌُضن ثِٔض ٨نٵ

ٌثؿ. ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن ثِصيوٰ  ثټ٩و

 

 قٓبًتإ عٓكٛرٜتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/01]

ٍهًصني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ثټٵى ٠ريثن ٍٿ ٴندٽصني ٨نٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

ٌث٘پ ثِصموثمً  ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ً ٌثن خٕن ٬ج ٌثنً ثټ٭جٔم ٨٘ض ثٖضوًًٌز.. مٕريث إٗض ٴٌجٿ ٠ريثن ثټ٩و ٌټٌج ٍض ٨و شني ټٓضِٽفز ثٖضفٌمز ه

ٍث٠نني.  َث٧ً ثٖض ٌم ٍهًز مٽفٵج أرضثً خٽٌ٭ز خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز   مّصمومج ٴنجخپ ٨نٵ

 

 طريإ ايعزٚإ  ٜٛافٌ جضا٥ُ٘ يف رلتًف احملافظات 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/01]

ًثً ٸدرير خجٖضمصٽٹجس  ٌثبمً ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس ممٽٱج أرضث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز.ثټ٩ج  مز 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض من١ٵز مفيل خموًًٌز نيم، ٌ ٍهًز. ٬14ج ٌثن مّصمومج ٴنجخپ ٨نٵ ًثس ٨٘ض ِو ثټ٩ٵ  ٬ج

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص  ٌثن ثټ٩ّ ًر ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ٌثؿ خمأًح، 

 ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن خنٱْ ثٖضوًًٌز.

ٌمٌوي،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ٨ني ٨يل خموًنز ـؽز.
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 احلزٜز٠-غاص٠ ع٢ً احل١ُٝ اخلاصج١ٝ ٚقطع طضٜل فٓعا٤ 

 شتأ :  -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ٔن ٠ريث ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ن ثټ٩و

 ثټفوًور.-مج أهَ إٗض ٴ١٪ ٠ًٌٶ ٘ن٩جء 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر مولپ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ثټفوًور ٌلٽٱض أرضثً خٽٌ٭ز  - ٴ١٪ ٠ًٌٶ ٘ن٩جء ثټٍّٳ ثټؽوًو خموًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز شّددض ٍض

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   خممصٽٹجس ثٖض

 

 إعتٗزاف َزٜض١ٜ ِْٗ مخػ غاصات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس  ٌأٌٜ )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ٍهًز لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  من١ٵز ثټٵٌه٧ٌ، مّصمومج ٴنجخپ ٨نٵ

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم ثِصيوٰصج من١ٵز ثٖضنجًر ممٽٱز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ًثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز.  أرضث

 

 ض١ٜ فضٚاح مبأصبغاصتإ ع٢ً َزٜ

 شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/00]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ؼدپ ىٌُضن  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ

ٌثؿ. رتثشٌؽٍ خرص  ثِٔض

جًٌلٍ ٨٘ض  ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ َٴز ثټ٩و ٌش ٌثؿ.ٸمج ٔن م ٌثٖض١جً خرص ٌخ٩ٌز   منج٠ٶ ثټ

 

 إفاب١ اَضأ٠ بإْفحاص قٓب١ً عٓكٛر١ٜ َٔ رلًفات ايعزٚإ يف َزٜض١ٜ ذٝزإ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٍض  ٌثن ثټ٩ّ ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٍٿ إظٌ إنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٌأر ثټٌ أٌ٘دض ثم

 موًًٌز ـٌوثن خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ق مٙو ٍهًز ثنٱؽٌس ٍض من١ٵز ثټٌٴز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴندٽز ٨نٵ ً مفيل خ٩ٙور ټ

ٌأِٽفصً  ٌثن ثټ٭جٔم  ٌأر خؽٌٌؿ ل١رير.. م٩صربث ممٽٱجس ثټ٩و خموًًٌز ـٌوثن، مج أهَ إٗض إ٘جخز ثم

ٍنيج شًٍط  ٌثْضمجٸن ثټّٹجنٌز شٕٹپ ل١ًٍر ٸدرير ٸ ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٍهًز ثټصٍ ًٵٙٲ خيج م ثټ٩نٵ

 ثٔض٨جٴجس ثٖضّصوثمز.

ٌهًز لٽٱض  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ًثً مجهًز خجټ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض  أرضث
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 وجنرانغاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  04

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍه  ٌثن ثټ٩ّ ٌثنً ثټـٍ ي خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و  ي ثْضمًٌٹٍ ٨و

ٌثن ٔن ٍض موًًٌز نيم،  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًشني  ٍهًز، ٸمج ٔن ٬ج ٍشٌ مّصمومج ٍض إـوثىج ٴنجخپ ٨نٵ ٌمن١ٵز خنٍ  ٌثس  ٌثهي ثټ٩ع ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج أ

ٌثن خجٖضو ٍهًصني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٵ  ًًٌز نٱّيج.٨نٵ

٬ٌجًر ٨٘ض  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ منوخز خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 من١ٵز ثٔضمجًر خموًًٌز ٸصجٯ.

٬ٌجًر ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  ٌثن ٬جًشني ٔمجٻ ثټ٩مٌي،  ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج.

ٍٴ٪ ٌ  ٬ٌجًر ٨٘ض م ٌثً مّصدأ خمفج٥ٰز ـؽز،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ه أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن. ٍهي ٍض نؽ  ثټٕدٹز ثټ٩ّٹٌي ثټ٩ّ

 

 إفاب١ ثالث١ َٛاطٓني بكقف طريإ ايعزٚإ جلغضٟ ايهضاؽ١ ٚايضٜؾ١ باحملٜٛت

 شتأ: -[ املحىيح 7102/مارس/07]

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٌخجح ًًٕز خم٢ ثټفوًور ٨ج ٌثٔز  ٘ن٩جء  -ًٹٍ إِصيوٯ ؼرسي ثټٹ

 خمن١ٵز خنٍ ٩ِو مفج٥ٰز ثٖضفًٍض.

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق موًٌ ٨جٿ موًًٌز خنٍ ٩ِو ثټ٩مٌو ٨يل ثٖضٽفجنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌخجح ًًٕز خجټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ث ٌثٔز  ًثس ٨٘ض ؼرسي ثټٹ ٌه ٔن ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍهي ٨ج  –ټفوًور ثټ٩ّ

ٍث٠نني.  ٘ن٩جء، مج أهَ إٗض إ٘جخز ظُضظز م

ٌأرضثً ٍض  ٌبٌيس  ٌثن شّددض ٍض شومري ثټؽرسًن ٌإ٨جٴز ـٌٸز ثټّري خجټم٢ ثټ ًثس ثټ٩و ٌأٔجً إٗض أن ٬ج

 ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز .

ٌخجح ًًٕز خموًًٌز  ٌثٔز  ًثس ٨٘ض ؼرسي ثټٹ ٍهي ٔن نيجًز ًنجًٌ ثٖضجيض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ٌنٱٍٳ ٨وه من  خنٍ ٩ِو، ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز آلًٌن  ٌثِصٕيجه م مج أهَ إٗض شومريىمج خجټٹجمپ 

ٌشومري ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز ثٖضؽجًٌر ټٽؽرسًن. ٍثيش   ثٖض

 

 غاصتإ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مارس/07]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٘مز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني  ً خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض ًث ٌثٯ خموًًٌز ثټعًٍر مفوظز أرضث ٨نٌٱصني موًِز ثټفٌُ ٍض من١ٵز ثټؽ

ٌثټمج٘ز.  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٌثن ـٽٶ  ٌٰصق ـجؼَ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌخٹعجٰز ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز  ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ 

 ثټٍٙس.
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 اعتؾٗار أصبع١ َٛاطٓني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت عٝاص٠ مبزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/07]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز نيم  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز م ثِصٕيو أ

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ًر  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًخ٩ز م ٍث٠ن ـجمو ثـمو ثټٵ٩ٕز ٍض من١ٵز ثٖضوثًػ ٍض نيم، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أ  ثٖض

 

 غاص٠ يف رلتًف احملافظات 22طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 :شتأ -[ صنعاء 7102/مارس/07]

ٌثبمً ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس ممٽٱج ٨وه من ثټٕيوثء  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټؽٌـى.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِض  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

َث٧ً ٍض ٍهًصني ٨٘ض إـوَ ثٖض ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح ٍض ټفؾ، ٌٰمج ثټٵى ٴندٽصني ٨نٵ  من١ٵز ثټؽٌ ٬ج

ٍث٠ن.  خموًًٌز ٨دْ مفج٥ٰز ـؽز، ممج ثهَ إٗض ثِصٕيجه م

٬ٌجًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح،  ٌٍض ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز م٧ٍٍ، ٌٰمج ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټٌٙٱٍ ٍض موًًٌز خجٴم، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ّ ٔن لمْ ٬ج

ٌثن ٨٘ض من١ٵز ٠مٌز. ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌظُضط ٬ج ٌثټٍٙؿ،   ٢ٌ ٌثٖضُـض ٌثه  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ آٻ ٴ ًخ٪ ٬ج  ٌأ

ٌأر ٌؼٌؿ  ٍث٠نني خٌنيم ثم ٌثِصٕيجه ظُضظز م ًثس ٨٘ض ؼدپ ثٖضنجًر خنيم،  ن ٠ريثن ثټ٩وٌ لمْ ٬ج ٌٔ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز مفيل خنيم.ثظنني آلًٌن ٍض ٬جًر ثِصيوٰض ٌِج  ًر شٵپ م

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼرس ثټٵٙدز ٍض من١ٵز خنٍ ٩ِو مفج٥ٰز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٵٍٟ ٔيٌو.   ثٖضفًٍض ٌِ

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ احلزا٤ بشَاص

 شتأ: -[ ذمار 7102/مارس/00]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ثټٌٸدني ٍض خنٍ ٜدٌجن خموًًٌز ثټفوثء.

 

 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ًثس ٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خعُضط ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ أٌٜ

ًثس ثټصٍ ٔنيج  ٍث٠نني، ټرتشٱ٪ ٨وه ثټ٭ج َث٧ً ثٖض ٌم من١ٵز خن نجؼٍ، ممٽٱج أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز 

ًثس. ٌثن ٨٘ض ثٖضوًًٌز مني ثټٙدجؿ إٗض شّ٪ ٬ج  ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز نيم.ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ثټٌ  ثټ٩ّ
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ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني مٱٌٳ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني  ٌر، مج أهَ إٗض شرضً منجٍٻ ثٖض ٌثټٌٍ ٍشٌ ٌلٽٵً  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ًخ٪ ٬ج ٌأًـذ، ٸمج ٔن أ نيم 

َث٨ًي  م.ٌم

 

 ثالث غاصات ع٢ً ذلافظ١ َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/00]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

َثًوي ٌؼدپ ىٌُضن  ًثس ثِصيوٰض من١ٵز آٻ ثټ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌمن١ٵز ثٖضٕؽق خجٖضوًًٌز، َث٧ً ثٖض ٌم  مج ثهَ ثٗض شرضً ٨وهث من منجٍٻ 

 

 وجنرانغاص٠ يطريإ ايعزٚإ يف رلتًف احملافظات  06

 شتأ: –[ صنعاء 7102/مارس/00]

ًثً ٸدرير خجٖضمصٽٹجس  ٌثبمً ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس ممٽٱج أرضث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز.  ثټ٩جمز 

ٍٸ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًشني أِٱپ من١ٵز م جټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  ًشجن أِٱپ ؼدپ م ٬ٌج ٍث٠نني ٍض آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم،  ٬ٌجًر ٨٘ض م٨ًَز أـو ثٖض خموًًٌز ـٌوثن، 

 خموًًٌز ـٌوثن.

ٌمٌوي، ٸمج ثِصيوٯ ٠ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن ِض ٬ج ريثن ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٰيم. ٵٍٟ ٴص٘ض ٌؼٌـى ٍض ٘ٱ ٌثء مٌوي ٌِ ٌشَٴصً ٔمجٻ ٘ف ٌثن شؽم٩جس ٖض  ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، ٌٰمج  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌٍض ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌشَٴز ٍض من١ٵز ًًٍ٪ خموًًٌز ٴ١٩دز خجټٝجټ٪. ٍث٠ن خٌ٘جٗ ثٖض  أٌ٘ذ م

ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٴ٪ ثټٕدٹز.ٌٍض نؽ ًثس ٨٘ض م  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ موًًٌز  ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   نيم، لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 غاص٠ بٝٓٗا قٓابٌ عٓكٛر١ٜ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 21انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز خجِصموثٿ  ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز.  ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ

ًخ٪ نّجء  ٍث خٌنيم أ ً ؼٌـ ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن أـو ٨رش م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ً أن  ٍثـٌيج، مدٌنج ٌثن ٨٘ض موًنز ٩٘ور ٌٜ ٍهًز ثټصٍ أټٵجىج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ ٠ٌٱٽصني ؼ

ًشني ٬ٌج ًر، ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ،  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثٖضٽٌپ، ثٔضمج  ٨٘ض من١ٵز ٠مٌز ثټ١ريثن ٔن ظمجنٍ ٬ج
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ٌمو٩ٍٰ  ٍث٠نني ٍض من١ٵز ٬ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  خموًًٌز مؽَ، ٌٰمج ش٩ٌٜض منجٍٻ ثٖض

ٍهي. ٩ِ 

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح ثِصيوٰض إـوثىج  ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ؽجً خموًًٌز خجؼ ًثس ثْـض ٬ٌجًشني ٨٘ض إـوَ ٸّج  پ ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور.من١ٵز خٌض ـؽُضن، 

٬ٌجًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز مفيل،  ٌٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض ـًٌذ نيم.  ٍض من١ٵز لٽٵز، 

ًثس ٔمجٻ  د٪ ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ًمصپ، ٌِ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ أ ٌٰٵجً ټٽمٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌ

ًشني ٔمجٻ م٩ّٹٌ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح، ٸمج أټٵى ٴندٽز ؼدپ ثټنجً ٌؼدپ ثټ٩ٕج ٬ٌج ً خموًًٌز ثٖضمج، 

ٍهًز ٨٘ض ؼدپ ٩٠ٱٖ خموًًٌز م٧ٍٍ.  ٨نٵ

 

 طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر إعتٗزاف َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  ثټفٍٻ، مٽفٵج أرضثً خٽٌ٭ز خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز 

ٍٿ مف١ز خرتٌٻ ٍض من١ٵز مفيل مج أهَ إٗض  ٌٴض ِجخٶ ثټٌ ٌٸجن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني ٍض 

ٌممصٽٹجشيم.شومريىج خٕ ٍث٠نني  جٰز إٗض إټفجٳ أرضثً خمنجٍٻ ثٖض  ٹپ ٸيل خجٜٔض

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ بكقف َزفعٞ يًُضتظق١ ع٢ً َظاصع مبزٜض١ٜ املتٕٛ باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/مارس/00]

ٍث٠نني خموًًٌز ثٖضصٍن خجټؽٍٯ. َث٧ً ثٖض ٌشَٴز ٨٘ض م ٍٿ خٵٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم ٍث٠ن ثټٌ  ثِصٕيو م

ٍث٠ن ٨دوثټ٩ًََ ثټنؽجً خٵٙٲ مو٩ٌٰز ٌأٰجه مٙوً مفيل ټ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إِصٕيجه ثٖض

ٌشَٴز م٨ًَصً خمن١ٵز ثټٱٌٞ خموًًٌز ثٖضصٍن.  ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 26

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍث ٌثبمً ثټد٩ٕز خفٶ ثٖض ًشٹجح ؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ ٠نني ٍض مفج٥ٰجس ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٌأٌ٘ذ لمّز آلًٌن  ٌث  ٍث٠نني ثِصٕيو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ظُضظز م ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ًشني  ن ٬ج ٌثء ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٔ ٍر خموًًٌز ثټٙٱ ٌثن ثِصيوٰض من١ٵز ثټٌٸ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍض ٬ج

 مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ثټدٵ٪.٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ  ٨12٘ض ؼدپ منوخز خموًًٌز خجٴم، ٸمج ٔن 

٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز  ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًشني ٨يل خٌض ـجمٌم خجټرشًؽز خمفج٥ٰز ټفؾ،  ٌأٌٜ

ٍثًًن رشٳ من١ٵز ًمصپ ٔمجٻ ثٖضمج.   ًخ٩ز ٘ ٌثن خأ  ـٌٛ ٍض مفج٥ٰز ـؽز، ٌٰمج ٴٙٱض خجًؼجس ثټ٩و

ٍهًز ٨٘ض ٴًٌز ٌثن أټٵى ٴندٽز ٨نٵ ن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًمجهر خموًًٌز نيم، ٌٔ

ًثس ٨٘ض  د٪ ٬ج ٍر، ٌِ ثټفٍٻ خجٖضوًًٌز، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټّجٳ خموًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ٌثن خجټفوًور.    ؼًٌَر ٸم
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ًشني ٔمجٻ م٩ّٹٌ  ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ مّصيوٰج خ٭ج ٌث٘پ ٔن ٬ج ٌثن  ٌأٰجه ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز  ثټٹّجًر ٍض ثټربؿ خموًًٌز ثټ٩مٌي خموًًٌز ى ٬ٌجًشني ٨٘ض ؼدپ ثټنجً ٍض ثٖضمج،  خجح، 

ٍبٌز ٍض ِمجء من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج.  مٵدنز، ٸمج ثټٵى ٴنجخپ ٜ

 

 َٛاطٓا بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ ايزصُٜٗٞ باحلزٜز٠ 04إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ : -[ الحديدة 7102/مارس/00]

ٍهي ثِصٕيو ِ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ظمجنٌز آلًٌن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍهًن  ٍث٠نني خٌنيم مٱٵ د٩ز م

 ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور. 

ًر ٨٘ض ٴجًح ٌ٘و  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني خموًًٌز ثټوًًيمٍ، مج أهَ إٗض ٌأٌ٘ذ ظمجنٌز آلًٌن ٖض ٍهًن  ٍث٠نني خٌنيم مٱٵ  إِصٕيجه ِد٩ز م

ٌټٌز.   ٍض ـٌٙٽز أ

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٌثټفٌّنٌز خموًًٌصٍ  34ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض من١ٵصٍ ثٖضؽريًٲ 

ٌخٌض ثټٱٵٌز.  ثټصفٌصج 

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٚبٛاصج٘ احلضب١ٝ تٛافٌ اعتٗزاف تعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/مارس/00]

ٌخٌز ٍض ثِصيوثٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍثًؼً ثټف ٌخ ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٍثًًن  ًخ٩ز ٘ ٌثن ٴٙٱض خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن خجًؼجس ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

 ّيج.رشٳ من١ٵز ًمصپ ٔمجٻ ثٖضمج، ٌٰمج ٔن ثټ١ريثن ٬جًر ٨٘ض ثٖضن١ٵز نٱ

٬ٌجًر ٨٘ض ٴًٌز ثټيجميل رشٳ ثٖضمج،  ًثس ٔمجٻ ثٖضمج،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

 ٌثِصيوٯ خ٭جًشني م٩ّٹٌ لجټو، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ.

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜؾٔ غاصات بايكٓابٌ ايعٓكٛر١ٜ ع٢ً ذلافظ١ فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/00]

ٌث ٍهًز.ٔن ثټ٩و ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور خجِصموثٿ ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج  ن ثټ٩ّ

ٍهًز ٨٘ض  ٌثن أټٵى ٴندٽز ٨نٵ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ن  َث٧ً ٍض من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم، ٌٔ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ثټدٵ٪. 12إـوَ ثٖض

ٌثټّيٽني ٍض آٻ ِجټم خموًًٌز ٌأٔ جً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټفؽٌ 

ٍهي من١ٵز آٻ ثټٌٕن ٍض موًًٌز مندً.  ٸصجٯ، ٍض ـني ٴٙٱض مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ َٚضتظقت٘ ٜٛافًٕٛ اعتٗزاف عزر َٔ احملافظات باعًر١ ذلض١َ 

 شتأ: -ء [ صنعا7102/مارس/00]

ٽفز ثٖضفٌمز  ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز خجِصموثٿ ثِْض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌث٘پ م ٌټٌجً، ٸمج   ه

ٌثن ٍض  ٌشَٴز ثټ٩و ٌأر خٌ٘جٗ ٴنج٘ز م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ثم ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 ٩جٌٰ مفج٥ٰز ش٩َ.من١ٵز ثټٹوـز خموًًٌز ثٖض
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٬ٌجًر ٨٘ض ثٖضٽٌپ ٍض موًًٌز ٸصجٯ. ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٔضمجًر  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ًمصپ ٔمجٻ ثٖضمج، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٌثن ظُضط ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٍبٌصني ٨ ٌأټٵى ٴندٽصني ٜ ٌثء من١ٵز ـٌو خن ٨ٵٌپ ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن،  ٌثټٙٱ ٘ض من١ٵصٍ ثټّجٳ 

ٍر.  خمفج٥ٰز ٔد

٬ٌجًر ٨٘ض مٌوي خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض ؼمجًٷ ـٌٛ،  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح، ٸمج أټٵى  ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز رص ٌمن١ٵز  12ـؽز،  ٍبٌز ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن  ٴندٽز ٜ

 ثٖضموًر ٍض ثٖضوًًٌز.

 

 َٔ املٗاجضٜٔ ايقَٛايٝني بعز اعتٗزاف قاصبِٗ قباي١ ايغاذٌ ايػضبٞعؾضات ايكت٢ً ٚاجلضح 

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/مارس/02]

ٌثن  ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ خني ٴصٌپ ٌؼًٌق ؼ ٍمجټٌني خٌنيم نّجء  ِٵ٢ ٨رشثس ثٖضيجؼًٌن ثټٙ

ٍٿ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثټ٩ّ

ٍٸجټز ثْضندجء  ق مٙوً مفيل ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور ټ ٍث ٌأٌٜ ٍمجټٌني ٸجن ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثٖضيجؼًٌن ثټٙ

ٌثن. ٌخٌز ٨نومج ثِصيوٰيم ٠ريثن ثټ٩و ٍثـپ ثټٌمنٌز ثټ٭  ٨٘ض مصن ٴجًح ٴدجټز ثټّ

ٌثن  ٌٰٵوثن ِد٩ز ٌ٘جهًن ٌؼٌؿ ظمجنٌز آلًٌن ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ثِصٕيجه 

ًخيم ٴدجټز موًًٌز ثټوًًيمٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور.  ثِصيوٯ ٴج

ٌثخ٢ خني ثټمٍلز ٌأ ٌثس ٍض ثټ١ًٌٶ ثټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ نجٴٽز لرض ٌثن ثټ٩ّ ٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌمن١ٵز ثټؽجؿ، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه من ٸجن ٨٘ض مصنيج.

ٌخٌض  ٌثن ٔن أٸعٌ من ِد٩ني ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌصٍ ثټصفٌصج  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

جٰز إٗض ٴٙ ٍثًػ.ثټٱٵًٌ، خجٜٔض  ٲ مٹعٲ من ثټد

 

 اعتُضاص جضا٥ِ طريإ ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/02]

ٌمٹصّدجشً. ًثشً  ٌمٵو ٍمٌز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثبمً ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض ثټدٵ٪ ٍض ٬ 1ٌأٌٜ ج

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح، ٌ ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٌثٖضوٍٰن  3موًًٌز ٸصجٯ،  ٌثن  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټ٩ٵ ٬ج

 ٍض موًًٌز نيم.

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ ٔمجٻ ثٖضمج،  ٌٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز مٵدنز.

ٍر أٸو ثٖضٙوً أن ٠ ٍٴ٪ ٌٍض مفج٥ٰز ٔد ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض م ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټيؽٌ،  ريثن ثټ٩و

ٌثن.  ثټ١ٽ٩ز خنؽ

 

 إفاب١ اَضأ٠ ٚطفًتٝٗا بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت َٓظٍ يف َزٜض١ٜ دلظ بقعز٠

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٍث٠ن ٍض م ٌثن ثټ٭جٔم ثِصيوٰض منَٻ م ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأر ٠ٌٱٽصجىج ثټٌ وًًٌز مؽَ أٌ٘دض ثم

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.
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ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌثٌٜ

ٌأر ٠ٌٱٽصٌيج خؽٌٌؿ  ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ، مج أهَ إٗض إ٘جخز ثم ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ م

 خٽٌ٭ز.

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 07طريإ ؼايف ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍر ٬ٌجًر ٨٘ض مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټرشًؽز ٍض مفج٥ٰز ټفؾ،  ٬ٌج  ،

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  ٌثهي ـدجح ٍض موًًٌز رص

ًثس ألٌَ ش٨ٍٍض ٨٘ض منج٠ٶ خنٍ ٍشٌ، ثټ٩رصثس،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأًـذ ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء.  مٌٸجن خموًًٌصٍ نيم 

ٌثن ثِصيو ٍثًػ ثټ٩و ًثس ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن خ ٍثًًن، ٌٰمج ٔن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ِض ٬ج ٰض ثٖضمج خص٩ّز ٘

ٌمن١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج،  ٬ٌجًشني ٨٘ض ٴًٌز ثټَىجًي  ٌموثًُ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح،  ٨٘ض من١ٵز 

ٍثـپ ثټدفٌ ٔمجٻ ثٖضمج.  ٸمج ٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي ِ

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠ 00

 [ الحديدة ـ شتأ:7102/مارس/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ إـوَ ٨رشر ٬جًر ٨٘ض ٨ور موًًٌجس خمفج٥ٰز ثټفوًور أـوظض ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز. ًثً ٸدريثً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز   همج

ٌثن ٔن ٬جًشني ؼنٍح  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًشني ٨٘ض ٬ٌج ًثُ،  ٍهًز.من١ٵز ثٖضٙربًز خموًًٌز ؼدپ    موًًٌز ثټمٍلز مّصمومج ٍض إـوثىمج ٴنجخپ ٨نٵ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض ثٖض١جً، ٸمج ٔن لمْ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټفجيل، 

ٌثټمج٘ز. ًثً خٽٌ٭ز ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ًثس لٽٱض أرضث ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټٙٽٌٲ، مٕريثً إٗض أن ثټ٭ج  ٬ج

 

 

 ص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ باقِ بقعز٠إفاب١ َظاصعني بػا

 شتأ:  -[ صعدة 7102/مارس/00]

ٍث٠ن ٍض موًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوٰض م٨ًَز م ٌثن ثټ٩ّ َث٨ًجن خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ثٌ٘ذ م

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  خجٴم ثټفو

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز. ٍث٠ن خمن١ٵز آٻ ٨ُّضن خموًًٌز خجٴم، مج أهَ إٗض إ٘جخز م  م٨ًَز م
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 وجنرانتٛافٌ غاصات طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ احملافظات ٚجٝظإ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّصيوٰز ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٨وه من  ثِصمٌس ٬ج

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټٌٙٱٍ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ؽن ٴفَر ثټٵوًم، ٌٰمج ٔنض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌِ 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خم ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و وًًٌز ىخجح ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ٌأٌٜ

ٌمعٽغ ثٖضمج. ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټنجً  د٪ ٬ج ٌِ 

ٍٴ٩ٍ ثټٕدٹز  ًثس ٨٘ض م ٌظُضط ٬ج َثن،  ًر ٍض ؼٌ ٌثهي ؼج ًشني ٨٘ض  ٌثن ٔن ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن.  ٌثٖضمٌٌٳ ٍض نؽ

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ املٓاطل بتعظ 54

 شتأ: -[ ثعز 7102/مارس/71]

 ٍ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفج٥ٰز ش٩َ. 52هي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ًثس ٨٘ض ؼدپ  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٨ٌٍز. ٌثټّوًر ٍض موًًٌز ثټ  ثټٱجٴ٪ 

٬ٌجًر خ١جبٌر خوٌن ٠ٌجً  ًثس  ٨٘ض ٔمجٻ ثټ٩مٌي ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِض ٬ج

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز.  خموًًٌز ىخجح، 

ًثس ٨٘ض م١جً ش٩َ،  ٌظُضط ٬ج ٍخجن،  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ أ٨٘ض ٍض ثټف ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ًثس ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض مٱٌٳ ثٖضمج.. مدٌنج أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج ن ظُضط ٬ج ٌٔ

َثٻ مّصمٌ ٍض ثټصفٽٌٶ.ؼدپ ثټ ٌمج ً  نجً 

 

 عت غاصات بٝٓٗا عٓكٛر١ٜ ع٢ً َأصب

 شتأ: –[ مأرب 7102/مارس/71]

ٌثؿ  ٍهًز ٨٘ض موًًٌصٍ رص ًثس خٌنيج ٴنجخپ ٨نٵ ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثمٌٖ ٍض مفج٥ٰز مأًح. ًٌذ ثټٵ  ـٌ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ق مٙوً مفيل ټ ٍهًصني ٨٘ض ؼدپ  ٌأٌٜ ٌثن أټٵى ٴندٽصني ٨نٵ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. دجح خموًًٌز رص ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ىٌُضن ـٌ ًخ٪ ٬ج ن أ ٌثمٌٖ، ٌٔ ٍظدجس خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ثټ

 

 تزَري َعٗز املطُاص يف َٓاخ١ بقٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مارس/71]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض م٩يو ثٖضٝمج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ً خموًًٌز منجلز خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني م٩يو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

 ثٖضٝمجً خموًًٌز منجلز مج أهَ إٗض شومريو.
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 إفاب١ عت١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ دلظ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/مارس/71]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز مؽَ خمفج٥ٰز أٌ٘ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خ٭ج ذ ِصز م

 ٩٘ور.

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌشز. ٍث٠نني خؽٌٌؿ مصٱج  من١ٵز ثٖض٭ّپ خموًًٌز مؽَ، مج أهَ إٗض إ٘جخز ِصز م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ٘جًر خموًًٌز  ٌأٔجً ثٖضٙوً ٌثن ثټ٩ّ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثِصمٌ خجټصفٽٌٶ خٹعجٰز ٍض ِمجء ثٖضن١ٵز.  مؽَ 

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ثٗض ىټٺ، أٌٜ

ًثس ٨٘ض م ٌظُضط ٬ج ٌثٖض٭ّپ خموًًٌز مؽَ، لٽٱض من١ٵز لٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ،  نج٠ٶ ثټؽم٩ٽز ٠ٌمٌز 

ٍث٠نني . ًثً ٸدرير خممصٽٹجس ثٖض  أرضث

ٍهي  ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ًثٍؿ ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز 

ٌثن ٨٘ض م٥٩م ثٖضوًًٌجس خجٖضفج٥ٰز. ٢ شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن ثټ٩و ٌِ 

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/71]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  ًمجهر، مج أهَ إٗض شرضً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز 

 

 ايغعٛرٟ َٚضتظقت٘ ٜٛافًٕٛ اعتٗزاف املٛاطٓني يف عزر َٔ احملافظات ايعزٚإ

 شتأ: –[ صنعاء 7102/مارس/71]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إ٘جخز ظ ٍهًز ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ُضط نّجء ٠ٌٱٽز خٵيًٱز ٨نٵ

َټين ٍض من١ٵز ًمجهر خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء، ٌٰمج أټٵى ٠ريثن  ٌثن ٨٘ض من ٌشَٴز ثټ٩و أ٠ٽٵيج م

ن ٬جًشني ؼنٍح ٴًٌز  ز خجٖضوًًٌز، ٌٔ ٌثٖضؽجـٌ ٍبٌز ٨٘ض من١ٵصٍ ثٖضنجًر  ٌثن أٸعٌ من ِد٪ ٴنجخپ ٜ ثټ٩و

 ًمجهر.

ٌثن أټٵى ٴ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌٴندٽز ٌأٌٜ ٍهًصني ٨٘ض من١ٵز ثټٙدز ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ،  ندٽصني ٨نٵ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثټ٥جىٌ  ًخ٪ ٬ج ن أ ألٌَ ٨٘ض من١ٵز لٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٔ

ٌمن١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ًثٍؿ  ٌثټٙدز خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٍض ـني ش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  َثټز  ٌثٖضن

ٍهي. ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً ټٵٙٲ  ٘جًٌلٍ ٩ِ

ٌمعٽيج ٨٘ض  ًشني ٨٘ض ثټٙٽٌٲ  ٬ٌج ًثس ٨٘ض موًنز ـٌْ،  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٬ٌجًر ٨٘ض ثټمٍلز ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج موًًٌز ثټوًًيمٍ، 

 ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.
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ٌثن ٔن ظُضط ٬ ٌثؿ، ٸمج أټٵى ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖض١جً ٍض موًًٌز رص ج

ٌثٖضفؽَر خجٖضوًًٌز. ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ـدجح   منٍٕ

َثن. ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ـجمٝز ٍض ؼٌ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ـٌ

 

 اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ مبرافظ١ فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/70]

ٌث ٍث٠نجن ؼ ٌه ٍض ثِصٕيو م ًخ٧ٍ ثټفو ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ثټ٩ّ ء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

 موًًٌز مؽَ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌشومري نجٴٽز ٸجنج ٨٘ض مص ٍث٠نني ثظنني  ٌه، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م منض ًخ٧ٍ ثټفو نيج مفمٽز خجِٔض

 ٌثټفوًو.

ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ًثس ٨٘ض ٨ور منج٠ٶ ٍض ثٖضوًًٌز ثِصيوٰض م ٌثن ٔن ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌممصٽٹجشيم.

 

 اعتُضاص عزٚإ طريإ ايترايف ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٍث٠ن ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ني 

 ثټؽميًًٍز.

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٌثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز خنٍ ًٍِو ٍض موًًٌز مؽَ خمفج٥ٰز ٩٘ور.  منج٠ٶ ثټؽ٩مٽز، ٠مٌز، ٘جًر، 

ٌثء ثټدٵ٪. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدجٻ ٨ٽٌذ ٍض ٘ف  ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٔمجٻ ثٖضمج  ًثس ٔمجٻ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  ٌثن ٔن ٨رش ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح. ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ـؽُضن ٍض موًًٌز رص  خمفج٥ٰز ش٩َ، 

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ أصذب

 شتأ:  -ء [ صنعا7102/مارس/77]

ًثس ٨٘ض موًًٌز أًـذ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خأ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  من١ٵز ًفٌٚ ٍض أًـذ لٽٱض أرضثً خٽٌ٭ز خم

 

 ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصبثالث غاصات 

 شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/77]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض  ٌثؿ.ثٖضموًر   ؼدپ ىٌُضن خرص
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 غاصات ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 8

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/77]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ِجـپ موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 ثټفوًور. ثټوًًيمٍ خمفج٥ٰز

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ  ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًجً  ٩ِ ً ٌمو٩ٌٰج  ً ً ٘جًٌلٌج ً أن ٴٙٱج ٌآٻ ٘دفجن خموًًٌز خجٴم ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، مدٌنج منوخز 

ٍث٠نني ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً.  ثِصيوٯ ممصٽٹجس ثٖض

٬ٌجًر ٨٘ض موثًُ ٌأٔجً إٗض أ ٍث٨ٌٍز،  ٌٍٯ خموًًٌز ثټ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثْـض ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز ٨٘ض ؼدپ ثټنجً خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ. ٌأټٵى ٴندٽز ٨نٵ  ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح، 

 

 َؤمتض فرفٞ يًغًط١ احمل١ًٝ بقعز٠ بشنض٣ َضٚص عاَني َٔ ايعزٚإ ٚايترزٟ ٚايقُٛر

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/70]

ٌثټصفوي  ٌثن  ٌثً ٘فٱٌجً شفض ٩ٔجً "٨جمني من ثټ٩و ٍٿ مؤشم ن٥مض ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خمفج٥ٰز ٩٘ور ثټٌ

ٍه".  ٌثټٙم

ٌنجبذ ًٌٌٍ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ مفّن ثټنٵٌذ  ٌٍض ثٖضؤشمٌ ثټيي ـرضو ًٌٌٍ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ 

ٌثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ټٙنوٌٳ شنمٌ ٍثيل  ًثس ثټوٸصًٍ ٨دو ثټ٩ًََ ثټفجػ، أٸو مفج٦ٰ ثټوٸصًٍ لجټو ثټف ز ثٖضيج

ٌثن ثټ٭جٔم أِيذ ٍض  ٍخز إَض أن ثټ٩و ٩٘ور مفمو ؼجخٌ ٨ٍٛ أن ثٖضفج٥ٰز ٬ًم إ٨ُضنيج مفج٥ٰز منٹ

ٌثټٵصپ ٍض ؼمٌ٪ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز.  ثټصومري 

ٌثن إِصيوٯ ثټٕ ؽٌ ٌأٔجً مفج٦ٰ ٩٘ور ٍض خٌجن ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي شُضو إٗض أن شفجټٲ ثټ٩و

٨ٌ٘ض موثَ ٨جمني ټفٌح  ٌټٱض ثټدٌجن إٗض أن ثٖضفج٥ٰز ش٩ٌٜض  ًظز إنّجنٌز ٸدرير..  ً ٸج ٌثټفؽٌ، ممٽٱج

ٌثِصدجؿ ثٖضفج٥ٰز ثټصٍ شدٽٮ مّجـصيج أٸعٌ  ٍث٨وىج  ٌٴ ممنيؽز لٌػ ثټ٩وٌ ٌٰيج ٨ن ألُضٴٌجس ثټفٌٌح 

ٌثن من١ٵز  15من  ٌث٨صربىج ثټ٩و ٨ّٹًٌز خئِصيوثًٰ ٸپ أټٲ ٸم، ٸمج أنً ًٵ١نيج أٸعٌ من مٽٌٍن نّمز 

ٌخجء  ٌثټٹي َثنجس ثٖضٌجو  ٌثټ١ٌٴجس ٌل ٌثٖضّجؼو  ٌثٖضوثًُ  ٌثٖضّصٕٱٌجس  ٌثْض٠ٱجٻ  يشء خمج ٍض ىټٺ ثټنّجء 

ٍمجس ثټفٌجر. ٌٸپ مٵ  ٌثټ٭جٍ 

ٌثن  ق موًٌ مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز خجٖضفج٥ٰز ثټوٸصًٍ ٨دو ثٔضټً ثټ٩َي أن شفجټٲ ثټ٩و من ؼجندً أٌٜ

ًظٌج.. ش٩مو إِصيوثٯ مفج٥ٰز ٩٘ور خؽ ٩جً إنّجنٌجً ٸج ٨ٍز مج لٽٶ ٌٜ ٌثٖضصن ٽفز ثٖضفٌمز  ٍث٧ ثِْض مٌ٪ أن

ٌأ٠ٱجٻ،  910مدٌنج أن ٔيوثء مفج٥ٰز ٩٘ور خٽٮ نفٍ أټٲ ٌ ٍث٠ن ٸفٌٙٽز شٵًٌدٌز أ٬ٽديج نّجء  م

 ؼًٌق. 031ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى ِد٩ز آَضٯ ٌ

ٌثء إِصمو ٌثن خٕٹپ ممٌٲ ؼ ٌثن ټٓضِٽفز ٌټٱض إٗض أن مٌٛ ثټرس٠جن ثنصرش لُضٻ ثټ٩و ثٿ ثټ٩و

جٰز إٗض أټٲ ٌ 644ثٖضفٌمز، ـٌغ خٽ٭ض ٨وه ثټفجَضس  ٌهًز، خجٜٔض م٩جٳ..  544ـجټز أ٬ٽديج خجٖضنج٠ٶ ثټفو

ٌأن ثټ٩وه ثټفٵٌٵٍ ًٱٍٳ ىټٺ خٹعري. ٴجٿ شٵًٌدٌز   مؤٸوثً ثًْض

ٌثن همٌ ٸج ٌثىٌم ثټنمٌي إٗض أن شفجټٲ ثټ٩و ٭جٻ ثټ٩جمز ثٖضينوُ إخ ٰز خوًٌو أٔجً موًٌ مٹصذ ثْٔض

ٌخني أن مج ًٵجًح من  ٌثټدنى ثټصفصٌز..  ٍمرت ٠ٌٳ  204ثٖضنٕآس خمفج٥ٰز ٩٘ور خمج ٌٰيج ثټ١ٌٳ  ٸٌٽ

ٌهًز.. مؤٸوث أن إـٙجبٌز ثٖضنجٍٻ ثټصٍ  ٌثن، ٸمج شم إِصيوثٯ ٠ٌٳ ثٖضوًًٌجس ثټفو ٌثء ثټ٩و مومٌر ؼ

ٌشرضًس خٱ٩پ إِصيوثٰيج من ٴدپ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي خٽ٭ض أٸعٌ من  ٌثن   أټٲ منَٻ. 24همٌىج ثټ٩و
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ٌٸٽمج ًمٚ ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز خجٖضفج٥ٰز  من ؼيصً ىٸٌ موًٌ ثٔض٨ُضٿ ثټرتخٍي ًفٌى ثټم١ٌذ أن ثٖضوثًُ 

 ً َبٌج ٌثن ثټ٭جٔم.. مدٌنج أن ثٖضوثًُ ثٖضومٌر ؼ َبٌجً  19ٸجنض ىوٯ ټٽ٩و موًِز، ٌٰمج خٽ٭ض ثٖضومٌر ؼ

جٰز إٗض  181 ٌثء ٴٙٲ ٠ريثن موًِز شفصجػ  504موًِز م٭ٽٵز، ٌ 164موًِز، خجٜٔض إٗض شٌمٌم ؼ

ٌثن ټٽمنج٠ٶ ثٖضؽجًٌر ټيج.  ثټ٩و

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/70]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثهي ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٩و

رتثشٌؽٍ. ٬ٌجًشني ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن ثِٔض ٬ٌجًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ   ـدجح 

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠ 50

 شتأ: -[ الحديدة 7102/مارس/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور، ٌٰمج ٴٙٱض خجًؼجشً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثـپ موًًٌز ثټصفٌصج. ِ 

ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض ثټؽرس  16ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌمن١ٵز ثټرتخز مج أهَ إٗض شومريو خجټٹجمپ، ٸمج ٔن لمْ ٬ج ٌثخ٢ خني موًًٌز ثټٝفٍ  ثټ

 ثټٙٽٌٲ.

ٌثن ٴٙٱض ِجـپ ثټٱجٍو خموًًٌز ثټصفٌص َثمن م٪ شفٽٌٶ مٹعٲ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن خجًؼجس ثټ٩و ج خجټص

 ټٽ١ريثن.

 

 غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات 01انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٌٕز ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌثبمز ثټـٍ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثٗض أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌ جً ٔنض ٬جًر ٨٘ض ٌأٔجً مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٍثًًن ٔمجٻ  ٌثن خعُضظز ٘ ٍثًػ ثټصجخ٩ز ټٽ٩و ٌٴٙٱض ثټد من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، 

ًثس  ٌظُضط ٬ج ٌثن ٬جًشني ٬ٌح م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ،  ؼدپ ثټنجً خجٖضمج، ٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح. ٌثهي ـدجح خموًًٌز رص  ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر ٌ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض ٌ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ٘دفجن ٍض موًًٌز خجٴم،  ىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٌثن خموًًٌز ـٌوثن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور،  ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ أِٱپ ؼدپ م

ٍهي.  ًثٍؿ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن  ٍٴ٪ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًشني ٨٘ض م خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، 

ٌثن.  ثټٕدٹز ٍض نؽ
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 َزْٞ ٜكتًٕٛ ؽٗضًٜا يف ايُٝٔ 011َهتب األَِ املترز٠ حلكٛم اإلْغا9ٕ 

 شتأ: –[ جنيف 7102/مارس/70]

ٍٿ أن  ٢ ًٽٵٍن ـصٱيم ٔيًٌجً ٍض ثټٌمن  144أ٨ٽن مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټفٵٍٳ ثٔضنّجن ثټٌ مونٍ ٍض ثٖضصٍِ

و.أ٬ٽديم خّدذ ٴٙٲ  ٌثټيي ًولپ ٨جمً ثټعجټغ خ٩و ٬ٍو ثْـض ٍهي  ٌثن ثټ٩ّٹٌي ثټ٩ّ  ثټ٩و

ٌثن ثټ٩ّٹٌي ٨٘ض  ٌأـىص مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ٍض خٌجن أ٘وًو خمنجِدز ثټيٸٌَ ثټّنًٍز ثټعجنٌز ټٽ٩و

ًخ٩ز آَضٯ ٌ ٌظمجنٌز آَضٯ ٌ 113ثټٌمن أ ٌثټٵٙٲ ثټؽٍي  515مونٍ ٴصٌپ  ًثس  ٌثء ثټ٭ج مونٍ ؼًٌق ؼ

ٍهي ٨٘ض ثټٌمن.ثټيي ًٕنً شفجټٲ ثټ ٌثن ثټ٩ّٹٌي ثټ٩ّ  ٩و

ٍث ٍض ٴٙٲ من ِٱٌنز  35ٌٴجٻ ثټدٌجن "إن من خني أـوط ثټٝفجًج  ً ٴصٽ ً ًمنٌج ٌمونٌج  ً ً ٍ٘مجټٌج َضؼةج

ٍثـپ  ٍخرت )أخجش ي( شجخ٩ز ټٽصفجټٲ ٨٘ض ٴجًح ٴدجټز ثټّ ٍهي ٌإ٠ُضٳ نجً من ٠جبٌر ىٽٌٹ ټٽصفجټٲ ثټ٩ّ

َثٻ  ٍهًن".آ 14ثټٌمنٌز ٴدپ نفٍ أِد٧ٍ، ٌٰمج َض ً  لًٌن ٍض ٨وثه ثٖضٱٵ

 

 َٛاطٓني بػاصتني يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفتا عٛم َٚٓظٍ بقعز٠ 01اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ:  -[ صعدة 7102/مارس/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأر ٠ٌٱپ خ٭جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خٌنيم ثم ٌأٌ٘ذ ٨رشر م ثِصٕيو 

ٍث٠ن خموًًٌصٍ ٩٘ور  ٌمنَٻ م  ٌمؽَ.٨٘ض ٍِٳ ٩ٔدٍ 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٍِٳ لٝجً  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌشز. ًخ٩ز آلًٌن خؽٌٌؿ مصٱج ٍث٠نني ٌإ٘جخز أ ٢ موًنز ٩٘ور، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م ٌِ 

ٍر  ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټٌٸ ٌثن ٔن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض منَٻ م خموًًٌز مؽَ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأر. ٍث٠ن ٠ٌٱپ ٌإ٘جخز ثم  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

ً مجهًز ٸدرير  ًث ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض مف٢ٌ موًنز ٩٘ور لٽٱض أرضث

ٌمو٩ٍٰ  ًثٍؿ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٍث٠نني، ٌٰمج ش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌصٍ مندً ٌ خممصٽٹجس ثٖض

ٍهي. ٩ِ 

 

 ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات غاص٠ يطريإ  41انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٌثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ٨وه من  ٌممصٽٹجشيم  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌأشني من أخن ٌثم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( ثِصٕيجه ًؼپ  ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ جء موًًٌز ٌأٌٜ

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثن، مٕريث إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٌثء ثنٱؽجً ٴنجخپ ٨نٵ م٧ٍٍ خص٩َ ؼ

ٌثس خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح. ًثس خ١جب  ثْضمًٌٹٍ ٔن ِد٪ ٬ج

ٍثن  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ـٍ ًر ٔمجٻ من١ٵز ثټَىجًي ٍض موًًٌز ثٖضمج،  ٌثن ٬ج خموًًٌز ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض ثټٹّجًر ٍض ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، ٌ ٌمن١ٵز ثټ٩مٌي. 12ىخجح،   ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثټنجً 

٬ٌجًر ٨٘ض  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ،  ٌثن ثټ٩ّ ّذ ثٖضٙوً ٰٵو ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٌثهي ٬ٌجًر ٨٘ض مٵربر ٍض ثټوًًيمٍ، ٌٰمج ثِصيوٯ خ٭جًر  ٌثؿ  م١جً ثټفوًور ثټوٌيل،  ـدجح خموًًٌز رص

 مفج٥ٰز مآًح.
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ًر  ٬ٌج ًشني ٨٘ض آٻ ثټَمجؿ،  ٬ٌج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم،  ٌثن ثټ٩ّ ٌٍض ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ٔوث، ٌٰمج  ٍر خموًًٌز مؽَ،  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٌٸ ٨٘ض ؼدپ منوخز خنٱْ ثٖضوًًٌز، 

ٍهي من ٌثن خٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٌآٻ ثِصيوٯ ثټ٩و ٌمن١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ًثٍؿ  ج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز 

ص١ُض٧  ًثس ټ١ريثن ثَِض ٨مٌ ٍض موًًٌز مندً.. مٕريث إٗض ثن من١ٵز ٸيدٍح خٽفؾ ٔيوس شّ٪ ٬ج

 ثْضمًٌٹٍ.

ًشجن ؼنٍح من١ٵز  ٬ٌج ًثس ٨٘ض موًًٌز مٌوي خفؽز،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍخٌر ٍض موًًٌز نيم.  ٴ

 

 ؽٗٝزا ٚجضذنا َٚعاقا جضا٤ ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ   565أيفا ٚ  21ايقر9١

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټؽٌـى نصٌؽز ثټ٩و ٌثټّٹجن أن ٨وه ثټٕيوثء  ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  أ٨ٽنض ٌ

ٌثن  ٌثٰٶ ثټٙفٌز لُضٻ ٨جمني من ثټ٩و ٌثٖض ٍث ټٽمّصٕٱٌجس  ٽ ٔيٌوث  616أټٱج ٌ  34ثټٌمن ثټيًن ٌ٘

ٌم٩جٴج.  ٌؼًٌفج 

ٌټٌز  ٍثًر ټٵ١ج٧ ثټ٨ٌجًز ثَض ٌٸٌپ ثټٍ ٍٿ خٙن٩جء خفًٍٝ  ٍثًر ثټٌ ٌٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ن٥مصً ثټٍ

ٌثن  ٍثًر ثټٙفز ثټوٸصًٍ نجرص ثټ٩ٌؼيل أظجً ثټ٩و ثټوٸصًٍ ٨دوثټُّضٿ ثٖضوثنٍ، ثِص٩ٌٛ مّصٕجً ٌ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ، مٕريث إٗض  ٔيٌو، منيم أټٲ  112آَضٯ  9أن ٨وه ثټٕيوثء خٽٮ ثټ٩ّ

ٌأټٲ ٌ 818ٌ ٌأر، ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  ٠314ٱپ،  ٠ٱپ، 153ؼًٌق، منيم أټٱني ٌ 631أټٲ ٌ 19ثم

ٌأر، َضٰصج إٗض أن إؼمجيل ثٔض٨جٴجس أټٲ ٌ 181ٌأټٱني ٌ  إ٨جٴز. 814ثم

ٍمز ثټٙفٌز ٍض ثټدُضه خجشض مي وهر خجَضنيٌجً ثټٕجمپ مج ٩ًنٍ ـٌمجن ٌأٔجً ثټوٸصًٍ ثټ٩ٌؼيل إٗض أن ثٖضن٥

ٌثټصرش٩ًجس  ٍثنني  ني ثټٌمنٌني من ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټمومجس ثټ١دٌز ٸفٶ ثنّجنٍ مٹٱٍٻ ٍض ٸپ ثټٵ مًُض

ٌټٌز.  ثټو

ٌثن  ٌثن لُضٻ  ٨جمني من ثټ٩و َثس ثٖضصرضًر من ثټ٩و ٌثټصؽيٌ ٌټٱض إٗض أن إؼمجيل ٨وه ثٖضنٕآس ثټٙفٌز 

ٍٿ مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز خٽٮ  ور ٘فٌز ٌ  535منٕأر ٌ  184ٍض ٨م ٌِجًر ث٩ِجٯ ٌ مٙن٩ٍ  63ـٌ

ٌټٌز  ٌٰٶ ثټصٵوًًٌجس ثْض فج أن إؼمجيل ثټمّجبٌ ثٖضجهًز ثټصٍ ټفٵض خجٖضنٕأس ثټٙفٌز  ثٸّؽني.. مٍٜ

ًثس ٌ  َثس ثټ١دٌز  305خٽ٭ض ظمجنٌز مٽٌج ًٌَض  862مٽٌٍن ٌ  94مٽٌٍن ًًجٻ، ٌلّجبٌ ثټصؽيٌ أټٲ ه

 ثمًٌٹٍ.

ٌثټّٹجن ثټوٸصًٍ ٨دوثټفٹٌم ثټٹفُضنٍ،  من ؼجندً ثِص٩ٌٛ ثټنج٠ٶ ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  ثټٌِمٍ ټٍ

ٌثټيي  ٌثن ٨٘ض ثټٌمن  ٍه ٍض ٌؼً ثټ٩و ٌثټّٹجن خمنجِدز ثټيٸٌَ ثټعجنٌز ټٽٙم ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  خٌجن ٌ

ٙجًو ثټؽجبٌ ٨٘ض ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ. ٌثن ـٌ  ش١ٌٳ لُضټً ِضظجً ثټ٩و

ٌثٰٶ ثټٙفٌ 24ٌأٔجً إٗض أن  ٺ ثٖضةجس من ثٖضّصٕٱٌجس ٨٘ض ٍض ثٖضجبز من ثٖض ٌشٍٔ ٍٴٲ ٨ن ثټ٩مپ  ز ش

ٌثټ٩مٽٌجس  ٌٴجس ټصٕ٭ٌپ ٬ٌٯ ثټ٩نجًز ثٖضٌٸَر  ٍٰري ثٖضفٌ ٌثټ٩ؽَ ٨ن ش ٍنجس  ٍث ٍٴٲ خّدذ ٔفز ثٖض ثټص

ٍثټٌو، َضٰصج إٗض أن  ٝجنجس ثٖض أټٲ ؼٽّز ٬ٌّپ  244مًٌٝج خجټٱٕپ ثټٹٽٍي ًفصجؼٍن إٗض  2244ـٌ

ٍمٌج  ٍٰري ثٖضفجټٌپ ثټمج٘ز خجټ٭ٌّپ ثټٹٽٍي، ٌٰمج ىنجٷ ټ٩وٿ ثټٵوًر ٨ 3-5ًٌمٍس منيم ً ثټٲ  154٘ض ش

ٍټني ًٌصّدذ ثټفٙجً ٨٘ض ثټدُضه من هلٍٻ شٽٺ  ٌثٗ أٌ ـٵن ثْضنّ مًٌٞ ثټّٹٌي ًفصجؼٍن إٗض ثْضٴ

جٌِز ټيم. ٌټٌز ثَِض ٍشٍن ٔضنٵ١ج٧ ثْضه جٰز إٗض مٌٛ ثټرس٠جن ثټيًن ًم  ثْضهًٌز، خجَٜض
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ـدوان1027العـيوميات 
أټٲ  12ًثس ٌلج٘ز م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل ًفٍٻ من ِٱٌ أٸعٌ ٌأٸو ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ أن ث٬ُضٳ ثٖض١ج

ٍث من أ٘پ  012مًٌٞ ًفصجؼٍن ټٽّٱٌ ِنًٍج ټٽ٩ُضػ ٍض ثټمجًػ، مٕريث إٗض أن  ٍٰ  1134ؼًٌفٍ ش

ٌثټ٩ُضػ ٍض ثټمجًػ.. مٕريث إٗض أن ثؼمجيل ٨وه ثَضرس ثټنجٍـز  ٌثن خفجؼز ټٽّٱٌ  ؼًٌفج خّدذ ٴٙٲ ثټ٩و

ٍٿ مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز خ  ثرسر. 922أټٲ ٌ  383ٽ٭ض ٍض ٨م

ًخ٩ز ثِضٯ ٌ ٍٰجر، مؤٸوث أن ثٖضمٌَن  244ٌټٱض إٗض أن أٸعٌ من أ ٹٍن ٨٘ض ثټ من مٌىض ثټعُضٌِمٌج ًٍٔ

ٍثٳ. ٌألصٱى ثټٹعري منيج من ثِْض ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ثنصيض  ٌثٖضفجټٌپ  رتثشٌؽٍ من ثْضهًٌز   ثَِض

ق ثټٹفُضنٍ أن ثټٌمن ِؽٽض  ٌخةز ثٌٜ أټٲ  53ٿ ٌ 5412ـجټز ـمى ثټٝنٺ ٍض  أټٲ 11ٌٌٰمج ًمٚ ثْض

ٌخةز 5416ـجټز ٍض  جٰز إٗض ثنصٕجً ث جبپ ثټصٕمٌٚ ثٖضمربًز، خجٜٔض ٍٴٲ ثن١ٕز مٹجٰفز ٌٌِ ٿ، خّدذ ش

ًخ٩ز آَضٯ ـجټز  ٌثٖضيٌر، ٸمج شم شّؽٌپ أ ٌةٍن  ن٩جء ٌِ ٌثن ٌ٘ ٨ٌم ؽز  ثټفٙدز ٍض ٸپ من ٩٘وو ـٌ

يجَضس ٌثٛ ؼٽوًز ١ًٌٰز، ُٰٝض ٨ن ثنصٕجً ثَِض ٌأم ـجټز  544خٕٹپ ٸدري ٤ٌيًٍ ثٸعٌ من  ؼٌح 

ٍټريث ٍض  ٍخجء ثټٹ  مفج٥ٰز. 12مؤٸور خ

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مارس/70]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض شدز ثٖض١جً ٌأٌٜ ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خرص ٌثهي ثټ  ٬ٌجًر ٨٘ض 

ٌثؿ. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ احل١ُٝ اخلاصج١ٝ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ًش ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ني ٨٘ض موًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ٍثهي ِيجٿ خجٖضوًًٌز، لٽٱض أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ٍثن خ  ٴ٩

 

 ٓنياعتُضاص جضا٥ِ ايعزٚإ ايغعٛرٟ عل املٛاط

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٌشَٴصً ٍض ـٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثبم ثټ٩و  ثِصمٌس لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز ؼ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِٽّٽز ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ ٍض موًًٌز موًًٌز ثٖضمج، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خموً ًٌز م٧ٍٍ، 

ٍهًز موثًُ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز  ٍثًًن شفمپ ٴنجخپ ٨نٵ ٌشَٴز خّصز ٘ ٌثٖض َثر  مٵدنز، ٍض ـني ٴٙٲ ثټ٭

 ىخجح.

ًثس ٨٘ض ؼدجٻ  ض ٬ج ًثس ٨٘ض م١جً ثټفوًور ثټوٌيل، ٌِ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثء ثټد ٍثيض ٴدجټز ٘ف ٌثن.ثټ٩  ٵ٪ ٍض نؽ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌثن ٔن ِض ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ
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ـدوان1027العـيوميات 
أيف خالٍ عاَني َٔ  25املضنظ ايكاْْٛٞ يًركٛم ٚايت١ُٝٓ ٜؤنز اعتؾٗار ٚإفاب١ أنجض َٔ 

 ايعزٚإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٌث ٌثټصنمٌز أن ٨جمني من ثټ٩و ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټٌمن نصؾ ٨نً أٸو ثٖضٌٸَ ثټٵجن ن ثټ٩ّ

ٌأ٠ٱجٻ. 109أټٲ ٌ 35ثِصٕيجه ٌإ٘جخز   خٌنيم نّجء 

ٌشفجټٱيج ٨٘ض ثټٌمن" شٽٵصً  ٍهًز  ٌثبم ثټ٩ّ ٍثن "٨جمني من ؼ ٌىٸٌ ثٖضٌٸَ ٍض إـٙجبٌجس أ٘وًىج خ٩ن

ٌثن أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌ  955خٌنيم أټٲ ٌ 596ثټٲ 15ٌٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩و أر ٌإټٱني ثم

ٌأټٱني ٌ 10خٌنيم أټٱني ٌ 023أټٲ ٌ ٠54ٱپ، ٌإ٘جخز  606ٌ ٌأر   ٠ٱپ. 063ثم

ٌثن ٔمٽض  ٌثء ثټ٩و ٙجبٌجس إٗض أن ٨وه ثٖضنٕآس ثټفًٌٍز ثٖضصرضًر ؼ ًثً،  12ٌأٔجًس ثٔـض مٌنجء،  10م١ج

ٌخجء،  161 ٍټو ٸي ٌم دٹز مٌجو،  341مف١ز  َثن ٌٔ ٌأټٲ ٌ 339ل ٌمف١ز ثشٙجَضس  ٠ًٌٵجً  211ٔدٹز 

 ؼرسثً.ٌ 

ٌثټصنمٌز أن  ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ٌثء  39آَضٯ ٌ 043ٌىٸٌس إـٙجبٌجس ثٖضٌٸَ ثټٵجن ٌشرضًس ؼ منََضً ُهّمٌس 

جٰز إٗض  ٌثن، خجٜٔض ٌم٩يو،  163مّؽوثً، 115ثټ٩و ٌمٌٰٶ ٘فٍ،  514موًِز  منٕأر  56مّصٕٱى 

ٍٴ٪ أظٌي. 546منٕأر ٌِجـٌز، ٌ 553منٕأر ًًجٌٜز،  143مدجن ؼجم٩ٌز،  113إ٨ُضمٌز،   م

ٌثن خٽ٭ض أټٱني ٌٌ  وثس ثٔضنصجؼٌز ثټصٍ همٌىج ثټ٩و ٙجبٌز إٗض أن ثټـٍ  663منٕأر شؽجًًز،  210ټٱصض ثٔـض

ٍثيش، أټٲ 513ٌمٙن٩ج ٌ  511نجٴٽز ٬يثء،  212ممَن ٬يثء،  ٌم ٌثؼن  ًث٨ٌجً،  634م٨ًَز ه ـٵُضً ٍ

ٌمؽم٩جً شؽجًًجً،  204 ٍٴجً  ٍه،  310ِ ٌٴ ٌأټٱني ٌ 532مف١ز  ٍه  ٌٴ ٌٽز نٵ 210نجٴٽز   پ.ٌِ

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ بالر ايضٚؼ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز خُضه ثټٌٌُ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خّض ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌثټمج٘ز.نٵٌپ ًّٽق، مج أه   َ إٗض إټفجٳ أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ ٚعغري 03انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ِٵٍٟ ٨وه من ثټؽٌـ ٌثن ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ى ٍض ٬ج

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍه خجټمجهً خموًًٌز نيم، مدٌنجً أن ٠ريثن ثټ٩و ثِصيوٰض لٌجٿ ثټدوٌ ٍض ثټنؽو ثِْض

 ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٌٌٳ ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خأمجنز ثټ٩ج٘مز.

٬ٌج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور،  ق أن ٠ريثن ثټ٩و ًشني ٨٘ض ٌأٌٜ

ٍهي نريثن أِٽفصً ثټٌٔجٔز ٨٘ض من١ٵز ٨ٍؼدً  من١ٵز ٠مٌز خموًًٌز مؽَ، ٌٰمج ٰصق ثټؽٌٖ ثټ٩ّ

 خموًًٌز مندً.

ٍث٨ٌٍز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ٌلمْ  ٌٍٳ خموًًٌز ثټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض معٽغ ثْـض ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ  ٬ج
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ـدوان1027العـيوميات 
َزصع١  5271اي9ُٔٝ فُٛر ايتعًِٝ ٚاعتُضاصٙ صغِ تزَري ٚتطضص بعز َضٚص عاَني َٔ ايعزٚإ ع٢ً 

 ًَٝاص 50َٚٓؾأ٠ تع١ًُٝٝ ٚخغا٥ض َار١ٜ ػاٚطت 

 شتأ: ثقرير : محمد العلفي -[ صنعاء 7102/مارس/72]

ٌثَضرضثً ثٖضجهًز ثټصٍ ټفٵض خٵ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټـ  ٌثء  18مٽٌجً ٌ  61شؽجٌٍس ثټمّجبٌ  مٽٌٍن ًًجٻ ؼ

ٌثً ثِصيوثٯ ث ٌثن ثټ٩ٍّ أمًٌٹٍ ثټيي ًولپ ٨جمً ثټعجټغ ټٽموثًُ ٌ ثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز ٍض ثِصم ټ٩و

 خُضهنج.

ٌشرضً  ٌثټص٩ٽٌم شومري  ٍثًر ثټرتخٌز  ٌمنٕأر ش٩ٽٌمٌز م٨ٍٍز ٨٘ض  5384ٌٸٕٱض إـٙجبٌجس ٌ موًِز 

ٌخٽ٭ض ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔض٨جهر شأىٌٽيج  ٵ١ٌَ"  مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ٨وث مفج٥ٰصٍ "ثٖضيٌر ٌِ

 ثټٲ ًًجٻ. 168مٽٌٍن ٌ  112مٽٌجً ٌ  22ٌميج ٌشٌم

ٌشرضً  ٌش٩ٽٌم منيج  10ٌشدني ثټصٵجًًٌ شومري  ٌخٌز  ٌمٹصذ ش منٕأر همٌس ٸٽٌجً  55منٕأر ش٩ٽٌمٌز 

ٌشٌمٌميج مٽٌجًًن ٌ  ثټٲ ًًجٻ، ٌٰمج خٽٮ  168مٽٌٍن ٌ  18ٌخٽ٭ض ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔض٨جهر شأىٌٽيج 

ٌمصرضًر  5346جهر شأىٌپ إؼمجيل ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ټدنجء ٌإ٨ مٽٌٍن  121مٽٌجً ٌ 23موثًُ مومٌر 

جٰز ثٗض مدٽٮ مٽٌجًًن ٌ  ًثيس  384ثټٲ ٌ  61ثټٲ ًًجٻ شٹٽٱز  554مٽٌٍن ٌ  339ًًجٻ، خجٜٔض مٵ٩و ه

ٌٸيث مدٽٮ مٽٌجًًن ٌ  ني ًًجٻ ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ټٽم٩جمپ ثٖضومٌر. 940مومٌ،   مًُض

ٌثټصٍ ٸجن ًوًُ ٌٰيج مٽٌٍن ٌ ٌشصٱجٌس ثَضرضثً ثټصٍ ټفٵض خصٽٺ ثٖضو ٠جټذ  016ثټٲ ٌ 000ثًُ 

ً ٌ  ٠ٌ530جټدز، ـٌغ شم شومري  َبٍ، ٌٰمج  1514موًِز ٸٽٌج ٌث  845شومري ؼ موًِز شرضًس ن٥

ٍث  ٌأمّ ٌمّجٸنيم  ٍشيم  ٌثن خٌ ٌثْضىجيل ثټيًن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني  ٌمأٌَ ټٽم صموثميج ٸّٹن  َِض

ٛ ًٌٽصفٱٍن ثټّمجء ٰٽم ًؽ ٌث مأٌَ ًٝميم ًٌنَـٍن ثټًٌ ٨وث شٽٺ ثٖضوثًُ ٍض ًٱرتٍٔن ثًَض و

 منج٠ٵيم.

ٍثؼيجس ثٖضّٽفز  ٌثٖض ٍثًر ثټرتخٌز ٰئن ٨وه ثٖضوثًُ ثٖض٭ٽٵز خّدذ ثټفٌح  ٙجبٌجس ثټٌِمٌز ټٍ ٌخفّذ ثٔـض

 ٠93جټذ ٌ  552ثټٲ ٌ  ٠154جټذ ٠ٌجټدز منيم  594ثټٲ ٌ  513موًِز ًوًُ ٌٰيج  684خٽ٭ض 

 ٠جټدز. 62ثټٲ ٌ 

َء ثټٌّري ټفؽم ثټرضً  ًٌؤٸو ًٌٌٍ ٙجبٌجس ش٩ٹْ ثټؽ ٍظٍ ثن ثٔـض ٌثټص٩ٽٌم ًفٍ خوً ثټوًن ثټف ثټرتخٌز 

ٌمنٕآس  ّجس  ٌمِؤ ٍنيج شٌ٘و ثټرضً ثټيي ټفٶ خجٖضدجنٍ من موثًُ  ثټيي ټفٶ خجټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ٸ

ٌٸيث ٌثٖض٩نًٍز ثټٹدرير ثټصٍ ثٌ٘ذ خيج ثخنجبنج ثټ١ُضح  ثٖض٩ٽمني  ش٩ٽٌمٌز.. ًٌٕري إٗض ثْضرضثً ثټنٱٌّز 

ٌثټيي  ٌثټرتخًٍني ثټ٩جمٽني ٍض شٽٺ ثٖضوثًُ ثټصٍ شم ثِصيوثٰيج ٍض ثْض٬ٽذ خجټٵٙٲ ثٖضدجرش  ٌثٖض٩ٽمجس 

ٌثټ١جټدجس. ٌثخنجبنج ثټ١ُضح  ٌثبً ثٖضةجس من ثټرتخًٍني   ثِصٕيو ٌؼٌؿ ؼ

ٌظدجس ٸجٰز ثټرت  ٍه  ٌثټص٩ٽٌم ثټوٸصًٍ ٨دوهللا ثټفجموي خوًٌو خٙم خًٍني ٌٰمج أٔجه نجبذ ًٌٌٍ ثټرتخٌز 

ٌثن  ًثس ٴنجخپ ثټ٩و ًثهشيم ثټفوًوًز ٬ًم هٌي ثنٱؽج ٌثټ١جټدجس ٨٘ض موَ ٨جمني ثنصرصس ٌٰيج ث ٌثټ١ُضح 

ٌثس ثټـ  ٍثء من ثټدجًؼجس ثٌ ٠جب ٍثًًمً ِ ٌ٘F16  ٍث٘پ شفٽٌٵيج ټٌپ نيجً ٍض ِمجء ٠ٌننج ثټصٍ ش

 ثټفدٌذ.

ٍثؼيجس ثٖضّٽفز ٍث  ٌثٜجٯ ٴجبُض "ىيو ثټؽديز َض شٵپ ثىمٌز ٨ن ؼديجس ثٖض ٌثِٵ١ ٌث خعدجشيم  ثنصرص

ًثس ثخنجبنج ٠ُضح  َضشيم خئنؽجؿ ثلصدج ٍث خ١ ٌشٍؼ ٍٴٲ خپ  ٌم٥جىٌ ثټفٌجر ِصص ًىجنجس ثټ٩وٌ خأن ثټص٩ٽٌم 

ًثيس  ٌثټ٩جٿ ثټو ٌأٍمز ثٖضٕصٵجس 5416/ ٠ٌ5412جټدجس ثټٕيجهر ثټ٩جمز  ٍثًه ثٖضجټٌز  ٿ ٬ًم ٔفز ثٖض

 ثټنٱ١ٌز ثټصٍ ٔيوشيج شٽٺ ثټٱرتر".
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ٌٸٌپ ث ٩ٌيج ٌٰمج ثٸو  ٍثًر ٌِ َثس ٨دوثټٹًٌم ثټؽنوثًي، ـٌٗ ثټٍ ٌثټصؽيٌ ٍثًر ټٵ١ج٧ ثٖضٕجًً٪  ټٍ

ًثِصيم ُٰٝض ٨ن ثټ٩مپ  ٍث٘ٽز ثخنجبنج ثټ١ُضح ټو ٍٰري ثټدوثبپ ټٽموثًُ ثٖضومٌر ٸٽٌج خمج ًٹٱپ م ثٖضّصمٌ ټص

ٌثټدجټٮ ٨وهىج  ج مفج٥ٰز ًوًُ ٌٰي 11موًِز م٨ٍٍز ٨٘ض  ٨308٘ض شٌمٌم ٨وه من ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر 

ٌثن، ثټٝجټ٪،  ٠545جټذ ٠ٌجټدز، ـٌغ شم ثَضنصيجء من شٌمٌم  129ثټٲ ٌ  598 موًِز خمفج٥ٰجس "٨م

ٍر، ش٩َ، إح، ٘ن٩جء، ثٖضفًٍض، ىمجً، ثټفوًور، ـؽز، ٩٘ور".  ثَضمجنز، ٔد

خجٖضةز ٌٰمج  64ـ  54موثًُ خني  114ٌثٜجٯ "شصٱجٌس نّدز ثٔضنؽجٍ ٍض أ٨مجٻ ثټرتمٌم ثټؽجًًز خـ 

ٺ ثٔض٨ُضن ٨ن منجٴٙجس ث٨مجٻ ثټرتمٌم ټـ ثټٽؽجن ثٖض٩ ٍث٘پ  36نٌز ٨٘ض ٌٔ موًِز"، َضٰصجً ثٗض ثن ثټ٩مپ مص

ٌثټو٨م ثٖضصجؿ. ٌٰٵجً ټٕضمٹجنجس   ټدنجء ٌ شٌمٌم ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر 

 

 إعتؾٗار طفٌ ٚإفاب١ مخغ١ آخضٜٔ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓظٍ مبزٜض١ٜ املط١ُ باجلٛف

 أ : شت -[ الجىف 7102/مارس/72]

ٍث٠نني  ٍهي ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ثټٌ إِصٕيو ٠ٱپ 

 خموًًٌز ثٖض١مز خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن خمن١ٵز ثټمجًه خموًًٌز ثٖض١مز، مج أِٱٌ  ٌشومري م ٨ن إِصٕيجه ٠ٱپ ٌإ٘جخز لمّز آلًٌن 

 ثٖضنَٻ.

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/72]

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز  ٍهًز ٨٘ض موًًٌز رص ًثس خٌنيج ٨نٵ ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ًثس ٌىٸٌ مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خموًًٌز رص ٌثټ ٌثهي ًـذ  ٍهًز منج٠ٶ   خٌنيج ٨نٵ

 

 َٓظُات رٚي9١ٝ عٛاقب ٚخ١ُٝ يكطع َٝٓا٤ احلزٜز٠ عٔ باقٞ ايبالر اييت تكف ع٢ً ذاف١ اجملاع١

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مارس/72]

ٌټٌز ش٩مپ ٍض ثټٌمن أن ټٵ١٪ مٌنجء ثټفوًو ٍثٴذ ٌلٌمز ٌِمج ٌ أٸوس من٥مجس ه ر ٨ن خجٴٍ ثټدُضه ٨

 ثټدُضه شٵٲ ٨٘ض ـجٰز ثٖضؽج٨ز.

ٌثٖضؽٽْ  ٌٴجټض من٥مجس مٹجٰفز ثټؽ٧ٍ، أٸصو، مرييس ٸًٍ، ٨ًجًز ثْض٠ٱجٻ، ثٔض٬جظز ثټ٩جٖضٌز ثْضٖضجنٌز 

ٌثټؽٍي ٨٘ض  ٪ ٍض ثټٌمن: "٩ًصرب ثټفٙجً ثټربي  ثټنًٌٌؽٍ ټُضؼةني، ٍض مٍؼَ إ٨ُضمٍ مٕرتٷ ـٍٻ ثټٍٜ

َثًو ـٌغ أن ثټٌمن شّصًٍه ثټٌمن م ٍثًهثس إٗض ثټدُضه  94ٙوً ٴٽٶ مص َض شولپ ثټ ٍثه ثټ٭يثبٌز،  % من ثٖض

ٍث٠ن  ٌنيج َض ًصّنى ټٽم ٩جً ـٌ ًشٱج٧ ثِْض ٍه، ممج ًؤهي إٗض ث ٌثټٵٌ ٍخز خّدذ ثټصألري  خجٖض٩وَضس ثٖض١ٽ

٪ ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز  ٌټٌْ خٍِ ٌٍٰر،  ٍثه ثټ٭يثبٌز ثٖضص َء خ٢ٌّ ثټٌمنٍ ثټد٢ٌّ رشثء ثٖض ٍَِ ش٭١ٌز ؼ

صٌجؼجس".  من ىيو ثَـض
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ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز منً أنً خجټ٬ٌم من  ق ثٖضٍؼَ ثٔض٨ُضمٍ ټصٽٺ ثٖضن٥مجس ثټيي شٽٵض  ٌأٌٜ

٪ ثْضمنٍ  ً ټٽ٭جًز خّدذ ثټٍٜ ٍٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن ٩٘دج َثٻ شأمني ٌ٘ صٌجػ، مج ً َثًو ثَـض ش

ٌثً.  ثٖضص٭ري خجِصم

ٌثً إ٬ُضٳ م١جً ٘ن٩جء أمجٿ ثټٌـُضس ثټصؽجًًز ًصّدذ ٍض ٨وٿ ثټٵوًر ٨٘ض ثِصريثه ٌټٱض إٗض  أن ثِصم

ٌأن ثټٌمنٌني ٍض ٔمجٻ ثټدُضه ٬ري ٴجهًًن ٨٘ض ثټّٱٌ من  ٍخز، ـٌغ  ً خجټٹمٌجس ثٖض١ٽ ٌمج ثْضهًٌز ثْضٸعٌ ټَ

 أؼپ ثټ٩ُضػ ٍض ثټمجًػ.

مز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ شمٌ خيج ثټٌ ٌش٩صرب أٍمز إنّجنٌز ٌأٔجً ثٖضٍؼَ إٗض أن ثٍْض مجس ٍض ثټ٩جټم  من ىٍ أٸرب ثٍْض

مجٗ ثټيًن ٩ًجنٍن  ًشٱج٧ ٨وه ثْٔض ً إٗض ث ٍىج ٌأٍمز ـمجًز ش٩ٕپ ٸپ منيج ٰصٌپ ثِضلٌَ، من ٌثٴصٙجهًز 

يٌ ثٖضجٌٜز  64من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ خنّدز  ني ٔمٚ لُضٻ ثټص٩ّز ثْٔض ٌٴٱَ ثټٌٴم إٗض ظُضظز مًُض  %

 ٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ ثٖضصٹجمپ ٍض ثټٌمن.ثِصنجهثً إٗض ثټصٙنٌٲ ث

ٌثس شٕري إٗض أن   6.8مٽٌٍن ٔمٚ ٩ًجنٍن من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ خٌنيم  11ٌىٸٌ ثٖضٍؼَ أن ثټصٵوً

مٽٌٍن ٔمٚ ٩ًجنٍن من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ثټفجه )أٌ َض ٩ًٌٍٰن من أًن ِصأشٍ ٌؼدصيم ثټٵجهمز( 

ٌثـو م ٍر   ن ثٖضؽج٨ز.ًٌٵٱٍن ٨٘ض خ٩و ل١

ٌثٖض٩ٌٜجس ظُضط  ٍثمپ  ٌٸيث ثْضميجس ثټف ٍء ثټص٭يًز  ٌٍض ىيث ثټٙوه شٝج٨ٲ ٨وه ثْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني خّ

ٌثس ټٌٙپ إٗض  ٌأٿ، خٌنيم  3.3م ني ٠ٱپ  ٌىيو ثټًَجهر  065مًُض ٍء ثټص٭يًز ثټفجه،  أټٲ ٠ٱپ مٙجخٍن خّ

ٌٰٵجً ټٽمٍؼَ .5412% مني ٨جٿ 136شٙپ إٗض   ٿ 

ٍىجً إٗض ٌخنّي ثٖضٍؼَ أن ثْضٌٜ ٍټيم، من ني ٔمٚ ٨٘ض ثټنٌَؿ من منج ٌثىنز أؼربس أٸعٌ من ظُضظز مًُض ج٧ ثټ

ٍٰجً ټوَ ثٖضؽصم٩جس ثٖضفٽٌز؛  ٍث ٍض ممٌمجس مٹصٝز أٌ ٌٜ ٍثء ٸجن ثټنجٍـني هثلٽٌجً أٸعٌ ٰةز مّص٩ٝٱز ِ

 َض ًٍؼو ټوَ أ٬ٽديم أي مٙوً ټٽولپ ٩ًٌجنٍن من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ثټٕوًو.

ٍٿ، إى ًفصجػ أٸعٌ من  ٌٴجٻ ثٖضٍؼَ: ً خ٩و ً ٍمج "شصٝجءٻ ثـصمجَضس خٵجء أ٠ٱجٻ ثټٌمن ٨٘ض ٴٌو ثټفٌجر ً

ني ٠ٱپ إٗض ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز، خٌنيم  ني ٠ٱپ خفجؼز إٗض ثټفمجًز، ټٵو نَؿ نفٍ  ٨6.5رشر مًُض مًُض

ٌثٔض  1.0 ص٭ُضٻ  ٌثَِض ٌثټص٩ٌٛ ټٽصفٌٓ  ٌشٌٷ ثټص٩ٽٌم  ٌثټصرشه  ٘جخز مٽٌٍن ٠ٱپ ـٌغ ٩ًجنٍن ثټؽ٧ٍ 

ٍٰجر".  ٌثټ

ٍنٍ ٠ٱپ من ثټص٩ٽٌم، إن ثْض٠ٱجٻ  ٍثيل مٽٌ ٿ ـ ٌِ ـُ ً ـٌغ  ٌأٜجٯ: "إن مّصٵدپ ثْض٠ٱجٻ ٍض ل١ٌ أًٝج

ً من  ً ـٌغ ًفٌٿ أٸعٌ من نٙٲ مٽٌٍن ٠ٱپ نجٍؿ هثلٽٌج ًث ثټنجٍـني خٍؼً ثټمٍٙٗ ىم ثْضٸعٌ شرض

ٍٿ خّدذ ٔفز ثټٕيجهثس ثٖضوًٌِز أٌ ٨وٿ ٴوًر أرسىم ٨٘ض شفم پ ثټصٹجټٌٲ ٬ري ثٖضدجرشر ثټص٩ٽٌم ثټٌ

ٌشجخ٪ "ثټيؽمجس ٨٘ض ثٖضوثًُ  ٌثس ثٖضوًٌِز ثْضلٌَ".  ٌثْضه ٌثټوٰجشٌ  ٌثټَي ثٖضوًيس  ٍثُ٘ضس  ټٽص٩ٽٌم ٸجٖض

ٌټٵو ِؽٽض أٸعٌ من  ً ًصّدذ ٍض ـٌمجن أ٠ٱجٻ ثټٌمن من ثټص٩ٽٌم،  ٌث ٌثٰٶ ثټص٩ٽٌمٌز شٕٹپ ٨جمُضً آل ٌثٖض

ٌثءىج أټٱني ٌ  544 % من إؼمجيل ثٖضوثًُ ٍض ثټٌمن  10أٌ  –موًِز  544ىؽمز ٨٘ض ثٖضوثًُ شرضًس ؼ

 ٿ".5411ٿ ًٌنجًٌ 5412لُضٻ ثټٱرتر مج خني مجًُ  –

ٍثيل  ٌٌٰجس ثْض٠ٱجٻ إٗض ـ ٌټٌز ٰٵو ثًشٱ٪ م٩وٻ  ّذ مٍؼَ ثٖضن٥مجس ثټو % مني خوء ثټرصث٧ ـٌغ  54ـٌ

ٍء ثټص يجٻ ٌِ ٍٴجًز منيج معپ ثِٔض دجح ًمٹن ثټ ٌثـو ٸپ ٨رش هٴجبٶ ِْض ٌثټصيجخجس ًمٍس ٠ٱپ  ٭يًز 

ٍث  ٍثټ ٌثٛ مج  جخجس أٌ ثْضم ٌټةٺ ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ًنؽٍن من ثٔ٘ض ٌثِص١ٌه: "ـصى أ ثټؽيجٍ ثټصنٱيس. 

ًصأظٌٌن خٕور، ـٌغ أن ثِضَضٯ منيم ًمٌٌن خصؽجًح مؤٖضز ًٹٍن ټيج خُض ٔٺ آظجً ٜجًر ٨٘ض ٘فصيم 

ٌثټ١ًٍپ.. ټٵو ٔجىو مةجس ثْض٠ٱجٻ أ٘وٴجب ٌثه أرسىم ًٙجخٍن أٌ ثټ٩ٵٽٌز ٨٘ض ثْضؼٽني ثټٵٙري  يم أٌ أٰ

 ًٵصٽٍن".
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ً ثٖضن٥مجس أن  جٌِز  10.8ٌٍض ٴ١ج٧ ثټٙفز شٵوِّ ٍٿ إٗض ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز ثِْض مٽٌٍن ٔمٚ ًٱصٵٌٌن ثټٌ

ني ٔمٚ ٩ًٌٍٕن ٍض منج٠ٶ شٱصٵٌ خٕور إٗض ثټمومجس، ـٌغ شرضً أٌ همٌ مج َض ًٵپ  8.8خٌنيم  مًُض

ٌٴصپ  ٨510ن  ٍخٌ  31ٌؼٌؿ ٨جمُضً ٘فٌجً  13مٌٰٵجً ٘فٌجً   ٿ.5416آلًٌن ـصى أٸص

َض ٩ًمپ ٍَِ  ٍثه ثټ١دٌز،  ٌثٰٶ  02ٌأٸوس ثٖضن٥مجس أن ىنجٷ نٵٚ ٔوًو ٍض ثٖض % من إؼمجيل ثٖض

ٌٸيث م٤ٍٱٍ ثټٵ١ج٧  ٌثټّٹجن  ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  ًثس منمٱٝز، ٸمج ټم ًصٵجٛ م٤ٍٱٍ ٌ ثټٙفٌز خٵو

ٌشدجشيم مني ِصز أٔيٌ، مدٌنز أن أ٬ٽذ ثټ٩جمٽني ٍمٍ م ٍثؼوًن ٍض ثټفٹ ٍث مص  ثټٙفٌني ثْضؼجنذ ثټيًن ٸجن

ٌث ثټدُضه خّدذ ثن٩وثٿ ثْضمن، ىيث  544ٌثټدجټٮ ٨وهىم أټٲ ٌ  5412ثټٌمن ٴدٌپ مجًُ  ٨جمپ ٘فٍ ٬جهً

ًبٌٌّز أمجٿ شٵوًم ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز  ٌثټيي ٩ًصرب ٨ٵدز  خؽجنذ ثټصؽجىپ ثټٙجًك ټٽٵجنٍن ثٔضنّجنٍ ثټوٌيل 

ٍثمپ ميمز ټٓضٍمز   خٕٹپ ٨جٿ.ًٌصّدذ ٍض ٨

ٍخجس ؼمز من  ٍثؼً ثْضميجس ٩٘ َضهشيم، ـٌغ ش ه ثٖضٍؼَ إٗض أن ـٌجر ثْض٠ٱجٻ ٍض ل١ٌ ـصى ٴدپ  ٍّ ٌن

ٌٴٽز  ٩جٯ  ًثس ثِٔض ٍخجس نٵٚ ٌِج ٌشصٝمن ثټ٩ٙ ٌخ٩وىج  َضهر  أؼپ شٽٵٍ ثټ٨ٌجًز لُضٻ ٰرتر مج ٴدپ ثټ

ٍثؼَ ٍض ثټ١ٌٴ ٌثټف ٌٸعجٰز نٵجٟ ثټصٱصٌٖ   جس ثٖضؤهًز إٗض ثٖضّصٕٱٌجس.ثټ٩جمُضس ثټٙفٌجس ٍض ثٖضّصٕٱٌجس 

مى ثټٝنٺ ًٌوٰ٪ ثْض٠ٱجٻ  ٌثټفٙدز ـٌ ٍټريث  ٌثٛ ثٖضمٌصز معپ ثټٹ َثًو ثْضم ثٖضّص٩ٝٱني  –ٌټٱض إٗض ش

ٌثً خّدذ نٵٚ ثټ٭يثء   أخي٦ ظمن ټيټٺ. –خجِصم

ٌثټٱ٩جٻ ٔض٠ُضٳ ثټنجً  ٍٴٲ ثټٱًٍي  ٌثټ ٪ ٍض ثټٌمن إٗض إنيجء ثټرصث٧  ٌه٨ض ثٖضن٥مجس ٍض مٍؼَىج ـٍٻ ثټٍٜ

ٌثټّمجؿ ٌث ٌثْضرس  ٌثټنّجء  ٵجٯ ثټ٩نٲ ٜو ثْض٠ٱجٻ  ٍثً ٌإًؽجه ـٽٍٻ ٌِجٌِز ًٔض ٌټز ثټف ټؽٽٍُ إٗض ٠ج

 ټٽمن٥مجس ثٔض٬جظٌز خممجًِز ٨مٽيج خٕٹپ آمن.

ٌٴجټض: "من ثټرضًٌي أن ًصٝمن أي ثشٱجٳ ټٽُّضٿ ـُضً ٌِجٌِجً ٩ٰٽٌجً ًٕمپ ؼمٌ٪ ٰةجس ثٖضؽصم٪ خمن 

ٌثټٱةجس ثٖضيمٕ ٌثټٕدجح   ز".ٌٰيم ثټنّجء 

 

 اعتُضاص ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ عل ايؾعب ايُٝين 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/72]

ٌثبمً خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ٍث  ٍهي ثلص١ٱ ٌه ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ـٌُ ثټفو ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٍث ٍهي م ٍو خ١ٽٶ نجًي، مدٌنجً أن ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٠نجً من أخنجء موًًٌز مندً خمفج٥ٰز ٩٘ور خ٩و أن أ٘جخ

ٌثٖضو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًًٌز نٱّيج.  ثِصيوٯ خجټٵٙٲ ثټٙجًٌلٍ 

٬ٌجًر ألٌَ  ٌثء،  ٍثهر خموًًٌز ثټٙٱ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٴٌن ثټّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ ٨٘ض من١ٵز ثټ ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٩ٕجٓ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج

 خمفج٥ٰز مأًح.

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز  ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټنجً خموًًٌز ثٖضمج،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز ثٖض١مز خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ٸمج ٔن ٬ جًر ٨٘ض ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، 

ٌثن. ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ  م
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يف ايُٝٔ َعضض١  اإلجنابًَٕٝٛ اَضأ٠ ٚفتا٠ بغٔ  5ص 5فٓزٚم األَِ املترز٠ يًغها9ٕ أنجض َٔ 

 يًدطض فرٝا

 شتأ: –[ صنعاء 7102/مارس/72]

ٌٰصجر ٍض ِن ثٔضنؽجح م٩ٌٜز ټٽم١ٌ  5ً5أٸو ٘نوٌٳ ثْضمم ثٖضصفور ټٽّٹجن أن أکعٌ من  ٌأر  مٽیٍن ثم

َث٧ ٍض ثټیمن ٨جمً ثټعجټغ.٨٘ض ثټ٩ٙ ٨ٌ٘ض ٩ٌ٘و ثټفمجًز م٪ هلٍٻ ثټن  ٌو ثټٙفٍ 

ٌٴجٻ ثټٵجبم خأ٨مجٻ ممعپ ٘نوٌٳ ثْضمم ثٖضصفور ټٽّٹجن ثټوٸصًٍ ٨ًََ ؼٌٽوي ىٌٽٌنٍٯ ٍض خٌجن شٽٵض 

َث٧ شٕٹپ  ٌثء ثټن ٍث ؼ ني ٔمٚ نَـ ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز منً "إن ىنجٷ أٸعٌ من ظُضظز مًُض

ٌثټٱصٌجس خجټ٩جهر من ًوٰ٪ ثټعمن  24ٌثټٱصٌجس أٸعٌ من ثټنّجء  خجٖضجبز من ىؤَضء ثټنجٍـني، ٰجټنّجء 

 ثټدجى٦ ٍض أي ـٌح".

ًث من مجًُ  مٽٌٍن ٔمٚ ًفصجػ ټٽو٨م ثٔضنّجنٍ، ٌ  8ً18، ىنجٷ مج ًٵٌح من 5411ٌأٜجٯ" ث٨صدج

ًشٱج٧ مّ 3ً14 ني ٔمٚ خفجؼز مجِز ټٽمّج٨ور ثٔضنّجنٌز".. مدٌنج أن ث صًٍجس إن٩وثٿ ثْضمن مًُض

ٍء ثټص٭يًز ًٌمٹن أن ًؤهي إنيٌجً  1ً  1ثټ٭يثبٍ إًشٱ٪ إٗض مج ًٵوً خنفٍ  ٌأر ـجمپ خّ مٽٌٍن ثم

ٌٍٰ ـجټٌج لومجس ٨ًجًز ثْضميجس  ٌثٰٶ ثټٙفٌز ش ثټمومجس ثټٙفٌز ٖضج ًٵٌح من ظٽغ ثټ٩وه ثٔضؼمجيل ټٽم

ٌٰجر أټٲ من خني  ٍثټٌو إٗض  ٌأر ـجمپ ٍض  844أټٲ ٌ  25ٌثٖض ثټٌمن ممج ًًَو من ل١ٌ ـوٌط ثم

َضهر.  ثٖضٝج٨ٱجس أظنجء ثټ

ٍء  ٌخٌز ٩ًٌجنٍ من نٵٚ ثټ٭يثء ٌِ ٌٌٰجس ثْضميجس ٍض ثٖضن١ٵز ثټ٩ ٌشجخ٪ ثټدٌجن "ٌٍض خٽو ًٌٰ أ٨٘ض م٩وَضس 

ٍثټٌو ٩ًجنٍن من نٵٚ ٍض  ٌم ٌشوىًٍ ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز ٩ًنٍ أن ىنجٷ ًٍجهر ٨وه ثْض٠ٱجٻ ثټموػ  ثټص٭يًز 

ٌنًَٲ ـجه ٍخز ًٌٝ٪ ـٌجر ثْضميجس ٍض  ثټٍٍن  َضهر أٸعٌ ٩٘ َضهر، ىيث ٸٽً ًؽ٩پ من ٨مٽٌز ثټ خ٩و ثټ

 ثټٌمن ٨٘ض ثٖضفٺ".

ٌثټٱصٌجس ټٽ٩نٲ  ٌثنيٌجً آټٌجس ثټفمجًز أهَ إٗض ًٍجهر ٸدرير ٍض ش٩ٌٛ ثټنّجء  ٌأٔجً ثټدٌجن إٗض أن ثټنٌَؿ 

َث٧. ٩ين ٍض ثٖضؽصم٪ ٌِةج ـصى مج ٴدپ ثټن  ثټيي ٸجن ٌٜ

جٌِز، خمج ٍض ىټٺ ثټٙفز  10ً 8ًٵوً خـ  ٌٴجٻ "ىنجٷ مج مٽٌٍن ٔمٚ ًٱصٵٌٌن ټٽ٨ٌجًز ثټٙفٌز ثِْض

ٍثؼً ثٔضموثهثس ثټ١دٌز نٵٚ مَمن ٍض ثموثهثشيج، ـٌغ ٩ًمپ أٴپ من نٙٲ ؼمٌ٪  ثٔضنؽجخٌز، ٌٰمج ش

ٌثٰٶ ثټٙفٌز ٍض ؼمٌ٪ أنفجء ثټدٽو".  ثٖض

ٌثٖض٩وثس ثټ١دٌز ٌأٸو ثټوٸصًٍ ىٌٽٌنٍٯ أن ٘نوٌٳ ثْضمم ثٖضصفور ټٽّٹجن ٩ًمپ ٨ ٍٰري ثْضهًٌز ثټُضٍمز  ٘ض ش

ٌثؿ ثټنّجء  ٌشوًًذ ثټ٩جمٽني ثټٙفٌني، خمج ٍض ىټٺ ثټٵجخُضس، من أؼپ ـمجًز أً ٌثټ٩ٌجهثس ثٖضصنٵٽز، 

 ٌثټٱصٌجس ٍض ِن ثٔضنؽجح.

ٽنج إٗض أٸعٌ من مٽٌٍن ٔمٚ خمومجس ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز ثٔضنؽجخٌز ثٖضنٵير ټٽفٌجر  ٌأٜجٯ "ـصى ثِضن ٌ٘

ٍثٴ٪ ټم شٹن  ٌثْضهًٌز ٌثټصولُضس ٨٘ض أًٛ ثټ ٍه  ٌثٔضؼصمج٨ٍ، ىيو ثټؽي ٌٸيټٺ ثټو٨م ثټنٱيس  ٌثٖض٩وثس، 

َض ثټو٨م ثټّمٍ من ثٖضجنفني".  ټصصفٵٶ ټ

ٍثشٍ  ٌثټٱصٌجس ٍض ثټٌمن ثټٽ ٌه٨ج ٘نوٌٳ ثْضمم ثٖضصفور ټٽّٹجن إٗض إًُضء ثىصمجٿ ٨جؼپ خجـصٌجؼجس ثټنّجء 

ًث من ىيو ٌشرض ًٌَض  55ً 1ثټٹجًظز ثٔضنّجنٌز.. منجٔوث خفٕو مدٽٮ  ًمعٽن أٸعٌ ثټٱةجس ٩ٜٱج  مٽٌٍن ه

ٍٻ إٗض  صؽجخز ثٔضنّجنٌز ټٽٌمن ټٽ٩جٿ ثټؽجًي خيوٯ ثټٍ٘ ٌٰصجر  5ً  5ٍض إ٠جً ل١ز ثَِض ٌأر  مٽٌٍن ثم

 خفجؼز مجِز ټٽمّج٨ور.

ٌ٪ أٰٶ ث ٍټز ٨ن شٍِ ٌثبور ثٖضّة ٔضمٹجنجس ًيٸٌ أن ٘نوٌٳ ثْضمم ثٖضصفور ټٽّٹجن ىٍ ىٌةز ثْضمم ثٖضصفور ثټ

ٌثټٕدجح ټصفٵٌٶ ـٌجر إنؽجخٌز ٘فٌز ِٽٌمز، ٩ًٌمپ مٌوثنٌجً ٨٘ض شفّني ـٌجر ثټنجُ ٍض  ثٖضصجـز ټٽنّجء 
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َضهر آمنز، ًٌفٵٶ ًٌٰ ٸپ ٔجح  104أٸعٌ من  ٌٸپ  ٍخجً ًٌٰ،  ٌټز، من أؼپ ٨جټم ًٹٍن ٸپ ـمپ ًٌٰ م٬ٌ ه

جخز إمٹجنجشيم. ٌٔ 

 

 ل َتفضق١ بقعز٠ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف٘ اجلٟٛ ٚايقاصٚخٞ ع٢ً َٓاط

 شتأ : -[ صعدة 7102/مارس/70]

ٍث٠نني  ٌثټٙجًٌلٍ مّصيوٰجً منجٍٻ ثٖض ٍٿ ٴٙٱً ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من موًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ثمنٍ خ٩ٙور ټ ن١ٵز ٌأٌٜ

َث٧ً  ٌم ً ٍض ممصٽٹجس  ًث ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ممٽٱجً همج ًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٬ٌج ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ، 

ٍث٠نني.  ثٖض

ٌمو٩ٍٰ  ٌآٻ مٵن٪ خموًًٌز مندً، ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن 

ٍث٠نني. ٌمنجٍٻ ثٖض ٍهي ثِصيوٯ ثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز  ٩ِ 

 

 َٔ ٚقٛع دلاع١ بني أطفاٍ ايُٝٔايْٝٛٝغف ؼشص 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مارس/70]

ٌٴ٧ٍ مؽج٨ز خني أ٠ٱجٻ ثټٌمن م٪ ثٸصمجٻ ٨جمني ٨٘ض  ٍنٌّٲ" من ل١ٌ  ٍټز "ً ـيًس من٥مز ثټ١ٱ

 ثټرصث٧ ثټوثمٍ.

ٌٸجټز ثْضندجء  ٍثن "أ٠ٱجٻ ثټٌمن : ثټّٵٍٟ ٍض هثبٌر ثټنٌّجن" شٽٵض  ٍنٌّٲ ٍض شٵًٌٌ ټيج خ٩ن فض ثټٌ ٌأٌٜ

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه خنّدز ًٍجهر ثټٌمنٌ ٌثخز نٙٲ مٽٌٍن ٠ٱپ ٍض ثټٌمن ٩ًجنٍن من ِ ٍض  544ز )ِدأ( أن ٴ

 ٿ.5410ثٖضجبز مني ثټ٩جٿ 

َثًو إٗض ثشمجى أٴىص ثټصوثخري من أؼپ ٨ًجًز أ٠ٱجټيم، ټٵو  ٌٴجٻ ثټصٵًٌٌ "ٍض ثټٌمن، شٽؽأ ثْضرس خٕٹپ مص

ً خأٍمز ثْضمن ثټ٭يثبٍ  ٴٽٚ ثټ٩نٲ ِدپ ثټصٹٌٲ خٕٹپ ـجه، ممج ؼ٩پ ثټٌمن أـو ًث أٸعٌ ثټوٌٻ شرض

ٍء ثټص٭يًز ٨٘ض مّصٍَ ثټ٩جټم". ٌِ 

ٌأٜجٯ "خجشض ثْضرس شصنجٌٻ ٩٠جمجً أٴپ، أٌ شٽؽأ ْض٩٠مز خٵٌمز ٬يثبٌز أهنى، أٌ شصؽجٌٍ خ٩ٞ ثټٍؼدجس 

ٌثخز  ٌثټ٩ٝٲ، ٰٵ ٌخٕٹپ َضٰض، ًَهثه أ٨وثه ثټيًن ٩ًجنٍن من ثټٱٵٌ ثٖضوٴ٪  جٌِز..  من ٍض ثٖضجبز  84ثِْض

ٍٿ". ًن ٍض ثټٌ ًٌَض ٌنٙٲ ِٹجن ثټدُضه ٩ًٌٍٕن ٨٘ض أٴپ من ه  ثْضرس معٵٽز خجټوًٍن، 

ٌثخز  مٽٌٍن من  12ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټن٥جٿ ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن خجس ٨٘ض ـجٰز ثَضنيٌجً ممج ًؽ٩پ ٴ

ي ٌثِٔض ٍټريث  ٌخجء ثټٹ ٌثً ثنصٕجً  ً إٗض ثِصم ٍىج ٌثْض٠ٱجٻ خُض ٨ًجًز ٘فٌز، من ٌثټنّجء  جَضس ثٖضجبٌز ثټٌؼجٻ 

ٍخٌ  ٌٴو نؽم ٨نً 5416ثټفجهر مني أٸص ٌأٸعٌ من  146ٿ  ٌٰجر  ً ٌ  55ـجَضس  ـجټز ثٔصدجو  244أټٱج

جخز.  خجٔ٘ض

َبٌجً  644ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن أٸعٌ من أټٲ ٌ  ٍنيج شرضًس ٸٽٌجً أٌ ؼ موًِز ټم ش٩و ٘جټفز ټُضِصموثٿ ٸ

ٍثيل  ٌأن ـ ٍث٘ٽز ثټص٩ٽٌم، أټٲ ٠ٱپ أ٘ 324أٌ شّصموٿ ٸمأٌَ ټٓضرس ثټنجٍـز،  ٍث ٬ري ٴجهًًن ٨٘ض م دف

ٍنٍ ٠ٱپ.  ممج ًٰ٪ ٨وه ثْض٠ٱجٻ لجًػ ثٖضوثًُ إٗض مٽٌ

ٌثس من  ًخ٪ م ًشٱ٩ض خأٸعٌ من أ ، 515ثټ٩جٿ ثٖضجيض إٗض  24ٌټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثَض٨صوثءثس ٨٘ض ثٖضوثًُ ث

ٌثٰٶ ثټٙفٌز خجټعٽغ من  ٌثٖض ًشٱ٩ض ثَض٨صوثءثس ٨٘ض ثٖضّصٕٱٌجس   .92إٗض  63ٌ ث
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ٌثء ثټرصث٧ لُضٻ ثټ٩جٿ ثٖضجيض خنّدز ٌخ ٍث ؼ ٌأٌ٘د ٍث  ًشٱ٪ ٨وه ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ٴصٽ ٍض  14فّذ ثټصٵًٌٌ ث

ًشٱ٪ ٨وه ثټٵص٘ض من ثْض٠ٱجٻ من  ٌشٝج٨ٲ ٨وه  244إٗض أٸعٌ من أټٲ ٌ  944ثٖضجبز، ـٌغ ث ٠ٱپ، 

ٍظٵز ثټٙجهًر ٨ن ٠ٱُضً ثِصنجهثً ٨٘ض ثټدٌجنجس ث ٠024ٱپ إٗض أټٱني ٌ  344ثْض٠ٱجٻ ثٖضٙجخني من أټٲ ٌ  ٖض

 ثْضمم ثٖضصفور.

ٍث٘پ ثټ٩مپ م٪ رشٸجبيج ټصٵوًم ثټو٨م ثٖضنٵي ټٽفٌجر ټٓض٠ٱجٻ ثْضٸعٌ ـٌمجنجً  ٍنٌّٲ ش ٌأٸو ثټصٵًٌٌ أن ثټٌ

ٌثټو٨م  ٍء ثټص٭يًز،  ٌه٨م ٨ُضػ ـجَضس ِ ٍٰري ثټٽٵجـجس، ٌإموثهثس ثټص٭يًز ثټ٩ُضؼٌز،  ٩ٱجً، من خٌنيج ش ٌٜ

ٌشٵوًم ثٖض٩  ٍنجس ثټنٵوًز ثٔضنّجنٌز.ثټنٱيس ثَضؼصمج٨ٍ، 

ٌه٨ج ثټصٵًٌٌ إًؽجه ـپ ٌِجيس ًٍٰي ټٽفٌح ٍض ثټٌمن ًٝ٪ ـٵٍٳ ثْض٠ٱجٻ، ٍض ثټدٽو ثټيي مَٴصً ثټفٌح، 

مجًصيم ٍض ٸپ ثټ٥ٌٌٯ. ٪ ـو ټؽمٌ٪ ثَضنصيجٸجس ثټؽٌّمز ثټصٍ ًص٩ٌٛ ټيج ثْض٠ٱجٻ، ـٌ ٌټًٍز، ٌٌٜ  أ

صؽجخز ثټصٹمجټٌز )مص٩ ٌ٪ ن١جٳ ثَِض غ ثټصٵًٌٌ ٨٘ض شٍِ ٍء ـٌ وهر ثټٵ١ج٨جس( خٕٹپ ٨جؼپ ټٽفو من ِ

ٍٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز إٗض ٸجٰز  ٌشفّني ِدپ ٌ٘ ٩جس،  ٌثٖضٌٜ ٍثمپ  ٌثټنّجء ثټف ثټص٭يًز خني ثْض٠ٱجٻ 

ٍٻ إٗض ثْضٸعٌ ـٌمجنجً ٌإـصٌجؼجً، ُٰٝضً ٨ن ش٩ًََ آټٌجس ثټصٹٌٲ م٪ ثټ٥ٌٌٯ ثٖض٩ٌٌٕز  أًؼجء ثټٌمن ټٽٍ٘

ٍنجس نٵوًز ٨٘ض ثټ٩ٙدز ټوَ ثْضرس من لُضٻ إشجـز ل ٍٰري م٩ ٌش ٍهر  ٌىثس ؼ ومجس أِجٌِز مؽجنٌز 

ٌثِ٪.  ن١جٳ 

ٍنٌّٲ ٍض ثټٌمن ثټوٸصًٍر مريًصٕپ ًًُضنٌٍ "إن ثټفٌح ٍض ثټٌمن شأشٍ ٨٘ض ـٌجر  من ؼجنديج ٴجټض ممعٽز ً

ٌثٰٶ ثْض٠ٱجٻ موَ  ٍىجس ش ٍثهر ًفوظجن شٕ ٌثټومجً ثٖضّصمًٌن خُض ى ٌمّصٵدٽيم. إن ثټٵصجٻ  ثْض٠ٱجٻ 

٪."ثټفٌجر،  ٌشٹجٰق ټٽصٹٌٲ ٨٘ض ثټٍٜ  ٬ٌوس ثْضرس م٩ومز 

ٌٴو شمصو  ٌأٜجٰض: "٨ٽٌنج أن ن٩مپ ثِضن ٨٘ض إنٵجى ثْضرس من ـجٰز ثټيجًٌز. إن ثٖضمج٠ٌ ٨جټٌز ټٽ٭جًز 

 .ْضؼٌجٻ ٴجهمز"

 

 اعتُضاص غاصات ؼايف طريإ ايعزٚإ ع٢ً ذلافظات تعظ ٚفعز٠ ٚذح١

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٌثبمً ثټد٩ٕز ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.ثِصمٌ ٠ريثن ث ًشٹجح ؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ث ٌثن ثټ٩ّ  ټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

 ٍ ٌأټٵى ٴندٽصني ٨نٵ ٌمعٽيج ٨٘ض ؼدپ ثټنجً خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ،  هًصني ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح، 

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.  ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز. ٌثن ٔن لمْ ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 أيف َزْٞ ضراٜا عاَني َٔ احلضب يف ايُٝٔ 41جُٝٞ َانػٛيزصٜو 9 َٛجات ايٓظٚح تتقاعز ٚ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

َث٧ ثٖضّصمٌ ٍض ثټٌمن ٴجٻ ثٖضنّٶ ثٖضٵ ٍټوًًٺ إن ٨جمني من ثټن ٌم ټٽٕةٍن ثٔضنّجنٌز خجټٌمن ؼٌمٍ مجٸ٭

ني من ثټّٹجن.  شّدذ ٍض شومري ـٌجر ثٖضًُض

ٌٴ٪ ىيو ثټٹجًظز ثټصٍ شّدذ ٌٰيج  ٍٿ خٙن٩جء أن  ٍټوًًٺ ٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ٨ٵوو ثټٌ ق مجٸ٭ ٌأٌٜ

ٌثټٌؼجٻ ثټدرش ٸجن ٴجٌِجً ٨٘ض ثٖضونٌني، ًٌمٹن أن ًٵ٪ نف ٌثْض٠ٱجٻ  ني ٔمٚ من ثټنّجء  ٍ ِد٩ز مًُض

َث٧ 5411ٜفجًج ٖضؽج٨ز ٴو شفوط لُضٻ ثټ٩جٿ ثټؽجًي  ٿ.. مدٌنج أن ثټٌمنٌني ثټ٩جهًني ًصفمٽٍن ٠ٌأر ثټن
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ٌټٌجشيج ثټصٍ شفصم  ًخز شصرّصٯ خأِٽٍح ًصؽجىپ مّؤ ٌثٯ مصفج ٌشّددض ًٌٰ أ٠ أن ټيم ًٌٰ  ثټيي َٔض

 جًز ثٖضونٌني.٨ٽٌيج ثټ٩مپ خأٴىص مج شّص١ٌ٪ ټفم

أټٲ  ٨ٌ24ن أـوثط ٨جمني من ثټفٌح ٨٘ض ثټٌمن أٸو ثٖضمعپ ثٖضٵٌم ټٓضمم ثٖضصفور خجټٌمن أن أٸعٌ من 

ٌشم ثٔضخُض٫  ٌثء ثټفٌح ثټصٍ شوٰ٪ خجټٌمن إٗض ثٖضًَو من ثټٌأُ،  ٍث خني ٴصٌپ أٌ ؼًٌق أٌ م٩جٳ ؼ ٌٴ٩ مونٍ 

ٌٕز ٔمٽض ٴصپ أټٲ ٌ آلًٌن إٗض ؼجنذ شؽنٌو  024أټٱني ٌ ٠ٱپ ٨٘ض ثْضٴپ ٌإ٘جخز ٨024ن أ٨مجٻ ـٌ

ٌثؼدجس ٬ري ٨ّٹًٌز، ٸمج ُٴصپ مةجس  1215 ًخز ْضهثء  ٌثٯ ثٖضصفج ٠ٱپ ټٽٵصجٻ أٌ شّصموميم ثْض٠

ٌثٖضّصٕٱٌجس. ٌثٖضوثًُ  َثء  ٌمؽجټْ ثټ٩ ٍثٳ  ٌثِْض مجٗ ٍض ثٖضّجؼو   ثْٔض

ق أن ثټ٩جمني ثٖضجٜني من ىيث ثټرصث٧ ثټـٍ ي ثٖضّصمٌ أهَ إٗض مٍؼجس نٌَؿ م ٍټز ٌؼوًور ٍض ٌأٌٜ ١

ٌخٌز، مصؽيز ٔمجَض من ثٖضمج،  ٌنز ثْضلرير م٪ ثټ٩مٽٌجس ثټ٩ّٹًٌز ٨٘ض ٠ٍٻ ثٖضنج٠ٶ ثټّجـٽٌز ثټ٭ ثِض

ٍنٍ ٔمٚ نجٍؿ ٍض ؼمٌ٪ أنفجء ثټدُضه ٍض  240444ٌنٌَؿ مج ًٵٌح من  ٍه مٽٌ ٔمٚ إٜجٰز إٗض ٌؼ

ٍثٻ  ٍض ٸپ من من١ٵصٍ ثٖضنٕأ ـني ٨جه مٽٌٍن ٔمٚ من ثټنجٍـني إٗض هًجًىم مؤٴصج خّدذ شوىًٍ ثْـض

 ٌثټنٌَؿ.

رتثشٌؽٌجس ثټ٩ّٹًٌز ثٖضص٩مور، أِيمض إٜجٰز إيل ثټٱّجه، ٍض أن ًٹٍن  ٌثَِض ٌأٔجً إٗض أن ثټصٹصٌٹجس 

ٌٰٵري ًٌصؽً نفٍ ثَضنيٌجً ثَضؼصمج٨ٍ  ٍه خٽو ٩ٌٜٲ  ثَضٴصٙجه ثټٌِمٍ ٍض ـجټز شوىًٍ، م٪ ٌؼ

جٌِز ٌٰمج ًفصرض يس ٍض ثټمومجس ثِْض ٌثٖضِؤ  ثَضٴصٙجه ٍض ثټٌمن م٪ ٨وٿ ٴوًر ثټٵ١ج٧ ٌثَضٴصٙجهي 

ٍه  ٌثټٵٌ ثٖضرصٍض )خمج ٍض ىټٺ ثټدنٺ ثٖضٌٸَي ثټٌمنٍ( ٨٘ض شٵوًم ثټمومجس ثٖضنجِدز ټٽٵ١ج٧ ثټصؽجًي، 

ٍر ثټرشثبٌز ټٽ٩ٕذ خٕٹپ ٸدري. ٌشٵٽٚ ثټٵ ًشٱج٧،  ٌثټصٝمم آلي ٍض ثَض ٍثًهثس،  ز ٨٘ض ثټ  ثٖضٱٌٌٜ

٪ مٵٽٶ ـٌغ أن ٌش١ٌٳ ثٖضمعپ ثٖضٵٌم ټٓضمم ثٖضصفور إٗض  ٌثټص٩ٽٌم.. مدٌنج أنً ٌٜ ٪ ٍض ٴ١ج٨ٍ ثټٙفز  ثټٍٜ

ٌٰجر ثِضَضٯ من ثټٌمنٌني ٍض  جٌِز، مج ًصّدذ ٍض  نٙٲ ثټّٹجن َض ًفٙٽٍن ٨٘ض ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز ثِْض

ٌثـو  ٌمن ٜمن ىټٺ أن ىنجٷ ٠ٱپ  ٍٴجًز منيج،  ٌثٛ ثټصٍ ًمٹن ثټ ثٖضنج٠ٶ ثټنجبٌز ٌٍض ثٖضون من ثْضم

ٌثټصٍ ش٩صرب ثْض٨٘ض ٨٘ض إي مّصٍَ ٍض ًمٍس ٸپ ٨رش هٴجبٶ م ٍء ثټص٭يًز خني ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن  ٪ ـجَضس ِ

ٌىنجٷ  ٌٴجس،  ٍثٴدً ٩ًٌٛ  5ؼمٌ٪ ثْض ٨ٌ ٌٴجٻ: "إن ثټرصث٧  مٽٌٍن ٠ٱپ ٨٘ض ثْضٴپ لجًػ ثٖضوًِز، 

 مّصٵدپ ًٌٰجىٌز ثْضؼٌجٻ ثټٵجهمز من ثټٌمنٌني ټٽم١ٌ".

ٌثً ثټرصث٧ ٍض ثټ٩جٿ ثټؽجًي ِ يً من أن ثِصم مجٗ ـٌ ني ثْٔض ًٌَو من شٱجٴم ثټفجټز ثٔضنّجنٌز ٖضًُض

ٶ من ىيث ثټ٩جٿ. ٌٴض َـض ٌثٴ٩ٍ ٍض  ٌنجًًٍ   ثټ٩ٝٱجء، ًٌؽ٩پ من ل١ٌ ثٖضؽج٨ز ثـصمجَض ٌِ

 

 ًَٝاص رٚالص اخلغا٥ض األٚي١ٝ يكطاع ايظصاع١ يف ايُٝٔ جضا٤ ايعزٚإ 05ايظصاع١ 9 أنجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ًث ٍثًر ثټَ ٬ٌري ثٖضدجرشر ثټصٍ ش٩ٌٛ ټيج ٴجټض ٌ ٌټٌز ثٖضدجرشر  ٌثټمّجبٌ ثْض ٌثټٌي إن ـؽم ثْضرضثً  ٨ز 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټٌمن شؽجٌٍس  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و ًث٨ٍ ؼ . 16ثټٵ١ج٧ ثټَ ًٌَض  مٽٌجً ه

ٍث٘ٽض  ٌثټصٍ ش ًث٨ٍ،  ٌثن ٨٘ض ثټٵ١ج٧ ثټَ ٌثٌٰز ْضرضثً ثټ٩و ٬ٍ ٍش ؼجء ىټٺ لُضٻ ٩ٰجټٌز م٩ٌٛ ثټًٍٙ ثټٱ

ٍٿ ثټ ٌثن ثظنني مٽٌجً ټٽٌ ًث٨ٍ مني خوثًز ثټ٩و ٙجبٌز أن ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر ټٽٵ١ج٧ ثټَ عجنٍ، ـٌغ خٌنض ثٔـض

ٍثنٌز  652مٽٌٍن ٌ  506ٌ ٌر ثټفٌ ٌثټعٌ ٌثٔضنصجػ ثټندجشٍ  ٌثٖضنٕآس  ، ٔمٽض ثټدنٌز ثټصفصٌز  ًٌَض أټٲ ه

ٌمّصٽَمجس ثٔضنصجػ. جبپ ثټنٵپ   ٌثٖض٩وثس ٌٌِ

ٙجبٌز إٗض أن إؼمجيل ثټ ٌثن ـصى مجًُ ٌأٔجًس ثٔـض ٌثء ثټ٩و ًث٨ٍ ؼ مّجبٌ ٬ري ثٖضدجرشر ٨٘ض ثټٵ١ج٧ ثټَ

ّجس  694مٽٌٍن ٌ 129مٽٌجً ٌ 13من ثټ٩جٿ ثټؽجًي  ًٌَض شٵًٌدج، ٔمٽض أرضثً ٌلّجبٌ ٍض ثٖضِؤ أټٲ ه



 

 

005 

ـدوان1027العـيوميات 
ٍثنٌز ٌلّجبٌ  ٌر ثټفٌ ٌټٌز خجټعٌ ٌثټمّجبٌ ثْض ٌٸيث لّجبٌ ثٔضنصجػ ثټندجشٍ  ٌنٌز  ٌثټص٩ج ٍمٌز  َث٧ً ثټفٹ ٌثٖض

ًث٨ز.ثټصٙوًٌ ث ٌثټٵٍَ ثټ٩جمٽز ٍض ٴ١ج٧ ثټَ  ټمجًؼٍ 

 

 غاص٠ ع٢ً َٓطك١ قاع اجلاَع بإب

 شتأ: –[ إب 7102/مارس/70]

ٍٿ ٬جًر ٨نٌٱز ٨٘ض من١ٵز ٴج٧ ثټؽجم٪ خموًًٌز ثټّربر خئح. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر شّددض ٍض أرضثً ق مٙوً أمنٍ ټ ًر  ٌأٌٜ ٍث٠نني ثٖضؽجٌ خمنجٍٻ ثٖض

 ٖضن١ٵز ٴج٧ ثټؽجم٪.

 

 َٛاطٔ يف احملافظ١ خالٍ عاَني َٔ ايعزٚإ 052االف ٚ  2ذلافظ١ ذح9١ اعتؾٗار ٚجضح 

 شتأ: -[ حجة 7102/مارس/70]

ٍهي ثَضمًٌٹٍ نصؾ ٨نً ثِصٕيجه  ٌثن ثټ٩ّ ثٸوس ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز ٍض مفج٥ٰز ـؽز ثن ٨جمني من ثټ٩و

ٌأ٠ٱجٻ. 153ثَضٯ ٌ  3ٌؼٌؿ  ٍث٠نج ٍض ثٖضفج٥ٰز خٌنيم نّجء   م

ٌثن خجٖضفج٥ٰز ٨٘ض موَ ٨جمني، ثن  ٌثٛ مج لٽٱً ثټ٩و ص٩ ٌىٸٌس ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خجٖضفج٥ٰز ٍض خٌجن َِض

ٌثټدنٌز  ٌثټمج٘ز  ٌثن شٹدوس لّجبٌ ٸدرير ٍض ثټٵ١ج٨جس ثټ٩جمز  ثٖضفج٥ٰز ٨٘ض موَ ٨جمني من ثټ٩و

ٌث ٙجبٌجس ټُضرضثً  ٌثټصٍ ټم شّص١٪ ثټصفصٌز، ـٌغ خٽ٭ض ثَـض ٌټٌز  ټومجً خفّذ ٨مٽٌجس ثټٌ٘و ثَض

ٌهلٍٻ ثټ٩وًو من ثٖضنج٠ٶ خجٖضفج٥ٰز ٜمن  ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز شٵوًٌىج خّدذ ٤ٌٌٯ ثټفٌح ثټٵجبمز 

صيوثٯ ثٖضّصمٌ ټيج. ٍټيج خّدذ ثَِض  ثٖضنج٠ٶ ثټ٩ّٹًٌز ثټصٍ َض ًمٹن هل

ٌثن مج ًًَو ٨ن  ًثس ثټ٩و ٌثء ٬ج  ٠133ٱپ، ٌ  549ٔيٌوث خٌنيم  1566ٌٰٵج ټٽدٌجن خٽٮ ٨وه ثټٕيوثء ؼ

ٌثر ٌ  ٌأر ٌ  ٠510ٱُض ٌ  504ؼًٌفج منيم  1821ًؼُض، ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  950أم  1043آم

 ًؼُض.

ٌشومريىج  ٌټٌز ٥ًيٌ ثن ٨وه ثټدنى ثټصفصٌز ثټصٍ شم ثِصيوثٰيج  ٌأٜجٯ ثټدٌجن ثن مج شم ؼم٩ز ٸدٌجنجس أ

ٌثن خٽٮ  ٌخجبٍ، ٌ ٠19ًٌٶ ٌؼرس، ٌ  102ٌثَضرضثً ٌٰيج لُضٻ ٨جمني من ثټ٩و ٍټو ٸي ٌم  30مف١ز 

دٹز مٌجو، ٌ  َثن ٌٔ ٌمف١ز ثشٙجٻ، ٌ 51ل ٌمٌٸَ ٘فٍ، ٌ 61ٔدٹز  ٌم٩يو،  03مّصٕٱى  موًِز 

ٍمٌز، ٌ 114منٕأو ؼجم٩ٌز، ٌ 5منٕأو ث٨ُضمٌز، ٌ 5ٌ ٌمنٱي، ٌ  13منٕأو ـٹ منٕأو  82نٵ١ز 

ٌو ثټي  ٌثـو، ٸمج ثِصيوٯ ثٖضٌنجء ثټربي ثټـٍ ٌم١جً  ٻ ٍض ٌِجـٌز،  ٌثٰو ثَضٴصٙجهي ثٌَض ي ٩ًصرب ثټ

 ثٖضفج٥ٰز.

ٌثن همٌ أٸعٌ من  ق ثټدٌجن ثن ثټ٩و ٌخٽٮ ٨وه ثټنجٍـني  1192ٌأٌٜ ٌثِصيوٯ  139281منََض،  نجٍؿ، 

ًشٱ٩ض  0مّؽو، ٌ  60 ٌث ٌأ٬ٽٵض خّدذ ثټفٙجً،  ٌثٸَ ٨ًجًز ٌلومجس ثؼصمج٨ٌز همٌس خٕٹپ مدجرش  م

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه خنّذ ممٌٱز من  ٌثٛ ِ ـجټز ٍض ٨جٿ  19364ثٗض  5412ـجټز ٍض ٨جٿ  5814ثم

5416. 

ٌثن ثِصيوٯ ثټٵ١ج٨جس ثَضنصجؼٌز خٕٹپ مدجرش ٰومٌ مج ًًَو ٨ن  ٍو ثټدٌجن ثٗض ثن ثټ٩و منٕأو  080ٌن

ٍه، ٌ  52ٔجـنز ٬يثء، ٌ  25ممَن أ٬يًز، ٌ  18ٍِٳ، ٌ  110شؽجًًز، ٌ  ٌٴ ٍه، ٌ  03نجٴٽز  ٌٴ مف١ز 

ًث٨ٍ، ٌ 521مٙن٪، ٌ  59 ًث٨ٌز. 6م٨ًَز هؼجػ، ٌ  10ـٵپ ٍ  م٩وثس ٍ
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ـدوان1027العـيوميات 
 اطفاٍ ٚٚاَضأتني يف غاصتني يطريإ ايعزٚإ مبرافظ١ فعز٠ 7اعتؾٗار 

 شتأ: -[ صعده 7102/مارس/70]

ٍهي ثَضمًٌٹٍ ثِصيوٰض منَٻ خموًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٌأشني ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٌثم ثِصٕيو ظمجنٌز ث٠ٱجٻ 

 خجٴم ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍٸج ق مٙوً ثمنٍ ټ ًشني منَٻ ثٖض٠ٍن ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ټز ثَضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأشني ٌإ٘جخز  ٌثم مفمو ميوي ل١ٌر خمن١ٵز ٠مٌز خموًًٌز خجٴم، مج ثهَ ثٗض ثِصٕيجه ظمجنٌز ث٠ٱجٻ 

ًخ٩ز ثلًٌن.  ث

 

 أصبع غاصات ع٢ً َٓاطٍ َٚظاصع املٛاطٓني مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

  شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/70]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٌظُضط  ٌثهي ًـذ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثٖضنج َث٧ً  ًث خجٖض ٌثؿ، ممٽٱج أرضث ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٬َن خموًًٌز رص  ٍٻ ثټّٹنٌز.٬ج

ٌثؿ.  ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌث٘پ م  ٸمج 

 

 غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات 01

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/70]

ٍمٌز خفٶ  ٌثبمً ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ٨ور مفج٥ٰجس ؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌثً ٠ريثن ثټ٩و أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ثِصم

 ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.

ق ثٖض ًشني ٨٘ض ؼدپ ٩ٔري ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬ج ٙوً ٍض شرصًق ټ

 ٌموًنز خجٴم.

٬ٌجًشني ٨٘ض مٱٌٳ  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثهي ـٌٛ خمفج٥ٰز ـ ٬ٌجًشني ٨٘ض موًنز ٌ  ؽز.ثٖضمج ٍض موًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ، 

ًر  ٬ٌج ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح،  ٌثهي ًـذ خموًًٌز رص ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر.  ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

 

 إعتؾٗار ثالث١ َٛاطٓني ٚاَضأ٠ بكقف َزفعٞ ععٛرٟ ع٢ً عٛم مبزٜض١ٜ َٓب٘ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/مارس/01]

ٌأر  ٌثم ٍث٠نني  ٍهي ثِصيوٯ ٍِٳ ثټٌٴٍ خموًًٌز ثِصٕيو ظُضظز م ٍٿ خٵٙٲ مو٩ٍٰ ټٽ٩وٌ ثټ٩ّ ثټٌ

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  مندً ثټفو

ٍهي ثِصيوٯ خجٖضو٩ٌٰز ٍِٳ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌأر. ٍث٠نني خٌنيم ثم ًخ٩ز م  ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً مج أهَ إٗض إِصٕيجه أ

ٌٴيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز ٨٘ض أ٬ٽذ ثٖضنج٠ٶ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أ ٍثًًن  ٍهي خجټٙ ٍمٍ ټٽ٩وٌ ثټ٩ّ ن ثټٵٙٲ ثټٌ

ٍث٠نني. ٌهًز ًصّدذ ٍض شرضً ممصٽٹجس ثٖض  ثټفو
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/01]

ٍث٠نني ٌ ممصٽٹجشي ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ م ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز .

ًر  ً ثِصٕيو ٌؼٌؿ آلٌ ٍض ٬ج ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌثن ثِصيوٰض مٱٌٳ ثٖضمج خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.  ټ١ريثن ثټ٩و

َثً ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٍثهي ثټمجًه ٍض موًًٌز ثٖض١مز ٌأٌٜ ٍث٠نني خ ٧ ثٖض

ٍثن ٍض موًًٌز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍ ًثس ؼنٍح ثټ٩مٌي ـٌ ض ٬ج  مفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ٌِ

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖض١جً خموًًٌز رص ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًر ٨٘ض آٻ ـدجؼٌ خموًًٌز ِفجً ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.

 

 اف َزصع١ ٚذلط١ برتٍٚ ببالر ايضٚؼاعتٗز

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٌمف١ز خرتٌٻ خموًًٌز خُضه ثټٌٌُ مفج٥ٰز  ٍٿ موًِز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء. 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني مف١ز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

َبٍ. خرتٌٻ  ٌموًِز خمن١ٵز ٘ربر خجٖضوًًٌز، مج أهَ إٗض شومريىج خٕٹپ ٸيل ٌؼ

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ أصبع١ َٛاطٓني بضفاص َضتظق١ ايعزٚإ بغٛم ذضٜب مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مارس/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خٍّٳ ـًٌذ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٿ خٌ٘جٗ م ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن ثټٌ ٍث٠ن  إِصٕيو م

 مفج٥ٰز مأًح.خٌفجن خ

ٍث٠ن ٘وثٿ ـّني ثټٕٵريي إِصٕيو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثٖض ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثن ٨٘ض أ٘فجح ثٖضفُضس  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء إ٠ُضٳ ثټنجً من ٴدپ م ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن خٍّٳ ـًٌذ ؼ

ٌثس ٬ري ًِمٌز.  ثټصؽجًًز خ٩و ًٰٝيم هٰ٪ أشج

فجح ثٖضفُضس ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ىنجٷ ٬ َثٍىم ْ٘ض ٌشَٴز ٌإخص ٌثء شرصٰجس ثٖض ٝذ مؽصم٩ٍ ٸدري ؼ

ٍٴني خموًًٌز ـًٌذ خٌفجن. ٌثٖضصّ  ثټصؽجًًز 

 

 اعتؾٗار عزر َٔ املٛاطٓني جضا٤ غاصات طريإ ايعزٚإ يف عزر َٔ احملافظات

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مارس/00]

ٌأٌ٘ذ آلًٌن ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ث ٍث٠نني  ٌثن ثِصٕيو ٨وه من ثٖض ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ټؽميًًٍز ؼ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.  ثټ٩ّ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه  ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٍث٠نني ٌإ٘جخز  3ٌأٌٜ آلًٌن  5م

ٌأ ٌثِصٕيجه ثم ٍشٌ خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء،  ٌثن ثِصيوٰض منََض رشٳ خنٍ  ر ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

ٌثټصٍ ثِصيوٰض منَٻ  ًثس ٨٘ض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء  ٌإ٘جخز ٠ٱٽز خؽٌٌؿ ٍض ثټ٭ج
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ٍث٠نني ٍض  ٌثن ثِصيوٯ منجٍٻ ثٖض ٌشَٴز ثټ٩و ٌأر خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ٌثِصٕيجه ثم جؿ ٩٘رتر،  ٍث٠ن ٌٜ ثٖض

 موًًٌز ـٌٱجن خص٩َ.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ خّٽّ ٌثن ثټ٩ّ َنوثنٍ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس م٨ًَز ثټ ٽز من ثټ٭ج

ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٌٌٳ خجټ٩ج٘مز. ٬ٌج  ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط، 

ًثس ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ثټ٩ّ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمنَٻ ٍض من ٌآٻ ـدجؼٌ خموًًٌز ِفجً،  ًثٍؿ  ١ٵز ثِصيوٰض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز ِخٌٸجن خموًًٌز 

جًٌلٍ ٍِٳ ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً مج أهَ  ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٸمج ثِصيوٯ خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ ثٖضُـض

 أٰجًٴز ٌإ٘جخز آلًٌن. 0إٗض ثِصٕيجه 

ٌثهي ـدجح خموًًٌز  ٍهي ٬جًر ٨٘ض  ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ ؽز، ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌٍض مفج٥ٰصٍ مأًح ـٌ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ  ٌثؿ خمأًح،   مفج٥ٰز ـؽز.رص
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ـدوان1027العـيوميات 
 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/10]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٌثن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموً ٌشَٴز ثټ٩و ٌث٘پ م ٌثؿ.ٸمج   ًٌز رص

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  21انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/10] 

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ٍث٠نني ثظنني ٍض ٬جًر ټ١ريثن ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ثِصٕيجه م

ًشني ٨٘ض  ٌثن ٔن ٬ج ً أن ٠ريثن ثټ٩و ًشيم ٍض موًًٌز مٵدنز خمفج٥ٰز ش٩َ، مدٌنج ٌثن ثِصيوٰض ٌِج ثټ٩و

 من١ٵز ثټربؿ ٍض ثٖضوًًٌز.

ٌثن ٔن  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خأمجنز  11ٌأٌٜ

 ً ٍٴ٪ ثټ٩ج٘مز، ٌلمْ ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض م ثس ٨٘ض من١ٵز ٘ربر ٍض موًًٌز خُضه ثټٌٌُ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء، 

ٌثن.  ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ

ًثٍؿ  ٌثن ٔن ٬جًر ثِصيوٰض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز ِخٌٸجن خموًًٌز  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټع٩دجن  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ،  ٌظُضط ٬ج آٻ مفج٥ٰز ٩٘ور، 

 ثټٌمجؿ خموًًٌز خجٴم.

 

 أصبع غاصات ع٢ً ذلافظ١ تعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أةريل/17]

ٌم٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثٖضمج  ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثن ؼنٍح ثٖضمج،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ـٍ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

 ً  ر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ـيس ِجټم ٔمجٻ ثٖضمج، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٬ٌ.٧ٍٍج

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ ع٢ً َٓظي٘ بقعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/أةريل/17]

َټً ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوٰض من ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ثټٌ خموًًٌز  ثِصٕيو م

 ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ثمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

َټً. ٌشومري من ٍث٠ن ًٍو ٨يل ثټ٩ّوي خمن١ٵز خنٍ ٩ِو، مج أهَ إٗض ثِصٕيجهو   ثٖض

ًثس ٨٘ض من١ٵز خٌٸ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ًشني ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ًثٍؿ،  جن خموًًٌز 

ٍث٠نني. ًثً خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض ٌهًز لٽٱض أرضث ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو  من١ٵز ثٖضُـض
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 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ ٚعغري 41انجض َٔ 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أةريل/17]

ًثشً ثٔض  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ممٽٱجً ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ؼ

ٌثټمج٘ز. ًثً ٸدريثً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز   همج

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٬جًر ٨٘ض  15ٌأٌٜ

ٌثن خمفج٥ٰز ثټفوًور. ًثس ٨٘ض ؼًٌَر ٸم ض ٬ج  موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز، ٌِ

٬ٌجًشني ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ري  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ثټؽًٍز خأمجنز ثټ٩ج٘مز،  ثن ثټ٩و

ٱپ خموًًٌز ىموثن ٍض مفج٥ٰز  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټؽجًٲ ثِْض م٩ّٹٌ ًًمز ـمٌو ٍض موًًٌز ِنفجن، 

 ٘ن٩جء.

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٙدز، ٌ ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور لمْ ٬ج ٬جًر ٨٘ض  13ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ آٻ من ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٸمج ٔن ظُضط ٬ج  ،٢ٌ ١ٵز ثٖضُـض

ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثَضمجًر، ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ.  د٪ ٬ج  ثټَمجؿ، آٻ ثټفمجٴٍ، منوخز خموًًٌز خجٴم، ٌِ

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 َٛاطٔ بػاصتني يطريإ ايعزٚإ إعتٗزفت عٝاص٠ َٚغعفني مبزٜض١ٜ فضٚاح 03إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/10]

ٌأٌ٘ذ  ًر  10إِصٕيو  ٍهي ثِصيوٰض ٌِج ٌثن ثټ٩ّ ٌأ٠ٱجٻ خ٭جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن خٌنيم نّجء  م

ٌثؿ خمأًح. ٌم٩ّٱني خموًًٌز رص  مّجًٌٰن 

ٌثؿ م٨ٌٍ ثټ٩ج ق موًٌ ٨جٿ موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  أن ٠ريثن ٌأٌٜ مٌي ٍض شرصًق ټ

َثًوي مج أِٱٌ ٨ن إِصٕيجه ش٩ّز  ًخٌ٪ خٵًٌز آٻ ثټ ًثٔو  ٌث٧ٍ ـّن  ٍث٠ن  ٌثن ثِصيوٯ ٌِجًر ثٖض ثټ٩و

ٌأر ٌلمّز م٩ّٱني ٌإ٘جخز لمّز آلًٌن خٌنيم ظُضظز أ٠ٱجٻ. ٍث٠نني خٌنيم إم  م

ٌثن إِصيوٯ خٕٹپ مدج رش ثٖض٩ّٱني لُضٻ ٴٌجميم خئنٵجى ثټٝفجًج مج أهَ ٌأٸو ثټ٩جمٌي ثن ٠ريثن ثټ٩و

ًشٱج٧ ٨وه ثټٝفجًج ٍض ؼًٌمز ـٌح مص٩مور.  إٗض إ

ٌثن ٍض  ٌٰجر خ٩ٞ ثټؽٌـى نصٌؽز ثټصفٽٌٶ ثٖضٹعٲ ټ١ريثن ثټ٩و ٌټٱض ثټ٩جمٌي ثٗض شٱفم خ٩ٞ ثټؽعغ ٌ

٩جٯ. ٌش٩عٌ ٨مٽٌز ثِٔض  ِمجء ثټفجهظز 

ٌثن ٬جًر ٨٘ض منَٻ ثټٌٕن مفم َثًوي.ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و  و ثټ

ٌثؿ: ًر ثټ١ريثن خرص  أِمجء خ٩ٞ ثټٕيوثء خمؽَ

َثًوي -1 جٓ ثټ  ٨يل ٘جټق ثټٍٔ

َثًوي -5  أـمو ٨دوهللا ثټ

ًخٌ٪ -3  ٨يل مفمو ٩ٌِو 

ًخٌ٪ -0 ًثٔو ٩ٌِو   ٔيجح 

ًخٌ٪ -2 ًثٔو   ٌث٧ٍ ـّن 

ًخٌ٪  -6 ٍه مٵٌي ٩ٌِو   نؽ

 ٨يل ٘جټق  ًٍ٘ٽق -1
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 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املدا يف تعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102ل//أةري10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ شّ٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټنجً ٍض ثٖضوًًٌز. د٪ ٬ج ٍثن ؼنٍح ثٖضمج، ٌِ  ـٍ

 

 فرًٝا يف ذلافظ١ َأصب جضا٤ ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ َضفكًا 00تزَري 

 شتأ: -[ مأرب 7102/أةريل/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثشً ٴدپ ٨جمني. 11همٌ ثټ٩و  مٌٰٵجً ٘فٌجً خمفج٥ٰز مأًح مني خوء ٬ج

ٍٸجټز  ٍه ثټ٩ٕجح ٍض شرصًق ټ ٌثټّٹجن خجٖضفج٥ٰز مفمو ـم ق موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز  ٌأٌٜ

جٰز إٗض ثْضندجء  وثس ٘فٌز خجٜٔض ًخ٪ ـٌ ٌأ ٌمٌٸَ ٘فٍ  ًخ٩ز مّصٕٱٌجس  ٌثن همٌ أ ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩و

َنني ټٓضهًٌز.  مم

ٌثٰٶ ثټٙفٌز ٨ن شٵوًم لومجشيج ټٽمٌىض ـٌغ ١ًٌٝ  ٍٴٲ ثٖض ٌثء ش ٍث٠نني ؼ ٌش١ٌٳ إٗض م٩جنجر ثٖض

٩جٯ ثټفجَضس ثٖضٌٌٜز ثٗض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء، مٕريثً إٗض ش٩ٌٛ ممجٍن ثْضهًٌز ٍض خ٩ٞ ثٖضنج٠ٶ  ثْضىجيل ِٔض

ٌشَٴز.  ټٽنيذ من ٴدپ مٽٌٌٕج ثٖض

ٌثٰٶ ثټٙفٌز  ٌثْضهًٌز ټٽم ٌثْضؼيَر ثټ١دٌز  ٌنجٔو موًٌ مٹصذ ثټٙفز ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز شٵوًم ثټو٨م 

ًثس ثټ١ريثن. ٌثء ٬ج ٌثٰٵيج ثټٙفٌز ټٽصومري ؼ ج ٍض ثٖضوًًٌجس ثټصٍ ش٩ٌٜض م  خجٖضفج٥ٰز ٌلٍٙ٘

 

 ١ بقعز٠غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق 01

 شتأ : -[ صعدة 7102/أةريل/10]

ًثس ثِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥ج ٌثٖضُـض ٌهًز.من١ٵصٍ ثٖضصؽٌٯ   ىٌ ثټفو

٬ٌجًر ثِصيوٰض  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم. ٍث٠ن خمن١ٵز آٻ ثټَمجؿ ٌٔ  م٨ًَز م

ٍهي ٠جٻ ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ثټفو

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني   منجٍٻ ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  21انجض َٔ 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أةريل/10] 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثً ٬ج  أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ثِصم

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټ ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌأٌٜ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٠ريثن ثټ٩و

 ثټ٩ٌر خموًًٌز ىموثن ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء.
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ًثس ٨٘ض من١ٵز خٌٸجن ٍض موًًٌز  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور لمْ ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز  ٢ٌ، ثٖضصؽٌٯ، خنٍ ٩ِو ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ،  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثٖضُـض ٌشّ٪ ٬ج ًثٍؿ، 

 وًًٌز ٸصجٯ.ثټدٵ٪ خم

د٪  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض معٽغ ٨جىم خموًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز، ٌِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ًشني ٨٘ض ٴًٌز خصٍٻ ٍض ؼٌ ٬ٌج ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ،   ٬ج

 

 َٓظٍ َٚٓؾأ٠ ذه١َٝٛ ٚػاص١ٜ خالٍ عاَني 824ذلافظ فٓعا٤ 9 ؼايف ايعزٚإ ٜزَض 

 شتأ: -صنعاء  [7102/أةريل/10]

ٌشرضً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ شّدذ ٍض شومري  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز أن شفجټٲ ثټ٩و أٸوس مفج٥ٰز ٘ن٩جء 

ًث٨ٌز لُضٻ ٨جمني. 932 ًثيض ثټَ ًثس من ثْض ٌأشٽٲ مةجس ثټيٹصج ٌشؽجًًز  ٍمٌز  ٌمنٕأر ـٹ  منَٻ 

 ً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن شٵج ق مفج٦ٰ ٘ن٩جء ـنني مفمو ٴ١ٌنز ټ ًٌ ټؽجن ـرص ثْضرضثً ٌأٌٜ

ٌثن همٌ  ٌشؽجًًز، منيج  114منََض ٌ 162أ٤يٌس أن ٠ريثن ثټ٩و ٍمٌز   148منََض ٌ  511منٕأر ـٹ

َبٌج. ٌشرضًس ٸٽٌج ٌؼ  منٕآس شم ثِصيوثٰيج خٕٹپ مدجرش 

َبٌج شمعٽض ٍض  ٌثن ٸٽٌج ٌؼ ٍمٌز ثټصٍ همٌىج ٠ريثن ثټ٩و ٌظمجن  13ٌأٔجً إٗض أن ثٖضنٕآس ثټفٹ موًِز 

ٌثٰٶ ٘فٌز ٍثٴ٪ ٌِجـٌز ٌ  10ؼرس ٌ 11ٌ م ٌظُضظز م ٍثٴ٪ شجًًمٌز  ًخ٩ز م ٌأ خٌػ ثشٙجَضس  15مّؽو 

ٌمف١ز شمًٌٌ أنجخٌذ ثټنٱ٢  ٌخجء  ٌمف١صٍ ٸي ٍمٌز  ٌمعٽيج مؽم٩جس ـٹ ٌش٩ٽٌمٌز  ٌلمّز م٩جىو ٰنٌز 

ٌممجٍن. نرتثَضس  ٍمٌز ٌِ ٌثٰٶ ـٹ جٰز إٗض لمّز م  خجٜٔض

ٌثن ٍض شرضً  ٍمٌز منيج 65ٸمج شّدذ ثټ٩و ٌثٰٶ ٘فٌز ٌٍض مٵومصيج مؽم٪  منٕأر ـٹ ثټ١دٍ  08شّ٪ م

ٍىؼٍ ٌ ٌموثًُ من خٌنيج ؼجم٩ز  03مّجؼو ٌ 14ثټنم ٌأٸجهًمٌز  ٌخًٍز  ٍٿ ثټ١دٌز  51ش ِدصمرب ټٽ٩ٽ

ٌٸٽٌصٍ مؽصم٪.  ٌثټص١دٌٵٌز 

ض مف١جس  ٌثن ثِصيوٯ ش٩ّز مٙجن٪ شؽجًًز ٌِ ٌٰٵج ټصٵجًًٌ ـرص ثْضرضثً ٰئن ٠ريثن ثټ٩و ٌ

َث٧ً د٩ز م ٍثٳ شؽجًًز شفصٍي ٨٘ض أٸعٌ من  مٕصٵجس نٱ١ٌز ٌِ ًخ٩ز أِ ٌأ ٌثؼن  ٌشومري  144ټٽو مفپ 

ًثس إ٩ِجٯ. 25أٸعٌ من  ٨ٍز خٌنيج لمْ ٌِج ٌمٌٸدز مصن  ٔجـنز 

ٍثٸً،  ًث٨ز "ثْض٨نجح، ثټٱ ًث٨ٌز ثٖضٕيًٍر خَ ًثيض ثټَ ًثس من ثْض ٌخني مفج٦ٰ ٘ن٩جء شأظٌ مةجس ثټيٹصج

ٌثټصٍ ټم شص٩ٌٛ  ٌثس، ثټدن، ثٖضجنؽٍ، ثٖضٍٍ"  ٌثن ٍض ـني ثټمرض ټٵٙٲ مدجرش من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و

َث٨ًني ٨٘ض ًًيج خّدذ ثټنٵٚ ثټفجه ٍض مجهر ثټوًَٻ. ًر ثٖض ٌثء ثټفٙجً ټ٩وٿ ٴو  شرضًس ؼ

٬ٌري مدجرشر  ٌثټفٙجً خًٍٙر مدجرشر  ٌثن  ًث٨ٍ شرضً لُضٻ ٨جمني من ثټ٩و ٌټٱض إٗض أن ثټٵ١ج٧ ثټَ

ٌمٽفٵجشيمج  ـّذ شٵجًًٌ ټؽنز ـرص ثْضرضثً شمعٽض ثْضرضثً ثٖضدجرشر ًث٨ٌز  ٍض شومري ٨وه من ثٖضدجنٍ ثټَ

ٌشّددض خٕٹپ مدجرش ٍض ثٴصُض٧ أٔؽجً ثټ٩نذ م٪  ٌثٖض٩وثس ثټصٍ ٸجنض خوثلٽيج  ٌإشُضٯ ؼمٌ٪ ثِضَضس 

ٌٸيث شومري ٨رشثس  ٍثًٍز ثټصجخ٩ز ټيج  ًش ثټرش٨ز ثټمج٘ز خيج ًٌهٿ ٨رشثس ثِضخجً ثٖضجبٌز م٪ ثٖضٝمجس ثَض

ًث٨ٌز. ٌثِضَضس ثټَ  ثٖض٩وثس 

َث٧ً ثټدن ٰ ًث٨ٍ خصرضً مّجـجس ٸدرير من م ٌثن ٬ري ثٖضدجرشر ٨٘ض ثټٵ١ج٧ ثټَ ٌمج شمعٽض أرضثً ثټ٩و

ٌٸيث شرضً  ٌثء نٵٚ ثٖضٌجو  ٌخُضه ثټٌٌُ ؼ ٌمنجلز  ٩ٱجن  ٌثټمجًؼٌز ٌ٘ خموًًٌجس ثټفٌمصني ثټوثلٽٌز 

ٌأًـذ ٌإ٘ َضن  ٍهر ثټ٩جټٌز ٍض خنٍ ـٌٕٖ ٌل َث٧ً ثټ٩نذ ىثس ثټؽ ًثس من م جخز ٨رشثس ثټيٹصج

ٌثټصٌدْ خّدذ نٵٚ ثٖضٌجو. ؽجً خ٩ٝٲ ٨جٿ   ثْٔض
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ٌثټ١مج٠م  ٌثط  ٌثټٹ ٍخٌٖ  ٌثټٹ َث٧ً ثټمٝجً ٸمفٍٙٻ ثټدٙپ  ًثس من م ٸمج شرضًس مةجس ثټيٹصج

ٌثس نصٌؽز ثټفٙجً ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض  ًنٌز ټييو ثټمرض ٌثټؽيًٌ ثټو َثء ثټمرضًز  ٌثء مٍس ثْضؼ ٌثټد١ج٠ْ ؼ

فز ثٖضٌج ٌثن٩وثٿ ثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز ٌٔ  ر.ثټدٽو 

ٌثن ِجىم ٍض إشُضٯ ٔدٹجس ثټٝ٭٢ ثټ٩جيل ) ق مفج٦ٰ ٘ن٩جء أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثخ١ز  11ٌأٌٜ ٷ. ٯ( ثټ

ٌأُِضٷ  ٍٿ  ٍنٌ ٌثٖض خني موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز م٪ ٔدٹز ثټٝ٭٢ ثٖضنمٱٞ م٪ مٽفٵجشيج من ٸجخُضس نفجُ 

ًثس م٪ مٽفٵجش َضس ثټصًٍٍ٪ ممصٽٱز ثټٵو ٌشّدذ ٍض ثـرتثٳ مف ٍٿ ممصٽٱز ثٖضٵجِجس  ٍنٌ يج من مجن٩جس ثٖض

ٍثنٌز. ١ ٌثَِض ٌأٌِز  ٍثٍٻ ثټ ٌثټ٩ ٍث٨ٶ   ثټٙ

ٍثبٌز ثټصجخ٩ز ټٕضشٙجَضس ىثس  ٌثټي ٌٜز  ٌش١٩ٌپ ٨رشثس ثټٹجخُضس ثًْض ٌثن ٍض ثـرتثٳ  ٸمج شّدذ ثټ٩و

ٍٴٲ ٨وه من مف١جس  ٌش ٌثټمٽٌجس ثټٕمٌّز ٍض  ipwllثټ٩ّجس ثٖضص٩وهر  ٌٸدٌنجس ثْضټٌجٯ  ٌثٖضٌٹًٌٌٲ 

ٍٴٲ ٌش ٌثټمومز نيجبٌج. ٨وه من منج٠ٶ ثٖضوًًٌجس   ثټّنرتثَضس 

ٌثن  ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌشومريث من ٴدپ ٬ج ٰٱٍ موًًٌز نيم ثټصٍ شأشٍ ٍض ٴجبمز ثٖضوًًٌجس ثْضٸعٌ ثِصيوثٰج 

ٌثن ٍض شرضً  َٴز، شّدذ شفجټٲ ثټ٩و ٌش ٌثشً من ثٖض ٌثټٙجًٌلٍ ْضه منَٻ منيج  353ٌثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ 

ٌثٰٶ ٘ 119 ٌمعٽيج م ٌظُضط موثًُ  دٹز منَٻ خٕٹپ مدجرش  ٙن شجًًمٍ ٌٔ فٌز ٌلمّز ؼًٍّ ـٌ

ٍٴني شؽجًًني  ٌثؼن ٌِ َث٧ً ه ٌظُضظز م ٌظُضظز مّجؼو  ٌظُضط مف١جس خٌ٪ مٕصٵجس نٱ١ٌز  ثشٙجَضس 

 مفپ. 52ًفصًٍجن ٨٘ض أٸعٌ من 

ٌثن ٍض شرضً  ٌخنٍ خيٽٍٻ خٌنيج  121ٸمج شّدذ ثټ٩و منَٻ مومٌر ٸٽٌج  32منَٻ خموًًٌز ِنفجن 

ٌمٌٰٶ ٘ف ًخ٪ موثًُ  ٌأ َبٌج  ٌمّؽوًن من ٌؼ ٌخٌؼٍ ثشٙجَضس  ٍٳ شؽجًي  ٌثؼن ٌِ ٌم٨ًَصٍ ه  ٍ

ٍټٌو ٠جٴز  ٌمف١صٍ ش ٍثخ٩ً  ٍمٍ خص ٌثٖضؽم٪ ثټفٹ ٜمنين مّؽو ٌرضًق ثٔضمجٿ ثټٙن٩جنٍ ثټصجًًمٍ 

ٌظُضظز مٙجن٪. ٌخجبٌز   ٸي

ٌثن إِصيوٯ  ٌشرضً  12ٌټٱض مفج٦ٰ ٘ن٩جء إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌشومري  11منَٻ ٍض ىموثن  منَٻ 

 ٌ ٌظُضظز مٌٰٵني ٘فٌني  ٌم٩يو ٰنٍ  ٍمٍ  ٌمؽم٪ ـٹ ٌثؼن  ٌم٨ًَصٍ ه ظُضط مف١جس مٕصٵجس نٱ١ٌز 

ّز خفّذ  ٌممجٍن ثٖضِؤ ٍمٌز ألٌَ شجخ٩ز ټٕضشٙجَضس  ٌثٰٶ ـٹ ًخ٩ز م ٌأ ٌخٌؼٍ إشٙجَضس  مّجؼو 

 شٵًٌٌ ـرص ثْضرضثً.

ٌثن  ٌشرضً  11ٌٍض موًًٌز خنٍ م١ٌ همٌ ٠ريثن ثټ٩و ٌمّؽو ؼدپ ثټندٍ  64منَٻ  ٨ٌٵو ٨ٙٱٌر  منَٻ 

٭جٻ ثټ٩جمز ٌ ٩ٌٔ ٌمدنى ثَٔض ٌثٖض٩يو ثټٱنٍ  ٌثػ ثشٙجَضس  ًخ٩ز أخ ٌأ ٨ٍجن  ٙن خ  6ذ ثټصجًًمٍ ـٌ

 مٙجن٪.

ٌثن همٌ  ٌشرضً  14ٌٍض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ ىٸٌ مفج٦ٰ ٘ن٩جء أن ٠ريثن ثټ٩و منَٻ  32منجٍٻ 

ٌثن ِد٩ز منجٍٻ ٍض  ٌخٌػ ثشٙجَضس، ٌٰمج همٌ ثټ٩و ٌمّؽو  ٌمٌٰٵني ٘فٌني  ٌإِصيوٯ موًِصني 

ٍمٍ  موًًٌز ٌثٖضؽم٪ ثټفٹ ٌمٌٰٶ ٌِجـٍ  ٍٴ٪ شجًًمٍ  ٌم ٌخٌؼٍ ثشٙجَضس  ٌمّؽوًن  خُضه ثټٌٌُ 

ٌشرضً أٸعٌ من  ٌمف١ز مٌجو  ٌمدنى ثْضمن   منَٻ. 13خجٖضوًًٌز 

ٌخٵٌز موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز، ـٌغ خني شٵًٌٌ ـرص ثْضرضثً  ٌثن مٌٸَ مفج٥ٰز ٘ن٩جء  ٠ٌجٻ شفجټٲ ثټ٩و

ٌثن ټعُضظز منجٍٻ ٍض ؼف ٌمعٽيج ٍض مٌٸَ ثٖضفج٥ٰز شومري ٠ريثن ثټ٩و ٌظُضظز منجٍٻ ألٌَ ٍض أًـذ  جنز 

ٌشرضً  َضن  ٌمنَٻ ٍض ل ٌمعٽيمج ٍض ٩٘ٱجن  َټني ٍض خنٍ ٜدٌجن   منَٻ آلًٌن. 31ٌمن

ٌمنجلز  ٌم٩يوًن ٰنٌني خؽفجنز  ٌمنجلز  ًخ٪ موثًُ خموًًٌجس ثټفٌمصني  ٌثن ٍض شومري أ ٌشّدذ ثټ٩و

ٌمّؽوًن خ َضن  ٩ٱجن ٌل َضن ٌلمّز ؼًٍّ خمنجلز ٌ٘ ٍٴ٪ شجًًمٍ خم ٌم ٌثټفٌمز ثټمجًؼٌز  َضن  م

َضن. ٌمف١ز نٱ٢ خم ٍٳ خمنجلز   ٌمٌٰٵني ٌِجـٌني خجټفٌمصني ٌِ
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 إعتؾٗار ٚإفاب١ ثالث١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عٝاص٠ مبزٜض١ٜ املط١ُ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف7102/أةريل/10]

ٌثء ٬جًر ٔن ٌأر خؽٌٌؿ ؼ ٌأٌ٘دض إم ٍث٠نجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض إِصٕيو م ٌثن ثټ٩ّ يج ٠ريثن ثټ٩و

 ٌِجًر مّجًٌٰن خموًًٌز ثٖض١مز خجټؽٍٯ.

ٌثن إِصيوٯ ٌِجًر خجټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌأـرتثٳ ثټٌّجًر. ٌأر  ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز إم ٍټز، مج أِٱٌ ٨ن إِصٕيجه م  خمن١ٵز ثټ٩

 

 ت ع٢ً َزٜضٜيت ِْٗ ُٖٚزإأصبع غاصا

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٌىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ نيم  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٴ١دني خموًًٌز نيم، مج أهَ إٗض إټفجٳ من١ٵز خنٍ خٕري خموًًٌز  ىموثن، ٌٔ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز 

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ٌأٌٜ ً مفيل خجٖضوًًٌز ټ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  ٍر خموًًٌز ِنفجن، لٽٱض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض  ٜد

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 54ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني  ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض

 ثټؽميًًٍز.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌثٌٜ

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح.  موًًٌز رص

ّز ثٖضٌجو ٨٘ض ثټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ىنجؼٌ مِؤ ًث٨ٍ خموًًٌز ٌثٔجً ثٖضٙوً ثٗض أن ٠ريثن ثټ٩و م٢ ثټَ

ًثس ٔمجٻ ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ. ٌظُضط ٬ج ٌثن،  ًثس ٨٘ض ؼًٌَر ٸم ض ٬ج  خجؼپ ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، ٌِ

٬ٌجًر ٨٘ض  ٍثىٌ ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط،  ًشني ٨٘ض من١ٵز خري  ٌثن ٔن ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز.

ٌثن ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ. ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ًخ٪ ٬ج  ٔن أ

ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح،  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ أ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٨ٌٍز. ٌٍٳ ٍض موًًٌز ثټ  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثْـض

 

 



  

 

019 

ـدوان1027العـيوميات 
 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٌثن  ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثټ٩ّ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌمنجٍٻ ثٖض ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ  ٴ١دني ٍض نيم، مج أهَ إٗض شرضً ثْض

 

 فاب١ عت١ َٛاطٓنيعًغ١ً غاصات ع٢ً احلزٜز٠ ٚاعتؾٗار ٚإ

 شتأ: -[ الحديدة 7102/أةريل/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور، ثِصيوٰض إـوثىج  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني.  مٙن٩ج مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ِصز م

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مٙ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ن٪ ثٖضٽق خموًًٌز ٌأٌٜ

ًخ٩ز ألًٌن. ٍث٠نني أظنني ٌإ٘جخز أ  خجؼپ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثټٙٽٌٲ  ٌظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًنز ثټفوًور، 

ٍهًز.  ٌثټمٍلز مّصمومج ٍض إـوثىج ٴنجخپ ٨نٵ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٬جًر ٨٘ض م١جً ثټفوًور.ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ بين احلاصث

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خأمجنز ثټ٩ج٘مز. ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثَضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ من١ٵز  ٌأٌٜ

ٌمنَٻ خجٖضن١ٵز ثِٱٌ ٨نيج  ٲ  ثټ٩ٌٌٳ ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط خأمجنز ثټ٩ج٘مز، منيج ٬جًر ٨٘ض مّصٍ٘

ٌأر ٠ٌٱپ.  إ٘جخز ثم

ٍثىٌ خنٱْ  ًثس من١ٵز خري  ٍهي ثَضمًٌٹٍ ثِصيوٯ خّض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضوًًٌز.

 

 غاصتإ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -صنعاء  [7102/أةريل/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨رص ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثيض  ً خجټ٭ز ٍض ثْض ًث ٍثىٌ خموًًٌز خنٍ ثټفجًط مفوظز أرضث ٌمنجٍٻ ٨نٌٱصني من١ٵز خرئ  ًث٨ٌز  ثټَ

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ثٖض

ٌٰصق ـجؼَ ثټٍٙس. ٌثن ـٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز   ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 

 

 



 

 

021 

ـدوان1027العـيوميات 
 اعتؾٗار أصبع١ فٝارٜٔ يف َزٜض١ٜ ايزصُٜٗٞ باحلزٜز٠

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/أةريل/10]

ًخ٩ز ٌ٘جهًن ٍض مفج٥ٰز ثټفوًو ٍهي ثْضمًٌٹٍ.ثِصٕيو أ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج  ر ؼ

ٌثس  ًثس ټ١جب ٌث ٍض ٬ج ًخ٩ز ٌ٘جهًن ثِصٕيو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن أ ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثن ثِصيوٰض ِجـپ ثټ١جبٲ خموًًٌز ثټوًًيمٍ.  ثْضخجش ي ثټصجخ٩ز ټٽ٩و

ٍهًز ٨٘ض ثٖضو ٌثن أټٵى ٴندٽز ٨نٵ  ًًٌز.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ يف غاص٠ طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً َفضم املدا بتعظ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/أةريل/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰصً ٍض مٱٌٳ ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ . ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠ن إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و  ثِصٕيو م

 ً ٍث٠نجً ًّصٵپ ه ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثء ٬جًر ٌأٌٜ ثؼز نجًًز ثِصٕيو ؼ

ٌمعٽيج  ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټنجً،  ٌثن ثِصيوٰصً ٍض مٱٌٳ ثٖضمج، مدٌنجً أن ثټ١ريثن ٔن أًٝجً ظُضط ٬ج ټ١ريثن ثټ٩و

 ٨٘ض من١ٵز ثټَىجًي ٍض موًًٌز ثٖضمج.

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض مٱٌٳ م٧ٍٍ، ٸمج  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خجٖضمج،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًز.ٔن ٬ج  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور ثِصموٿ ٌٰيج ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  55

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث٨صوثبصً ثټّجٌٰر ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ خجټ٩ج٘مز، ٸمج ٔن أٸعٌ من  ًًمز ـمٌو خموًًٌز ِنفجن مفج٥ٰز ٘ن٩جء، 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز. 19  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مٌوي 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ؼدپ ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن. ٍثء ثټ٩مجټٵز ٍض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م  ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ ټ

 

 

 اعتؾٗار ٚإفاب١ مخغ١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ ذريإ عح١

 شتأ: –[ حجة 7102/أةريل/10]

ًخ٩ز آلًٌن ٍض ٬جًر ٔن ٠ ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠ن  َټني ثِصٕيو م ٍٿ ٨٘ض من ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز ـريثن خمفج٥ٰز ـؽز.

َټني خموًًٌز  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌټٌز. ٍهًن ٍض ـٌٙٽز أ جٰز إٗض مٱٵ ًخ٩ز خجٜٔض ٍث٠ن ٌإ٘جخز أ  ـريثن، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

 

 

 

 



  

 

020 

ـدوان1027العـيوميات 
 ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ مخػ غاصات

 شتأ:  -[ صعدة 7102/أةريل/10]

ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ًشني ٨٘ض من١ٵصٍ  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

َثټز خمو ٌثٖضن  ٢ٌ ٌمٱٌٳ خجٴم خموًًٌز خجٴم، ثٖضُـض ٬ٌجًشني ألٌَ ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ  ًًٌز ثټ٥جىٌ، 

ٌثټمج٘ز. ٍث٠نني ثټ٩جمز  ًثً خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض أرضث

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منٵ١ز رشثٌَ خموًًٌز خجٴم ٍض ٤پ شفٽٌٶ ٨٘ض أ٬ٽذ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز. جً ثټفو  موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز لٍٙ٘

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 31َٔ  انجض

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ِد٪ نّجء  ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ًثس ٌأٌٜ ٍث ٍض ٬ج أ٠ٱجٻ أٌ٘د

 ٨٘ض من١ٵز ثټفصجًٓ ٍض موًًٌز خنٍ ثټفجًط.

ٌظُضط  ٌثټَىجًي خموًًٌز ثٖضمج،  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ًمصپ  ٌثن ِض ٬ج ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ.  ًخ٪ ٬ج ٌأ مجٻ موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٌٔ  ٬ج

ٌثن ٔن أٸعٌ من ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌصٍ مٌوي  15ريثن ثټ٩و

ٌثهي مدٽٵز ٍض موًًٌز  ٬ٌجًر ٨٘ض  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ،  ٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز،  ـٌ

ٍر.  ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ٌثٖضصؽٌٯ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٍض  َثټز  ٌثٖضن  ٢ٌ ًثس منج٠ٶ ثٖضُـض ٌثن خّض ٬ج مفج٥ٰز ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ض ٬ج ٌثء، ٌِ ٍر خموًًٌز ثټٙٱ ن ٬جًر ٨٘ض مّٹن أـو ثټدوٌ ثټٌـپ ٍض من١ٵز ثټٙف ٩٘ور، ٌٔ

ٌثهي آٻ ثخٍ ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ ٍض ثٖضفج٥ٰز نٱّيج.  من١ٵصٍ ثټدٵ٪ ٌ

 

 اعتؾٗار ثالث١ َٛاطٓني ٚإفاب١ أنجض َٔ مخغ١ بػاصتني يف َزٜض١ٜ ذريإ عح١

 أ: شت -[ حجة 7102/أةريل/12]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ أٸعٌ من لمّز خ٭جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني  ثِصٕيو ظُضظز م

ٍث٠نني خموًًٌز ـريثن خمفج٥ٰز ـؽز.  ثِصيوٰصج منَيل م

ٍث٠نني ٍض  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني منَيل م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز أٸعٌ من لمّز ـجټز خ٩ٝيم ٴًٌز ثټؽمنز خموًًٌز ـري  ثن، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

 ل١ٌر.
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 وجنرانغاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠  51

 شتأ: –[ صعدة 7102/أةريل/12]

ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن. ٌٴ١ج٧ نؽ  ٩٘ور 

ق مٙ ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  11وً أمنٍ خ٩ٙور ټ

ٌممصٽٹجس  َث٧ً  ٌث٩ِج خم ًث  ٌهًز لٽٱض همج ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث ثټفو من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ، 

ٍث٠نني.  ثٖض

ًثس ٨٘ض ثټ١ٽ٩ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظمجن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٍض ٤پ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ز خنؽ

 شفٽٌٶ مٹعٲ مني ثټٙدجؿ.

ٍهي ثِصيوٯ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثټفٱٍٍ أِٱپ موًًٌز ـٌوثن ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني   منجٍٻ ثٖض

 

 ققف َزفعٞ ملضتظق١ ايعزٚإ ٜغتٗزف َٓاطٍ َٚظاصع املٛاطٓني بقضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/أةريل/12]

ٌثن ث ٌشَٴز ثټ٩و َث٧ً ٔن م ٌم جًٌلٍ مٹعٲ ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ټ٩ّ

ٌثؿ خمأًح. ٍث٠نني خموًًٌز رص  ثٖض

َٴز  ٌش ٌثټٙجًٌلٍ ټٽم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًث ٸدرير خم ٌثؿ، ٌلٽٲ أرضث ٍٳ رص ٌثهي ن٧ٍ ٌِ ٌآٻ ـؽُضن ٌ َث٧ً إِصيوٯ منج٠ٶ ثٖض١جً  ٌم نجٍٻ 

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 04انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/12]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټؽٌـى.  ثټؽميًًٍز ممٽٱجً ٨وهثً من ثټٕيوثء 

ٍٸجټ ق ثٖضٙوً ټ ًشني ٨٘ض ٔمجٻ موثًُ ثټ٩مٌي ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬ج ز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٍض مف٢ٌ ٔج٧ً  ٬ٌج ًشني ٨٘ض شدز ثټوٰج٧ ثټؽٍي خجٖض١جً ثټٵوًم،  ٬ٌج ٍض موًًٌز ىخجح مفج٥ٰز ش٩َ، 

 ثټممّني خموًنز ش٩َ.

ٍخٍ ٘جـذ مفپ ٸج ٍث٠ن ممصجً ثٖضيٌ ٍث ثٖض ٍټٍن ث٬صجټ ٩جً ٍض موًًٌز ٌأٔجً إٗض أن مّٽفٍن مؽي رس ثِْض

ٌشَٴز   ٌثء ٴٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم صُضٻ، ٸمج أٌ٘دض ظُضط نّجء ؼ ٌشَٴز ثَـض ثټرتخز خص٩َ ثټصٍ ١ًٌٌّ ٨ٽٌيج م

َټز ثټيٕمز. ٌثُ خ٩  ثِصيوٯ ٴًٌز ثټٌ

ٌثن ٨٘ض من١ٵز خنٍ ٩ِو خموًًٌز ثټ٥جىٌ، مٕريث إٗض  ٍث٠ن ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٸو ثٖضٙوً ثِصٕيجه م

ٌثن ٔ ٌآٻ أخٍ ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ.أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض ثټٌٌ٘ٱجس   ن ظُضط ٬ج

ّذ ثٖضٙوً ٰٵو ثِصٕيو ٠ٱٽني ثـوىم ًدٽٮ من ثټ٩مٌ  ٌثْضلٌ  15ـٌ ٍثس، ٌ  3ِنز  ؼًٌق من  13ِن

ٍخز خموًًٌز ـريثن خفؽز،  َټني ٍض من١ٵز ثټم ٌثن ثِصيوٰض من ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٌثْض٠ٱجٻ ؼ ثټنّجء 

َث٧ً ًثس ٨٘ض   ٸمج ثِصيوٯ خ٭جًشني م ٍخز خموًًٌز ـريثن، ٌٰمج ٔن ظُضط ٬ج ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټم ثٖض

 من١ٵز ٸيدٍح خٽفؾ.
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 ثالث َٓظُات أمم١ٝ تؤنز تزٖٛص األَٔ ايػشا٥ٞ يف ايُٝٔ ٚؼشص َٔ اإلضضاص مبٝٓا٤ احلزٜز٠

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٍنٌٍ أٸوس نصجبؾ شفٽٌپ ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ ټ صى مجًُ  5416ٽٱرتر من ً ـٌ

ً ظُضط من٥مجس شجخ٩ز ټٓضمم ثٖضصفور خجټص٩جٌن م٪ رشٸجؤىج ٍض ثٖضؽجٻ  5411 ٌث ًشً مؤل ثټيي أ٘و

ثٔضنّجنٍ، أن ثْضمن ثټ٭يثبٍ ٍض ثټٌمن ٔيو ثٖضًَو من ثټصوىًٍ مني ثټصفٽٌپ ثْضلري ټٽصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثټيي 

ٍنٌٍ  ٌثؤو ٍض ً  ٿ.5416شم إؼ

يًس نصجبؾ شفٽٌ ًث٨ز ـٌ ٌثټَ پ ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ ثټيي أ٘وًشً من٥مز ثْض٬يًز 

ٌنٱيو ًٌٰٶ ٠ٌنٍ  ٍنٌٌّٲ(،  ٍټز )ً ٌمن٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱ ٌنجمؾ ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ،  ٌخ )ثټٱجٌ(، 

ٍثٴذ ثټٍلٌمز ٨٘ض ثْضمن ثټ٭يثبٍ ٍض ثټٌمن ٍض ـجٻ ثٔضرضثً خجټدنٌز ثټصفصٌز ٖضٌنجء م وًنز ممصٚ، من ثټ٩

ٍه ٴصجٻ ٩ٰيل ٍض ثٖضوًنز. ًثس ثټؽًٍز أٌ ٌؼ ٍثء من لُضٻ ثٖضًَو من ثټ٭ج  ثټفوًور ِ

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز  ٌٸٕٱض نصجبؾ شفٽٌپ ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ، شٽٵض 

مز من ثټصٙنٌٲ خنّدز  ٌثٍْض ٍثًا  ٽصٍ ثټ١ ًشٱج٧ ٨وه ثټّٹجن ثټيًن ًمٌٌن خمـٌ خجٖضجبز  54منً، ٨ن ث

ٍنٌٍ  ٌثؤو ٍض ً ًنز م٪ نصجبؾ شفٽٌپ ثټصٙنٌٲ ټيي شم إؼ  ٿ.5416ـصى مجًُ ثٖضنرصٿ مٵج

فض أن  مز من  55مفج٥ٰز من أ٘پ  54ٌأٌٜ ٌثٍْض ٍثًا  مفج٥ٰز ٍض ثټٌمن أ٘دفض ٍض مٌـٽصٍ ثټ١

ٍثؼيٍن ل١ٌ ثټؽ٧ٍ ًٌفصجؼٍن خٕٹپ ٌأن أٸعٌ من ظٽعٍ ِٹجن ثټٌمن ً ٌثـپ ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ،   م

ٌثټفٱج٣ ٨٘ض ِدپ م٩ٌٕصيم. ٌثـيم   ٨جؼپ إٗض مّج٨وثس ٔضنٵجى أً

ً ـٌغ شمٌ ِد٪ مفج٥ٰجس من خني  ًث و شرض ٌثخ٩ز  55ٌأٔجًس إٗض ثٖضفج٥ٰجس ثْٔض مفج٥ٰز، خجٖضٌـٽز ثټ

ٌىٍ مفج٥ٰجس ټفؾ، ش٩َ، أخني، ٩٘ور،  ٍثًا( من ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ،  )ثټ١

ٍر؛ ٰ د ٌىٍ  13ٌمج شمٌ ـؽز، ثټفوًور، ٌٔ مز( من ثټصٙنٌٲ ىثشً  مفج٥ٰز ٍض ثٖضٌـٽز ثټعجټعز )ثٍْض

رضمٍس،  ٌثن، ىمجً، ٘ن٩جء، أمجنز ثټ٩ج٘مز، إح، مأًح، ًًمز، ثٖضفًٍض، ـٌ مفج٥ٰجس: ٨ون، ٨م

ٌثټدٌٝجء.  ثټؽٍٯ، ثټٝجټ٪، 

ن ثټٌمن، خجٖضجبز من إؼمجيل ٨وه ِٹج 64مٽٌٍن ٔمٚ، أي مج ٩ًجهٻ  11ٌٴجټض نصجبؾ ثټصفٽٌپ "إن نفٍ 

مجًز ِدپ  ٌثؿ ـٌ ٩ًجنٍن من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ًٌفصجؼٍن إٗض مّج٨ور إنّجنٌز ٨جؼٽز ٔضنٵجى ثًْض

ني ٌ ٌمن خني ىؤَضء، ٰئن مج ًٵٌح من ٨رشر مًُض أټٲ ٔمٚ ًمٌٌن ٍض ثٖضٌـٽز  544ٸّذ ثټ٩ٌٖ، 

صز مز من ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ، ٌِ ٌٰز خجٍْض ٌثٖض٩ٌ ني ٌ ثټعجټعز  أټٲ ٔمٚ  844مًُض

ٍثًا من ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ىثشً". ٌٰز خجټ١ ٌثٖض٩ٌ ٌثخ٩ز  ٽز ثټ  ًمٌٌن ٍض ثٖضـٌ

ٌثٔضنّجنٌز إٗض ثټٌمن خٕور إىث شم ثَضرضثً خجټدنٌز ثټصفصٌز  ٌثًهثس ثْض٬يًز ثټصؽجًًز  ٍٴ٩ض أن شصأظٌ  ٌش

ٍه ٴصجٻ ًثس ثټؽًٍز أٌ ٍض ـجټز ٌؼ ٩ٰيل هثلپ موًنز ثټفوًور،  ٖضٌنجء ثټفوًور من لُضٻ ثٖضًَو من ثټ٭ج

جٌِز خّدذ ثشؽجىجس ثِصريثه ثْضٸعٌ خ١ةجً.  مٕريًر إٗض ثـصمجٻ ٸدري ټًَجهر شوًًؽٌز ٍض أ٩ِجً ثټّٽ٪ ثِْض

ً ؼوثً  ٪ ٍض ثټٌمن، ٰئنً من ثٖضفصمپ أن ًٹٍن أي شوىًٍ ـجهث ٌثً ثټٍٜ ً ټ٩وٿ ثِصٵ ٌث ٌأٜجٰض "ن٥

ٍثًهث س خٕٹپ ٸدري أٌ ٨ٌٴٽصيج خًٍٙر شجمز خّدذ إًٵج٧ ٌمٱجؼةجً، ٌٰمج ټٍ أهَ ثټرصث٧ إٗض شٵٽٌٚ ثټ

ً ىٍ أن مٌنجء ثټفوًور  ثٖضًَو من ثَضرضثً ٍض ثټدنٌز ثټصفصٌز ٖضٌنجء ثټفوًور، أمج ثټٌّنجًًٍ ثْضٸعٌ شٌؼٌفج

ٍٴض ثټيي شَهثه ًٌٰ ثٖض٩جًٷ  ٌټٹن خأهنى ٴوًشً ٍض ثټ يٌ ثټممّز ثٖضٵدٽز،  ٍِٯ ًّصمٌ ٍض ثټ٩مپ ٍض ثْٔض

ٍخٍ ث َء ثټؽن ٌخٍ ټٽمفج٥ٰز".خجټؽ  ټ٭

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس إٗض ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ثټفجه  ٌبٌٌّز ټّ دجح ثټ ٌأًؼ٩ض ثِْض

ٍء ثټص٭يًز معّپ مٕٹٽز ل١رير ٍض ثټٌمن ټٱرتر ٠ًٍٽز،  ثټيي خٽٮ مّصًٍجس معرير ټٽٵٽٶ؛ َضٰصز إٗض أن ِ
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ٌم٪ ىټٺ، ٰئن م٩و ٍء ثټص٭يًز ثٖضَمن )ثټصٵَٿ(،  ًشٱ٪ ٌلج٘ز ِ َثٻ( ث ٍء ثټص٭يًز ثټفجه )ثټي ٻ ثنصٕجً ِ

ٍثس ثټعُضط ثٖضجٌٜز. ٌشً ٍض ثټّن ٌخٽٮ ىً ٍثس ثْضلرير،   ٍض ثټّن

فض نصجبؾ ثټصفٽٌپ: "من خني  ًخ٪ مفج٥ٰجس ىٍ أخني، ش٩َ، ثټفوًور،  55ٌأٌٜ مفج٥ٰز ًمنٌز، ٰئن أ

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه ثټٕجمپ ثټيي ًصؽجٌٍ ٨صدز ثټ١ رضمٍس ش٩جنٍ من ثنصٕجً ِ ٍثًا ثٖضفوهر من ٴدپ ـٌ

ٌثٖضفوهر خـ ٌأٸعٌ؛ ٌٰمج  12من٥مز ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز  ٍء ثټص٭يًز  12خجٖضجبز  مفج٥ٰز ش٩جنٍ من ثنصٕجً ِ

٨ٌنو مّصًٍجس ثټيٕجٔز مجخني  10.9ٌ 14ثټفجه ثټٕجمپ ٨نو مّصًٍجس ثټٕور مجخني   9.9ٌ 2خجٖضجبز 

ٍثيل".  خجٖضجبز ٨٘ض ثټص

ٌمن٥مز ثْضمم ثٖضصفور إٗض ىټٺ ٴجٻ خٌجن مٕرتٷ ٖضن٥مز ثْض  ٌنجمؾ ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ،  ٌخ ًث٨ز )ثټٱجٌ(،  ٌثټَ ٬يًز 

مجٗ  ٍٻ ٨وه ثْٔض ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٨٘ض نّمز منً، إنً م٪ ٌ٘ ٍنٌٌّٲ(، ـٙٽض  ٍټز )ً ټٽ١ٱ

ٌثـپ ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ إٗض  مز" من م ٍثًا" أٌ "ثٍْض ٍثؼيٍن مٌـٽز "ثټ١ مٽٌٍن ٔمٚ،  11ثټيًن ً

ٍثؼً ثټ ٍأ أٍمجس ثټؽ٧ٍ ٍض ثټ٩جټم.ً  ٌمن ـجټٌجً أـو أِ

ٍثؼً  دپ ٸّذ ثټ٩ٌٖ، ًٌ ً مومٌر ٨٘ض ثْضمن ثټ٭يثبٍ ٌِ ًث َث٧ ٍض ثټٌمن آظج  84ٌأٜجٯ ثټدٌجن "شٌٷ ثټن

٪ ثَضٴصٙجهي ٴدپ نٍٕح  ًنز م٪ ثټٍٜ ٍءثً خجٖضٵج ٩جً ثٴصٙجهًجً أٸعٌ ِ خجٖضجبز شٵًٌدجً من ثْضرس ٍض ثټٌمن ٌٜ

َث٧، ٩ًٌصرب ثنمٱجٛ ث ٍثه ثټن ٌثٔضنّجنٌز، ًٌٍجهر أ٩ِجً ثٖض ٍثًهثس ثټصؽجًًز  ٍٻ ثټ ٔضنصجػ ثٖضفيل، ٌإ٨جٴز ٌ٘

ٌمّصًٍجس ثټصمًٍپ ثٖضنمٱٝز نّدٌجً ثٖضٵومز  ٌٰٵوثن ثټولپ،  ٌثنصٕجً ثټد١جټز،  ٍه،  ٍٴ ٌأ٩ِجً ثټ ثټ٭يثبٌز 

دٹجس ث ٌثنيٌجً ثټمومجس ثټ٩جمز ٌٔ ٍٸجَضس ثْضمم ثٖضصفور ثټصٍ شٵوٿ ثٖضّج٨ور ثٔضنّجنٌز،  ْضمجن ثَضؼصمج٨ٍ، ټ

ٍثٻ ثْضمن ثټ٭يثبٍ". ٍثمپ شّجىم ٍض شٌهي أـ  ؼم٩ٌيج ٨

 ٌٌ َث٧ أظ ًث٨ز )ثټٱجٌ( ٍض ثټٌمن، ُ٘ضؿ ثټفجػ ـّن،: "ټٽن ٌثټَ ٌٴجٻ ممعپ من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٓض٬يًز 

ًنز م٪  ٌثٖضجٌٔز خجٖضٵج ًث٨ز، ثنمٱٞ خٕٹپ ٸدري إنصجػ ثٖضفجٌ٘پ  مومٌ ٨٘ض ٸّذ ثټ٩ٌٖ من ثټَ

صؽجخز ثٔضنّجنٌز شٵوًم مّج٨ور مّصًٍجس مج  ٌأٜجٯ: "من ثټرضًٌي ټٽ٭جًز أن شٕمپ ثَِض َث٧".  ٴدپ ثټن

ٌثؿ ٌإنمج أًٝجً ټٽفٱج٣ ٨٘ض ِدپ ٸّذ ثټ٩ٌٖ". ًث٨ٌز ټٌْ ٰٵ٢ ٔضنٵجى ثًْض  ٬يثبٌز ٌٍ

 ٪ ٌثٖضوًٌ ثټٵ١ٌي ټربنجمؾ ثْض٬يًز ثټ٩جٖضٍ ٍض ثټٌمن، ِصٌٱن أنوًٍِن "إن ثټٍٜ من ؼيصً ٴجٻ ثٖضمعپ 

ٌثټص٭يًز شوىًٍ خ ٌثىن ټٓضمن ثټ٭يثبٍ  ٪ ثټ رس٨ز مني شٙج٨و ثټرصث٧ ٴدپ ِنصني".. مٌٝٱجً "ًص١ٽذ ثټٍٜ

ٌمّج٨وثس  ٌمّصوثمز  ٌٸجٌٰز  ٌش٭يًٌز مدجرشر  ٍثًه مجټٌز ٸدرير ټصٵوًم منصؽجس ٬يثبٌز  ٍٰري م ٍض ثټٌمن ش

ٍٻ ٬ري ألٌَ ټٓضٔمجٗ ثټيًن ىم ٍض أمْ ثټفجؼز إټٌيج ټصٱجهي ثَضنََضٳ نفٍ ثٖضؽج٨ز، ٌِٹٍن  ثټٍ٘

٪ ثْضمن  ً ٍض ٜمجن ٨وٿ شوىًٍ ٌٜ ٌثٛ شؽجًًز، ٨جمُضً ـجِمج ثٖضٵٌو ټؽمٌ٪ ثٖضنج٠ٶ، خمج ٍض ىټٺ ْض٬

 ثټ٭يثبٍ ٍض ثټٌمن".

ٍنٌٌّٲ( ٍض ثټٌمن، ثټوٸصًٍر مريًصٹّپ ًًُضنٍ:  ٍټز )ثټٌ ٌٰمج شٵٍٻ ممعٽز من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱ

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه ٍض ٌمن خني  "ن٩جنٍ من أ٨٘ض مّصًٍجس ټّ مٽٌٍن ٠ٱپ  5.5شجًًن ثټٌمن ثټفوًغ، 

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه، ىنجٷ  ٌثټفجه".  ٩ً065جنٍن من ِ ٍء ثټص٭يًز ثټٕوًو  أټٲ ٠ٱپ ٩ًجنٍن من ِ

ٍٰجر  ٌثس ټم١ٌ ثټ ٌثټفجه م٩ٌٛ أٸعٌ خ٩رش م ٍء ثټص٭يًز ثټٕوًو  فض: "ثټ١ٱپ ثټيي ٩ًجنٍ من ِ ٌأٌٜ

ٍٴض ثٖضنجِذ خجٖضٵج ٌخنٱْ ٨مٌو، ٌِٹٍن إىث ټم ًصٽٶ ثټ٩ُضػ ٍض ثټ ًنز م٪ ثټ١ٱپ ثٖضصمص٪ خٙفز ؼٌور 

ٌثټنمٍ ثټٕجمپ ټيم ٍض  ٌثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ شأظريثس ٠ًٍٽز ثْضؼپ ٨٘ض ٘فز ثْض٠ٱجٻ  ټٽرصث٧ ثٖضّصمٌ 

 ثټٌمن".

 ٪ ٪ ثَضٴصٙجهي ٴجټض نصجبؾ شفٽٌپ ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ ٍض ثټٌمن: "ثټٍٜ ٍٻ ثټٍٜ ـٌ

مز؛  18ج نّدصً ثَضٴصٙجهي ٖض ٍأ ممج ٸجن ٨ٽًٌ ٍض ٰرتر مج ٴدپ ثٍْض خجٖضجبز من ثْضرس ٍض ثټٌمن ىٍ ـجټٌجً أِ
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ٌشألٌ  ٍمٌز  ٍنز ثټ٩جمز ثْضمٌ ثټيي أهَ إٗض لٱٞ ٍض ثټنٱٵجس ثټفٹ ٍث ًٌٌؼ٪ ىټٺ خٕٹپ أِجيس إٗض ٨ؽَ ثٖض

ً مني ٔيٌ ِدصمرب  ٌٍٰىج شمجمج ٍمز أٌ ٨وٿ ش ٌشدجس م٤ٍٱٍ ثټفٹ ٌثنيٌجً ن5416م ٥جٿ ثټفمجًز ٿ، 

ًٌَض ثْضمًٌٹى، ٸجن  ٌثنمٱجٛ ٴٌمز ثټًٌجٻ ثټٌمنٍ مٵجخپ ثټو ٍټز من ثټ٩مٽز ثٖضفٽٌز  ٌأٍمز ثټٌّ ثَضؼصمج٨ٌز 

ٍٻ". ٌثټٍ٘ ٍثٌٰ ثټ٭يثء  جً ش  ټُضنيٌجً ثَضٴصٙجهي أظٌو ٨٘ض ثْضمن ثټ٭يثبٍ خؽمٌ٪ أخ٩جهو، ٌلٍٙ٘

ٍنٍ ٌٍض مج ًص٩ٽٶ خجټنٌَؿ ثټّٹجنٍ، أٸوس نصجبؾ ثټصفٽٌپ إنً ـصى ٔي ٌ ًنجًٌ ثٖضجيض، نَؿ أٸعٌ من مٽٌ

خجٖضجبز من ثټنجٍـني هثلٽٌجً  82مفج٥ٰز ًٌٌؼ٪ ىټٺ خٕٹپ أِجيس إٗض ثټرصث٧؛ ٍض ـني أن  51ٔمٚ ٍض 

ن٩جء، مٕريًر إٗض أنً ٍض ٰربثًٌ  ٩ور ٌ٘ ٌأمجنز ثټ٩ج٘مز ٌ٘ ؽز  خّدذ ثټرصث٧ ىم من مفج٥ٰجس ش٩َ ـٌ

 556أټٲ ٌ 00ن إٗض ٨وه إٜجٍض من ثټنجٍـني هثلٽٌجً خٽٮ ثٖضجيض أٔجً ًٌٰٶ ثټ٩مپ ثٖض٩نٍ خفٌٸز ثټّٹج

ٌىٌ خجح خمفج٥ٰز ش٩َ، شٽٌيج مفج٥ٰز ثټفوًور.  ٔمٙجً أ٬ٽديم من موًًٌصٍ ثٖضمج 

ٍثنٌز  ٌر ثټفٌ ٌثټعٌ ًث٨ز  ٪ ثَضٴصٙجهي ثټٹيل ٍض مفج٥ٰز ـرضمٍس خمج ٍض ىټٺ ثټَ ٌأٔجًس إٗض أن ثټٍٜ

ٌثْض٨مجٻ ثټصؽجًًز ثټٙ٭رير، ٔ مجٷ  ٌو ثِْض ٌىٍ مج ٩ًٹْ ـجټز ٌ٘ ٌټم ٥ًُيٌ أي شفّن،   ً ًث يو شوىٍ

ٌنٵٽض ـرضمٍس من ثٖضٌـٽز ثټعجنٌز من  دپ ٸّذ ثټ٩ٌٖ ثټصٍ شنيً خجټم١ٌ  ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ٌِ

ٍنٌٍ   ٿ إٗض ثٖضٌـٽز ثټعجټعز من شٙنٌٲ مجًُ ثٖضجيض.5416ثټصٙنٌٲ ثٖضٌـيل ثٖضصٹجمپ ټٓضمن ثټ٭يثبٍ ٍض ً

 

 فٓعا٤غاص٠ ع٢ً ايعاف١ُ  00

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٍٿ أـوَ ٨رش ٬جًر ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨رص ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خممْ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨نٌٱز من١ٵز ـوًٵز   ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټنيوًن خموًًٌز ثټّد٩ني. ِدصمرب خموًًٌز م٩ني، ٬51ج

ًثس ٨نٌٱز..  ًخ٪ ٬ج ٍثىٌ خموًًٌز خنٍ ثټفجًط خأ ٌثن ٴٙٲ من١ٵز خري  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌمنجٍٻ ثٖض ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ ًثً خجټ٭ز ٍض ثْض  مدٌنج أن ثټٵٙٲ أـوط أرضث

 

 ضق١ بقعز٠غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتف 07

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ثِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس مفج٥ٰز  18ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  10ٌأٌٜ

جٰز إٗض  ٌمج ؼجًٌىج، خجٜٔض  ٢ٌ ًثً ثٖضُـض ٬جًر ٨٘ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ثټصجخ٩ز ٖضوًًٌز ثټ٥جىٌ ممٽٱز أرضث

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖض

ٌآٻ مؽو٧ خموًًٌز خجٴم ٍض  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټّوثه  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ مني ثټٙدجؿ.

 

 طل َتفضق١ يف املداطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٚبٛاصج٘ تغتٗزف َٓا

 شتأ: -[ ثعز 7102/أةريل/10]

ٌخٌز ثِصيوثٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز ثٖضمج  ٍثًؼً ثټف ٌخ ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز ش٩َ.
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ًثس ٨٘ض من١ٵز ًمصپ،  ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٍثًػ ث ٌثن خأٸعٌ من ٌٰمج ٴٙٱض خ  ٘جًٌلجً منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًًٌز. 16ټ٩و

 

 عت غاصات ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠

 [ الحديدة ـ شتأ:7102/أةريل/10]

ًثس ٨٘ض ٨ور موًًٌجس خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ٍض شرصًق ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ثټنمٌٽز  ٌثن  ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٸم ـٌْ، 

 خموًًٌز ثټوًًيمٍ.

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 57

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثًشٹج ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٌثبم ثټد٩ٕز خفٶ ثٖض ح ثټؽ

 ثټؽميًًٍز.

ًر  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ٠ٱُضن ٌؼٌؿ آلٌ ٍض ٬ج ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌثن ثِصيوٰض خري ثټنٌّجنٍ ٍض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز مفج٥ٰز ش٩َ.  ټ١ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵز  13ٌأٌٜ ٌظُضط ٬ج ٌمٌوي،  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

٬ٌجًشني ٨٘ض ثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ثټؽٌ ٍض موًًٌز ٨دْ خمفج٥ٰز ـؽز، 

ًثس ٨٘ض  ٌظُضط ٬ج ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٕجٓ خموًًٌز ٸصجٯ،  ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌآٻ مؽو٧ خموًًٌز خجٴم، ٸمج ٔن ل ٌخنٍ ٌ٘جؿ من١ٵصٍ منوخز   ٢ٌ ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثٖضُـض مْ ٬ج

 خموًًٌز ثټ٥جىٌ.

 

 غاص٠ ع٢ً َب٢ٓ ايقاي١ اجلزٜز٠ مبطاص فٓعا٤ ايزٚيٞ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض مدنى ثټٙجټز ثټؽوًور خم١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل. ٍهي ثْضمًٌٹٍ، ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ث ق مٙوً مفيل ټ ټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر شّددض ٍض أرضثً مجهًز ٍض ثټٙجټز ثټؽوًور ٌأٌٜ

ٌټٌز.  ٖض١جً ٘ن٩جء ثټو

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 34انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/10]

ًثً  ً همج ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ممٽٱج ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز.  ٌث٩ِجً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  11ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌأ ٢ٌ، خنٍ ٌ٘جؿ، مٱٌٳ ىًٌذ ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور،  منج٠ٶ ثٖضُـض

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽٌ خموًًٌز من١ٵصٍ ثټّوثه، آٻ مؽو٧ ٌؼرس ثټٌٴجټز خموًًٌز خجٴم، ٸ مج ٔن لمْ ٬ج

 ٨دْ ٍض مفج٥ٰز ـؽز.



  

 

027 

ـدوان1027العـيوميات 
ٌثټَىجًي  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ًمصپ  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٨رش ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض مٱٌٳ م٧ٍٍ ٍض موًًٌز  ٌظُضط ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  خموًًٌز ثٖضمج، 

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. م٧ٍٍ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  رص

ًثس  ٌظُضط ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ،  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن. ٌثټفمٌ ٍض نؽ ٍٴ٩ٍ ثټ١ٽ٩ز   ٨٘ض م

 

 ايكطاع ايغُهٞ ٜتهبز خغا٥ض بأنجض َٔ ثالث١ ًَٝاصات رٚالص جضا٤ ايعزٚإ

 شتأ: –[ الحديدة 7102/أةريل/01]

ٍثًر ٍٿ مؤشمٌ ٘فٱٍ  ٨ٵوس ٌ مٌ ثټٌ ٌثټيٌةز ثټ٩جمز ټٽمٙجًو ثټّمٹٌز ٍض ثټدفٌ ثْـض ٌر ثټّمٹٌز  ثټعٌ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم. ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و  ـٍٻ مج ش٩ٌٛ ټً ثټٵ١ج٧ ثټّمٹٍ من أرضثً ٌلّجبٌ ؼ

ٌٸٌپ مفج٥ٰز ثټفوًور ىجٔم  َخريي ٌ ٌر ثټّمٹٌز مفمو مفمو ثټ ٌٍض ثٖضؤشمٌ ثټيي ـرضو ًٌٌٍ ثټعٌ

ٍثه٨ٍ شٵًٌٌ مٍؼَ ٨ن ثټ٨َ٩َي ًبٌْ ثټيٌةز ثټ٩جمز ټٽمٙجبو ثټّمٹٌز ٨دو ثټٵجهً ثټ ، ثِص٩ٌٛ 

ٌثٰٶ ثټصجخ٩ز ټٽٵ١ج٧  ٌثٖض ٌثن ټٽدنى  ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجټٵ١ج٧ ثټّمٹٍ ؼ

ٌثټٌٙجهًن.  ثټّمٹٍ 

ًثس ٌ أټٲ  334مٽٌٍن ٌ 110ٌأٔجً إٗض أن إؼمجيل مج شٹدوو ثټٵ١ج٧ ثټّمٹٍ من لّجبٌ خٽٮ ظُضظز مٽٌج

ٌثن إٗض  ، ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټٕيوثء من ثټٌٙجهًن ثټيًن ٠جټيم ٴٙٲ ثټ٩و ًٌَض ٨ٌوه ثټٌٙجهًن  133ه ٔيٌوث 

ٌث مٙجهً هلٽيم   ٌ٘جهث. 668أټٲ ٌ 36ثټيًن ٰٵو

ٌثن  ٍثًح ثټٌٙو ثټصٍ همٌىج ثټ٩و ٍثه٨ٍ أن ٨وه ٴ ق ثټ ني ٌ  540ٌأٌٜ ًخ٩ز مًُض ٍثًح خمّجًر خٽ٭ض أ ٴ

ًٌَض 113 ٌنٙٲ أټٲ ه ٍنني  ٌثن ٍض أرضثً مدجرشر ٨٘ض ثٖضٙوً ثٖض٩ٌ ي ْضٸعٌ من مٽ ، ٸمج شّدذ ثټ٩و

 مٽٌٍن نّمز.

ًخ٩ز آَضٯ ٌ ٍٴٲ أ َثٻ شّددض ٍض ش ٌثٸَ ثٔضن ٴجًح ٨ن ثټ٩مپ  286ٌىٸٌ أن ثټٵٙٲ ثټيي ثِصيوٰض م

ٌثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ ٴوًس لّجبٌىج خـ  ٌموًنز ىخجح   622م٥٩ميج خموًًٌز مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز 

. 114ٽٌٍن ٌم ًٌَض  أټٲ ه

ٌجء ثټدفًٌز من  ٌثْـض ًبٌْ ثټيٌةز ثټ٩جمز ټٽمٙجبو ثټّمٹٌز إٗض أن ٨وه ثٖضٙوًًن ټٓضِمجٷ  ٌأٔجً 

ٍٴٲ أ٨مجټيم لُضٻ ثټ٩جمني ثٖضجٌٜني  ٌثه ثټيًن ش ٌثْضٰ ٍٴٱض رشٸز خجمّٽم  58ثټرشٸجس  مٙوً، ٸمج ش

صيوثٯ ثٖضدجرش ٌثء ثَِض ًث٧ ثټّمٹٍ خٕٹپ شجٿ ؼ صَ ٌثَِض ٍهي،  ټٽصٙوًٌ  ٌثن ثټ٩ّ ټيج من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټصٍ ٸجنض شنصؾ أټٲ ٠ن ِنًٍج من ثِمجٷ ثټؽمربي.

ٌثء ثنمٱجٛ ثٔضنصجػ ثټّمٹٍ أٸعٌ من  ٍٴٲ نٕج٠يج ؼ ٨ٍز مج  24ٌخٽٮ ٨وه ثٖضنٕآس ثټصٍ ش منٕأر مصن

ني ٌ ٌشذ ٨٘ض ىټٺ لّجبٌ خـممّز مًُض ٬ٌريىج ش ٌم٩مپ شفٝري  . 565خني مٙن٪  ًٌَض  أټٲ ه

ٍث ٌثن شّدذ ٍض ٰٵوثن ٌخني ثټ وي ثټ٩جمٽز ْض٨مجټيم، إٜجٰز إٗض شونٍ  625أټٲ ٌ 18ه٨ٍ أن ثټ٩و من ثًْض

پ إٗض ثظنني ٸٌٽٍ  مجٷ ِنًٍج ٨٘ض مّصٍَ ثټؽميًًٍز ـٌغ ٌ٘ ٢ ثِصيُضٷ ثټٱٌه ثټّنٍي من ثِْض مصٍِ

ٌثٿ خنّدز  10ٌنٙٲ خوَض ٨ن   خجٖضجبز. 82ٸٌٽٍ ؼ

ٌثن ٍض إټفجٳ أرضثً خجټ ٭ز خجټدٌةز ثټدفًٌز نصٌؽز ثټٌٙو ثټؽجبٌ شفض ـمجًز ٸمج شّدذ شفجټٲ ثټ٩و

ًٌَض نجىٌٺ ٨ن شٵٌٌم ثْضظٌ ثټدٌةٍ  ٍثيل مٽٌجً ٌلمّني مٽٌٍن ه ٌثن ٴوًس ىيِو ثټمّجبٌ خف ِٱن ثټ٩و

ٍثيل  ، ٌٰمج خٽ٭ض ثټمّجبٌ ٍض ثټدنٌز ثټصفصٌز ثټنجشؽز ٨ن ثِصيوثٯ  804ثټنجشؾ ٨نً خف ًٌَض مٽٌٍن ه

ٌثن ثٖضدجرش ٖضٌنجبٍ مٌوي َثٻ خـ  55ٌثټفٌمز إٜجٰز إٗض  ثټ٩و . 35مٽٌٍن ٌ 13مٌٸَ إن ًٌَض  أټٲ ه
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 غاص٠ َٓٗا فغفٛص١ٜ ٚعٓكٛر١ٜ ع٢ً ذلافظيت حلخ ٚتعظ 30

 شتأ: -[ ثعز 7102/أةريل/01]

ٌش٩َ خجِصموثٿ  ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰصٍ ټفؾ  ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌټٌجً.  ثټٵنجخپ ثٖضفٌمز ه

ٌثن ٔن ٌىٸ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح ٍض  54ٌ مٙوً أمنٍ ټ

ٍهًز. ٨ٌنٵ  مفج٥ٰز ټفؾ مّصمومج ٍض شّ٪ منيج ٴنجخپ ّٰٱًًٍز 

ٌثټَىجًي خموًًٌز ثٖضمج،  ًثس رشٳ ًمصپ  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ شّ٪ ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

 ٍ ًثس ٨٘ض مٱٌٳ م ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټنؽٌدجس ٍض مٱٌٳ ثٖضمج.ٌظُضط ٬ج د٪ ٬ج  ٧ٍ خموًًٌز م٧ٍٍ، ٌِ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح  ٌثن ٔن ٬جًر خجټٵٌح من ؼدپ ثټنجً،  ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍض ش٩َ.

 

 قٓابٌ َط١٦ٝ ع٢ً َزٜضٜيت احل١ُٝ ٚبين َطض

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أةريل/01]

ٌثن ثټ٩ّ ٌخنٍ أټٵى ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِض ٴنجخپ مٌٝةز ٨٘ض موًًٌصٍ ثټفٌمز ثټمجًؼٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

 م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي أټٵى ِض ٴنجخپ ٨٘ض  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثهي ثټفؽٌر خجټفٌمز ثټمجًؼٌز.  من١ٵصٍ ؼدپ ثټرسثًر خدنٍ م١ٌ ٌ

 

 ٢ ذلافظ١ احلزٜز٠إذز٣ عؾض٠ غاص٠ عً

 شتأ: -[ الحديدة 7102/أةريل/01]

ً من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ إـوَ ٨رشر ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور ثِصيوٰض ٨وهث ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضوًًٌجس.

ٌثن ٔن لمْ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

 ٌ ٌثن،  ًثس ٨٘ض ؼًٌَر ٸم  معٽيج ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټفجيل.٬ج

 

 ؽٗزا٤ ٚجضذ٢ بػاصات يطريإ ايعزٚإ ٚققف بأعًر١ صؽاؽ١ ملٓاطل يف فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أةريل/01]

ٽفز ثټٌٔجٔز  ٌٴٙٲ خجِْض ًثس ؼًٍز  ٍث٠نني إظٌ ِٽّٽز ٬ج ٍمجيل ٌؼٌؿ ٨وه من ثٖض ثِصٕيو َضؼت ٘

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.ثِصيوٰض ٨وه من ثٖضوً  ًٌجس ثټفو

ٌهمٌس لمْ  ٍمجټٌج ثِصٕيو  ٘ ً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن َضؼةج ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم  ٌثن ثټ٩ّ ًثس إظٌ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر مني ثټٙدجؿ ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ  10ٌِج

جٰز إٗض شومري منَٻ ٌإ٘جخز ٠ٱٽز خوثلٽً  .خموًًٌز خجٴم، خجٜٔض

ٌه  ٍه ـٌُ ثټفو ٽفز ثټٌٔجٔز ټؽن ً أٌ٘ذ خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز ٍض ٴٙٲ خجِْض ٍث٠نج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ًثٍؿ. ٍهي ٨٘ض من١ٵز ثټفؽٽز خموًًٌز   ثټ٩ّ
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  04ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أةريل/01]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و  ٥ٰجس ثټؽميًًٍز.ثِصمٌس ٬ج

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٍشٌز  ٌأټٵى ٴندٽز ٘ ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪،  ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ،  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ًخ٪ ٬ج ٩٘ور أ

 ٍض موًًٌز ٸصجٯ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، مدٌنجً أن ٌىٸٌ  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثً، ٌٰمج ثِصيوٯ  َثٻ شفٽٌٵً مّصم ٌمج ً ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٠رين ثټ٩و

ج منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًًٌز نٱّيج. ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٌثن خٙ ٌشَٴز ثټ٩و  م

ٍث٠ن ٍض موًًٌز ـٌْ خمفج٥ٰز ثټفوًور.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر م٨ًَز م  ٠ريثن ثټ٩و

 

 تٛافٌ ايكقف اجلٟٛ ٚايقاصٚخٞ ع٢ً ذلافظ١ فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أةريل/00]

ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٍٿ ٴٙٱً ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 خموًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور .

ق مٙو ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ً أمنٍ خ٩ٙور ټ

ٍث٠نني  ًثً ٸدرير خممصٽٹجس ثٖض ٌهًز لٽٱض أرضث ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٔن ظُضط ٬ج

َث٨ًيم.  ٌم

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

. ٌموًًٌجس ألٌَ  ثٖضوًًٌز 

ٍهي  ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ثټفو

ٌممصٽٹجشيم . ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ثِصيوٯ م

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/00]

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج  ًٹٍ ثټٌ

٬ٌجًر  ٌثهي ـدجح  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

 ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ.

ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز  َث٧ً ثٖض ٌم ٌمو٩ٍٰ ٨٘ض منجٍٻ  ٌثن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌشَٴز ثټ٩و ٸمج ٔن م

ٌثؿ.  خرص

 

 ٚإ ميٓع ثالث بٛاخض ذل١ًُ باملٛار ايػشا١ٝ٥ َٔ ايزخٍٛ إىل املٝاٙ اإلق١ًُٝٝؼايف ايعز

 شتأ: -[ الحديدة 7102/أةريل/00]

ٍثه ثټ٭يثبٌز من هلٍٻ ثٖضٌجو ثٔضٴٽٌمٌز. ٍثلٌ مفمٽز خجٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط خ ٌثن ثټ٩ّ  من٪ شفجټٲ ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن شفجټٲ ث ٍ ټ ق مٙوً مُـض ٍثه ٌأٌٜ ٍثلٌ مفمٽز خجٖض ٌثن من٪ ظُضط خ ټ٩و

ٌأؼربىج ٨٘ض ثَضخص٩جه ٨ن مٌنجء ثټفوًور.  ثټ٭يثبٌز من ثټولٍٻ ټٽمٌجو ثٔضٴٽٌمٌز 
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 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ ٚجٝظإ ٚعغري  06انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/00]

ٌثبم ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌثِصيوثٯ ثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ٨وه ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ً خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ 

 من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز .

ًخ٪  ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور. َث٧ً ثٖض ًثس م  ٬ج

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً ٍمٌز ٍض موًًٌز رص ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًِز ـٹ أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثهي ـدجح ٍض ثٖضوًًًٌ ىثشيج. ١ذ خ ُٕ  ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټ

ًشني  ٬ٌج ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ  ٬جًر ٬ٌح من١ٵز ثټنؽٌدز خموًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ.٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح، 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مرش٧ٌ مٌجو خمن١ٵز أنؽٌ ٍض خٌض ن٩م خموًًٌز  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ىموثن.

ٌه ٍض  ٬ٌجًر ٨٘ض ؼدپ ثټو ٌثن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ،  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز مؽج َثن   ٍر ٍض ٨ّري.ؼٌ

 

 األغش١ٜ ايعاملٞ ٜطًل ع١ًُٝ طٛاص٨ جزٜز٠ يف ايُٝٔ يتٛفري ايػشا٤ ملالٜني ع٢ً ؽفا اجملاع١

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أةريل/07]

ًبز ٍض ثټٌمن  ٌ٪ ٨مٽٌجشً ثټ٭يثبٌز ثټ١ج ٍٿ خصٍِ ٌنجمؾ ثْض٬يًز ثټ٩جٖضٍ ثټصجخ٪ ټٓضمم ثٖضصفور أنً ٌِٵ أ٨ٽن خ

ني ٔمٚ ًفصجؼٍن خٕٹپ ٨جؼپ إٗض ثٖضّج٨وثس ثټ٭يثبٌز ٍض ټصٵوًم مّج٨وثس ٬يثبٌز ټنفٍ  ش٩ّز مًُض

مجس ثټ٭يثبٌز ٍض ثټ٩جټم. ٍأ ثٍْض  ٌثـور من أِ

ًبز ثټؽوًور  ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن شٹٽٱز ثټ٩مٽٌز ثټ١ج ق ثټربنجمؾ ٍض خٌجن ٘جهً ٨نً شٽٵصً  ٌأٌٜ

، خمج ًمٹن ثټربنجمؾ م 1.5ثټصٍ شّصمٌ ٨جٿ نفٍ  ًٌَض ٍٰري ثټ٭يثء مٽٌجً ه ن ًٍجهر ثٖضّج٨وثس شوًًؽٌجً ټص

مجٗ ثټيًن ٩ًجنٍن من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ثټٕوًو ٍض ثټٌمن.  خٙٱز ٔيًٌز ټؽمٌ٪ ثْٔض

ٌنجمؾ ثْض٬يًز ثټ٩جٖضٍ من ثټم١ز ثټؽوًور، إٗض شٵوًم مّج٨وثس ٬يثبٌز ٔيًٌز إٗض مج ًٵٌح من  ًٌيوٯ خ

ني ٔمٚ مٙنٱني ٨٘ض أنيم ٩ًجنٍن من ث جٰز إٗض ثټو٨م ِد٩ز مًُض ن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ثټٕوًو، خجٜٔض

ٍء ثټص٭يًز أٌ ٨ُضؼً ټوَ  ً ثٖض٩ٌٜجس  5.5ثټص٭يٌي ٖضن٪ ِ ٌّج٨و ثټربنجمؾ أًٝج مٽٌٍن ٠ٱپ، ٌِ

ٍثمپ خأ٬يًز مصمٙٙز ټصفّني ثټص٭يًز.  ٌثټف

ٍثٻ ثټصٍ ًفصج ٌمجًٍ ٌإٗض أن ًصمٹن ثټربنجمؾ من شأمني ثْضم ؼيج، ٌٴجٻ ثټدٌجن" ٌلُضٻ ٔيٌي أخًٌپ 

ٌټًٍز إٗض  ني ٔمٚ ٍض ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖضّج٨وثس ثټ٭يثبٌز ثټ٩جؼٽز،  ١٩ٌِ6.1ٍ ثټربنجمؾ ثْض مًُض

ٌفٙپ نفٍ  مٽٌٍن ٔمٚ منيم ٨٘ض ـَمز ٬يثبٌز ټصٱجهي ـوٌط مؽج٨ز، لج٘ز ٍض ثٖضفج٥ٰجس  5.2ٌِ

ٌثٖض٩ٌٜز ټم١ٌ ثَضنََضٳ إٗض ثٖضؽج٨ز". ًثً من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ   ثْضٸعٌ شرض

صٌجؼجس ثټ٭يثبٌز  144ربنجمؾ إٗض أن ثٖضّج٨وثس ِصٕمپ ـٙٙجً ٬يثبٌز ٸجمٽز ش٭١ٍ ٌأٔجً ثټ % من ثَـض

ٌثټنّجء ثټيًن ٩ًجنٍن من  جٰز إٗض ثټو٨م ثټص٭يٌي ټٓض٠ٱجٻ  ٌثه ٸپ أرسر ٖضور ٔيٌ، خجٜٔض ټٹپ ٌٰه من أٰ

ٍٰري ِٽز ٬ ٗض ثټصٍ ًصمٹن ٌٰيج ثټربنجمؾ من ش ٌٴجٻ "ىيو ىٍ ثٖضٌر ثٌْض ٍء ثټص٭يًز..  يثبٌز ٸجمٽز لُضٻ ِ

 أٸعٌ من ٨جٿ".
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ٌټًٍز شٕمپ  ٨ٍز ظجنٌز ىثس أ مٽٌٍن ٔمٚ ٌِفٙٽٍن ٨٘ض ـٙٚ  0.5ٌىٸٌ ثټدٌجن أن ظمز مؽم

 % من ثټّٽز ثټ٭يثبٌز ثټٹجمٽز. ٬64يثبٌز ممٱٝز، شٕٹپ 

 ٪ ٌثٖضوًٌ ثټٵ١ٌي خجټٌمن أن ثټٍٜ ٌنجمؾ ثْض٬يًز ثټ٩جٖضٍ  ق ِصٌٱن أنوًٍِن ممعپ خ ٌٍض ىي ثټٙوه أٌٜ

ٌثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ، ٍض ثټ ٍٴز من ثټؽ٧ٍ  ٍه مّصًٍجس ٬ري مّد ٌمن ًٵرتح من نٵ١ز ثَضنيٌجً م٪ ٌؼ

ٌٴجٻ "نفن ٍض  ني من ثټنجُ ثټدٵجء ٨٘ض ٴٌو ثټفٌجر هٌن مّج٨وثس ٬يثبٌز ٨جؼٽز.  ٌټم ٩ًو خئمٹجن ثٖضًُض

ٌثِ٪ ٍض ثټدُضه. ٌٹز ٨٘ض ن١جٳ  ٌثؿ ٌٖضن٪ ـوٌط مؽج٨ز ٌٔ ٌټٹننج ثِضن خفجؼز  ِدجٳ م٪ ثټَمن ٔضنٵجى ثًْض

ٍثًه من أؼپ ثټٵٌجٿ خيټٺ."  مجِز إٗض ثٖض

ٍثًه ٨جؼٽز ټصٽدٌز ثـصٌجؼجس  ٌٍٰ م وه أنوًٍِن "٨ٽٌنج أن ن ني ٔمٚ ٸجٰز ثټيًن ٩ًجنٍن  6.8ٌٔ مًُض

ٍء  ٌثټنّجء ثټيًن ٩ًجنٍن من ِ ني من ثْض٠ٱجٻ  من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ثټٕوًو ٍض ثټٌمن، ُٰٝضً ٨ن ثٖضًُض

 ثټص٭يًز."

مجٗ ٌأ م ثٖضّج٨وثس ټٝمجن مّج٨ور ثْٔض ِّّ ٜجٯ "إٗض أن نٹٍن ٴجهًًن ٨٘ض ثټٵٌجٿ خيټٺ، ٨ٽٌنج أن نٵ

 ثٖض٩ٌٜني خٕٹپ مدجرش ټم١ٌ ثټؽ٧ٍ."

 

 ثالث غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/07]

ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨رص ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٌأ ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌٜ

ٌٴج٨ور ثټوًٽمٍ ثټؽًٍز خموًًٌز خنٍ ثټفجًط.  ٨نٌٱصني م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ١٨جن خموًًٌز ثټّد٩ني.. مدٌنج أن ثټٵٙٲ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز.أـوط أرض ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً ٍض منجٍٻ ثٖض  ث

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات ٚعغري 21ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/07]

ٌثټمج٘ز ٍض  ٌثٖضنٕآس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ممصٽٹجس ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 ً  ًز.٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميٍ

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  54ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، ثِصيوٰض ظُضط منيج من١ٵز ثٖضًَٳ.  منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثن،  ًثس رشٳ موًنز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًش ٨ٍز ٍض ٨ّري.٬ٌج ٌخ ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټ  ني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء، 

ٍشٌصني ٍض  ٌأټٵى ٴندٽصني ٘ ًثس ٨٘ض م١جً ثټفوًور،  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ِمجء موًًٌز ثټٵنجٌٗ خمفج٥ٰز ثټفوًور.
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ايعزٚإ ٚتهًف١ َزصع١ تطضصت خالٍ عاَني َٔ  533َزٜض َهتب تضب١ٝ ايعاف١ُ فٓعا٤ 9 

 تأًٖٝٗا أصبع١ ًَٝاصات صٜاٍ

 شتأ: ريام محمد مخشف -[ صنعاء7102/أةريل/00]

ٌثټص٩ٽٌم خأمجنز ثټ٩ج٘مز مفمو ٨دوهللا ثټٱٝيل إن ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم خجټ٩ج٘مز  ٴجٻ موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز 

 ٍ ٌثن ثټ٩ّ ٌأټفٶ خً لّجبٌ ٰجهـز لُضٻ ٨جمني من ثټ٩و ٌشمًٌذ ٸدريًن  هي ٘ن٩جء ش٩ٌٛ ټصومري 

 ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨٘ض ثټٌمن.

ٌثټمّجبٌ ثټصٍ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٽؽجن ثټٱنٌز ثٖضصمٙٙز ټفرص ثْضرضثً  ق ثټٱٝيل ټ ٌأٌٜ

ٍثيل  ٌموثًُ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ِؽٽض شرضً ـ ٌثټرتخًٍز  ٌثٖضٕجًً٪ ثټص٩ٽٌمٌز   500ټفٵض خجٖضنٕآس 

ٍمٌز ثټدجټٮ ٨و ٌثً ٴٙٲ  344هىج نفٍ موًِز من إؼمجيل موثًُ ٘ن٩جء ثټفٹ ٌثء إِصم موًِز ؼ

ٌثټٌمن لُضٻ ثټ٩جمني ثٖضجٌٜني. ٌثن ٨٘ض ٘ن٩جء   ثټ٩و

َبٌز ـٌغ شصٱجٌس نّذ  ١ز ٌؼ ٌمصٍِ ٌثن ٨٘ض ثٖضوثًُ ثټ٩ج٘مز ٸدرير  ٌأٔجً إٗض أن أرضثً ٴٙٲ ثټ٩و

ٌج ٌشٌمٌم ٌ٘ ٍٴ٪ ثٖضوًِز.. مؤٸوث أن شٹٽٱز إ٨جهر شأىٌپ  نز ـؽم ثټرضً من موًِز إٗض ألٌَ خفّذ م

ًثس ًًجٻ. ًخ٩ز مٽٌج  ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر ًٙپ إٗض أ

ٌثؼصمج٨ٌز ٍض ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم لُضٻ ٨جمني  ٌثن ثټ٭جٔم من أرضثً نٱٌّز  ٌأٜجٯ " إن مج شّددً ثټ٩و

ٌثن ثټربخٌي ٨٘ض ثټفجټز ثټنٱٌّز  ٸجمٽني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ًٱٍٳ ثْضرضثً ثٖضجهًز، ٰٵو أظٌ ثټ٩و

ٌټٌجء ثْضمًٍ ٌأ ٌثټ١ُضح  ٍٰيم ٨ن أخنجبيم من ثٖضمج٠ٌ ثټصٍ شٵ٪ ٨ٽٌيم أظنجء ىىجخيم  ټٽم٩ٽمني  ٌل

ٍثؼوىم ٍض ثٖضوثًُ". ٌش ٍهشيم  ٨ٌ 

َبٌج أٌ ٸٽٌج  346ًيٸٌ أن نفٍ أټٱني ٌ ٍثء ؼ ٌمنٕآس ش٩ٽٌمٌز ش٩ٌٜض لُضٻ ٨جمني ټٽصومري ِ موثًُ 

ٍهي منيج  ٌثن ثټ٩ّ ٌممصٽٲ مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و ٌٜض ش٩ 530خأمجنز ثټ٩ج٘مز 

ٌهمٌس خٕٹپ ٸيل، ٌٰمج شرضًس ثْضلٌَ خٕٹپ ٬ري مدجرش ٍض  ٌثن  ټٽٵٙٲ ثٖضدجرش من ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټصؽم٩جس ثټّٹجنٌز ثټٵًٌدز منيج . ٌجء   ثټٵٙٲ ثټيي شص٩ٌٛ ټً ثْـض

ٌثن  صيوثٯ من ٴدپ ثټ٩و ٌثء ثِٔض ّجس ش٩ٽٌمٌز ؼ ٸمج ش٩ٌٜض ٨وه من ثٖضوثًُ ثْضىٽٌز ټٕضنيٌجً ٸمِؤ

ٌثن ٌأؼربس ٸعري منيج ټٕض  ٌثً ثټ٥ٌٌٯ ثټ٩ٙدز ثټصٍ شمٌ خيج ثټدُضه نصٌؽز ثټ٩و ٬ُضٳ شفض ٠ٌأر إِصم

ٙجًو ثٔضٴصٙجهي ثټؽجبٌ.  ـٌ

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أةريل/00]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙو ًثس ٔمجٻ ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر. ٌثؿ   ٍِٳ رص

ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ.  خرص

 

 

 

 



  

 

032 

ـدوان1027العـيوميات 

 وجنرانزر َٔ احملافظات غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً ع 24انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/00]

ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من  ٍث٠نني ٌ ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثء ثنٱؽجً  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إ٘جخز ٠ٱپ خؽٌٌؿ ل١رير ؼ ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٍهً ٌٴ٧ٍ أرضثً مجهًز ٍض ٴندٽز ٨نٵ ٌثن ٍض م٨ًَصيم خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌ ز أټٵجىج ثټ٩و

ٍهي ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من  ٌثٖضو٩ٍٰ ټٽؽٌٖ ثټ٩ّ ٌثء ثټٵٙٲ ثټٙجًٌلٍ  ٍث٠نني ؼ ممصٽٹجس ثٖض

ٌمندً. ًثٍؿ   موًًٌصٍ 

٬ٌجًر ممجظٽز ٨٘ض من١ٵز ٌثهي شًٍٽٶ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٢ٌ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ثٖضُـض

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٌٌ٘ٱجس خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور. ٌظُضط ٬ج  خموًًٌز ثټ٥جىٌ، 

ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټنجً ٍض موًًٌز ثٖضمج، ٌ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  15ٌأٌٜ

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح. ٌثهي ثَٖضَٽق خموًًٌز رص  موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض 

ن ٍض مفج٥ٰز ـؽز  ًشني ٨٘ض من١ٵز ١٨جن، ٌٔ ٌثن ٔن ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍشٌز ٍض ِمجء من١ٵز ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ. ٌأټٵى ٴندٽز ٘ ٌمٌوي،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ٨رش ٬ج

٬ٌجًر ؼنٍح ثټّوً ٍر،  ٌثن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ْ ٍض ـٌ

ٌثن.  نؽ

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب 00

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز  11ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 مأًح.

ٍهي إِصيوٯ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٬جًر  11خـ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٌثٖضٕؽق خموًًٌز رص ٌثٷ  َٿ ثټ ٍثً ـٌ ٌثٖض١جً ٌٜ ٌثؿ   منج٠ٶ ٍِٳ رص

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌشرضً ٨وه من م ٍث٠ن  ٌثن أِٱٌس ٨ن شومري منَٻ م ًثس ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

ٌثؿ. جًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ َٴز ثټ٩و ٌش ن م ٌٔ 

ٌه ٠ريثن ثټ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح ثٗض ىټٺ، ٨ج ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٩و

ًر. ٌثٖضمو ٍبٌز ٍض ِمجء من١ٵصٍ ثٖضٕؽق   ٌأټٵى ٴنجخپ ٜ

ٍبٌز  ًخ٪ ٴنجخپ ٜ ٌثن أټٵى أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ن ٬جًر خجټٵ ٌثٖضٕؽق ٌٔ ٌثؿ.ٍض ِمجء من١ٵصٍ ثٖضموًر   ٌح من ٍِٳ رص

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 61انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/00]

ًثشً. ٌمٵو ٍمٌز ٍض ـٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثبمً ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٰض ؼدپ  ٌز ټٽ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن مٌـٌ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ َثن ٌأٌٜ ٌه خؽٌ ثټو

ٌخٍ  جٰز إٗض ٔن ثټ١ريثن ثټف ًثس ٨٘ض ثټؽدپ ىثشً. 0خأٸعٌ من ظُضظني ٘جًٌلج خجٜٔض  ٬ج

ٌثن  ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ. 2ٌٍض ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض  ٬ج
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ٍث٠ن  ٍهي ٬جًر ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز، ٌٰمج ثِصٕيو م ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ٍثه ثټ٭يثبٌز ٍض موًًٌز ـٌْ  ٌؼٌؿ ٌثن ثِصيوٰض نجٴٽز مفمٽز خجٖض لمّز آلٌٌن ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

ٌثن أٸعٌ من  ن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز  34خمفج٥ٰز ثټفوًور، ٌٔ

 ش٩َ.

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ايظاٖض ٚباقِ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أةريل/00]

ًثس إِصيوٰض منج٠ٶ مص٩وهر خموًًٌصٍ  ٔن ٠ريثن ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثټ٩و

ٌخجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ثټ٥جىٌ 

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجس ًثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ  ٍث٠نني. آٻ ٘دفجن خموًًٌز خجٴم لٽٱض أرضث  ثٖض

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٍض ٤پ شفٽٌٶ  ٌثن ٔن أًٝجً ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 مٹعٲ ټٽ١ريثن ثٖض٩جهي ٨٘ض أ٬ٽذ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز.

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/00]

ٍٿ ٬جًر ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٨٘ض موًًٌز رص

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ثٖض١جً  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  خرص

ٌثؿ لٽٱض  ٍثًًن منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثټٙ ٍث خجٖضو٩ٌٰز  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٍث٠نني. ٌمنجٍٻ ثٖض َث٧ً  ًث خم  أرضث

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ ٚجٝظإ 41 انجض َٔ

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أةريل/00]

ً شومريثً  ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ممٽٱج ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز.  ٌث٩ِجً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٍٸجټز ثْضندجء ث ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌثن ٔن ٬جًشني رشٳ ٌأٌٜ ټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن، ٌٰمج ٔنض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح ٍض مفج٥ٰز  موًنز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م

 ټفؾ.

ٌثن ٔن  ٬ٌجًر ؼنٍح  34ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز م٧ٍٍ، 

٢ٌ ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح ٍض مفج٥ٰز  ش٩َ، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثٖضُـض

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز  15ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌمٌوي،  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثهي لوَضن ٍض موًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض شدز  ٬ٌجًر ٨٘ض  ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ، 

ٍث َثن.ثټدٽدٽز رشٳ ثټ١  ٻ ٍض ؼٌ
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 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظ١ فعز٠

 شتأ: -[ صعدة  7102/أةريل/00]

ٍث٠نني ٍض ٨ور  ًثس ثِصيوٰض ممصٽٹجس ثٖض ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 منج٠ٶ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

 ً ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ شني ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني  ًثً ٸدرير ٍض منجٍٻ ثٖض ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ، لٽٱض أرضث  ثٖضُـض

ٌآٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ ٘دفجن  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثمن م٪ شفٽٌٶ مٹعٲ مني ثټٙدجؿ.  خجټص

 

 ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً رلتًف  24

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/00]

ً خٽٌ٭ز ٍض  ًث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ممٽٱز أرضث ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ثِصمٌس ٬ج

ٌثټمج٘ز.  ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض   ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز م٧ٍٍ، ثټٹّج ٌشّ٪ ٬ج ًر ٍض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز مفج٥ٰز ش٩َ، 

ًثس ٨٘ض موًًٌز ىخجح ثِصيوٰض إـوثىج ؼنٍح موثًُ ثټ٩مٌي. ٌظُضط ٬ج  ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج، 

ًثُ ثټ٩مٌي، ٌٰمج ٔن  ٍبٌز ٨٘ض مو ٍث ٴنجخپ ٜ ٌثن أ٠ٽٵ ٌشَٴز ثټ٩و ٠ريثن ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ مفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض مٌوي ٌؼمجًٷ ـٌٛ،  ٌثن ِض ٬ج ثټ٩و

 ـؽز.

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم، ٸمج  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض ًثس ٨٘ض من١ٵز خنٍ ٨ًٌٍ،  ٌظُضط ٬ج ٌثء،  من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ  ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټٙٱ

 خموًًٌز ِفجً.

ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ. ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 عبع غاصات ع٢ً ذلافظ١ تعظ

 [ ثعز ـ شتأ:7102/أةريل/02]

ًثس ٨٘ض ٨ور منج٠ٶ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِد٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ٌىٸٌ مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ًمصپ ٍض موًًٌز ثٖضمج، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج.  موًًٌز م٧ٍٍ 

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ ٚجٝظإ 04

 شتأ:  -[ صعدة 7102/أةريل/02]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ًر ٨٘ض منج٠ٶ مص٩وهر خمفج٥ٰز ٩٘ور.٬ج 12ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثهي  ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌهًز.  لٽٲ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو
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ـدوان1027العـيوميات 
ٌهًز لٽٱض  ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم ثټفو ٌثن ٔن أًٝجً ٬ج ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثً خج ٍث٠نني.أرضث َث٧ً ثٖض ٌم  ټ٭ز خممصٽٹجس 

ٌظُضط  ًثس ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ثٗض ىټٺ ىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٍٴ٪ ثټوـٌر ٍض ؼٌ ٬ٌجًر ٨٘ض م ًثس ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور،   ٬ج

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ  احملافظات 22

 شتأ: -[ صنعاء 7102ريل//أة00]

ٌثٖضنٕةجس ثټ٩جمز ٍض ٨وه من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًشني ٨٘ض  ٬جًر ٨٘ض  10ؼدپ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌ م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ، 

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.  منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌصٍ ـٌٛ 

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض  ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثْضمجًر خموًًٌز ٸصجٯ،  ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 موًًٌز ٔوث.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ خجټ٩ ٌر ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًشني ٨٘ض ؼًَ ج٘مز ٘ن٩جء، 

ًشني  ٍر، ٸمج ٔن ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض هًمز ثٖض٩جًًٲ خموًًٌز ٨ٌُّضن مفج٥ٰز ٔد ٌثن ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور،  ٸم

ٌثن. ٌثټرشٰز ٍض نؽ ٍٴ٩ٍ ثټٕدٹز   ٨٘ض م

 

 أيف جضٜح بغبب ايػاصات ٚاحلقاص َٔ قبٌ رٍٚ ايترايف بكٝار٠ ايغعٛر١ٜ 51أيف ؽٗٝز ٚ  02

 شتأ: –صنعاء [ 7102/أةريل/00]

ٍهًز هلٽض ٨جميج  ٍهىج ثټ٩ّ أٔجً شٵًٌٌ ثټٽؽنز ثٖضن٥مز ټٹرس ثټفٙجً أن ثټفمٽز ثټ٩ّٹًٌز ثټصٍ شٵ

ٿ.. مدٌنج أن ثټٌمن ًمٌ خ٥ٌٌٯ إنّجنٌز مأِجًٌز ثن٩ٹّض شد٩جشيج ِٽدج ٨٘ض 5412ثټعجټغ مني مجًُ 

ٍمجس ثټفٌجر ٍث ٩ًٌٍٕن ٍض ـجټز ثن٩وثٿ ٔدً شجٿ ٖضٵ ٌثء. ثٖضونٌني ثټيي أ٘دف ٌثټو ٌثٖضجء   ثٔضنّجنٌز ٸجټ٭يثء 

ٌثټفٙجً من ٴدپ ثټصفجټٲ خٵٌجهر  ًثس  ٌٸٕٲ ثټصٵًٌٌ ثټٙجهً ٍض ٘ن٩جء ٨ن ثټمّجبٌ ثټنجشؽز ٨ن ثټ٭ج

ٍهًز.. مدٌنج أن نفٍ  ٌټٌز خٌنيم أټٱني ٌ 13ثټ٩ّ ٍث٠ن ٴصپ ٸفٌٙٽز أ ٌأټٲ ٌ 268أټٲ م  ٠814ٱپ 

ٌأر ٌإ٘جخز مج َض ًٵپ ٨ن  ٍث٠ن خٌنيم أټ 54إم ٌأټٲ ٌ 320ٱني ٌأټٲ م ٌأر. ٠964ٱپ   أم

ٌثن أهَ إٗض شومري  ٌثء ثټ٩و ٌشومري لمّز آَضٯ  144منَٻ ٌ 044ٌأٜجٯ "إن ثټمّجبٌ ثٖضجهًز ؼ مّؽو 

ٌٸيث شومري  213ٌ نج٨ٌز  ٌم٩يو ٌ 121منٕأر شؽجًًز ٌ٘ ٍه ٌ 313موًِز  ٌٴ مّصٕٱى  514مف١ز 

جٰز إٗض  ٍمٍ ٌلجٗ، خجٜٔض ٌأټٲ ٌ 232ـٹ  ٍمٌز".منٕأر ـٹ 616ٍِٳ شؽجًي 

ًثس ثٖضونٌز ثټصٍ شم شومريىج  َبٍ، ٸمج شم إشُضٯ  10ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثٖض١ج م١جً مونٍ مج خني همجً ٸيل ٌؼ

ٌمٕصپ ٌ 262ٌشومري أټٲ ٌ ًث٨ٍ  ٌٸيث شومري أټٱني ٌ  541ـٵپ ٍ ٍثيش،  ٌم ٌثؼن  َث٧ً ه ٌٽز  211م ٌِ

ٍثنت ٌلٌٌػ أ٬ٽدين ٨ن ؼجىًَز ثټ٩مپ ٌ ٌثن ِصز م َثن مٌجو شجخ٩ز  581نٵپ، ٌٰمج همٌ شفجټٲ ثټ٩و ل

ٌشومري  164ٖضٕجًً٪ ثٖضٌجو ٌ ٌخجء  ٍټو ٸي  ٠ًٌٶ ٌؼرس. 254مف١ز م

جٰز  ٌز شؽجًًز ٸجنض ش٩مپ ٍض مٌنجء ثټفوًور خجٜٔض ٌٴٲ لمّز ل١ٍٟ مُـض ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن ثټصفجټٲ أ

ٍٴٲ   رشٸز ٠ريثن ٸجنض ش٩مپ ٍض م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل. 10إٗض ش
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ـدوان1027العـيوميات 
ٌثء ٸمج ٸٕٲ ثټصٵًٌٌ ٨ن لّجبٌ ثټٵ١ج٧ ث ٍث ؼ ٍٰ ټٙفٍ.. مدٌنج أن مج ًٵجًح ٨ن ش٩ّز آَضٯ مًٌٞ ش

جٰز إٗض ٨ؽَ ٍض  ٨66وٿ شمٹنيم من ثټّٱٌ ٌ ٌم٩ٌٜني ټٽمٍس ثټد١ٍء خجٜٔض أټٲ مًٌٞ خفجؼز ټٽّٱٌ 

پ إٗض  ٌنٱجه  21لومجس ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ ٌ٘ ٌثٛ ثٖضّص٩ٌٙز  02خجٖضجبز  ٌثْضم ٘نٲ من أهًٌز ثټرس٠جن 

ٌ64  ٌ لمّز آَضٯ ـجټز مٌٌٜز خجټٱٕپ ثټٹٽٍي، خفجؼز ټنٙٲ مٽٌٍن ٘نٲ من ثْضهًٌز ثټرضًًٌز 

 ٨مٽٌز ٬ٌّپ ٸٽٍي .

ٌثء ثټفٙجً..  ٌثء نٱجه مّصٽَمجس ثټ٭ٌّپ ؼ ٌثٸَ ٬ٌّپ ٸٽٍي شم إ٬ُضٴيج ؼ ٌٰٵج ټٽصٵًٌٌ ٰئن ِد٩ز م ٌ

ٌثء نٵٚ مفجټٌپ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽٍي ٌ 3مدٌنج أن ٸپ  ٍمٌج من مٌىض ثټٱٕپ ثټٹٽٍي ؼ ٌٰجر ً  544ـجَضس 

ٌمٽٌٍن ٌ أټٲ مًٌٞ أټٲ ـجټز مًٌٞ خجټّٹٌي  544خجټٱٕپ ثټٹٽٍي ميوهٌن خجٖضٍس ثټد١ٍء 

ًخ٩ز آَضٯ ٌ ٌأ ٍټني  ٌثء ثْضنّ ٌثء نٵٚ ه ٠ٱپ مٙجخٍن خجټعُضٌِمٌج َض ًؽوٌن  244ميوهٌن خجٖضٍس ؼ

ٌثء.  ثټو

ٍثه ثَض٬جظٌز إٗض مٌنج ٌثٖض ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز  ٍٻ ثټّٱن ثٖضفمٽز خجټ٭يثء  ء ثټفوًور ٌأٸو ثټصٵًٌٌ أن من٪ ٌ٘

ٍ خنّدز  ٌثؼ٪ نٕجٟ ثٖضٌنجء ثٖضُـض ٌثن أهَ إٗض ش خجٖضجبز، ممج ٜج٨ٲ من شٱجٴم  84من ٴدپ شفجټٲ ثټ٩و

ٌثٔضنّجنٌز من  ٌثټصؽجًًز  ٍثس ثټصفجټٲ ثټٌـُضس ثٖضونٌز  ٌثً من٪ ٴ ج م٪ ثِصم ثټٹجًظز ثٔضنّجنٌز لٍٙ٘

ٍٻ إٗض م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل مني  ٳ ٩ًٌٌٶ نٵپ آَضٯ ثٖضٌىض ٿ ثْضمٌ ثټيي أ٨ج5416أ١ّ٬ْ  19ثټٍ٘

 ٌثټؽٌـى.

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ مثا١ْٝ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عٛم مبزٜض١ٜ ذريإ عح١

 شتأ:  -[ حجة 7102/أةريل/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ًخ٩ز آلًٌن ثټٌ ٍث٠نني ٌؼٌؿ أ ًخ٩ز م ثِصٕيو أ

 ـريثن خفؽز.ثِصيوٯ ٍِٳ ٩ٔدٍ خموًًٌز 

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مّةٍٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټ ٌأٌٜ

ٌٴ١٪ ثټعٽؾ  ٍثؼور ٍض ثټٍّٳ ټدٌ٪ ثٖضٌجو ثټدجًهر  ٌثټعٽؾ ٸجنض مص ثِصيوٯ ٔجـنز ممٙٙز ټٽصربًو 

ًخ٪ ؼعغ مصٱفمز إٗض ٩جٯ ى٨ٌض ټٽٍّٳ ٔضنٵجى أ ٍث٠نني.. مدٌنج أن ٌٰٳ ثِٔض مّصٕٱى ـريثن، ٸمج  ټٽم

ٍث خؽٌٌؿ خجټ٭ز. ٍث٠نني أٌ٘د ًخ٩ز م  نٵٽض أ

ٌٴض ِجخٶ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ٍض  ٌثن ثټ٩ّ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

 ـٌٛ خفؽز.

 

 اعتٗزاف َٓظٍ َٛاطٔ يف َزٜض١ٜ باقِ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أةريل/00]

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠ن ٍض موًًٌز خجٴم ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٬جًر إِصيوٰض منَٻ م ًٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ثټفو

ٍث٠ن ٍض  ٌثن ثِصيوٯ منَٻ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

جٰز إٗض ٬ ٌشٽٲ مفصًٍجشً، خجٜٔض ًر من١ٵز آٻ ثټفمجٴٍ خموًًٌز خجٴم خ٭جًر أهس إٗض شومريو خجټٹجمپ  ج

ٍث٠نني. ًثً خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض  ألٌَ إِصيوٰض من١ٵز ثٖضٙجـٲ لٽٱض أرضث

ٍهي خجټٌٔجٔجس  ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ثټفو

جًر إٗض ـوٌط إ٘جخجس. ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز هٌن ثٔٔض ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ثِصيوٯ م



 

 

038 

ـدوان1027العـيوميات 
 كضاَٝؿ يف َأصبغاصتإ ع٢ً َزٜضٜيت فضٚاح ٚذضٜب اي

 شتأ: -[ مأرب 7102/أةريل/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز مأًح. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

َث٧ً ثٖض ًثً خم ٌثمٌٖ، لٽٱصج أرضث ٌممصٽٹجشيم.٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ٍث٠نني 

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات تعظ ٚفعز٠ ٚاحلزٜز٠ 57

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/00]

ٌثټفوًور. ٩ور  ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ش٩َ ٌ٘ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٬جًر  52ن ٔن أٸعٌ من ٌأٌٜ

ٌثٖضٙجـٲ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ ثټَمجؿ   ٨٘ض ؼدپ ثټنجً ٍض ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ، 

ٍث٠نني ثظنني من أىجيل ٴًٌز ثټّٽمجس  ٌثن هىْ م ٌشَٴز ثټ٩و ً ٖض ً شجخ٩ج ً ٨ّٹًٌج ٌخني ثٖضٙوً أن ٠ٵمج

ٌٰجشيمج ٨٘ض ث  ټٱًٍ.خموًًٌز ثټفَٿ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ممج أهَ إٗض 

ًر ؼنٍح موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٌثن ٔن ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ عت١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓظٍ مبزٜض١ٜ املتٕٛ باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/أةريل/71]

ٌثن ثټ ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض منَٻ ثِصٕيو ظُضظز م ٩ّ

ٍث٠ن خمن١ٵز ثټٱٌٞ خموًًٌز ثٖضصٍن خجټؽٍٯ.  م

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثه أرسشً ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن. ٍث٠ن مفّن ٌٔفجن، مج أهَ إٗض إِصٕيجهو ٌإظنني من أٰ  ثٖض

 

 َٛاطٔ مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصباعتٗزاف َٓظٍ 

 شتأ : -[ مأرب 7102/أةريل/71]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍث٠ن خموًًٌز رص ٍٿ ٬جًر ٨٘ض منَٻ م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ؽيمٍ مج أهَ إٗض شومريو ٸٽٌج.٨دوهللا ٘جټق ثټٙجټفٍ ثټ

ٌثؿ. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  56

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/71]

ٌثٖضنٕ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز  ٌثن ثټ٩ّ ةجس ثټ٩جمز ٍض ٨وه من ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٍث٠نجً ثِصٕيو ٌؼٌؿ آلٌ ٍض ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم مفج٥ٰز ٩٘ور.  م٨ًَز أـو ثٖض
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 ٌ ؾ خموً ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز مٍٔ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًز ثټمٍلز ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌظُضط ٬ج ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ،   ٌظمجنٍ ٬ج

ٌمٌوي خمفج٥ٰز  13ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩ُجهي ٔن  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌصٍ ـٌٛ 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ـؽز، 

 

 ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصبقٓب١ً عٓكٛر١ٜ ع٢ً َزٜض١ٜ 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/70]

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز  ٍهًز ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٍٿ ٴندٽز ٨نٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ أټٵى ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٌټٌج  ٍهًز مفٌمز ه ٌثن ثټٵى ٴندٽز ٨نٵ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌثٌٜ

 ٌثمٌٖ.٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ

ٌثمٌٖ مج أهَ إٗض شرضً  ٌثټٵ ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خفًٌذ نيم  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً إٗض أن م

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض  م

َثمن م٪  ٌثؿ خجټص ٍهي ثْضمًٌٹٍ خ٭جًشني من١ٵز ثٖضموًر خرص ٌثن ثټ٩ّ ثٗض ىټٺ، ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 شفٽٌٶ مٹعٲ ٍض ِمجء ثٖضوًًٌز.

 

 يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ احملافظاتؽٗزا٤ ٚجضذ٢ يف غاصات 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٨وه من  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ٌؼٌؿ آلٌٌن ٍض ٬ج ثِصٕيو ٨وه من ثٖض

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٍث٠نني ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ظُضظز م ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌؼٌؿ ٨وه   ٌأٌٜ

ٌثن ٨٘ض ؼرس ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز مفج٥ٰز ش٩َ. ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و  آلًٌن خٌنيم أ٠ٱجٻ ؼ

ٌثن ٨٘ض منجٍٻ  ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ إظٌ ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٰٵو ثِصٕيو لمّز ٔيوثء خٌنيم نّجء  ـٌ

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٍض موًًٌز ثٖضصٍن مفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًٹٍ ظُضط ٬جًس ثٖض

 ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم، ٌٰمج ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٌٍض ٩٘وو ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي مفج٥ٰز ـؽز. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ظُضط ٬ج

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر رشٳ ٸيدٍح مف ٌثن ثټ٩ّ ًشني ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ج٥ٰز ټفؾ، 

ٍر. ًشني ٍض معٽغ خٌفجن خٕد ٬ٌج  ٨٘ض ٴًٌز ثټيؽٌ ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن 

 

 ممج١ً ايْٝٛٝغٝف يف ايُٝٔ 9 َعاْا٠ األطفاٍ ايُٝٓٝني غري َض١ٝ٥ يبك١ٝ ايعامل

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/77]

ٍنٌّٲ ٍض ثټٌمن مريًصٌٕپ ًًُضنٌٍ ٍټز ثټٌ ني  ٴجټض ممعٽز من٥مز ثْضمم ثٖضصفور ټٽ١ٱ "إن م٩جنجر مًُض

ٌبٌز ټدٵٌز ثټ٩جټم".  ثْض٠ٱجٻ ٍض ؼمٌ٪ أنفجء ثټٌمن أ٘دفض ٬ري م
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ٌثټ٩جبُضس  َث٧ ٍض ثټٌمن ٨٘ض ثْض٠ٱجٻ  فض ًًُضنٌٍ ٍض شرصًق نٵٽصً إىث٨ز ثْضمم ثٖضصفور أن شأظري ثټن ٌأٌٜ

مز ثٔضنّجنٌز ثْض  ٌٸجَضس ثْضمم ثٖضصفور خجٍْض ٱصً  ًظٌجً ٰٵو أهَ إٗض شأؼٌؾ مج ٌ٘ ٸرب ٍض ثټ٩جټم ـٌغ أٜفى ٸج

ني ٔمٚ ٨٘ض ـجٰز ثٖضؽج٨ز. 6.8ًٍؼو   مًُض

ٌأن م٩جنجر  ٌٴجټض "ن٩صٵو أن أٍمز ثټٌمن أ٘دفض ميمٽز  ٱض ـجټز ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن خجټٌىٌدز،  ٌٌ٘

ًظٍ. ٌثْض٠ٱجٻ ٸج ٌبٌز ټدٵٌز ثټ٩جټم"، مؤٸور أن أظٌ ثټرصث٧ ٨٘ض ثْضرس  ني ثْض٠ٱجٻ خجشض ٬ري م  مًُض

ٍنٌّ ٍٴجًز ٌأٜجٰض ممعٽز ثټٌ ٌثٛ ًمٹن ثټ ٍشٍن من أم ٌٲ ٍض ثټٌمن "ټيټٺ ٰئن ثټٹعري من ثْض٠ٱجٻ ًم

ٍء ثټص٭يًز  ٍثٴ٪ ټوًنج ٨وه ٸدري من ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ٩ًجنٍن من ِ ٌثټٵنجخپ ٌٍض ثټ منيج أٸعٌ من ثټٌ٘جٗ 

ٌثىن ٌ 5.5ـٌغ ټوًنج  ٍٴض ثټ ٍء ثټص٭يًز ٍض ثټ  أټٱج منيم ٩ًجنٍن 064مٽٌٍن ٠ٱپ ٍض ثټدُضه ٩ًجنٍن من ِ

٪ ٍض ىيو ثټٽف٥ز ًىٌذ ـٵج" . ٌثټٍلٌم ٰجټٍٜ ٍء ثټص٭يًز ثټفجه   من ِ

ٍنٌّٲ شّص٩و ټٽصٍؼً إٗض ؼنٌٲ ټٽمٕجًٸز ٍض ثٖضؤشمٌ ًٌٰ٪ ثٖضّصٍَ ثټيي ٩ٌِٵو ثټعُضظجء  ًيٸٌ أن ثټٌ

ٌثؿ ٍض ثټٌمن. ني ثًْض ًبز ٔضنٵجى مًُض ٍٰري ثٔض٬جظز ثټ١ج  ثٖضٵدپ خ٭ٌٛ ؼم٪ ثټصرب٨جس ټص

 

 َٛاطٓني يف غاصتني اعتٗزفتا َٓظاًل يف َزٜض١ٜ فضٚاح اعتؾٗار ٚإفاب١ أصبع١

 [ مأرب ـ شتأ:7102/أةريل/77]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ؼ ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن خٌنيم نّجء  ٍث٠ن  ثِصٕيو م

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  ثِصيوٰصج منََضً ٍض موًًٌز رص

ٌثؿ م٨ٌٍ ثټ٩جمٌي ٍض شرص  ق موًٌ ٨جٿ موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ٌأٌٜ ًق ټ

ٌثح، ٍض من١ٵز ثټٌٝٶ خجٖضوًًٌز، مج أهَ إٗض إ٘جخز ٠ٱپ  ٍث٠ن مفمو أـمو ٬ ٌثن ثِصيوٯ منَٻ ثٖض ثټ٩و

ٌأشني خؽٌٌؿ.  ٌثم

ٍث٠ن مفمو  ٌه ثِصيوثٯ ثٖض٩ّٱني خ٭جًر ظجنٌز أِٱٌس ٨ن ثِصٕيجه ثٖض ٌثن ٨ج ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثـرتث ٍث٠نني ثٖضؽجًٌر.٨يل ثټ١ًٍپ  ًثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖض ًشني أـوظصج أرضث  ٳ ٌِجًر، َضٰصجً إٗض أن ثټ٭ج

ٌثؿ. ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ثٗض ىټٺ، ٨ج

ًشني ٨٘ض من١ٵصٍ  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.ثٖض١ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضموًر خرص ٌخ٩ٌز  ٌثټ  ً 

 

 َٛاطًٓا جضا٤ غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ صاطح يف فعز٠ 00إفاب١ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/أةريل/77]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٌأ٠ٱجٻ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ً خٌنيم نّجء  ٍث٠نج أٌ٘ذ أـو ٨رش م

 ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ق مٙو ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ًثٍؿ، مج أهَ إٗض إ٘جخز  ٌأ٠ٱجٻ. 11ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ٍث٠نجً خٌنيم نّجء   م

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثْضؼجرش خموًًٌز ٸصجٯ.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و
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 ايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظاتغاص٠ يطريإ ؼ 08

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/أةريل/77]

ٌثِصيوثٯ ممصٽٹجشً ٍض  ٌثبم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍث٠ن ٌأٌٜ ٌجًر م

ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح.   خجټٵٌح من من١ٵز مفپ خن ـًَن خموًًٌز رص

ًر  ٬ٌج ٌثن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټَىجًي ٌؼدپ ثټنجً ٍض موًًٌز ثٖضمج،  ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٨ٌٍز. ٌثټ ٌٴٌح مٱٌٴٍ م٧ٍٍ  ٌثٍض  ًثس ٨٘ض ٴًٌز ثټ٭  ٨٘ض ثټٹّجًر ٍض ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، ٌلمْ ٬ج

ًثس ٌأٔجً ث ض ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء، ٌِ ٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح  ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ، 

 ٍض مفج٥ٰز ټفؾ.

 

املٓتٗهني حلكٛم  تكضٜض رٚي9ٞ ع٢ً األَِ املترز٠ إرصاد ايترايف بكٝار٠ ايغعٛر١ٜ ضُٔ قا١ُ٥

 األطفاٍ يف ايُٝٔ

 شتأ: –[ صنعاء 7102/أةريل/70]

ٍټز، ثْضمم  ٌىٌةز إنٵجى ثټ١ٱ َث٧ ثٖضّٽق  ٌثټن ٌشٖ ټٌّض " ثٖض٩نٍ خجْض٠ٱجٻ  ه٨ج ثټصفجټٲ ثټ٩جٖضٍ " ٌ

ٍټني ٨ن ثَضنصيجٸجس  ٍهًز ٨٘ض ثټٌمن ٜمن ٴجبمز ثٖضّة ًثػ ثټصفجټٲ ثټ٩ّٹٌي خٵٌجهر ثټ٩ّ ثٖضصفور إٗض إه

َث٨جس. ثټؽٌّمز  خفٶ ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټن

ٌٸجټز  ٍټز شٽٵض  ٌىٌةز إنٵجى ثټ١ٱ َث٧ ثٖضّٽق  ٌثټن ٌشٖ ټٌّض" ثٖض٩نٌز خجْض٠ٱجٻ  ٌٴجٻ شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن "ٌ

ٍهًز ٍض ثټٌمن ٜمن  ًثػ ثټصفجټٲ ثټ٩ّٹٌي خٵٌجهر ثټ٩ّ ثْضندجء ثټٌمنٌز "ِدأ" نّمز منً: "إنً ًؽذ إه

ٌشٹدني َضنصيجٸجس ټفٵٍٳ ثټ١ٱپ، خّدذ شنٱٌي ىؽمجس  ثټٵجبمز ثټّنًٍز ټٓضمم ثٖضصفور ثټمج٘ز خجټؽنجر ثٖض

٨ٌجمٽني خجٖضؽجٻ ثټ١دٍ" . ٌثٰٶ ٠دٌز   مصٹًٌر ٨٘ض م

ًثػ ثټصفجټٲ ټٱرتر ٴٙرير  ق ثټصٵًٌٌ أن ثْضمني ثټ٩جٿ ثټّجخٶ ټٓضمم ثٖضصفور خجن ٸٍ مٍن ٴجٿ خئه ٌأٌٜ

ٌم5416ّثټ٩جٿ ثٖضجيض  ٌميجؼمز موثًُ  ٌثء ٴصپ ثْض٠ٱجٻ  صٕٱٌجس ٍض ثټٌمن، ظم أخ٩وو ٿ ٨٘ض ثټٵجبمز ؼ

ٍهًز.  ٨ن ثټٵجبمز إظٌ ٜ٭ٍٟ من ثټ٩ّ

ٍهًز إٗض  ٍهو ثټ٩ّ ًثػ ثټصفجټٲ ثټيي شٵ ٍشريًْ خئه ٍنٌٍ ؼ ٠ٌجټذ ثټصٵًٌٌ ثْضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور أن١

ٍټز ٍض  ٍټني ٨ن ثَضنصيجٸجس ثټؽٌّمز ټفٵٍٳ ثټ١ٱپ ٍض شٵًٌٌ ثْضمم ثٖضصفور ثٖض٩نٍ خجټ١ٱ ٴجبمز ثٖضّة

يٌ ثٖضٵدٽز.ثټرصث٨جس   ټييث ثټ٩جٿ ثټيي ٌِٙوً لُضٻ ثْٔض

٨ٌجمٽني خجٖضؽجٻ ثټ١دٍ ٨٘ض موثً  ٍظٌٶ ِٽّٽز من ثټيؽمجس ثټٵجشٽز ٨٘ض مّصٕٱٌجس  ٌأٸو ثټصٵًٌٌ أنً شم ش

ٌشومريىج، ٌٍض شوىًٍ ثټفجټز ثټٙفٌز  ٌثٰٶ ثټ١دٌز ثټٌمنٌز  ثټ٩جمني ثٖضجٌٜني أِيمض ٍض ثٔضرضثً خجٖض

ٌثٰٶ ثټ١دٌز ٍض ثټٌمن.ټٓض٠ٱجٻ إى ش٩مپ ثِضن أٴپ م  ن نٙٲ ثٖض

ٌثٖض٩وثس، خّدذ ثټفٙجً  ًث ـجهث ٍض ثْضهًٌز  ٍثؼً ٴٍٙ ز ش ٍثټض مٱصـٍ ٌأٔجً إٗض أن ثٖضّصٕٱٌجس ثټصٍ مج 

ٌبٌيس ٍض ثټفوًور، ثټيي ًمعپ رشًجن ـٌجر ثټٌمن  ثټدفٌي ثټٵجبم من ٴدپ ثټصفجټٲ ٨٘ض مٌنجء ثټٌمن ثټ

جٌِز. ٌثٔضموثهثس ثِْض  ثټمجٗ خجټ٭يثء 
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ٌثټوٌٻ ثْضلٌَ ثْض٨ٝجء ٍض ثْضمم ثٖضصفور، ٨٘ض ثټٱًٍ، شٵوًم ٌأٌىص جس ثٖضصفور  ًٍَض ٍٴٲ ثټ  ثټصٵًٌٌ خأن ش

ًشٹجح ثنصيجٸجس  ٽفز ټٽصفجټٲ ـٌعمج ٤يٌ ثـصمجٻ ثِصموثميج ٍض ىؽمجس ٜو مّصٕٱٌجس ٌٍض ث ثِْض

 ألٌَ.

ٍنج٬جن : "َض ًمٹن ټٓضمني ثټ٩جٿ ٌشٖ ټٌّض" ٸًٌّصني م ټٓضمم ثٖضصفور أن  ٌٴجټض منّٵز ثټدفٍط ٍض "ٌ

ٍهًز ٨٘ض ىؽمجشً ثٖضصٹًٌر ٨٘ض  ٍهًز، إنمج ٨ٽًٌ مفجِدز ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټ٩ّ ًمٝ٪ ټٝ٭ٍٟ ثټ٩ّ

ٌش٩ٌٛ ٴوًر ثْض٠ٱجٻ ٨٘ض  ٌثټ٩جمٽني ثټ١دٌني، ىيو ثټيؽمجس شؤهي إٗض إ٬ُضٳ ثٖضّصٕٱٌجس  ٌثٰٶ ثټ١دٌز  ثٖض

." ٌثٖضٌٛ جخز  ٌشًَو من م٩وَضس ثٔ٘ض  شفٌٙپ ثټ٩ُضػ ټٽم١ٌ ، 

ٌثنض خًٌصٕجًه : "٨٘ض موثً من  ٍټز ٍض ثټٌمن ٬ ؼجندً ٴجٻ ثټٵجبم خأ٨مجٻ موًٌ مٹصذ ىٌةز إنٵجى ثټ١ٱ

ٛ ثْض٠ٱجٻ ثټيًن  ٌثٖضوثًُ شّج٨و ٌٰٴنج ٨٘ض ثًْض ٌثټدٌٍس  ًثـض ثټٵنجخپ شيٍي ٨٘ض ثٖضّصٕٱٌجس  ٨جمني 

ً إٗض إُ٘ضؿ ثټفٝجنجس ٌىٍ شو٨م ثٖضّصٕٱٌجس ثٖض١ٌٝر ـجټٌج  ً ٌنٱٌّج  ً ٍث خونٌج ثٖضصٙو٨ز خرش٢ً  أٌ٘د

ٶ " .  َ٘ض

ٌثټصفجټٲ خٵٌجهر  ٌٌٰجس ٬ري رضًًٌز ټٓض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن،  ٌټٌز  ً مّؤ ٌثٯ ؼم٩ٌج ٌأٜجٯ : "شصفمپ ثْض٠

ٍټني ٨ن ىيو ثْض٨مجٻ". ٌثٯ. َضخو من مفجِدز ثٖضّة ٍهًز من خني ىيو ثْض٠  ثټ٩ّ

َث٧ ثٖضّٽق ىٍ شفجټٲ ٨جٖض ٌثټن ٌشٖ ټٌّض" ثٖض٩نٌز خجْض٠ٱجٻ   –مٵٌو نًًٌٍٍٷ  –ٍ ؼوًٌ خجټيٸٌ أن "ٌ

ٍٴيم، ٌٰمج ش١٩ٍ ىٌةز إنٵجى  ٌٸٱجټز ـٵ َث٨جس ثٖضّٽفز  ٩ًّى ٔضنيجء ثَضنصيجٸجس ٜو ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټن

ٌثټفمجًز من ثْضىَ. ٌٌٰ٘ز ټٽص٩ٽم  ٍټز ثْض٠ٱجٻ ٍض ٔصى أنفجء ثټ٩جټم خوثًز ٘فٌز،   ثټ١ٱ

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أةريل/70]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر موًًٌز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  ِنفجن، لٽٱض أرضثً خٽٌ٭ز خجٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز 

 

 ١ٜ فضٚاح مبأصبغاصتإ ع٢ً َزٜض

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/70]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌخ٩ٌز  ٌثټ ٌثؿ  ٍٳ رص ٍهي ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ ثٖض١جً ٌِ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌث٘پ م ٸمج 

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض ٌثهي ن٧ٍ ممٽٱز أرضث ٌ 

 

 َٛاطٓني بِٝٓٗ اَضأ٠ بػاصتني يطريإ ايعزٚإ مبٓطك١ اجملؿ بتعظاعتؾٗار أصبع١ 

 شتأ: –[ ثعز 7102/أةريل/70]

ٍٿ، ٨٘ض من١ٵز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأر ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خٌنيم ثم ًخ٩ز م ثِصٕيو أ

 ثٖضؽٖ خموًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًشني ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج منٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأر. ٍث٠نني خٌنيم ثم ًخ٩ز م  ٌِجًشني ٍض من١ٵز ثٖضؽٖ خموًًٌز م٧ٍٍ، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أ
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 مثإ غاصات ع٢ً ذلافظ١ سَاص

 شتأ: -[ ذمار7102/أةريل/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً م ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز ٴج٧ ثټفٵپ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و فيل ټ

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً  ًث مجهًز ٍض م ًثس، ممٽٱز أرضث ًثن آنْ خعمجن ٬ج  خموًًٌز ٍٜ

 

 مثإ غاصات ع٢ً ذلافظ١ فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أةريل/70]

ًث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظمجن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  س ٨٘ض منج٠ٶ مص٩وهر ٍض موًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثن خموًًٌز ـٌوثن. ٬ٌجًشني ٨٘ض ثټ٩ٵدز ٍض من١ٵز م َثټز خموًًٌز ثټ٥جىٌ،   ثٖضن

ًثس ٨٘ض موً ٌثټدجـز ٍض ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ منوخز  ًٌز ٔوث، 

 موًًٌز خجٴم.

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 55انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/70]

ٌممصٽٹجشيم  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّصيوٰز ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثً ٬ج أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ثِصم

 فج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.ٍض ٨وه من م

ٌثن ثِصيوٯ ٌِجًر ٍض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ً أن  ٍث٠نني، مدٌنج ٍث٨ٌٍز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ممج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ِد٩ز م ثټٙنمز خموًًٌز ثټ

ًثس ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج.  ثټ١ريثن ٔن ظُضط ٬ج

ٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز، ٌٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن  ٌشٍ مٌوي ـٌ ًثس ٨٘ض موً ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج  ٠11ريثن ثټ٩و

ًثن خمفج٥ٰز ىمجً.  ٬جًر ٨٘ض من١ٵز خنٍ ًٍِو ٍض موًًٌز ٍٜ

ًشني ٨٘ض  ٬ٌج ٌثټ٩ٕٲ،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټمٽٌٱني خموًًٌز لذ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثٳ ٍض موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ٌثهي ٔ

 

 غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠مخػ 

 شتأ : -[ صعدة 7102/أةريل/70]

ٌثټ١ٌٳ ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثس ثِصيوٰض ممصٽٹجس ثٖض ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمنج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ًث ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ س ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ

ٌهًز. ٌثهي لٽذ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٬ٌجًر ٨٘ض   ٴجًر خموًًٌز مؽَ، 

ًثٍؿ، لٽٱض  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًر. ٍث٠نني ثٖضؽجٌ َث٧ً ثٖض ٌم ًثً ٸدرير ٍض ثټم٢ ثټ٩جٿ   أرضث

 

 



 

 

043 

ـدوان1027العـيوميات 
 افظيت فعز٠ ٚذح١ ٚجٝظإغاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً ذل 55

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/70]

ٌثِصيوثٯ ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٌثبمً خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټمج٘ز ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس.

 ٌ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ًز ٌأٌٜ

ٍشٌز ٨٘ض موًًٌز مندً ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.  مؽَ، ٸمج أټٵى ٴندٽز ٘

ٌثن ٔن  ًشني  18ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

َثن. ٍخز خؽٌ ٍٴ٪ ثٖضّصفوط ٍض ثټم  ٨٘ض م

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ بقعز٠ بايطضب ع٢ً ٜز ذضؼ احلزٚر ايغعٛرٟ

 شتأ:  -عدة [ ص7102/أةريل/70]

ٌه موًًٌز ٴ١جخٌ إـوَ  ٍهي ٍض ـو ٌه ثټ٩ّ ٍٿ ثمْ خجټرضح ٨٘ض ًو ـٌُ ثټفو ٍث٠ن ً ثِصٕيو م

 موًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍثنٍ ٴصپ  ٍث٠ن ؼمجٻ ًفٌى ٴجًو ثټدي ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثٖض ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

 ٌ ٍهي ٨نومج ٸجن ٩ًرب ثټفو ٌه ثټ٩ّ ًثيض ثټٌمنٌز.خجټرضح ٨٘ض ًو ـٌُ ثټفو ٍهًز خجشؽجو ثْض  ه ثټ٩ّ

 ً جخز نصٌؽز ش٩ٌٜ ً آلٌ ًو٨ى أـمو ٨دو هللا ؼربثن ثټٵيٌي ش٩ٌٛ ټٕ٘ض ٍث٠نج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن م

ٍهي ثِصيوٰض ٌِجًشً مدجرشر ٍض من١ٵز ثټٌٴٍ  ٌه ثټ٩ّ جٔز ټفٌُ ثټفو ٽفز ثټٌٔ ٔض٠ُضٳ نجً من ثِْض

 خموًًٌز مندً.

 

ذاي١ قتٌ َتعُز يإلعالَٝني َٔ قبٌ  51اْتٗانا َٓٗا  022ض َٔ اؼار اإلعالَٝني ايُٝٓٝني9 أنج

 ايعزٚإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أةريل/70]

ثنصيجٸج  133ٸٕٲ شٵًٌٌ ثټٌ٘و ثټّنٍي ثټعجنٍ ثټٙجهً ٨ن إشفجه ثٔض٨ُضمٌني ثټٌمنٌني ٨ن أٸعٌ من 

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټٙفٱٌني ثټٌمنٌني من ٴدپ ثټ٩و  مًٌٹٍ.مص٩موثً ش٩ٌٛ ټً ثٔض٨ُضمٌني 

ٌأٔجً ثَضشفجه ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵو خمٵٌ ثَضشفجه ٍض ٘ن٩جء إٗض أن من شٽٺ ثَضنصيجٸجس ثټصٍ ً٘وىج 

ًثس ٠ريثن  64ثټصٵًٌٌ، أٸعٌ من  ٌثء ٬ج ـجټز ٴصپ مص٩مو ش٩ٌٛ ټيج ٘فٱٌني ٌإ٨ُضمٌني ًمنٌني ؼ

ٌثن.  شفجټٲ ثټ٩و

ق ثټصٵًٌٌ أن خني شٽٺ ثَضنصيجٸجس ؼٌؿ  ـجټز شومري منٕآس  15آلًٌن، ٌ ٘فٱٌني ٌإ٨ُضمٌني 9ٌأٌٜ

ٍثس ٌإىث٨جس  1إ٨ُضمٌز، ٌ ٌٴن ٍثٴ٪  ًخ٪ ـجَضس ثنصيجٷ ثِصنّجك ٖض ٌأ ـجَضس إًٵجٯ خغ ٨رب ٨ٌح ِجس، 

ٌٸيث  ٌشَٴصً،  ٌم ٌثن  َبٍ ٨٘ض ثټنجًپ ِجس، ٌ 8مفٽٌز من ٴدُض شفجټٲ ثټ٩و ـجټز  58ـجَضس ـؽذ ؼ

ٍشٌٍح، ٌلمّز إ٬ُضٳ ـّجخجس ٔيرير ٨٘ض ٌّٰ  دٍٷ.ـؽذ ٨٘ض ٴنجر ً

ًبٌْ إشفجه ثٔض٨ُضمٌني ثټٌمنٌني ٨دو هللا ٨يل ٘ربي أن ثٔضشفجه ٥ٌِپ ًّصٵدپ  ٌٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ أٸو 

ّجس إ٨ُضمٌني ٠ٌنٌز ـصى نيجًز  ٌمِؤ فٱٌني  ثټدُض٬جس ـٍٻ ثَضنصيجٸجس ثټصٍ ش٩ٌٛ ټيج إ٨ُضمٌني ٌ٘

ٌىټٺ من أؼپ إٜجٰصيج إٗض ثټصٵًٌٌ ثټّنٍي ثټعجنٍ ټٕضشفجه ثټ ٌثبم مجًٍ ثٖضٵدپ  مجٗ خجنصيجٸجس ٌؼ

ّجس  ٌٸيث ثٖضِؤ ٌثټٙفٱٌني ثټ٠ٍنٌني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ٨جمز ثټعجنٍ خفٶ ثٔض٨ُضمٌني  ٌثن ثټ٩ّ ثټ٩و

ٌثن.  ثٔض٨ُضمٌز ثټ٠ٍنٌز ثٖضنجىٝز ټٽ٩و
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ٌثن شؽجو ثَض٨ُضٿ  ٌثبم ثټ٩و ٌثٜج ټٽّمجس ثټ٩جمز ثټصٍ ثشّمض خيج ؼ ثټصٵًٌٌ شنجٌٻ ٍض مّصيٽً ثِص٩

ٌمنصّدًٌ ټٽ٩جٿ  ٌثن ثټ٠ٍنٍ  ًنز م٪ مؽمپ ثَضنصيجٸجس 5411 -ٿ5416ثټعجنٍ من ثټ٩و ٿ، ٸمج ثؼٌس مٵج

ٻ   ٿ5416 -ٿ5412ټٽ٩جٿ ثٌْض

 ثټصٵًٌٌ ش٧ٍٍ ٨٘ض ٴّمني ثِجٌِني:

 ثَضنصيجٸجس ثٖضدجرشر  -أ

ٌثٖضصمعٽز   ً٘و ثټصٵًٌٌ ثَضنصيجٸجس ثٖضدجرشر 

جخز.  - ٌثَ٘ض ٌثٿ ثټٵصپ   ؼ

ٍثء ثټ٩جبور منيج ثٗض ٘فج - جبپ ثٔض٨ُضمٌز ثټ٠ٍنٌز خفّذ شومري ثٖضدجنٍ ِ ٍٸز ټٽٍِ ٌث٨ُضمٌني ثٌ ثٖضمٽ ٌٰني 

٨ٍيج. ٌٴ ٍثًًن   ش

ٌثټنجًٽّجس - ٌخّجس  جبپ ثَض٨ُضٿ ثټ٠ٍنٌز، ـؽذ ٨وه منيج ٨٘ض ٴمٌي ثټ٩  ـجَضس ثِصنّجك ټٍِ

ٍشٌٍح.  - ٍٴ٪ ً ٍثس ٨٘ض م  ث٬ُضٳ ٘ٱفجس ٨وه من ثټٵن

ٍث٘پ ثَضؼصمج٨ٍ ٌّٰدٍٷ ټنج٠ٵ - ٍثٴ٪ ثټص ٌنج١ٔني ث٨ُضمٌني ث٬ُضٳ ٘ٱفجس ٨٘ض م ٘ٱفز مفمو  –ٍ 

ًبٌْ ثٖضٌٸَ ثٔض٨ُضمٍ ټٽمؤشمٌ ثټ٩ٕدٍ   –٨دو ثټُّضٿ ثټنج٠ٶ خجِم أنٙجً هللا، ٘ٱفز ثـمو ثټفدٌ ي 

 معجٻ.

ؽپ ثټصٵًٌٌ ثِصٕيجه  ٌظٶ ـجَضس ثِصٕيجه ٨وه من ثټَمُضء  24ٌِ ٌخٍ، ٸمج  من منصّدٍ ثَض٨ُضٿ ثټف

ٌثٔض  ٍثًر ثَض٨ُضٿ ٨دو هللا ثٖضؤًو،  ٍٸٌپ ٌ ٌث٘جخز ٨وه من ثٔض٨ُضمٌني ثټٌمنٌني ثظنجء ٸ ٨ُضمٍ ٨٘ض ـنٌٖ، 

 ش٭١ٌصيم ميجميم ثٔض٨ُضمٌز.

 ثَضنصيجٸجس ٬ري ثٖضدجرشر: -ح

جبپ ثَض٨ُضٿ ثټ٠ٍنٌز  ٌثټصٍ أظٌس ٨٘ض أهثء ٌِ َء منً أخٌٍ ثَضنصيجٸجس ٬ري ثٖضدجرشر  شنجٌٻ ثټصٵًٌٌ ٍض ىيث ثټؽ

ٌثن،  ٌثبم ثټ٩و ٌش٭١ٌز ؼ ٌخجء ٍض نٵپ ثټفٵٌٵز ټٽ٩جټم  ٌٴ١٪ ثټٹي ٌثَضنرتنض،  ٌثػ ثَضشٙجَضس  ٸجِصيوثٯ أخ

ٌثټيي نؽم ٨نً ٨وٿ  ٌثټفٙجً، ثټفٙجً  ٌثن  ج٧ ثْضمنٌز ثٖضرتهًز خٱ٩پ ثټ٩و ٌثْضٌٜ ٨ن ثٖضفج٥ٰجس ثټٌمنٌز، 

ّجس ثٔض٨ُضمٌز ٨٘ض ثِصريثه ٴ١٪ ثټ٭ٌجً ټٌٙجنز م٩وثشيج.  ٴوًر ثٖضِؤ

ج٧ ثَضٴصٙجه ٌثټيي ٰجٴم من ثْضٌٜ ٌشدجس  ٍٴٲ رصٯ ثٖض ًز ثټ٩ٙدز ثټصٍ ٩ًٌٕيج ثَض٨ُضمٍ ثټٌمنٍ، ش

ٌټٌز مج ًؽ٩پ ِٱٌىم  ًثس ثټو ٌثن ٴجبمز خ٩وه من ثٔض٨ُضمٌني ثټٌمنٌني َض٨صٵجټيم ٍض ثٖض١ج ٌش٩مٌم ثټ٩و

ٍٰج خجٖضمج٠ٌ.  مفٱ

ٌخٌز ثٖضّجنور ټٽ٩ٕذ ثټٌمنٍ •  جبپ ثَض٨ُضٿ ثټ٩  شٵًٌٌ ثټ٩جٿ ثټعجنٍ ٨ٌٛ ٖضج ش٩ٌٜض ټً ٌِ

ٌخّجس.ٰص٩ٌٜض ٴنجر ثٖضنجً ټٽف - ٨ٌ  ؽذ ٨٘ض ٴمٌي نجًٽّجس 

ٌټيج ټٽؽجنذ  - ٍىج ثن ثټفؽذ شم ٨٘ض لٽٱٌز شنج ٍټ ٌٴجٻ مّة ٌخّجس  ٴنجر ثٖضٌجهًن ثټصٍ ـؽدض ٨٘ض ٴمٌ ٨

ٌثن. ٌثء ثټ٩و  ثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن ؼ

ٌثن ٌؼجءس ٸجټصجيل:•  ٙجبٌجس ټ٩جمني من ثټ٩و  ثټصٵًٌٌ ً٘و ثَـض

 ز ٴصپ مص٩مو ٨٘ض ثْضٴپ.ـجټ 64ـجټز ثنصيجٷ مدجرش ٨٘ض ثْضٴپ منيج  133 -

 ٔيٌوث إ٨ُضمٌج.  64 -

 ؼًٌق ث٨ُضمٍ. 49 -

 ـجَضس ثِصنّجك. 0 -

 ـجَضس شومري منٕةجس.  15 -

ٌخّجس. 1 -  ـجَضس إًٵجٯ خغ ٨٘ض ٴمٌ ٨
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 ـجَضس إًٵجٯ خغ ٨٘ض ٴمٌ نجًٽّجس. 8 -

ٍٷ. 2 -  ـجَضس ث٬ُضٳ ـّجخجس ٔيرير ٨٘ض ٌّٰد

ٌثټصٍ - جبپ ثَض٨ُضٿ. ٨رشثس ثَضنصيجٸجس ٬ري ثٖضدجرشر   شؤظٌ ٨٘ض أهثء ٌِ

ٌجس: -ػ  ثټصٍ٘

ٌټٌز  ٌجشً خجِم ثشفجه ثٔض٨ُضمٌني ثټٌمنٌني ثٗض شٕٹٌپ ټؽنز شفٵٌٶ ه ه٨ج ثټصٵًٌٌ ثټعجنٍ ٍض خٌٌٍ شٍ٘

ٌثَض٨مٌني ٍض ثټٌمن. ٌثن خفٶ ثَض٨ُضٿ  ٌثبم ثټفٌح ثټصٍ ًٌشٹديج شفجټٲ ثټ٩و  مفجًور ټٽن٥ٌ ٍض ؼ

ٌټٌز ثٗض ثَِض غ ٸمج ه٨ج ثٖضن٥مجس ثټو ٌثن ثټصٝٽٌٽٌز، ـٌ ٌثً ٍض مّجنور ثَض٨ُضٿ ثټٌمنٍ ٍض ٌؼً ثټز ثټ٩و صم

ٌثَضنصيجٸجس ثټصٍ ش٩ٌٜض ټيج ټٽصمٹن من ٨ٌٜيج ثمجٿ  ٌثبم  ٍظٌٶ ثټؽ ّجس ثٔض٨ُضمٌز ٨٘ض ش ممصٽٲ ثٖضِؤ

 ثټ٩جټم.

جبپ  ٌثِةٽز ٌِ صجى ٨دوهللا ٘ربي خجټٌه ٨٘ض ثِصٱّجًس  ٌثءر ثټصٵًٌٌ شٱٝپ ثِْض ٨ٌٵذ ثَضنصيجء من ٴ

ٌهو خجن ثټنّمز ثټنيجبٌز ټٽصٵًٌٌ ثټّنٍي ثټعجنٍ ِصٹٍن ؼجىَر خ٩و ثَض  ٌثٸو ٍض مؽمپ ًه ٨ُضٿ ثټٌمنٌز، 

ٍٿ ٌٖضور  جبپ ثَض٨ُضٿ ټٽصٵوٿ ثٗض ثَضشفجه ټصّؽٌپ مج  34ٔيٌ من ثَضن ـٌغ أشجؿ ثَضشفجه مني ثټٌ ٍمج ټٍِ ً

ز ًثؼيج ٜمن ثټصٵًٌٌ ٍض ثٖضيٽز ثٖضمنـٍ ٌثه ٍظٶ   .ش٩ٌٜض ټً من ثنصيجٸجس ټم ش

ٌثبم خفٶ  ٌثټؽ ٍظٌٶ ثَضنصيجٸجس  ٌثټ٩مپ ٨٘ض ثِصٹمجٻ ش ٸمج ٌِؽٌي شٌؼمز ثټصٵًٌٌ ثٗض ظُضط ټ٭جس ٨جٖضٌز، 

ٌټٌز. ٌٰٶ ثٖض٩جًري ثټو ّجس ثٔض٨ُضمٌز ثټٌمنٌز  ٌثٖضِؤ  ثٔض٨ُضمٌني 

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظات اجلٛف ٚتعظ ٚحلخ ٚذح١ 00

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/70]

ٍهي ثْضمًٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثبم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.ٌث٘پ ثټ٩و ًشٹجح ثټؽ  ٹٍ ث

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز ٸٌٓ ٍض  ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ،  ٌظُضط ٬ج ثټ٭ٌپ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، 

 ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 11مفج٥ٰز ټفؾ، ٸمج ٔن 

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ 3

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/72]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  0ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٬ج

 ٘ن٩جء. 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصي ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس  0وٯ خـٌأٌٜ ٬ج

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ٍثه، ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  من١ٵز ثټّ

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜضٜيت فضٚاح ٚذضٜب مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/70]

ٌثمٌٖ خمأًح. ًٌذ ثټٵ ٌثؿ ـٌ ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌصٍ رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ث ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز رص ٌثمٌٖ،   ـًٌذ ثټٵ

ٌثؿ. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م
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 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 53

 شتأ:  - [ صنعاء7102/أةريل/70] 

ًثشً. ٌمٵو ٌثبم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٍض  ًشني ٨٘ض من١ٵز م ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ،  ٬ٌجًر ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس ٍض من١ٵز ثٖضُـض ٨٘ض من١ٵز ثٖضٽٌپ  موًًٌز ـٌوثن، 

 خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټَىجًي ٍض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌ 3ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ٬2ج

٬ٌجًر ٔمجٻ م٩ّٹٌ لجټو خجٖضوًًٌز ىثشيج. ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ،   ٬ج

ٌثن ٔن  ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج 1ٌٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩و ًثس إـوثىن  ٥ٰ3ز ـؽز، ٬ٌج ٬ج

ًث ِضخجً  ٌثټ٩ٕٲ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ٸمج ثِصيوٯ خ٭جًر ـٱج ٍهًز ٨٘ض من١ٵز ٘ربًن خموًًٌز لذ  ٨نٵ

ٌثن ٍض مفج٥ٰز ىمجً.  ثٖضٌجو ٍض ٴًٌز شٱجٜپ خموًًٌز ؼي

 

 مثإ غاصات ع٢ً ذلافظ١ تعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أةريل/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظمجن ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض ٨وه من موًًٌجس مفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٍ ٬ج

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ. ًشني ٨٘ض منَٻ أـو ثٖض ٬ٌج  ثټربؿ ٍض موًًٌز مٵدنز، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض م ًخ٪ ٬ج ٌأ ٍث٨ٌٍز،  ٱٌٳ ثټ

 ىخجح.

 

 مخػ غاصات ٚققف فاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/أةريل/70]

ٌثټٙجًٌلٍ مّصيوٰجً منج٠ٶ  ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

ٌمندً خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًثٍؿ   مصٱٌٴز من موًًٌجس ثټ٥جىٌ ٌ

ًثس ٨٘ض ٌ  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ أٌٜ

ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  أمجٸن مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ، مّصيوٰجً م

ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً، ش٩ٌٜض ټٵٙٲ  ٌمن١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ًثٍؿ،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ موًًٌز 

ٌمو٩ٰ ٌممصٽٹجشيم.٘جًٌلٍ  ٍث٠نني  ٍهي إِصيوٯ منجٍٻ ثٖض ٩ِ ٍ 

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ذلافظات تعظ ٚفعز٠ ٚذح١ ٚاَا١ْ ايعاف١ُ ٚفٓعا٤ 05

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أةريل/70]

ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ِدأ( أن ٠جبٌر من هٌن ٠ٌجً ٔنض ٬جًشني ٍض مف٢ٌ ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 م٩ّٹٌ لجټو ٍض م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.
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ٌثټدٵ٩ز خموًًٌز مندً، ٌٰمج ٔن  ٍهًجً ثِصيوٯ من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ق ثٖضٙوً أن ٴٙٱجً مو٩ٌٰجً ٩ِ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن ِض ٬ج

 مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.ٌ 

٬ٌجًشني ٨٘ض مٱٌٳ ًمجهر  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټٌٙجنز خأمجنز ثټ٩ج٘مز،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

 

 إعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني ٚإفاب١ أصبع١ آخضٜٔ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ايٛاطع١ٝ بتعظ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/أةريل/01]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مٱٌٳ إِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ًخ٩ز آلًٌن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠نجن  م

ٍث٨ٌٍز خمفج٥ٰز ش٩َ.  ثټ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًخ٩ز آلًٌن. ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز أ ٍث٨ٌٍز، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م  ثټ

٬ٌجًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو ٌأٔ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ،  جً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثن خموًًٌز ىخجح خص٩َ. ًثس ٨٘ض من١ٵز ـٍ  خجٖضوًًٌز، ٸمج ٔن لمْ ٬ج

ٍث٨ٌٍز خموًًٌز مٵدنز. ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر مٱٌٳ ثټ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ايكضاَٝؿ غاص٠ ع٢ً قطٝع َٔ األبٌ مبزٜض١ٜ ذضٜب 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/أةريل/01]

ٌثمٌٖ  ٍٿ ٬جًر إِصيوٰض ٴ١ٌ٪ من ثْضخپ خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز مأًح.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴ١ٌ٪ من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثمٌٖ،   مج أهَ إٗض نٱٍٳ ٨وه ٸدري منيج.ثٔضخپ خفًٌذ ثټٵ

ٌثؿ. ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظيت تعظ ٚفٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أةريل/01]

ن٩جء. ًثس مفج٥ٰصٍ ش٩َ ٌ٘ ٍهي ثْضمًٌٹٍ خممْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٨ّٹٌي ټ

٬ٌجًشني خجټٵٌح من م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍثن خموًًٌز ىخجح ٍض مفج٥ٰز ش٩َ،   ـٍ
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ـدوان1027العـيوميات 
 قٓابٌ ض١ٝ٥ٛ ع٢ً َٓطك١ ايظٖاص بتعظ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٌثنً ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨و ٌثن ثټ٩ّ  ٩و

ٍبٌز  ٌثن ثټٵى ٴنجخپ ٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

 ٨٘ض من١ٵز ثټَىجًي ٍض ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ ثالث١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت َظصع١ َٛاطٔ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة  7102/مايى/17]

ٍث٠ن ٍض  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض م٨ًَز م ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ آلٌ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن  ثِصٕيو م

 موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م٨ًَز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن خمن١ٵز مفوًور ٍض موًًٌز خج ٍث٠نني ٌإ٘جخز آلٌ خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز.م  ٴم، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

ٍٿ خٹعجٰز ٍض ِمجء أ٬ٽذ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز. ٌثن ـٽٶ ثټٌ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 25طريإ ؼايف ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/17]

ٌثن ثټ ًثشً ثټيّصريًز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز مج أهَ إٗض إ٘جخز ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٩ّ

ٌثټمج٘ز. ٌشومري ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ٨وه من ثٖض

ًثس ټ١ريثن  ٍث ٍض ٬ج ٍث٠نني أٌ٘د ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ظُضظز م ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌثىور خموًًٌز لوًٌ مف ٌثن ٨٘ض موًنز ثټ ًثس ٨٘ض ثټ٩و ض ٬ج ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ًمصپ، ٌِ ج٥ٰز ش٩َ، 

 ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز ثټيجميل خموًًٌز ثٖضمج.

ٍثن  ٍ ًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټ٩مٌي ـٌ ٬ٌج ٍث٨ٌٍز،  ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ٍض ش٩َ أًٝجً ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ ثټ

ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو، إـوثىج من ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً،  ٌظُضط ٬ج ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز خموًًٌز ىخجح، 

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٴ١دني ٍض موًًٌز نيم، 

ٌثن ٔن  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و َث٧ً  13ٌأٌٜ ٬ٌجًر ٨٘ض إـوَ ثٖض ٌمٌوي،  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ٸمج ٔن لمْ  ٍض ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ ٍض مفج٥ٰز ـؽز، 

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ٬ج

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ٌخجن ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  ؼ
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 غاص٠ عٝاص٠ َٛاطٔ مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/10]

ٌثؿ  ٍثهي ـدجح خموًًٌز رص ٍث٠ن خ ٍٿ ٬جًر إِصيوٰض ٌِجًر م ٍهي ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰز مأًح.

ق  ًر ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠ن ٨يل أـمو ثټٵٙجه مج أهَ إٗض شومريىج.  ثٖض

جًٌلٍ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز  ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ ٌثن ثِصيوٰ َٴز ثټ٩و ٌش ٌثٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن م

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ٌثؿ ممٽٱجً أرضثً خمنجٍٻ   رص

 

 غاص٠ يًعزٚإ يف رلتًف احملافظات 06انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٌأهس إٗض إ٘جخز  ٌثبم ثټد٩ٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني.  ٨وه من ثٖض

ٍث٠نني ٍض  ًخ٩ز م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ؼٌؿ أ ًثس ٨٘ض ِجـپ ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٬ج

 موًًٌز مٌوي ٍض مفج٥ٰز ـؽز.

٬ٌجًشني ٨٘ض ثټدٵ٪ خموًًٌز  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز نٵم ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َث٧ً ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ خمفج٥ٰز ـؽز. ٌمعٽيج ٨٘ض م  ٸصجٯ ٍض ٩٘ور، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټيج ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌأ ميل، 

٬ٌجًر ٨٘ض  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور،  ًخ٪ ٬ج خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ٸمج ٔن أ

 موًًٌز ثٖض١مز خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

 

 ثالث غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/مايى/10]

ٍٿ ظ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٸصجٯ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ خجٴم  ُضط ٬ج

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني  ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم ثِصيوٰض ممصٽٹجس ثٖض  من١ٵز ثټٌٌ٘ٱجس خموًًٌز ٸصجٯ، 

ٌمو٩ٍٰ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ثټفو

ٌثټ١ٌٳ ثټ٩جمز. ٍث٠نني  ٍهي ثِصيوٯ منجٍٻ ثٖض ٩ِ 

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خممْ ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   من١ٵز خري ثټييًپ، ممٽٱز أرضثً خٽٌ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض



  

 

052 

ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ تغتٗزف املٛاطٓني ٚممتًهاتِٗ يف عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 28

 [ 7102/مايى/10]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘پ  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٌثء لمْ  ٍث ؼ ٍث٠نني أٌ٘د ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ظُضظز م ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس إـوثىج من ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض من١ٵز آٻ ٘دفجن ٍض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور، مدٌنجً أن  ٬ج

 ٢ٌ ًثس ٨٘ض ٍِٳ ثٖضُـض ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ، ٌلمْ ٬ج ًخ٪ ٬ج ثټ١ريثن ٔن أ

 خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٍض ثٖضفج٥ٰز نٱّيج.

ٌأٸعٌ من  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج،  ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو  11ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـ ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.خمفج٥ٰز ش٩َ،   ٛ 

ٌثټ٩ٕٲ ٍض مفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض من١ٵز ٘ربًن خموًًٌز لذ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽٍٯ.

 

 آالف ؽٗٝز ٚجضٜح يف ذلافظ١ فٓعا٤ خالٍ عاَني َٔ ايعزٚإ 2أنجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٍهي ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰز ٘ن٩جء لُضٻ ٨جمني من  خٽٮ ٨وه ٔيوثء ٌؼٌـى ٬ج

ٌثن ظُضظز آَضٯ ٌ   ٔيٌو ٌؼًٌق. 186ثټ٩و

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٨وه ثټٕيوثء  ق شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن مٹصذ ثټٙفز خجٖضفج٥ٰز شٽٵصً  ٌأٌٜ

ٌثن ٨٘ض ثٖضفج٥ٰز خٽٮ  ٌأر، ٌٰمج خٽٮ ٨وه  ٠61ٱپ ٌ  18ٔيٌو خٌنيم  628لُضٻ ٨جمني من ثټ٩و ثم

ٌأر. ٠152ٱپ ٌ  125ؼًٌق من ٜمنيم  238ؽٌـى ثټٱني ٌ ثټ  إم

صى  ٌثن ثټ٭جٔم ـٌ ٿ 5411مجًُ  56ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٨وه ثټٕيوثء خمٌٸَ ثٖضفج٥ٰز مني خوء ثټ٩و

ًثؿ  129خٽٮ  ٌثمٌز ثټصٍ  ٌثټؽٌـى خ٩و مؽًَر ثټٵج٨ز ثټٹربي ثٔضؼ ٔيٌو مصٙوًر ٴجبمز ثټٕيوثء 

 ؼًٌق. 198ٔيٌوث ٌ  124ٜفٌصيج 

ٍث  ق ثټصٵًٌٌ أن ٨وه ثټٕيوثء خموًًٌز نيم خٽ٭ ًشٱ٪  95ٔيٌوث ٌ  105ٌأٌٜ من موًًٌز ؼفجنز، ٌٰمج ث

ًثؿ ٜفٌصيج  ٨21وه ثټٕيوثء ٍض ٴدٌٽز أًـذ إٗض  َثء نّجء ثٻ ثټنٹ٩ٍ ثټصٍ   8خ٩و ؼًٌمز ثِصيوثٯ ٨

 نّجء.

َضن  ٔيٌو من ِنفجن  33من خنٍ ٜدٌجن ٌ  13ٔيٌو منيم  32ٌخني ثټصٵًٌٌ أن ٨وه ٔيوثء موًًٌز ل

من ثټفٌمز  55من خنٍ م١ٌ ٌ  55من خُضه ثټٌٌُ ٌ  59من موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ ٌ  33ٌخنٍ خيٽٍٻ ٌ

 ٔيٌوث من ىموثن. 54ثټوثلٽٌز ٌ 

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٍث٠نني من موًًٌز ٩٘ٱجن ؼ ٌټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض ثِصٕيجه ش٩ّز م

ٌظُضظز صز من ثټفٌمز ثټمجًؼٌز  ٍث٠نني ثظنني من موًًٌز ثټ١ٌجٻ. ثْضمًٌٹٍ ٌِ جٰز ثٗض م  من منجلز، خجٜٔض

 

 

 

 

 



 

 

053 

ـدوان1027العـيوميات 
 إعتؾٗار ٚإفاب١ مخغ١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ إعتٗزفت عٝاص٠ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/مايى/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلٌٌن ثټٌ ٍث٠نجن  ثِصٕيو م

ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من منج٠ٶ موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰ ًثشً ثٔضؼ ٌثن ٔن ٬ج ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ز ش٩َ، ٌٰمج 

 ثٖضفج٥ٰز.

ٌثن ٔن ٬جًر إِصيوٰض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز ظُضظز.  ٌِجًر نٵپ خموًًٌز م٧ٍٍ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ إـوثىج ثِصيوٰض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٠ري  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضظز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ثن ثټ٩و

ٍث٨ٌٍز. ًر ٴٌح مٱٌٳ ثټ  موًِز خجٖضوًًٌز، ٸمج ٔن ٬ج

ٌثن ٔن   ٬جًر ـٍٻ م٩ّٹٌ لجټو مني ثټٙدجؿ. 18ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مايى/10]

ٌثؿ خمأًح. ٔن ٠ريثن ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  ثټٌمٝز خموًًٌز رص

 ٌ جًٌلٍ مٹعٲ منج٠ٶ ثټ ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٌ٘ ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و خ٩ٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ. ٌثهي ن٧ٍ خرص  ٌثٖض١جً ٌ

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  54ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍث٠نني إظٌ ٴيًٱز ىجٌن أ٠ٽٵيج  ٌأٌٜ لمّز م

ًثس ٌ ٌثن شّ٪ ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و َټيم ٍض من١ٵز ٸُضخز خموًًٌز ٘جټز خص٩َ، ٌٔ ٌثن ٨٘ض من ٌشَٴز ثټ٩و  11م

ًثس ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج ٍض موًًٌز م٧ٍٍ. ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثن ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو،  ٍثًػ ثټ٩و  ٘جًٌلج من خ

ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٍهًز ٨٘ض من١ٵز ٘ربًن خموًًٌز ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًٌٹٍ ثټٵى ٴندٽز ٨نٵ

ٌثټ٩ٕٲ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  لذ 

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٌمٌوي. 11ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌشٍ ـٌٛ   ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموً

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 27

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٌثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘ ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ پ ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.



  

 

054 

ـدوان1027العـيوميات 
ٍهًز  ٌأټٵى ٴندٽز ٨نٵ ٌثن ٔن ٬جًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٍثًؼً أٸعٌ ٌخٍ ٌخ ٬جًر ٌلمّز  52من  ٨٘ض من١ٵز ثټنؽٌدز رشٴٍ ثٖضمج، ٍض ـني ٴٙٲ ثټ١ريثن ثټف

ٍثًًن ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ. ٘ 

ًثٍؿ ٍض  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٌثء. ٌألٌَ ٨٘ض من١ٵز ميثح خموًًٌز ثټٙٱ ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ،   مفج٥ٰز ٩٘ور، 

ًر ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ري  ٌثِصيوٯ خ٭ج ٌمٌوي،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ثن ثٖض٩جهي ٔن لمْ ٬ج

 مٌٹج خموًًٌز ٨دْ ٍض مفج٥ٰز ـؽز. 52م٩ّٹٌ 

 

 أيف غاص٠ ع٢ً فضٚاح  07أنجض َٔ 

 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/12]

صيوثٯ  ٍخز نصٌؽز ثِٔض ٌثؿ من١ٵز منٹ ٍٿ رص ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح ثټٌ أ٨ٽنض ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خموًًٌز رص

ٌثٰٶ  ثٖضّصمٌ ٌثٖض ٌثټؽًٍّ  ٍثٳ  ٌثِْض ٌثٖضنجٍٻ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ټٽدنٌز ثټصفصٌز  ٌثن ثټ٩ّ ټ١ريثن ثټ٩و

 ثټٙفٌز.

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثؿ م٨ٌٍ ثټ٩جمٌي ټ ق موًٌ ٨جٿ موًًٌز رص ٌأٌٜ

ٌثن، أِٱٌس ٨ن إِصٕيجه ٌإ٘ج 18أٸعٌ من  ٌثؿ مني خوء ثټ٩و  342خز أټٲ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص

ٌأ٠ٱجٻ. ٍث٠نني خٌنيم نّجء   م

ٌثن همٌ أٸعٌ من  ٌثؿ،  24م٨ًَز ٌ 54منَٻ ٌ 354ٌأٔجً ثٗض أن ٠ريثن ثټ٩و مفپ شؽجًي خٍّٳ رص

ٌشٱجٴم م٩جنجر ثْضىجيل. ٍٴٲ ثټفٌجر ثټ٩جمز  ٍث٠نني، مج شّدذ ٍض ش ًبٌٌّز شجخ٩ز ټٽم ًخ٪ مف١جس خرتٌٻ   ٌأ

ٌثن همٌ  ٌ  14ٌىٸٌ ثټ٩جمٌي أن ٠ريثن ثټ٩و ٌخٵٌز ؼًٍّ  ٌثؿ  ٌخ٢ خني منج٠ٶ رص ًبٌٌّز ش ٸدجًي 

جٰز ثٗض ِصز مّجؼو.. مدٌنج أن  ٌم٩يوًن مينٌني، خجٜٔض ٌأِجٌِز،  ثٖضوًًٌجس، ٌلمْ موثًُ ظجنًٍز 

ٌخجء. ٌثػ ثټٹي ٌأخ ٌخجبٌز لٌؼض ٨ن ثټمومز خٕٹپ ٸجمپ نصٌؽز إِصيوثٯ ل١ٍٟ   ثټٕدٹز ثټٹي

ٌثؿ أن ٠ري  ٌثؿ ٌٍض ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ ټٱض موًٌ ٨جٿ موًًٌز رص ٍهي همٌ مّصٕٱى رص ٌثن ثټ٩ّ ثن ثټ٩و

ٌثټ٩ُضؼٌز  ٌثٸَ ثټٙفٌز ٨ن شٵوًم ثټمومجس ثټ١دٌز  ٍٴٲ ؼمٌ٪ ثٖض ٌش ٌثٰٶ ٘فٌز،  ٌظُضظز م ثٖضٌٸَي 

ٌثن إِصيوٯ  فج أن ٠ريثن ثټ٩و ٌخرئ مٌجو خجٖضوًًٌز. 12ټٽمٌىض.. مٍٜ  مرش٧ٌ 

ٍهي خنٌَؿ مج ًٵجًح ظُضظز آَضٯ ٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ثټ٩و خ٩ٝيج إٗض منج٠ٶ  أرسر 044ٌشّددض ٬ج

ٌثٖضفج٥ٰجس ثٖضؽجًٌر. ٌثټ٭جټدٌز إٗض ثٖضوًًٌجس   ٌممٌمجس آمنز هثلپ ثٖضوًًٌز 

 

 ْغا٤ ٚأطفاٍ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ إعتٗزفت َٓظٍ بتعظ 01إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ : -[ ثعز 7102/مايى/12]

ٌأٌ٘ذ نفٍ  ٌ  14إِصٕيو  ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٌأ٠ٱجٻ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًٹٍ إِصيوٰض نّجء 

 من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ٌإ٘جخز نفٍ  ٌأ٠ٱجٻ ٸفٌٙٽز  14م نّجء 

ٌټٌز.  أ

ٌټٍن ثٗض ىټٺ، إِصيوٯ ٠ري  ٍٿ خ٭جًشني ثٖض٩ّٱني ثټيًن ًفج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثن ثټ٩و

ٌثن ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز مفج٥ٰز ش٩َ.  إنصٕجٻ ٜفجًج ٬جًر ٠ريثن ثټ٩و



 

 

055 

ـدوان1027العـيوميات 
 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/12]

ًثس ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

ٍث٠نني ٌلٽٱض  َث٧ً ثٖض ًثس ثٖض٩جهًز ثِصيوٰض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًث ٸدرير ٌٰيج.  أرضث

ٌثؿ. ٌثهي ن٧ٍ خموًًٌز رص ٌثټٌمٝز ٌ ٌثن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ ثٖض١جً  َٴز ثټ٩و ٌش  ٸمج ٔن م

 

 إ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات تعظ ٚذح١ َٚأصبغاص٠ يطريإ ايعزٚ 55

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مايى/12]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثً ٬ج  أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ثِصم

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض مٙن٪ ثِمنض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٍث٨ٌٍز. ثټربؿ خموًًٌز ًثس ـٍٻ مٱٌٳ ثټ ٌظُضط ٬ج  مٵدنز مفج٥ٰز ش٩َ، 

ٌثن ٔن  ًر  54ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌج ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  ٨٘ض موًًٌز رص

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات ٚجٝظإ 58طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٍمٌز ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.  ٌثبمز ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح، ٌ  ٌظمجنٍ ٬ج ٬جًر ٨٘ض  11ؼنٍح م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ، 

منض. ٌمٙن٪ ثِْض  منج٠ٶ مصٱٌٴز من من١ٵز ثټربؿ 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ مؽو٧ خموًًٌز خجٴم ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٍه ٍض ؼٌ ٍٴ٪ ثټ٩م ًثس ٨٘ض م ٌظُضط ٬ج  ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ مفج٥ٰز ـؽز، 

 

 ريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ؽٔ غاصات٘ ع٢ً بتعظَقضع اثٓني َٔ املضتظق١ باجلر١ًُٝ ٚط

 مصتأ : -[ ثعز  7102/مايى/10]

ٌث٘پ  ٍٿ ٍض من١ٵز ثټؽفمٽٌز، ٌٰمج  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مرص٨يمج ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ټٵٍ ثظنجن من م

ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ.  ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثظنني من م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ټٵٌج مرص٨يمج خنريثن ٌأٌٜ ٌشَٴز ثټ٩و

ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ٍض من١ٵز ثټؽفمٽٌز.  ثټؽٌٖ 

ن  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني مٙن٪ ثِمنض ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، ٌٔ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ.

ٍث ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٔجـنز مفمٽز خجٖض ٍث٘پ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ه ثټ٭يثبٌز ٍض ثټم٢ ثټ٩جٿ ثټ

 إٗض مفج٥ٰز ثټفوًور خموًًٌز م٧ٍٍ.
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ـدوان1027العـيوميات 
 ثالث غاصات ع٢ً ذلافظ١ سَاص

 شتأ : -[ ذمار 7102/مايى/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ًثس ٨٘ض  ٌأٜق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ثټ٩و

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً  ًث ٍض م ًثن آنْ، لٽٱض أرضث  موًًٌز ٍٜ

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ بين َطض

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز ٌأٌٜ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني   ثټٕجىٽٌز خجٖضوًًٌز لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات ٚجٝظإ 51

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/10]

ٌشَٴصً ثِصيوثٯ من ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني   جٍٻ ثٖض

ٌثن ٍض  ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ٱُضً أٌ٘ذ خٌ٘جٗ م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ج منَٻ أـمو نجؼٍ  ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٌثن خٙ ٌشَٴز ثټ٩و موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ٌٰمج ثِصيوٯ م

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  ثټنجرصي ٍض موًًٌز رص

٬ٌجًر ٨٘ض  ٌأٔجً ثٖضٙوً ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ  ن لمْ ٬ج م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ

 خمفج٥ٰز ـؽز.

٬ٌجًر ٨ ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ خمفج٥ٰز ثټفوًور،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٘ض ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٌثن خموًًٌز ـٌوثن،  ثټ٩ٵدز ٍض من١ٵز م

َثن. ٍه ٍض ؼٌ ٍٴ٪ ثټ٩م  م

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املتٕٛ باجلٛف

 شتأ : -[ الجىف 7102/مايى/01]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٥ٰز ثټؽٍٯ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

مٌ خموًًٌز ثٖضصٍن.  ثټؽدپ ثْـض

ٍث٠نني خموًًٌز  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خجٖضو٩ٌٰز خٕٹپ مٹعٲ منجٍٻ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٍث٠نني ث  ظنني.ثٖضصٍن مج أهَ إٗض إ٘جخز م

 

 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/مايى/01]
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ـدوان1027العـيوميات 
ًثس ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس مفج٥ٰز  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ًشني ٨٘ض موًًٌصٍ  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌثټ٥ ٌهًز.ٔوث  ًثٍؿ ثټفو ًر ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ٌثِصيوٯ خ٭ج  جىٌ، 

ًث ٸدرير  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ مؽو٧ خموًًٌز خجٴم لٽٱض أرضث ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني.  خممصٽٹجس ثٖض

 

 ٚجٝظإ  وجنرانغاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  51طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102//مايى01]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز مّصيوٰز  ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټ٩جمز.  ثٖضمصٽٹجس ثټمج٘ز 

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌظمجنٍ  ٌمٌوي ثټّفٍ خجټرشًؽز ٍض مفج٥ٰز ټفؾ،  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٬ج

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًخ٪ ٬ج  خمفج٥ٰز ـؽز، ٸمج ٔن أ

ًر  ن ٬ج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز لٽٵز خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء، ٌٔ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض م ٌثن،  ٌشٱ٩جس لٽٌٵج ٴدجټز منٱي ثټمرضثء ٍض نؽ َثن.٨٘ض م ٍه خؽٌ  ٍٴ٪ ثټ٩م

 

 ايشنض٣ ايجا١ْٝ إلعتٗزاف ايعزٚإ َٓطك١ ْكِ بايعاف١ُ فٓعا٤ بكٓب١ً ْٝرت١ْٝٚ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مايى/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خئِصيوثًٰ من١ٵز نٵم خجټ٩ج٘مز  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ثټيٸٌَ ثټعجنٌز ټؽًٌمز ثټ٩و ًٙجهٯ ثټٌ

ٌنٌز، أِٱٌس ٨ن إِصٕيجه ٌؼٌؿ  ٌثبم ٘ن٩جء خٵندٽز نٌرت ٌثـور من أخٕ٪ ؼ ٍث٠نني ٍض  ثٖضةجس من ثٖض

ٌثٔضخجهر خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.  ثټفٌح 

ٍه ثْضمًٌٹٍ ٍض  ٌثن ثټ٩ّ ٍر شومريًز 5412مجًٍ  11ـٌغ أټٵى ثټ٩و ٌټٌج ىثس ٴ ٌنٌز مفٌمز ه ٿ، ٴندٽز نٌرت

ٌشرضً آَضٯ ثٖضنج ٌشومري  ٍث٠نني  ٍٻ ىجبٽز ٨٘ض من١ٵز نٵم، أِٱٌس ٨ن إِصٕيجه ٌؼٌؿ ثٖضةجس من ثٖض

 ٌثٖضنٕآس ثټمومٌز.

ٌثن ٨٘ض من١ٵز نٵم إٗض ٨رشر ٸٌٽٍ مرتثس،  ٌنٌز ثټصٍ أټٵجىج شفجټٲ ثټ٩و پ شأظري إنٱؽجً ثټٵندٽز ثټنٌرت ٌٌ٘

ٌأهس إٗض إِصٕيجه  ٌجء  ٬ٌريىج من ثْـض ٌثْض٠ٱجٻ ٍض ـٍ نٵم  ٌثټي٨ٌ ټوَ آَضٯ ثټنّجء   154أظجًس ثټمٍٯ 

ٍث٠نج ٌإ٘جخز أٸعٌ  ٌأ٠ٱ 052م ٌشرضً آلًٌن خٌنيم نّجء  منَٻ  144أټٲ ٌ 53جٻ، إٜجٰز إٗض شومري 

 ٌمنٕأر مونٌز خٙن٩جء.

ٌمصفٲ  ٌشرضًس مةجس ثٖضنجٍٻ ثْضظًٌز ٍض موًنز ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز، ٸمج شرضً ثٖضصفٲ ثټ٠ٍنٍ ثټصجًًمٍ 

ٌثن ٨٘ض من١ٵز نٵم. ٌثء ثټٵندٽز ثټصٍ أټٵجىج شفجټٲ ثټ٩و ٌشومري ٴٽ٩ز نٵم ثټصجًًمٌز ؼ  ثٖضًٌٍط ثټ٩ٕدٍ، 

 

 ب١ طف١ً بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ٚإعتؾٗار َٛاطٔ بٓريإ اجلٝؿ ايغعٛرٟ بقعز٠إفا

 شتأ : -[ صعدة 7102/مايى/00]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز مؽَ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و أٌ٘دض ٠ٱٽز خؽٌٌؿ ؼ

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.
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 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٠مٌز خموًًٌز ٌأٌٜ

 مؽَ، مج أهَ إٗض إ٘جخز ٠ٱٽز خؽٌٌؿ.

ٌه  ٍث٠ن من أخنجء من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً إِصٕيو خنريثن ـٌُ ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٍهي.  ثټ٩ّ

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ اعتٗزاف َٓاطٍ املٛاطٓني ٚاملُتًهات ايعا١َ

 شتأ: - [ صنعاء7102/مايى/00]

ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز ٍض ٨وه من  ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ منجٍٻ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض ـًٌذ ن ٍث٠نني ٍض ٰؾ ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز،   يم ٍض موًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء.منجٍٻ ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٸٌٓ خمفج٥ٰز ټفؾ.  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٔنض ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٹنذ ٍض موًًٌز مٵدنز خمفج٥ٰز ش٩َ.

 

 إعتؾٗار َٛاطٔ بٓريإ ذضؼ احلزٚر ايغعٛرٟ مبزٜض١ٜ صاطح بقعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102ى//ماي07]

ًثٍؿ خمفج٥ٰز  ٍهي خموًًٌز  ٌه ثټ٩ّ ٍث٠ن إظٌ ش٩ًٌٜ ٔض٠ُضٳ نجً من ٴدپ ـٌُ ثټفو إِصٕيو م

 ٩٘ور.

ًثٍؿ إِصٕيو  ً من أخنجء موًًٌز  ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍهي.. َضٰصج إٗض أن إِ ٌه ثټ٩ّ ٌثء إ٠ُضٳ نجً من ٴدپ ـٌُ ثټفو ٗض، ـٌغ إِصٕيو ؼ صٕيجهو ټٌّض ثٌْض

ٍثبٍ  ٍهي ثټيًن ًٵٙٱٍن خٕٹپ ٨ٕ ٌه ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ثټ٩رشثس من أخنجء شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ٨٘ض ًو ـٌُ ثټفو

ٌهًز.  ٨٘ض ثٖضنج٠ٶ ثټفو

ًثً مجهًز خجټ٭ز خممصٽٹجس  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـٌوثن، لٽٱض ثرضث ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ ٚجٝظإ 04انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مايى/07]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩ّ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٨ ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ،  ًخ٪ ٬ج ١جن خٙن٩جء، ٌٰمج ٔن أ

٬ٌجًر ٨٘ض م٩ّٹٌ  ٌثؿ خمأًح،  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض  52رص ًخ٪ ٬ج ٌأ مٌٹج ٍض موًًٌز ٨دْ خفؽز، 

.ٌٛ  مٌوي ـٌ

ٌثن. ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ٜني خ٩م  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

.ٌٍض ؼٌ ٬ٌجًشني ٨٘ض ٴًٌز ٴٍَ ٌثهي ؼجًر،  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ  َثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و
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 عًغ١ً غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صعدة 7102/مايى/00]

َثن  ًثس ثِصيوٰض أمجٸن ممصٽٱز ٍض ٴ١ج٧ ؼٌ ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌمفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس ٨٘ض أمجٸن ٌأ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌٜ

ٌث٩ِج  ًث  ٌهًز، لٽٱض همج ًثس ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ًخ٪ ٬ج جٰز إٗض أ َثن، خجٜٔض مص٩وهر خؽٌ

ٌثټمج٘ز. ٍث٠نني ثټ٩جمز  ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً   خم

 

 ع٢ً ذلافظيت تعظ َٚأصب تٛافٌ عزٚإ طريإ ايترايف َٚضتظقت٘

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/00]

ٌمأًح. ٌشَٴصً ٍض ثِصيوثٯ مفج٥ٰصٍ ش٩َ  ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثً ثټ٩و  أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ثِصم

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق ثٖضٙوً ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس رش  ًخ٪ ٬ج ٌأ َٴز خموًًٌز م٧ٍٍ،  ٌش ٳ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ٍض ـني ثِصيوٯ م

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح. ٍث٠نني ٍض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٌثن خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ ثٖض  ثټ٩و

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ُٖزإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مايى/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني ؼدپ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  ٜني خجٖضوًًٌز لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ؽٔ غاصات٘ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/00]

ٍهي ٌثن ثټ٩ّ ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس. ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ًثشً ثٔضؼ  ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 خمفج٥ٰز مأًح.

٬ٌجًر ٔمجٻ م٩ّٹٌ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، 

 ًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.لجټو ٍض مو

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًنز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز.  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 إعتؾٗار طفٌ بكقف َزفعٞ ملضتظق١ ايعزٚإ مبزٜض١ٜ ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مايى/00]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء ٴٙٲ م ٌث خؽٌٌؿ أٌ٘ذ خيج ؼ ٍٿ مصأظ مًٌٹٍ منجٍٻ إِصٕيو ٠ٱپ ثټٌ

ٌثمٌٖ خمأًح. ٍث٠نني خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ثٖض

ًخٌق إِصٕيو  ٍثًو مؽجىو ٘جټق  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ٱپ  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌشَٴز. ٌأُ خٵٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم ٌثء إ٘جخصً خؽٌٌؿ ل١رير ٍض ثټ  ؼ
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ًخ ٌشَٴز ٨٘ض ٴًٌز خنٍ  ٌأشجن ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ ټٽم ٌق أهَ إٗض إ٘جخز ظُضظز أ٠ٱجٻ ٌإم

 خ٩ٝيم خؽٌٌؿ ل١رير.

 

 ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ ايكقف اجلٟٛ ٚايقاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/مايى/00]

ٌثٖضو٩ٍٰ مّصيوٰجً منج٠ٶ  ٌثټٙجًٌلٍ  ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 .مصٱٌٴز من موًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور

ًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًثً ٸدرير. ٍث٠نني ممٽٱز أرضث َث٧ً ثٖض  ٘دجـن خموًًٌز خجٴم، ثِصيوٰض م

ٌمو٩ٍٰ  ٌهًز، ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مص٩وهر من موًًٌز ٔوث ثټفو

َث٧ً  ٍهي ٠جٻ م ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز.٩ِ ٍث٠نني   ثٖض

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظات احلزٜز٠ ٚتعظ ٚذح١ ٚعُضإ ٚفعز٠ 51انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨وهثً من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌثن ثټ٩ّ  ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٬جًشني ٨٘ض ٌأٌٜ

ٌأٸعٌ من   ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ. 15موًًٌز ـٌْ خمفج٥ٰز ثټفوًور، 

ًشني  ٬ٌج ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ ن ٬ج ٌثن، ٌٔ ؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ ٨٘ض ؼدپ ٜني ٍض موًًٌز ٨ٌجٻ رسًق خمفج٥ٰز ٨م

 ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.

 

 اعتؾٗار ثالث ْغا٤ ٚصجٌ بكقف فاصٚخٞ َٚزفعٞ ععٛرٟ ع٢ً َزٜض١ٜ ؽزا

 شتأ: -[ صعدة 7102/مايى/00]

ٍث٠نني  ٍهي ثِصيوٯ منجٍٻ ثٖض ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٍٿ إظٌ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ثِصٕيوس ظُضط نّجء ًٌؼپ ثټٌ

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.   خموًًٌز ٔوث ثټفو

ق مٙوً أمنٍ ٍث٠نني ٍض موًًٌز ٔوث ش٩ٌٜض  ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن منجٍٻ ثٖض خ٩ٙور ټ

ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ.  ٌمو٩ٍٰ، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضط نّجء   ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍهي ٍض من١ٵز ثٖضٕنٶ مّجء  ٌه ثټ٩ّ ٍث٠نج ثِصٕيو أًٝج خٌ٘جٗ ـٌُ ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 أمْ. 

 

 ص قٓب١ً عٓكٛر١ٜ َٔ رلًفات ايعزٚإ يف فعز٠إفاب١ طف١ً باْفحا

 شتأ: -[ صعدة 7102/مايى/00]

ٍهًز من  ٍٿ إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ أٌ٘دض ٠ٱٽز خمن١ٵز ثٖضَـجٟ ثټ٩ًٌٍر ٍض ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٩٘ور ثټٌ

ٍهي ثَضمًٌٹٍ أِٱٌس ٨ن خرت ٴوميج ثټٌمنى ٌإ٘جخز ثټٌرسَ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ممٽٱجس ٬ج

 خؽٌٌؿ.
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ق  ٍهر أـمو ٨يل ٌٔدز ثټدجټ٭ز من ثټ٩مٌ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثَضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ٱٽز ـم مٙوً مفيل ټ

ٌثن لُضٻ  16 ٨جمج أٌ٘دض أظنجء ٨ًٌيج ټٓض٬نجٿ ٍض من١ٵز "ثٖضَـجٟ ثټ٩ًٌٍر" ثټصٍ ثِصيوٰيج ٠ريثن ثټ٩و

 .ًأِج من ثَض٬نجٿ 12ثټٱرتر ثٖضجٌٜز.. مٕريث إٗض أن ثنٱؽجً ثټٵندٽز أهَ إٗض نٱٍٳ 

ٌثن من  ٌممٽٱجس ثټ٩و ٍث٘ٽز ثټصٍ ًديټيج ثٖضٌٸَ ثټ٠ٍنٍ ټن٧َ ثَضټ٭جٿ  ٍه ثٖضص ٌأٔجً إٗض أنً ٬ًٌم ثټؽي

ٌشفٙو ثټٹعري من ثټٝفجًج ؼٽيم من  ٍثټض ٴجبمز  ٍهًز ثَض ثن ممج٠ٌ شٽٺ ثٖضمٽٱجس َض  ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ

ٍث٠نني ٨ٌٍز خممج٠ٌ شٽٺ ثٖضمٽٱجس ثَض أن ثٖض ٌثَض٠ٱجٻ ٬ًم ـمُضس ثټص ٍخز ٍض ثټص٩ٌٯ  ثټنّجء  ٍثؼيٍن ٩٘ ً

ٌأـؽجميج. ٌث َضلصُضٯ أٔٹجټيج  ٌشفجٌٔيج ن٥  ٨ٽٌيج 

 

 ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ ٜٛافٌ جضا٥ُ٘ ع٢ً ذلافظيت تعظ ٚاحلزٜز٠

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/00]

ٌثټفوًور. ٌشَٴصً ثِصيوثًٰ ٖضفج٥ٰصٍ ش٩َ  ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ًثس ٔمجٻ ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرص  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ًق ټ

ؾ ٍض  ٍهًز، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز مٍٔ ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ ثِصموٿ ٍض ثظنصني منيج ٴنجخپ ٨نٵ

 موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.

 

 َٛطع بتعظ َٛاطٓا بِٝٓٗ ْغا٤ ٚأطفاٍ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ 52إعتؾٗار 

 شتأ: -[ ثعز 7102/مايى/02]

ٍٿ ٨٘ض  53إِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأ٠ٱجٻ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نج خٌنيم نّجء  م

 موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬جًر إِصيوٰض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٍض من١ٵ ٌټٌز خٌنيم  53ز ٩ٔدٍ خموًًٌز م٧ٍٍ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ٌِجًر م ٍث٠نج ٸفٌٙٽز أ م

ٌأ٠ٱجٻ.  نّجء 

ٍث٠نني ټم ًصم ثټص٩ٌٯ ٨ٽٌيم. صز م  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ظُضظز أ٠ٱجٻ ٌِ

 

 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظ١ َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/02]

ًثس ٨٘ض  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و منج٠ٶ ـًٌذ ٌرص

 مأًح.

ًثس ٨٘ض من١ٵز ـًٌذ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٬ٌجًر ٨٘ض مف٢ٌ ٍِٳ رص  نيم 

ٌثؿ مج أهَ إٗض  ٍث ٴٙٱج مو٩ٌٰج ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٔن ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌممصٽٹجشيم.ـوٌط أرض ٍث٠نني   ثً ٍض منجٍٻ ثٖض

 

 

 

 



  

 

072 

ـدوان1027العـيوميات 
 طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ غاصات٘ ع٢ً ذلافظات ذح١ ٚفٓعا٤ ٚتعظ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/02]

ًثشً ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ث ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ټ٩و

 ثټٕٵذ خموًًٌز ٨دْ ٍض مفج٥ٰز ـؽز.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖض٩جهي ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء،  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح  ن ظُضط ٬ج ٬ٌجًشني ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ

 خجٖضفج٥ٰز.

 

 َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ مبٓطك١ ايربح بتعظ إعتؾٗار ٚإفاب١ عت١

 شتأ: -[ ثعز 7102/مايى/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض مفپ  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠ن  ثِصٕيو م

ًثس خمن١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز خمفج٥ٰز ش٩َ.  ش٭ٌري ًٍٍس ثټٌّج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌم ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مفپ ش٭ٌري ًٍٍس ٌأٌٜ نٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌټٌز. ٍث٠ن ٌإ٘جخز لمّز آلًٌن ٸفٌٙٽز أ ًثس خمن١ٵز ثټربؿ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م  ثټٌّج

ًشجن ؼنٍح م٩ّٹٌ لجټو  ٬ٌج ٍث٨ٌٍز،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز   ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح.خموًًٌز م٧ٍٍ، 

ٌثن إِصيوٰض موًِز ثټٕجىيل ٍض من١ٵز ثټٌمز رشٳ ًمصپ خمفج٥ٰز ش٩َ، مج  ٍثًػ ثټ٩و ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن خ

 أهَ إٗض شومريىج خجټٹجمپ.

 

 طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مايى/00]

ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ًشني ٨٘ض موًًٌز رص

ًر  ًشني من١ٵز ثٖضمو ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  ٔمجٻ رشٳ موًًٌز رص

ًث  ٌثؿ مج أهَ إٗض إټفجٳ أرضث ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 ٍ َث٧ً ثٖض  ث٠نني.خم

 

 إعتؾٗار عؾض٠ َٛاطٓني بػاصتني يطريإ ايعزٚإ ع٢ً عبػ

 شتأ:  -[ حجة 7102/مايى/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ٨دْ خمفج٥ٰز  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خ٭جًشني ٔنيج ټ١ريثن ثټ٩و ثِصٕيو ٨رشر م

 ـؽز.

 َ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٍث٠ن ٌأٌٜ ٨ًز م

ٌثـور .  خمن١ٵز ثټؽٌ مج أهَ إٗض أِصٕيجه ِد٩ز أ٠ٱجٻ من أرسر 

ٌثن ٨٘ض خنٍ ـّن  ٌث ٍض ٬جًر ألٌَ ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثِصٕيو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ظُضظز م

 خموًًٌز ٨دْ.



 

 

073 

ـدوان1027العـيوميات 
 ثالث غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب

 شتأ: –[ مأرب 7102/مايى/00]

ٍهي ث ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ظُضط ٬ج  ْضمًٌٹٍ ثټٌ

ًر  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منج٠ٶ ثٖضمو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  ٌثٖضٕؽق خرص

ٌثمٌٖ. ٌثٯ ثټٕمجټٌز ٖضوًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٔن ٬جًر ٍض ثْض٠

 

 صات ع٢ً ذح١ َٚزٜض١ٜ عاقني بقعز٠مخػ غا

 شتأ:  -[ حجة 7102/مايى/00]

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ِجٴني  ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز،  ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خ٩ٙور.

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌم  ٌوي.موًًٌصٍ ـٌٛ 

٨ٌُضن خجٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ. ٍهي ثِصيوٯ ٴًٌز   ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ممٌمجس ثټدوٌ ٍض من١ٵز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني مفج٥ٰز  ٌټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ عت١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ يف بٝت بٛؼ بقٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/71]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز خٌض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ؼ ٌأٌ٘ذ ِصز م ثِصٕيو 

 خٍُ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ًر ٨٘ض من١ٵز خٌض  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخ ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م ًخ٩ز آلًٌن.خٍُ  ز أ

 

 غاص٠ ٚققف فاصٚخٞ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 05

 شتأ:  -[ صعدة 7102/مايى/71]

ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من  ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ جًشني ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ

ًشني ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ. ٬ٌج  ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز مفوًور  ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن أ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌآٻ مٵن ً إٗض أن من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٌهًز، َضٰصج ًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٬ٌج ٪ خموًًٌز ِفجً، 

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني   خموًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ثِصيوٯ منجٍٻ ثٖض

ًثس ٨٘ض من١ٵز آٻ ىًًز خموًًٌز ِفجً،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩و ثٗض ىټٺ أٌٜ

َث٧ً  ٌث٩ِج خم ًث  ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ـٌوثن، لٽٱض همج ٌهًز،  ًثٍؿ ثټفو ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز 

ٍث٠نني  .ٌممصٽٹجس ثٖض



  

 

074 

ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ يترايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ ٚجٝظإ 21ؽٗٝزا ٚانجض َٔ  05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/71]

ٌثنً ٨٘ض ٨ور مفج٥ٰجس. ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٨و ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  ًثس ثټ٩و ًشٱج٧ ـٌٙٽز ٜفجًج ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ث ٨٘ض ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

 ٔيٌوث. 15مفٹمز مٵدنز ثَضخصوثبٌز خمفج٥ٰز ش٩َ إٗض 

ٌظُضط  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٔنض ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، 

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٹوـز خموًًٌز ثٖض٩جٌٰ. ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٹمذ،   ٬ج

ٌثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و  مفج٥ٰز ټفؾ.ـٌ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز مًٍّر ٍض  ًثس ٨٘ض من١ٵز ١٨جن خأمجنز ثټ٩ج٘مز،  ٌثن ظُضط ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ٌمعٽيج ٨٘ض ثټٹّجًر خموًًٌز ىموثن ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن  موًًٌز نيم، 

 خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض شدز ث ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثؿ،  ٖض١جً خموًًٌز رص

ٌثن ٴٙٱض خـ  ٌز شجخ٩ز ټٽ٩و ً إٗض أن مٌـٌ ٍىج ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح، من ً ٴًٌز  12ـًٌذ ثټٵ ٘جًٌلج

َثن.  ٴمٌ ٍض ؼٌ

 

 اعتؾٗار ٚإفاب١ مثا١ْٝ َٛاطٓني بػاصات يطريإ يعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ بين ذؾٝؿ

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مايى/70]

ٌأٌ٘ذ ظمجن ٍٿ ٨٘ض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ ثِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټٽ٩و ٍث٠نني ٍض ٬ج ٌز م

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثن ثِصيوثٯ ِ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٨ٌج ٍث٠نني،  ٌثهي ًؼجٿ، مج أهَ إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖض ًر من١ٵز  ٌج

ٌټٌز. ٍث٠نني ٌإ٘جخز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أ ًخ٩ز م  ثٖض٩ّٱني خ٭جًشني أِٱٌس ٨ن ثِصٕيجه أ

 

 إعتؾٗار طفٌ يف ققف َزفعٞ يًُضتظق١ ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني مبزٜض١ٜ ذضٜب ايكضاَٝؿ
 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/70]

ٌشَٴز ٌٴض ِجخٶ خٵٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم ٌث خؽٌٌؿ أٌ٘ذ خيج ٍض  ٍٿ مصأظ ٨٘ض منجٍٻ  ثِصٕيو ٠ٱپ ثټٌ

ٌثمٌٖ خمأًح. ًخٌق خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٍث٠نني خٵًٌز خنٍ   ثٖض

ًخٌق نصٌؽز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن إِصٕيجه ثټ١ٱپ ٘جټق ٨جمٌ ٘جټق  ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًخٌق. ٌشَٴز ٨٘ض منجٍٻ ِٹنٌز خمن١ٵز خنٍ   شأظٌو خؽٌٌؿ خجټ٭ز أٌ٘ذ خيج ٍض ٴٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم

ٌشَٴز ٴو ثِصيوٰض خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ ِٹنٌز مج أِٱٌ ٨ن إِصٕيجه ٌإ٘جخز ِصز  ٌٸجنض مٽٌٌٕج ثٖض

ٌنّجء.  أ٠ٱجٻ 

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ يف عًغ١ً غاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/مايى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ إظٌ ِٽّٽز ٬ج ًشجن ثټٌ ٌثـرتٴض ٌِج ٍث٠ن  ثِصٕيو م

ٌٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور.ثِصيوٰض   موًًٌز مؽَ 
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ًثس ٨٘ض من١ٵز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌثـرتثٳ ٌِجًشني ٍض م٨ًَصً  ٍث٠ن أـمو مّٱٌ ٨ٌوثن  ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ثٖض

ًثس.  ثټصٍ ثِصيوٰصيج ٨وه من ثټ٭ج

ٍثًًن ٸدرير  ٌأٔجً ثٖضٙوً م خموًًٌز ٸصجٯ، ش٩ٌٜض ټعُضظز ٘ إٗض أن من١ٵصٍ ثټ١٩ٱني ٠ٌٌدز ثِٔض

ٍثـٌيج. جٰز إٗض ظُضظز ألٌَ ثِصيوٰض موًنز ٩٘ور ٌٜ ٍهًز، خجٜٔض  خٵنجخپ ٨نٵ

ٍث٠نني  و ثٖض ٌٴض مصألٌ من مّجء أمْ ٨٘ض لٌمز ْـض ٌثن ٔن ٬جًر ٍض  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأشً ٌإ٘جخصً خؽٌٌؿ. ثټدوٌ ٍض موًًٌز مؽَ مج  أهس إٗض ثِصٕيجه ثم

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  51انجض َٔ 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مايى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٘ض ٔمجٻ ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٍشٌز ٍض ِمجء موًًٌز ـٌوثن خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌأټٵى ٴندٽز ٘  موًنز ٜفٌجن، 

ًشني خجټٵٌح من  ٬ٌج ٍث٨ٌٍز،  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٌثټفٍٻ خموًًٌز نيم  ًثس ٨٘ض ؼديل ًجٿ  ًخ٪ ٬ج ٌأ مّصٕٱى ثټربؿ ثټ٩جٿ خموًًٌز مٵدنز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، 

 ن٩جء.مفج٥ٰز ٘

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن. ٍٴ٪ ثټّوًْ ٍض نؽ ٌمعٽيج ٨٘ض م َثن،  ٍه ٍض ؼٌ ٍٴ٪ ثټ٩م ٌم ٌثهي ؼجًر   ٬ٌجًشني ٨٘ض 

 

 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ دلظ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/مايى/77]

ٍهي ثْضمًٌٹ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز مؽَ خمفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ شّ٪ ٬ج  ٍ ثټٌ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًثً خجټ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض  مصٱٌٴز خموًًٌز مؽَ لٽٱض أرضث

ٍث٘پ ث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ً ٌثن ثټ٩ّ ٌخٵٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ټصفٽٌٶ ٍض ِمجء ثٖضوًًٌز 

 ثٖضوًًٌجس ثْضلٌَ خجٖضفج٥ٰز.

 

 طريإ ايعزٚإ ٜزَض َٓظٍ َٛاطٔ مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/77]

ٍث٠نني خمن١ٵز ثټٌمٝز خموًًٌز  ٍٿ ٬جًر ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمأًح.  رص

ق مٙوً مفيل خجٖض ٍث٠ن ٌأٌٜ ٌثن همٌ خ٭جًر منَٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و فج٥ٰز ټ

َثًوي.  أـمو ٘جټق ثټو٩ٰز ثټ

ٌثؿ. ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض م
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 تغع غاصات ع٢ً ذلافظيت فٓعا٤ ٚفعز٠ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/77]

٩ور.ٌث٘پ ٠ريثن  ٌثبمً ٨٘ض مفج٥ٰصٍ ٘ن٩جء ٌ٘ ًشٹجح ؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثټفٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 خموًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. 

مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني خ١ٌجًر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض موًًٌز خجٴم خ

ًثس ٨٘ض موًًٌز مؽَ. ن ِض ٬ج ٌٔ 

 

 طريإ ايعزٚإ ٚاملضتظق١ ٜٛافًٕٛ اعتٗزاف املٛاطٓني يف ذلافظات تعظ ٚفعز٠ ٚذح١

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/70]

ٌث٘پ  ٌثمٌز ٨٘ض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس ٌٰمج  ًثس إؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوثٯ ث ٌشَٴز ثټ٩و ٍث٠نني.م  ٖض

ًشني ٨٘ض موًًٌز مٵدنز،  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.  ٌظُضط ٬ج

ٌثء ِٵٍٟ ٴيًٱز ىجٌن  ٌأٌ٘ذ لمّز ـجټصيم ل١ٌر ؼ ٌث  ٍث٠نني ثِصٕيو ٌخني ثٖضٙوً أن ظُضظز م

ٌثن ٨يل ـٍ ثټ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأر خ٥ٕجًج ىجٌن ٍض ٴٙٲ آلٌ أ٠ٽٵيج م ؽمٽز ٍض ٘جټز، ٌٰمج أٌ٘دض ثم

ٌثن ٨٘ض ـٍ ثټؽمٽز خٙجټز خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌشَٴز ثټ٩و  ٖض

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

ًثس ٨٘ض موًًٌز مٌوي خمفج٥ٰ ٍهي ظُضط ٬ج ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ  ز ـؽز.ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 

 َٓغل ايؾ٦ٕٛ اإلْغا١ْٝ ٜٓاؽز بتٛفري متٌٜٛ جزٜز يتزاصى ايٛضع اإلْغاْٞ اخلطري يف ايُٝٔ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مايى/70]

ٍټوًًٺ ثټوٌٻ ثْض٨ٝجء ٍض ثْضمم ثٖضصفور  نجٔو منّٶ ثْضمم ثٖضصفور ټٽٕؤٌن ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن ؼٌمٍ مجٸ٭

مجن شفًٍپ ش٩يوثس ثٖض ٍٰري شمًٍپ ؼوًو ٌٜ ٪ ش جنفني إٗض مّجىمجس ٩ٰٽٌز هٌن شألري ټصوثًٷ ثټٍٜ

 ثٔضنّجنٍ ثټم١ري ٍض ثټٌمن.

ٌخٕٹپ ٨جؼپ ثټوٌٻ  ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز منً "إننٍ أنجٔو  ٍټوًًٺ ٍض خٌجن شٽٵض  ٌٴجٻ مجٸ٭

ٌثټٌّجيس ټٽمّج٨ور ٍض شٱجهي مج ًمٹن خجټصأٸٌ و أن ًؤهي ثْض٨ٝجء ٍض ثْضمم ثٖضصفور ټصٵوًم ه٨ميم ثٖضجيل 

 إٗض مًَو من ثټومجً ٍض ثټٌمن".

ٍټريث ٨٘ض ٸجٰز  22.0ٌأٜجٯ : "شفصجػ ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز إٗض  ٌثټ٩ُضػ من ثټٹ ٍٴجًز  ًٌَض ټٽ مٽٌٍن ه

ٌثٖضؽصم٩جس ثٖضفٽٌز لُضٻ ثټّصز أٔيٌ ثټٵجهمز، إَض أن  ٌثٖضفٽٌز ٨٘ض مّصٍَ ثٖضفج٥ٰجس  ٩ور ثټ٠ٍنٌز  ثْ٘ض

ٍٿ شألري ًؤهَ إٗض إ٘جخز  ٍخز ٖضٹجٰفز ٸپ ً ٍثًه ثٖض١ٽ صٌجػ ټٽم ثٖضًَو من ثټنجُ ًٌٍجهر ٍض ـؽم ثٔـض

 ثٖضٌٛ".

ًثس ثټفجټٌز ټٕضِصؽجخز ٍض  ٍخجء شصؽجٌٍ ثټٵو جخجس خييث ثټ َثًو أ٨وثه ثٔ٘ض ٌأٸو منّٶ ثټٕةٍن ثٔضنّجنٌز أن ش

ز ٨٘ض ٍه ثٖضٱٌٌٜ ٌثټٵٌ َث٧  ٌثء ثټن ج٧ ثٖضرتهًز خ٩و أٸعٌ من ٨جمني ؼ ٌث ټٓضٌٜ ٍثًهثس  ثټن٥جٿ ثټٙفٍ ن٥ ثټ

ق أن ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز  ٌأٌٜ ٌثشذ خئنص٥جٿ ټٽ٩جمٽني ٍض ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز..  ٨ٌوٿ ثټٵوًر ٨٘ض هٰ٪ ثټٌ

ٌثٸَ ثټٙفٌز  ٍټريث.. مدٌنجً أن ٬جټدٌز ثٖض ٌثټ٩ُضػ من ثټٹ ٍٴجًز  ٍٰري ثټ ٌټٌز شديٻ مج شّص١ٌ٪ ټص ٌثټو ثټ٠ٍنٌز 
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 ٌ ٌهًز ثټ٩جمٽني  ز ش٩جنٍ من مفو ٌثٖضصدٵٌز ثٖضٱصـٍ ٌثټرصٯ م٭ٽٵز  ٌټم ش٩و لومجس ثٖضٌجو  ثٖضّصٽَمجس، 

ٌّز  ٍثس ثٖضِؤ ٍٰري مٌجو ن٥ٌٱز ټٽّٹجن، إٜجٰز إٗض ٔق ثټصمًٍپ ثٔضنّجنٍ ټٌهٿ ثټٱؽ ثټٙفٍ ٴجهًر ٨٘ض ش

 ٌمٹجٰفز ثټصٱ ي.

ٌث ؼٌّمج ټٱٵوثن ـٌجشيم خّدذ  ٍثؼيٍن ل١ مجٗ ً ٍټوًًٺ إٗض أن مةجس ثِضَضٯ من ثْٔض ٌټٱض مجٸ٭

ٍثؼيصيم "ثټعجټٍط ثٖضمٌ ٌم٩جټؽصً.. مٕوهثً ٨٘ض أنً م ٍٴجًز منً  ٍټريث ثټيي ًمٹن ثټ ٌثټٹ ٌثټؽ٧ٍ  َث٧  ض"؛ ثټن

ٌثس إٗض أن مج ًًَو ٨ن  ٍخجء ثټيي شٕري ثټصٵوً ٌثء ىيث ثټ ٌثؿ ؼ ٌٴ٧ٍ ثٖضًَو من ثټمّجبٌ ٍض ثًْض َض ًند٭ٍ 

جخز خً.  مةز أټٲ ٔمٚ ًٵ٩ٍن ٍض هثبٌر ل١ٌ ثٔ٘ض

ّذ ثټدٌجن ٰٵو أ٨ٽنض ثټيٌةجس ثټٙفٌز لُض جخٌ٪ ثٖضجٌٜز ٨ن أٸعٌ من ـٌ  244أټٱجً ٌ  32ٻ ثټعُضظز ثِْض

ٍټريث، ظٽعيم من ثْض٠ٱجٻ، ٌ  ٍټريث ٍض  361ـجټز ًٕصدً إ٘جخصيج خجټٹ ٌشد١ز خجټٹ مفج٥ٰز من  19ٌٰجر م

مجٗ ثټيًن 55أ٘پ  ٍټريث، ٰجْٔض جخز خجټٹ ٌثٔ٘ض ٍء ثټص٭يًز  ٌخ٢ خني ِ ً إٗض أن ىنجٷ ٨ُضٴز ش .. مٕريث

ٌثټؽٍ ٍټريث شصٹجظٌ ٍض ثټدٌةز ثټصٍ شنصرش ٌٰيج ٩ًجنٍن من ثټ٩ٝٲ  جخز، ٸمج أن ثټٹ ٧ ىم ثْضٸعٌ ٨ٌٜز ټٕ٘ض

ٍء ثټص٭يًز.  ـجَضس ِ

ني ٔمٚ  11ٌىٸٌ ثټدٌجن أن  مٽٌٍن ٔمٚ ٍض  ثټٌمن ٩ًجنٍن من إن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ، منيم ظُضظز مًُض

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه ٌ ٍء ثټص٭يًز ثټفجه، ٸمج  ٩ً065جنٍن ِ ٌثظن ِ ني أټٲ ٠ٱپ ٍض خ ٍثؼً ِد٩ز مًُض ً

 ثـصمجَضس ش٩ٌٜيم ټٽمؽج٨ز .

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ُٖزإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/مايى/70]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ً ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ر من١ٵز ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ثٖضفؽٌ لٽٱض أرضثً خم

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبرافظ١ َأصب 2

 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/70]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح ٌٰمج ثِصيوٯ  ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ٌشَٴز خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ   ثٖض

ًثس من١ٵز ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ

ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث ٴٙٱجً مو٩ٌٰجً مٹعٱجً ٨٘ض منجٍٻ  ٌشَٴز ٔن ٌثؿ، مٕريثً إٗض أن ثٖض ثٖضموًر خموًًٌز رص

 خجٖضوًًٌز.

 

 طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عبع غاصات ع٢ً ثالث ذلافظات 

 شتأ: -نعاء [ ص7102/مايى/70]

ٌثټمج٘ز ٍض  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٍث٠ن خٌ٘جٗ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

 ثټؽٍٯ. ٍض من١ٵز ثټدج٠ن خموًًٌز ثٖضصٍن مفج٥ٰز
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ـدوان1027العـيوميات 
ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ثٔضمجًر ٍض موًًٌز  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪،  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

 ٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور.

٬ٌجًر ٨٘ض ثټصدز  ًشني ٨٘ض من١ٵز ١٨جن ٌؼدپ ثټنيوًن ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز،  ٌثن ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ٍهثء خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ثټّ

 

 اطل َتفضق١ مبزٜض١ٜ فضٚاحغاصات ع٢ً َٓ 01

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مايى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز  14ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬ج

ٌثؿ خمأًح.  رص

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس مني  14ٌأٌٜ ٬ج

ٍث٠نني ثټٙدجؿ ٨٘ض من ًث خمنجٍٻ ثٖض ٌثؿ، لٽٱض أرضث ٍٳ رص ٌثٖض١جً ٌِ ٌثٖضٕؽق  ٌخ٩ٌز  ٌثټ ج٠ٶ ثٖضموًر 

َث٨ًيم.  ٌم

 

 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/مايى/70]

وث خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثټ٥جىٌ ٌٔ ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ور ټ

ٍث٠نني. ًث خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ، لٽٱض أرضث  مصٱٌٴز خموًًٌز ٔوث، 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 24طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/70]

ٌثټمج٘ز  ٌث٘پ ٠ريثن ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثشً، مّصيوٰج ثٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ثټ٩و

 ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس.

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض  ض ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټفؽٌ خموًًٌز ٸصجٯ، ٌِ ٢ٌ خموًًٌز ٌثهي ثٔضمجًر،  من١ٵز ثٖضُـض

٬ٌجًشني ٨٘ض  ٌمن١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم،  ن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٔوث  ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٔ

 من١ٵز ٠مٌز خموًًٌز مؽَ.

ٍث٠ن خمن١ٵز  ٌثبمً خمفج٥ٰز ٩٘ور، ـٌغ ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ م ٌثن ؼ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٸمج 

 ٌ ًثٍؿ، مج أهَ إٗض إ٘جخز ثم ٍثًٳ خموًًٌز  ن ظُضط ثټٕ ٍثيش، ٌٔ ٌنٱٍٳ ٨وه من ثٖض ٍث٠نني أظنني  ٌم أر 

َثمن م٪ ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض ثٖضن١ٵز. ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ خجټص  ٬ج

ٌثهي ٤يٌ خموًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء،  ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٌأٌٜ

ٌثؿ خ ًثس منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز رص ًثس ٨٘ض ٌثِصيوٯ خممْ ٬ج ن ِض ٬ج مفج٥ٰز مأًح، ٌٔ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ًثس موًًٌز ثټٽفٌز منيج ٬جًشني ٨٘ض ٔدٹز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن.  ثَضشٙجَضس، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ شًٍٽٶ ٍض ؼٌ



 

 

081 

ـدوان1027العـيوميات 
 َٛاطٓا بػاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً تعظ 02إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ:  -[ ثعز 7102ايى//م70]

ٍٿ إٗض ظمجنٌز  ٌثن ٨٘ض من١ٵز ثټٹنذ خموًًٌز مٵدنز ٰؽٌ ثټٌ ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٔيوثء ؼًٌمز ٠ريثن ثټ٩و ث

 ٔيوثء خٌنيم ٠ٱٽز ٌلمّز ؼٌـى ـجټصيم ل١رير.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٌمفپ ش٭ٌري ًٍٍس خمن١ٵز ثټٹنذ  ظُضط ٬ج ٍث٠ن مفمو ٨جًٞ  ٌمفپ شؽجًي ټٽم ثِصيوٰض منَٻ 

ٍث٠نني خٌنيم ٠ٱٽز ٌإ٘جخز لمّز آلًٌن ـجټصيم ل١رير.  خموًًٌز مٵدنز، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظمجنٌز م

 

 أصبع غاصات ع٢ً َظاصع املٛاطٓني بشَاص

 شتأ: –[ ذمار 7102/مايى/70]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ  مًٌٹٍ ثټٌ

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً  ًثن آنْ، ممٽٱز أرضثً ٸدرير خم ٍث٠نني ٍض خنٍ ًٍِو خموًًٌز ٍٜ َث٧ً ثٖض  م

 

 عؾض غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/مايى/70]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خّد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ لٽ ٌثهي ن٧ٍ خرص ٌثٖضموًر ٌ ٌخ٩ٌز  ٍث٠نني.منج٠ٶ ثټ ًث خممصٽٹجس ثٖض  ٱض أرضث

ًر  ٌثٖضمو ٌثٖضٕؽق  ٌخ٩ٌز  ًثس منج٠ٶ ثټ ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ق مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩و ثٗض ىټٺ، أٌٜ

ٌثؿ.  خرص

ٌثؿ. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 عزٚإ مبزٜض١ٜ فاي١ بتعظإعتؾٗار اَضأ٠ َتأثض٠ ظضاذٗا جضا٤ ققف َضتظق١ اي

 شتأ:  -[ ثعز 7102/مايى/72]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز ٘جټز  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء ٴٙٲ م ٌثـيج ؼ ٍٿ مصأظٌر خؽ ٌأر ثټٌ ثِصٕيوس إم

 خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثـيج  ٌأر ـجمپ ثِصٕيوس مصأظٌر خؽ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن إم ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټز ثټٵرص خموًًٌز ٘جټز. أظٌ إ٘جخصيج ٌشَٴز ٍض ؼ  خٵيًٱز ىجٌن أ٠ٽٵيج ثٖض
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ـدوان1027العـيوميات 
 ثالث غاصات يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح يف َأصب

 [ مأرب ـ شتأ:7102/مايى/72]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌ ق مٙوً مفيل ټ ًثس منج٠ٶ ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

َث٧ً  ٌم ٍث خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ً إٗض أن م ٌثؿ، مٕريث ٌثٖضٕؽق خموًًٌز رص ٌخ٩ٌز  ثټ

ٍث٠نني خجٖضوًًٌز.  ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 21انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/مايى/72]

ٌثبميم ثټد٩ٕز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.ٌ  ٌشَٴصً ؼ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًنز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٔنض ظُضط ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌمعٽيج ٨٘ض  ٌخٍ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٹمذ خجٖضوًًٌز،  من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، ٌٰمج ٔن ثټ١ريثن ثټف

 ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح، ٸمج  ٌشَٴصً خ٭جًر رشٳ موًًٌز رص ٌثن ثِصيوٯ م ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٴ١دني خموًًٌز نيم.

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن لمْ ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ـٌ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٕجٓ ٍض موًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن  ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ظُضط ٬ج ٠ريثن ثټ٩و

ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ٘دفجن خموًًٌز خجٴم. 11ٸصجٯ، ٌ   ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز مؽَ، ٌٔ

 

 إعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/مايى/70]

ٍٿ إِصيوٰض ٌِجًر ٍض ؼدپ ٨ٵجً إِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ م٠ٍنجن خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ.

ًر  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثظنني  ٌټٌز.ٍض ؼدپ ٨ٵجً خموًًٌز م٧ٍٍ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م  ٸفٌٙٽز أ

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/مايى/70]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌآٻ ـؽُضن ممٽٱز  ٍث٠نني خمنج٠ٶ ثټٌمٝز  َث٧ً ثٖض ٌثن خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز م ٌشَٴز ثټ٩و ٸمج ثِصيوٯ م

ًث ٌٰيج.أرض  ث
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ـدوان1027العـيوميات 
 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/مايى/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ. من١ٵز ٠مٌز ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض  خموًًٌز مؽَ، 

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ع٢ً ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 02

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مايى/70]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِد ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټٵرص ٌأٌٜ أ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټفٍٻ ٍض  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټَىجًي خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ،  خموًًٌز ٘جټز، 

 موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ن ٬جًر ٬ٌح  ًثس رشٴيج، ٌٔ ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍ ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٸيد ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ح خمفج٥ٰز ټفؾ، 

ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندز ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور. ٍهي من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن   مو٩ٍٰ ٩ِ

 

 إعتؾٗار مثا١ْٝ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓطك١ ايعضٜؿ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/مايى/70]

ٌأ ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز إِصٕيو ظمجنٌز م ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌ٘ذ آلًٌن ؼ

 ثټ٩ًٌٖ خموًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن مّجء أمْ ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني خمن١ٵز ثټ٩ًٌٖ، أِٱٌس ٨ن إِصٕيجه ظمجنٌز م و ثٖض ٍث٠نني ٌإ٘جخز آلًٌن ٍض مفپ شؽجًي ْـض

ٌټٌز.  ـٌٙٽز أ

 

 أصبع غاصات ع٢ً ذلافظ١ احلزٜز٠

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/مايى/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ً ٌثن إِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ خ٪ ٬ج

 خجٖضفج٥ٰز. 16من١ٵز ٸٌٽٍ 

 

 طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/مايى/70]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ جهي ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ثټفنٕجس ممٽٱج أرضثً خم
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 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/مايى/70]

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز  ق مٙوً مفيل ټ ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ـًٌذ ٌأٌٜ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ًثً خم ٌثمٌٖ، ٌلٽٱض أرضث  ثټٵ

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظيت فٓعا٤ ٚذح١ 04

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مايى/70]

ؽز ٌممصٽٹجشيم ٍض مفج٥ٰصٍ ٘ن٩جء ـٌ ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ  .ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. 13من١ٵز ١٨جن خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء، ٌ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 57طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مايى/01]

ٍث٠نني ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ

 ثټؽميًًٍز.

ٌثن ٔن ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض ثټصدز  ن لمْ ٬ج ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ـًٌذ، ٌٔ ًثس ٨٘ض من١ٵز خنٍ خجًٳ،  ٘ن٩جء ظُضط ٬ج

ٍهث ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز مفيل.ثټّ  ء، 

ًثس  ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو ٍض موًًٌز م٧ٍٍ منيج لمْ ٬ج ٌثن ٔن ٨رش ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ن ٍض موًًٌز م٧ٍٍ مج أهَ  ٌثن خجٖضو٩ٌٰز منَٻ م ٌشَٴز ثټ٩و ٌثس خوٌن ٠ٌجً، ٍض ـني ثِصيوٯ م ټ١جب

ٌثټؽٌـى.  إٗض ِٵٍٟ ٨وه من ثټٕيوثء 

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج  ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاصات ع٢ً ذلافظيت تعظ ٚفعز٠ 01

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/مايى/00]

٩ور. ًثس ٨٘ض مفج٥ٰصٍ ش٩َ ٌ٘ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍث٠نني ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منجٍٻ ثٖض

ن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ  ًثس ٨٘ض شدز ىجبپ ٍض موًًٌز ٘جټز خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ ٌظُضط ٬ج ٍٰصٌپ،  أِٱپ شدز ِ

ٍخجن. ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټف ٬ٌج  لجټو ٍض موًًٌز م٧ٍٍ، 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ عح١ 04

 شتأ : -[ حجة 7102/يىنيى/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 12ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  12ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب غاص٠ ع٢ً

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىنيى/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ،  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثن خٵٙٲ مو٩ٍٰ من ٌشَٴز ثټ٩و ٍث٠نني خجٖضوًًٌز.ٌٰمج ثِصيوٯ م َث٧ً ثٖض ٌم  جٍٻ 

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ مخغ١ َٛاطٓني بٓريإ ذضؼ احلزٚر ايغعٛرٟ مبزٜض١ٜ َٓب٘

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يىنيى/17]

ٍهي  ٌه ثټ٩ّ ٌثء ش٩ٌٜيم ٔض٠ُضٳ نجً من ٴدپ ـٌُ ثټفو ٍٿ ؼ ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ٨وه من ثٖض ثِصٕيو 

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  خموًًٌز مندً ثټفو

ق  ً من أخنجء من١ٵز آٻ ثټٌٕن ٌأٌٜ ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌه  ٌثء إ٠ُضٳ نجً من ٴدپ ـٌُ ثټفو ٌشز ؼ ًخ٩ز آلًٌن خؽٌٌؿ مصٱج خموًًٌز مندً ثِصٕيو ٌٰمج أٌ٘ذ أ

ٍهي.  ثټ٩ّ

ٍث٠نني ٌأٌ٘ذ ثټ٩رشثس من ثٖض ٗض، ـٌغ ثِصٕيو  من أخنجء ثٖضوًًٌجس  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ىيو ټٌّض ثٌْض

ٌثٖضو٩ٍٰ. ٌه أٌ ثټٵٙٲ ثټٙجًٌلٍ  ٍثء خٌ٘جٗ ـٌُ ثټفو ٌهًز، ِ  ثټفو

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم،  ٌثن ثټ٩ّ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ًث خجټ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض ثرضث

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 00

 شتأ: –صعدة [ 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌجس ِفجً  ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌخجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ٌٸصجٯ 

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

 ٌ ٌثٖضٽٌپ خموً ٌثټ١ٽ٩ز  ٌثهي آٻ أخٍ ؼدجًر  جٰز إٗض ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ٘دفجن منج٠ٶ  ًز ٸصجٯ، خجٜٔض

 خموًًٌز خجٴم.

ًث٨ٍ خمن١ٵز ثټ٩نو خموًًٌز  ًثس ٨٘ض ثٖضٕصپ ثټَ ٌثن ٔن أًٝجً لمّ٭ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز. ًثً خجټ٭ز خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز   ِفجً، لٽٱض ؼم٩ٌيج ثرضث

 ٌ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور أن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٗض ىټٺ،أٌٜ ثن ثټ٩ّ

ٍث٠ن خؽٌٌؿ.  ٴفَو مج أهَ إٗض إ٘جخز م
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 غاص٠ ع٢ً ذلافظات تعظ ٚذح١ َٚأصب 02

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٌمأًح. ؽز  ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ش٩َ ـٌ ٍهي  ثَضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  د٪ ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټيجميل ٍض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌِ لجټو، 

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص  ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، ٌٔ

 

 طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاص٠ ع٢ً سَاص

 شتأ : -[ ذمار 7102/يىنيى/10]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً.ٔ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٰض موًِز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًر. ٍث٠نني ثٖضؽجٌ ًث خ٩وه من منجٍٻ ثٖض ٢ موًنز ىمجً خ٭جًر لٽٱض أرضث  ثټفٌُ ٌِ

 

 ايعزٚإ اعتٗزفت َضنظ عالد ايهٛيريا بقعز٠إفاب١ عزر َٔ املضض٢ يف غاص٠ يطريإ 

 شتأ: -[ صعده  7102/يىنيى/10]

ٌثن  ٌثټّٹجن خمفج٥ٰز ٩٘ور إ٘جخز ٨وه من ثٖضٌىض ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و أٸو مٹصذ ثټٙفز ثټ٩جمز 

ٍټريث ٔمجٻ ثٖضوًنز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض مٌٸَ ٴفَر ټ٩ُضػ ـجَضس ثټٹ  ثټ٩ّ

ق موًٌ ٨جٿ مٹصذ ثټٙفز خجٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٌأٌٜ فج٥ٰز ثټوٸصًٍ ٨دو ثَضټً مفمو ثټ٩َي ټ

ٌثٰٵٌيم مج أهَ إٗض  ٌم ٍټريث ثٖضيلء خجٖضٌىض  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر مٌٸَ ٴفَر ټ٩ُضػ ـجَضس ثټٹ أن ٠ريثن ثټ٩و

 إ٘جخز ٨وه منيم.

َثس ثټ١دٌز ٍض ثٖضٌٸَ أهس ٌثټصؽيٌ ً ؼٌّمز خجٖضدنى  ًث إٗض لٌٌؼً ٨ن  ٌأٔجً إٗض أن ثټ٭جًر أټفٵض أرضث

. ٌنٵپ ثټفجَضس ثٖضٌٌٜز إٗض أمجٸن ألٌَ  ثټمومز 

ٍټريث  ٌخجء ثټٹ ٌثن نرش  ٌثٜفز ٨٘ض شدنٍ ثټ٩و ٌأٸو ثټوٸصًٍ ثټ٩َي أن ثِصيوثٯ ثٖضٌٸَ ثټ١دٍ هَضټز 

ٍثبً. ص ٌمٹجشديج خجٖضفج٥ٰجس َـض ٍثًر ثټٙفز  ٍه ٌ  ٌإ٨جٴز ؼي

 

 فظات اجلُٗٛص١ٜغاص٠ يف عزر َٔ ذلا 51طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٍث٠نني  ً ثٖض ًثس ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز مّصيوٰج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټدنٌز ثټصفصٌز.  ٌممصٽٹجشيم 

ٌثن همٌ خ٭جًر مف١ز ټٽ٭جٍ ٍض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح، من١ٵز ثټرب ن ِض ٬ج ؿ خموًًٌز مٵدنز مفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ

ٍث٠نني أِٱپ شدز ىجبپ ٍض موًًٌز ٘جټز. ٬ٌجًر ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج،   ٌلمْ ٬ج

٬ٌجًشني ٨٘ض  ٌثً مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز،  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ه ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.من١ٵز ثټن ٌظُضط ٬ج  يوًن خأمجنز ثټ٩ج٘مز، 

َثس خموًًٌز ِفجً،  ٌثن ٬جًر ٨٘ض مرش٧ٌ ثٖضٌجىٱٍ من١ٵز ثټفم ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٌثن. ٌثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثٖضٽٌپ  ٌظُضط ٬ج َثن،  ٍٴ٪ ثټفعرير ٍض ؼٌ  ٬ٌجًشني ٨٘ض م



  

 

089 

ـدوان1027العـيوميات 
 ف١ُ فٓعا٤ عت غاصات عٓٝف١ ع٢ً ايعا

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨نٌٱز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٰؽٌ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن أِصيوٯ خّض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨نٌٱز من١ٵز ثټنيوًن خموًًٌز ثټّد٩ني.  ٬ج

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ أـوط أرضث

ٌٰصق ـجؼَ ثټٍٙس. ٌثن ـٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز   ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً َٓطك١ ٖضإ مبز١ٜٓ يف سَاص

 شتأ:  –[ ذمار 7102/يىنيى/10]

ٌثن ٍٿ ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثټ٩ّ

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًث خ٩وه من منجٍٻ ثٖض ٌثن خموًنز ىمجً لٽٱض رضث  ى

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز ٔن ٠ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز رشٴٍ رص ٌثهي ثټ ًشني ٨٘ض  ٬ٌج ٵٌي،   ثْٔض

ٌثن ثټ٩ّ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس.ٌأٌٜ ٌثٖضموًر خعُضط ٬ج ٌخ٩ٌز   ٍهي ثِصيوٯ منج٠ٶ ثټ

ٌثؿ مج أهَ إٗض  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً إٗض أن م

َث٧ً. ٌثٖض  شرضً ثٖضنجٍٻ 

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظيت تعظ ٚفعز٠ 04

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٍهي ثْضمًٌٹ ٌثن ثټ٩ّ ٩ور.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٍمجس ثټفٌجر ٍض مفج٥ٰصٌص٩َ ٌ٘  ٍ ثِصيوثٯ مٵ

ٌثن  ٍث٠نني ثظنني أٌ٘دج إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ن ثټ١ريثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍټز ثټٵرص خموًًٌز ٘جټز مفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ ً ٍض ؼ ً آټٌج َث ثِصيوٰض ممد

ًشني ٔمجٻ ًمصپ ٍض م ٬ٌج ٍخجن خموًًٌز ثټَىجًي،  ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض ؼدپ أ٨٘ض ٍض من١ٵز ثټف وًًٌز ثٖضمج، 

 ثټص٩ًَز.

ٌر  ٬ٌجًر ٨٘ض ٴي ًث٨ٍ ٍض من١ٵز ثټ٩نو،  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض ثٖضٕصپ ثټَ ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ  ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز آٻ ٘دفجن ٍض موًًٌز خجٴم، ٌٔ ثټنٚ ٍض موًًٌز ِفجً، 

ًخ٪ ًثس ٨٘ض ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ. ٌأ  ٬ج

 

 



 

 

091 

ـدوان1027العـيوميات 
 مبؤؽض ايبًزإ اييت ايطفٛي١ فٝٗا عضض١ يًدطض 031َٓظ١ُ صعا١ٜ األطفا9ٍ ايُٝٔ يف املضتب١ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٌټز ًٴم  ٍټز  104٘نٲ شٵًٌٌ ٖضن٥مز ٨ًجًز ثْض٠ٱجٻ ثټٌمن ثټو ٍض مؤرش ثټدٽوثن ثټصٍ شٹٍن ٌٰيج ثټ١ٱ

 ٨ٌٜز ټٽم١ٌ.

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز منً ٌىٸٌ شٵ ٍخز" ثټٙجهً ـوًعجً ٨ن ثٖضن٥مز شٽٵض  ٍټز مّٽ ًٌٌ "٠ٱ

٢ ـٌغ  115من أ٘پ  104أن ثټٌمن ؼجءس ٍض ثٖضٌٸَ  ٌثشذ هٌٻ ثټرشٳ ثْضٌِ ٌټز ٍض ثټ٩جټم ٌٍض أهنى م ه

ٌثً. ٍټز ٍض ثټٌمن خجِصم  شُّٽذ ثټ١ٱ

ٍث ٍض  ٍٰ ق ثټصٵًٌٌ أن أٸعٌ من مجبز أټٲ ٠ٱپ ش ثټٌمن مني خوثًز ثټرصث٧ ثټيي شّدذ ٍض مٵصپ مج َض ٌأٌٜ

ٌثـوثً شفض ِن ثټمجمّز ًمٍس ٸپ  ٠244ٱپ ٌؼٌؿ أټٱني ٌ 644ًٵپ ٨ن أټٲ ٌ ٠ٱپ، مدٌنجً أن ٠ٱُضً 

ٍء ثټص٭يًز  ٌثټصيجخجس ثټؽيجٍ ثټصنٱيس ٌِ يجَضس  ٍٴجًز منيج معپ ثِٔض دجح ًمٹن ثټ ٨رش هٴجبٶ ٍض ثټٌمن ِْض

ٌثء ثټ ٌثً ؼ  رصث٧.ثټصٍ شٱجٴمض مؤل

ٍنني ٌ ٍء ثټص٭يًز ثټفجه ٰٱٍ  544ٌأٔجً إٗض أن أٸعٌ من مٽٌ أټٲ ٠ٱپ هٌن ِن ثټمجمّز ٩ًجنٍن من ِ

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه. ًخ٩ز أ٠ٱجٻ من ِ ٌثـو من أ٘پ أ  خ٩ٞ ثٖضفج٥ٰجس معپ ثټفوًور، ٩ًجنٍ ٠ٱپ 

ٍء ثټص٭يًز ثٖضَمن )ثټصٵَٿ( ٍض ثټ٩جټم، ٍثؼً أ٨٘ض م٩وَضس ِ ـٌغ ٩ًجنٍ ٠ٱپ من  ٌأٸو ثټصٵًٌٌ أن ثټٌمن ً

خني ٸپ ٠ٱٽني من ىيو ثټ٥جىٌر، ٸمج أن مفج٥ٰز ٩٘ور ش٩جنٍ من أ٨٘ض م٩وَضس ثټصٵَٿ ثټيي ًؤظٌ ٨٘ض 

 ظمجنٌز من ٸپ ٨رشر أ٠ٱجٻ.

ً أٌ ش٩مپ  ٌثٰٶ ثټٙفٌز ٍض ثټٌمن م٭ٽٵز ٸٽٌج ٌٴجٻ شٵًٌٌ من٥مز ٨ًجًز ثْض٠ٱجٻ "إن أٸعٌ من نٙٲ ثٖض

َبٍ ٍض ـني أن أٸعٌ من ِد٩ز ٌأٜجٯ:  خٕٹپ ؼ جٌِز".  ني ٠ٱپ خفجؼز إٗض ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز ثِْض مًُض

ٍټيم، ممج ؼ٩ٽيم ًّٹنٍن ٍض ثٖضوثًُ  1.6"أؼرب ثټرصث٧ ثټفجيل أٸعٌ من  مٽٌٍن ٠ٱپ ٨٘ض ثټنٌَؿ من منج

ٌټز أٌ مصٱٌٴز ـٌغ ٩ًٙذ إًؽجه ثٖضٌجو ٌلومجس ثټرصٯ ثټٙفٍ،  ٌثٰٶ ثټٙفٌز أٌ ٍض أمجٸن م٩َ ٌثٖض

ٍن  خجٖضجبز من ثْض٠ٱجٻ ٍض ِن ثټص٩ٽٌم". 51ٍ ٠ٱپ ټرتٷ موثًِيم أي مج٩ًجهٻ ٸمج هٰ٪ أٸعٌ من مٽٌ

ٌٰمج ٴجٻ ثټٵجبم خأ٨مجٻ ثٖضوًٌ ثټٵ١ٌي ٖضن٥مز ٨ًجًز ثْض٠ٱجٻ مفّن ٘وًِّٵٍ: "إن أ٠ٱجٻ ثټٌمن شم 

جخز أٌ  ٌم٩ٌٍٜن ټٕ٘ض ٌأنيم ًٹربٌن ٍض ٤پ ـٌح ٴجبمز  ِٽديم من ٸپ مج ًؽ٩ٽيم ٩ًٌٍٕن ٸأ٠ٱجٻ، 

ٍٰجر ٌ ٩ًج ٌث ثټ ٍء ثټص٭يًز، ٸمج أنيم أؼرب ٍټريث ٌِ ٌثٛ من ثٖضمٹن شؽنديج معپ ثټٹ ٍشٍن خّدذ أم نٍن ًٌم

ٌموثًِيم". ٍټيم  ٍث منج  أن ًرتٸ

ٌمن ٬ري ثٖضٵدٍٻ أن ًّصمٌ ثـصٌجػ  ٌأٜجٯ ٘وًٵٍ: "مفصمپ أن شصٌَػ ثټٱصٌجس ٴدپ ِن ثټعجمنز ٨رش، 

ٌثټنمٍ ٍض ٌثټٽ٩ذ  ٌثټص٩ٽٌم  ٌخئمٹجننج، خپ ًٌؽذ ٨ٽٌنج، أن ٨5411جٿ  أ٠ٱجٻ ثټٌمن إٗض ـٵيم ٍض ثْضمن   ،

ٌثؼ٪ ثٖضٹجِذ ثټٙفٌز ثټصٍ شفٵٵض ٍض  ٌشجخ٪ "ثټرصث٧ ثټوثبٌ شّدذ ٍض ش نٵوٿ مج ىٍ أٰٝپ من ىيث". 

ٍٴض ثټفجيل ًمٍس  صعمجً ٍض ٘فز ًٌلجء ثْض٠ٱجٻ، ٌٍض ثټ خني ٸپ أټٲ ٠ٱپ  63ثټ٩ٵو ثٖضنرصٿ نصٌؽز ثَِض

ًنز خم٩وَضس  ٌٍٰجس ټ٩جٿ ٴدپ خٽ٫ٍ ِن ثټمجمّز مٵج ٌٰجر  5410ثټ ٠ٱپ خني ٸپ أټٲ  23ٌثټصٍ شٕري إٗض 

ٍثهس خم٩وٻ  ٌىيو ثټنّدز  ٍټز هٌن  ٠54ٱپ  دجح ًمٹن ثټفٌٽ ٍشٍن ِْض خجٖضجبز خني ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ًم

٬ٍيم ثټ٩جٿ ثټمجمْ من ـٌجشيم". ٨ٍيج ٴدپ خٽ  ٌٴ

 

 

 

 



  

 

090 

ـدوان1027العـيوميات 
 عًغ١ً غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ُٖزإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ث ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خّض ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌثٴٍ ممٽٱج أرضثً خم  شدجح ثټ

ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ثٖضفؽٌ خموًًٌز ىموثن، لٽٱض أرضثً  ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ  خجْض

 

 ؼايف ايعزٚإ ٜٛافٌ ققف٘ اجلٟٛ ٚايقاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يىنيى/10]

ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ  ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 مفج٥ٰز ٩٘ور.خموًًٌجس 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

 ٌثهي ټًٌ خموًًٌز ـٌوثن.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټربٴز ٍض آٻ ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ لٽٱض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ًثً ٍض ممصٽٹجس ثٖض  أرضث

َث٧ً ٌټٱض إٗض أن م ٌم ٍهي ٠جٻ منجٍٻ  ن١ٵز ثټؽم٩ز خموًًٌز ـٌوثن ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظ١ ذح١

 شتأ : -[ حجة 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ؽٔ غاصات٘ ع٢ً سَاص

 شتأ:  -[ ذمار 7102/يىنيى/10]

ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر موًِز ٌأٌٜ ٩و

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض ًث خمنجٍٻ  ٍمني، لٽٱض أرضث  ثټفٌُ ٍض موًنز ىمجً ټٽمٌر ثټعجنٌز لُضٻ ً

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظات فعز٠ ٚتعظ ٚذح١ َٚأصب ٚجٝظإ 05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

 ٍ ًثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽمي ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ًًز.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و
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ٌثن  ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نجً أٌ٘ذ إظٌ ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثهي آٻ أخٍ ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ  ثِصيوٰض 

 خجٖضفج٥ٰز.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٘جټز خمفج٥ٰز   ش٩َ.ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز  ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز،  ًخ٪ ٬ج ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ

َثن. ٍه ٍض ؼٌ ٍٴ٪ ثټ٩م ن ٬جًشني ٨٘ض م ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح، ٌٔ  رص

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/12]

ًث ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  س ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهثء  ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ثټصدز ثټّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًثً خممصٽٹجس ثٖض  خجٖضوًًٌز، ممٽٱز أرضث

 

 عت غاصات ع٢ً ذلافظ١ ذح١

 شتأ: -[ حجة 7102/يىنيى/12]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ِض ٬ج

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ ثالث غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/12]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ثټٌ

 مأًح.

ٌثؿ  ٌثن أِصيوٯ ٍِٳ رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس. ٌثټم٢ ثټ٩جٿ خعُضط ٬ج ٌثهي ـدجح  ٌ 

ٌث ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ًث خممصٽٹجس ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م ؿ ممٽٱج أرضث

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 انجض َٔ عؾض غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/12]

ٍث٠نني ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ٌثء  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ٠ٱپ ؼ ٌثن ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌشَٴز ثټ٩و ٴيًٱز أ٠ٽٵيج م

ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټؽنو ٌؼدپ أ٨٘ض  ٌثن ٬ج ٍٰصٌپ خموًنز ش٩َ، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٨٘ض منَٻ ٍض ـٍ ِ

٬ٌجًر ٨٘ض شدز ىجبپ ٍض موًًٌز ٘جټز.  خموًًٌز ثټص٩ًَز، 

ٌث ًشني ٨٘ض ؼدپ ٬ ٬ٌج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج،  ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ح ٌأٌٜ

ٍث٨ٌٍز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.  خموًًٌز ثټ
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ٌثن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثټنيوًن خأمجنز ثټ٩ج٘مز. ٌٰٵجً ټٽمٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌ 

ٍهي منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټدٵ٪  ٍثن خموًًٌز ـٌوثن، ٍض ـني ٔن ثټ١ريثن ظُضط ٬ج ٌثټربٴز ٍض آٻ ٌمن١ٵز آٻ ثټؽ٩

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ټٌز خموًًٌز ثټ٥جىٌ.  ِجټم خموًًٌز ٸصجٯ، 

 

 طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ عًغ١ً غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ جټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خعمجن ٬ج

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز نيم، لٽٱض أرضثً خٽٌ٭ز خم

 

 إفاب١ عزر َٔ املٛاطٓني جضا٤ اعتٗزافِٗ َٔ قبٌ طريإ ايعزٚإ ٚاملضتظق١

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٍث٠ن ٍهي ثْضمًٌٹٍ أٌ٘ذ ٨وه من ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٰيم من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و ني خٌنيم أ٠ٱجٻ ؼ

ٌشَٴصً.  ٌم

ٌُهّمٌس مفُضس شؽجًًز ٍض  ٍث  ٍث٠نني أٌ٘د ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ظُضظز م ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ًثٍؿ مفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٰمج أٌ٘ذ ٠ٱُضن ًٌؼپ  ٌثن ثِصيوٰض من١ٵز ٬مٌ خموًًٌز  ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٍض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ٌشَٴز خٵيثبٲ ثټيجٌن ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٌثء ٴٙٲ ثٖض  ؼ

ًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ ٸيُضن  ٬ٌج ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ،  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض  ًر خموًًٌيم نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء،  ًثس ٨٘ض من١ٵز مٍّ ًخ٪ ٬ج خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن أ

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح.  موًًٌز رص

٬ٌجًر ٨٘ض  ٍخجن ٍض موًًٌز ثټص٩ًَز،  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټف ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثء   ـٌُ ٍض من١ٵز ثټؽنو خمفج٥ٰز ش٩َ. 55ثټٽ

 

 إعتؾٗار ٚافاب١ مثا١ْٝ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓظٍ َٛاطٔ يف بٝت بٛؼ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102//يىنيى10]

ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خٌنيم أ٠ٱجٻ ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ظمجنٌز م ثِصٕيو 

 من١ٵز خٌض خٍُ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. 

ٍث٠نني خٌنيم ٠ٱُضن  ًخ٩ز م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إِصٕيجه أ ٌأٸو مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ًخ٩ز آلًٌن خ ٌأشجن ٌإ٘جخز أ ٌټٌز ٍض ٬جًر ٔنيج ثټ١ريثن ٌثم ٌأشني ٠ٌٱپ خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز ٸفٌٙٽز أ ٌنيم ثم

ٍث٠ن لٽٲ مف١ز ثټممّني.   ثٖض٩جهي ٨٘ض منَٻ م

 

 اعتؾٗار ثالث١ أطفاٍ ٚاَضأ٠ جضا٤ ايػاص٠ اييت اعتٗزفت َٓظٍ َٛاطٔ مبٓطك١ اخلُغني

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٌثـور ٍض ٌأر من أرسر  ٌثم ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصٕيو ظُضظز أ٠ٱجٻ  ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٭جًر ثټصٍ ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټممّني خٙن٩جء.  ٰؽٌ ثټؽم٩ز ٨٘ض منَٻ أـو ثٖض
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ٍث٠ن ًٔجه  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠رين ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌأر ٌإ٘جخز مفمو ثٖضيوي خمن١ٵز ثټممّني، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز أ٠ٱ ٌثم جٻ )٠ٱٽصني ٠ٌٱپ( 

ٌأشني. ٌثم ًخ٩ز ألًٌن خٌنيم ٠ٱپ   أ

ٌشرضً ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر ټً ٍض ـجًر  ٌٸيث شومري  ًر أهس إٗض شومري ثٖضنَٻ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭ج

ٍخٌي ٍض من١ٵز ثټممّني.  ثټٵ

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ فعز٠ 00

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يىنيى/10]

ٌثن ثټّ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٩ 

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ.

٬ٌجًشني ٨٘ض ثټ٩ٵدز ٍض  ٌثن ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ،  من١ٵز م

ٌثټ٥جىٌ. ٌثخ٢ خني ـٌوثن   خموًًٌز ـٌوثن، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ

 

 أصبع غاصات ع٢ً ذلافظ١ ذح١

 شتأ:  -[ حجة 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض  ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ

ٍث٠نني.  موًًٌز ـٌٛ لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 إفاب١ ثالث١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ إعتٗزفت عٝاص٠ مبزٜض١ٜ خب ٚايؾعف باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/يىنيى/10]

ٍهي إِصيوٰض ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ًشيم خمن١ٵز ثټٌصمز  أٌ٘ذ ظُضظز م ٌِج

ٌثټ٩ٕٲ خجټؽٍٯ.  خموًًٌز لذ 

ًر  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 مّجًٌٰن خجټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثټٌصمز، مج أِٱٌ ٨ن إ٘جخز ظُضظز خؽٌٌؿ ل١رير.

 

 طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ٍ َث٧ً ثٖض ٌثټفٍٻ خموًًٌز نيم لٽٱض أرضثً خم ٍهثء  ٌممصٽٹجشيم.من١ٵصٍ ثټصدز ثټّ  ث٠نني 

 

 

 

 



  

 

094 

ـدوان1027العـيوميات 
 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىنيى/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َثً ٌثؿ لٽٲ أرضثً خممصٽٹجشيم.ٌم ٍث٠نني خموًًٌز رص  ٧ ثٖض

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ أصذب

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز أًـذ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

 من١ٵز ًفٌٚ خموًًٌز أًـذ.

 

 عبع غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ًثس ٨نٌٱز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريث ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌثن أِصيوٯ ٍض ٌأٌٜ ن ثټ٩و

ٌبجِز خموًًٌز ثټّد٩ني. ٌهثً ثټ ًثس ٨نٌٱز من١ٵز ثټنيوًن  ٍٿ خممْ ٬ج ٗض من ٰؽٌ ثټٌ  ثټّج٨جس ثٌْض

 ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ١٨جن خموًًٌز ثټّد٩ني.

ٌثٖضمص ٍث٠نني  ًثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖض ٌثټمج٘ز.ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ أـوط أرضث  ٽٹجس ثټ٩جمز 

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ

 شتأ: –[ صنعاء 7102/يىنيى/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ عُضط ٬ج

ٍث٠نني. ٍثه خموًًٌز ِنفجن لٽٱض أرضثً خٽٌ٭ز خمنجٍٻ ثٖض  من١ٵز ثټّ

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 04انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء  7102/يىنيى/10]

ًثشً. ٌمٵو ٌثبميم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌشَٴصً ؼ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ًشجن ٨٘ض من١ٵز ثټؽنو ٌثٸو مٙوً ٨ّٹ ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ي ټ

ٍثن خموًًٌز ىخجح ٍض مفج٥ٰز ش٩َ. ًشجن ٨٘ض من١ٵز ـٍ ٬ٌج  خموًًٌز ثټص٩ًَز، 

ٌثن  ٬ٌجًر ٨٘ض ٠مٌز خموًًٌز مؽَ،  2ٌٍض ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منوخز خموًًٌز خجٴم،  ٬ج

ٌثن خموًًٌ ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ.ٌألٌَ ٨٘ض من١ٵز م ًشجن ٨٘ض موًِز ٍض من١ٵز ثٖضُـض ٬ٌج  ز ـٌوثن، 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ ًفٌٚ ٍض موًًٌز أًـذ مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ
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ٍر ٍض من١ٵز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ٜد ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً ثټ٩ّٹٌي إٗض ٠ريثن ثټ٩و

 ٍ ٍثه، ٌٰمج شرضًس منج ٨ٍز خموًًٌز نيم إظٌ ٴٙٲ مو٩ٌٰز ثټّ ٍث٠نني ٍض من١ٵز ٜد ٻ ٨وه من ثٖض

ٌثن. ٌشَٴز ثټ٩و  م

 

 عًغ١ً غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىيى/01]

ًثس ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌجس  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰز ٩٘ور.

ق مٙوً أمنٍ  ًثس ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و خ٩ٙور ټ

ٌثهي ٩ٔري خموًًٌز خجٴم. ٬ٌجًر ٨٘ض   ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ، 

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٍض ٤پ شفٽٌٶ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 مٹعٲ ٨٘ض أ٬ٽذ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز.

 

 ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ طريإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/01]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم.من١ٵز خنٍ خجًٳ خموًًٌز نيم ٌمنج ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ، لٽٱض أرضثً خم

 

 

 عبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/01]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩ ق مٙوً أمنٍ ټ ًثس ثټم٢ ثټ٩جٿ ٌأٌٜ ٌثن أِصيوٯ خّد٪ ٬ج و

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خرص ٌثټ  ٌمنج٠ٶ ثٖضٕؽق 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 04طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/01]

ٌثبمً ٨٘ض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ثِصمٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍث٠ن ٍض ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٌِجًر م ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍث٨ٌٍز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، مج أهَ إٗض ِٵٍٟ ٜفجًج، مدٌنجً أن ٠ريثن ثټ٩و من١ٵز ٩ٔدٍ خموًًٌز ثټ

 ٬جًر رشٳ ًمصپ ٍض موًًٌز ثٖضمج.

ٌث ًثس ٨٘ض منج٠ٶ خنٍ خجًٳ، ثټفٍٻ  ٌثن شّ٪ ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهثء خموًًٌز ـٌ ټصدز ثټّ

 نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٌثن خموًًٌز ـٌوثن. ٌثن ٬جًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ثٖضؤهي ٖضن١ٵز م  ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٔن ٠ريثن ثټ٩و
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ٌآٻ مؽو٧ خموًًٌز خجٴم،  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ منوخز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور أًٝجً أ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ٍهي ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ٔوث. ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

َثن.  ٌه ٍض ؼٌ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثټو  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 عؾض غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىنيى/00]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِد٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ق مٙوً مف ٌخ٩ٌز، ىٌُضن، ٌأٌٜ ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ ثٖض١جً، ثټ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج يل ټ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ًثً خم  ممٽٱز أرضث

ٌثؿ. ٌثٖض١جً خرص ٌخ٩ٌز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثټ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق مٙوً مفيل أن ٠ريثن ثټ٩و  ثٗض ىټٺ أٌٜ

ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٌثن إٍِصيوٰ َٴز ثټ٩و ٌش ٌثؿ. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م  منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 

 غاصات ع٢ً ذلافظيت تعظ ٚذح١ 01

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

ؽز. ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰصٍ ش٩َ ـٌ ًثشً ثٔضؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ل٢  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ث ن ِد٪ ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض ؼدپ ثٖضن٩م ٍض ثټٝدجح خمفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ ټنٵٌپ ٍض ثټٙٽٍ، 

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.  ـٌٛ 

 

 َٓظُات اجملتُع املزْٞ تطًل إذقا١ٝ٥ جزٜز٠ جلضا٥ِ ايعزٚإ ع٢ً ايُٝٔ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/07]

ٌمن٥مجشيج ٍټٌصيج ٨ن ثنصيجٸجس ثټٵجنٍن  ٠جټدض من٥مجس ثٖضؽصم٪ ثٖضونٍ ثْضمم ثٖضصفور  خصفمپ ٸجمپ مّة

ٌثن ٨٘ض ثټٌمن. ٌثټٱًًٍز ٍض إًٵجٯ ثټ٩و ٌثءثس ثټرس٩ًز  ٌثشمجى ثٔضؼ ٵٍٳ ثٔضنّجن،   ثټوٌيل ثٔضنّجنٍ ـٌ

ٍٿ خمًٌٌ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ  848ؼجء ىټٺ لُضٻ ٩ٰجټٌز من٥مجس ثٖضؽصم٪ ثٖضونٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ أًجٿ من ثټ٩و

ٌأٸوس أن ٨وه ثټٕيوث ٌثټؽٌـى من ثٖضونٌني خٽٮ ٨٘ض ثټٌمن،   15ٔيٌو ٌؼًٌق منيم  392أټٲ ٌ 33ء 

 ٔيٌو. 210ثټٲ ٌ

ٌمفجًور  ٌټٌز مّصٵٽز  ٌشٕٹٌپ ټؽنز ه ٌه٨ج ثټدٌجن ثټٙجهً ٨ن ثټٱ٩جټٌز ثٖضٱٍٛ ثټّجمٍ ټًَجًر ثټٌمن 

ٍنٍ ٍض إـجټز ٌثټٵٌجٿ خجټوًٌ ثټٵجن ٌثن  ٌثَضنصيجٸجس ثټصٍ ثًشٹدصيج هٌٻ ثټ٩و ٌثبم ثټفٌح   ټٽصفٵٌٶ ٍض ؼ

ٌشفمپ  ٌشٱ٩ٌپ مٹجشذ ثْضمم ثٖضصفور ٍض ثټٌمن ټٽٵٌجٿ خوًٌىج ثٔضنّجنٍ  ٌټٌز  ثټوٌٻ ثٖض٩صوًز إٗض ثٖضفٹمز ثټو

ًظز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ٩ًجنٍ منيج ثټٌمنٌني. ٍټٌصيج شؽجو ثټٹج  مّة

ٌثن ٠جټض لُضٻ  ٌثبم ثټ٩و ٌثټصنمٌز أن ؼ ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ق ًٌٰٶ ثټٌ٘و ٍض ثٖضٌٸَ ثټٵجن ٍٿ  844ٌأٌٜ ً106 

منٕأر  110منٕأر ًًجٌٜز ٌ 143م٩ٽم أظٌي ٌ 541منٕأر ٌِجـٌز ٌ 534موًِز ٌ 112ٌ مّؽو 

دٹز مٌجو ٌ 368نجٴٽز ٬يثء ٌ 258ممَن ٬يثء ٌ 616ؼجم٩ٌز ٌ َثن ٌٔ ٌمف١ز ثشٙجَضس  323ل ٔدٹز 

ٌمٌٰٶ ٘فٍ ٌ 590ٌ ٍثيش ٌ 551مّصٕٱى  ٌم ٌثټٲ ٌ 028ثټٲ ٌ 040م٨ًَز هؼجػ   133منَٻ 

 ٠ًٌٶ ٌؼرس.
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 اٌَ ٚثالث١ أطفاٍ يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓظٍ باحلزٜز٠ إفاب١ إَضأ٠ ذ

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يىنيى/07]

ٍث٠نني خموًًٌز ثټمٍلز مفج٥ٰز  ٍٿ ٬جًر ٨٘ض منَٻ أـو ثٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌظُضظز أ٠ٱجٻ.  ثټفوًور مج أهَ إٗض إ٘جخز لمْ نّجء 

 ٍ ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٍث٠ن ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ منَٻ ثٖض ٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌظُضظز  ؾ خموًًٌز ثټمٍلز، مج أهَ إٗض إ٘جخز لمْ نّجء ثـوثىن ـجمپ  ًٍو مفمو خؽجٓ خمن١ٵز مٍٔ

 أ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز ٬ري نيجبٌز.

 

 غاص٠ ع٢ً عز٠ ذلافظات 08طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 أ:شت -[ صنعاء 7102/يىنيى/07]

ًثس ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ٱُضً ٍض ثټّجخ٩ز من ٨مٌو أٌ٘ذ خٌ٘جٗ  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثن خمن١ٵز ثټرضًدجس ٍض موًًٌز مٵدنز ٍض مفج٥ٰز ش٩َ، ٸمج أٌ٘ذ ٠ٱپ خؽٌٌؿ نصٌؽز  ٌشَٴز ثټ٩و م

ٌثء مفج٥ٰز ٩٘ور.ثنٱؽ ٌثه٨ز خموًًٌز ثټٙٱ ٌثن ٍض من١ٵز   جً ٴندٽز من ممٽٱجس ثټ٩و

ٌثهي  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴ١ٌ٪ من ثْض٬نجٿ مج أهَ إٗض نٱٍٳ ٨وه منيج ٍض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ض ٬ج  لوَضن خموًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز، ٌِ

٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩ ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ،  ًثس ٨٘ض ثٖضُـض ٌثن ٔن ظُضط ٬ج و

ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن ٍض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ـٌوثن، 

ًثٍؿ. ٍهي منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز   ٌمو٩ٍٰ ٩ِ

ٌثٖضمج ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ىخجح  ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًر ٨٘ض  ـٌ خمفج٥ٰز ش٩َ، 

َثن. ٌه ٍض ؼٌ  ؼدپ ثټو

 

 آالف ذاي١ ٚفا٠ جضا٤ ايعزٚإ ٚاحلقاص 01ْاطل ايقر١ ٜهؾف عٔ تغحٌٝ قضاب١ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/07]

ٌثخز  ٌٰجر ٴ ٌثټّٹجن ثټوٸصًٍ ٨دوثټفٹٌم ثټٹفُضنٍ، ٨ن  ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  ٸٕٲ ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٍ

 ٌ ٌثټفٙجً ٨٘ض ثټٌمن.٨رشر آَضٯ ـجټز مٌٌٜز، ؼ ٌثن  ٌثً ثټ٩و  ثء ثِصم

ٌثخز  ٌٰجر ٴ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( "ِؽٽنج  ٍثًر ثټٙفز ٍض شرصًق ټ آَضٯ  14ٌٴجٻ ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٍ

ٍه ثټ٩وثبٌز ٨٘ض م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل". ٌثً ثټٵٌ ٌثِصم ٌثټفٙجً  ٌثن  ٌثً ثټ٩و  ـجټز مٌٌٜز خٱ٩پ ثِصم

ٌثن أټٲ ـجټز  12ٌأٔجً إٗض أن أٸعٌ من  مٌٌٜز خفجؼز ټٽ٩ُضػ ٍض ثټمجًػ ِنًٍج.. َضٰصج إٗض أن ثټ٩و

ٌمن٪ هلٍٻ  ًٌشٹذ ؼًٌمز مٌٸدز من لُضٻ ثِصيوثًٰ ټٽٌمنٌني ظم من٩يم ٨ن ثټّٱٌ ټصٽٵٍ ثټ٩ُضػ 

 ثْضهًٌز.

ٍنٌٌّٲ..  ٌٰٵج ټصٵجًًٌ من٥مز ثټٌ ٌټٱض ثټوٸصًٍ ثټٹفُضنٍ إٗض أن ٠ٱُض ًمٍس ٸپ ٨رش هٴجبٶ ٍض ثټٌمن 

ًث".ٌٴجٻ "ًؽذ ثټ ٌثن ٍٰ  ٩مپ ٨٘ض إًٵجٯ ثټ٩و

ٌثبم ٍض ثټصجًًن ثٖض٩جرص،  ٌثٖضٌىض من أٸرب ثټؽ ٌثټؽٌـى  ٌأٜجٯ "مج ًفوط ټٽن٥جٿ ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن 

ٌمن٩يم من ثټّٱٌ ټٽ٩ُضػ ٍض ثټمجًػ".  لج٘ز خ٩و إ٬ُضٳ م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل 

 



  

 

099 

ـدوان1027العـيوميات 
 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/00]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ٔن ٠ريثن ٍبٌز ٨٘ض موًًٌز رص ًثس خٌنيج ٴنجخپ ٜ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ثټ٩و

 مأًح.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٍبٌز ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ًخ٪ ٴنجخپ ٜ ٌأټٵى أ ٌثؿ،   ىٌُضن خرص

ٍث٠نني خمن١ٵز آٻ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض إ٘ج ٌشَٴز ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٌأر خؽٌٌؿ ٍض ٴٙٲ مو٩ٍٰ ټٽم خز إم

ٌثؿ.  ـؽُضن خرص

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 04انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/00] 

ٌثِصيوثٯ  ٌټٌج،  ٽفز ثٖضفٌمز ه ٌثِصموثٿ ثِْض ًثشً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍثٴ٪ ثْضظ  ًٌز.ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ،  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍهًز رشٳ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج خص٩َ. ٌأټٵى ٴندٽز ٨نٵ  ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج، 

ٍهًز ؼنٍح  ٌأټٵى ٴنجخپ ٨نٵ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح،  ٌثن ظُضط ٬ج ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ن ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټيجميل ٍض موًًٌز م٧ٍٍ خص٩َ.م٩  ّٹٌ لجټو، ٌٔ

ًشني ٨٘ض من١ٵز  ن ٬ج ٍبٌز ٨٘ض موًًٌز ٔوث، ٌٔ ٌثن، ٴنجخپ ٜ ٌٍض مفج٥ٰز ٩٘ور أټٵى ٠ريثن ثټ٩و

ٍر.   ثټّجٳ خموًًٌز ٨ٌُّضن خٕد

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټٌٙجنز ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ مفيل  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و خٙن٩جء، 

 ٌخنٍ خجًٳ خموًًٌز نيم.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ مّؽو ثټؽٍٍي ثْضظٌي ٍض موًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٌثٔضنّجنٌز. ٍثظٌٶ ثټوٌيل  ٌثٖض ٌثٯ   ثټمٍلز ٍض ممجټٱز ٘جًلز ټٹپ ثْض٨

 

 غاص٠ يطريإ ؼايف ايعزٚإ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  04

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

ٌثبميم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽيًًٍز. ٌشَٴصً ؼ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ثټ٩و

ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء ثِصيوثٯ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ًؼپ أٌ٘ذ ؼ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. َث٧ً ثٖض  خجټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ م

ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ٌىٸٌ ثٖض ن ظُضط ٬ج ٍثء مفج٥ٰز ش٩َ، ٌٔ ٌثن ـّٽٶ خٹعجٰز ٍض أؼ ٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  لجټو، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن ٍض موًًٌز رص

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ض ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٠مٌز خموًًٌز مؽَ، ٌِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج ٌمٌوي،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ن ظُضط ٬ج ٥ٰز ٩٘ور، ٌٔ

ٌثً ٍض موًًٌز مّصدأ خمفج٥ٰز ـؽز.  من١ٵز ه
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً ذح١ 05

 شتأ : -[ حجة 7102/يىنيى/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن  ٌأٌٜ ٬جًر ٨٘ض  16ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 غاص٠ ع٢ً جاَع١ سَاص

 شتأ:  -[ ذمار 7102/يىنيى/00]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ خ٭جًر ؼجم٩ز  ٌأٌٜ

ٌمنٕآس ثټؽجم٩ز. ًث خ٩وه من مدجنٍ   ىمجً خجٖضوًنز، لٽٱض أرضث

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/00]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍهي ثْضمًٌٹٍ أمْ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًشني إـوثىج ٌأٌٜ ِدأ(أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ.  خ١جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض موًًٌز رص

ٌثؿ. ٌآٻ ـؽُضن خرص ٌخ٩ٌز  ٌثټ ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ ىٌُضن  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ؽٔ غاصات٘ ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

ًثس ٨٘ض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس.ٔن ٠ريثن ثټ٩ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس رشٳ ؼدپ نجخٝز ٍض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌظُضط ٬ج  خموًًٌز م٧ٍٍ، 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨  ٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خ٩ٙور.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٍٴ٪ ثٖضّصفوط خؽٌ ًثس ٨٘ض م ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ عت١ َٛاطٓني بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓطك١ احملحض بتعظ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يىنيى/00]

ٍهي ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠ن  ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض منَٻ  إِصٕيو م

 خمن١ٵز ثٖضفؽٌ خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٌإ٘جخز لمّز آلًٌن ٸفٌٙٽز  ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثٖضفؽٌ خموًًٌز ثٖضمج، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م م

ٌټٌز.  أ
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ـدوان1027العـيوميات 
 يعاف١ُ فٓعا٤غاصتإ ع٢ً ا

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

ًثس ٨نٌٱز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًشني ٨نٌٱصني.  ١٨جن خموًًٌز ثټّد٩ني خ٭ج

ٌثټمج٘ز.ٌټٱض ثٖضٙو ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖض  ً إٗض أن ثټٵٙٲ أـوط أرضث

ٌٰصق ـجؼَ ثټٍٙس. ٌثن ـٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز   ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ثالث غاصات ع٢ً ذلافظ١ فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىنيى/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ظُضظز ٬ج  ثټٌ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ. ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٌثن خموًًٌز ـٌوثن،   م

 ُضن.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ٸي

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/00]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌىٌُضن  ٌثن إِصيوٯ منج٠ٶ ثٖضموًر  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌخ٩ٌز خّض ٍث٠نني. ٌثټ َث٧ً ثٖض ًث خم ًثس ممٽٱز أرضث  ٬ج

ٌثؿ. ٌمو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٍث ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌثن ٔن َٴز ثټ٩و ٌش  ٌټٱض إٗض أن م

 

 طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ ؽٔ غاصات٘ ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

ًثشً ٨٘ض ٨وه من ثٖضف ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ج٥ٰجس.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض ٸيدٍح مفج٥ٰز ټفؾ. ًخ٪ ٬ج ٌأ  مفج٥ٰز ثټفوًور، 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ نجخٝز خموًًٌز ثٖضمج  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًشجن ٨ ٬ٌج  ٘ض شدز ىجبپ خموًًٌز ٘جټز.مفج٥ٰز ش٩َ، 

ٌمو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ٔوث خ٩ٙور. ٍهي خٵٙٲ ٘جًٌلٍ   ٌٰمج ثِصيوٯ ثټ٩وٌ ثټ٩ّ

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/02]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٌأٌٜ ټ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ثٖضوٍٰن، ممٽٱج أرضثً خم
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 اعتؾٗار عا٥ل ْاق١ً خطضٚات بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ مبزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يىنيى/02]

ٌثس خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ث ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز م٧ٍٍ ثِصٕيجه ِجبٶ نجٴٽز لرض ٌثن ثټ٩ّ ټ٩و

 خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثس.  ثټ٩جٿ ٍض موًًٌز م٧ٍٍ، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِجبٶ نجٴٽز لرض

 

 مثإ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضم بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىنيى/02]

ًثس ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز خمفج٥ٰز  ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌثن خموًًٌز ـٌ ٬ٌجًشني ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ أِٱپ ؼدپ م ٌهًز،  ًثً مجهًز موًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو وثن لٽٱض ثرضث

 ٸدرير.

ٌثهي ٩ٔري خموًًٌز خجٴم  ًشني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ خ٭ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ.  ثټفو

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  52طريإ ؼايف ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/02]

ٍه  ٌثن ثټ٩ّ ٌممصٽٹجشيم ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني  ي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ ثٖض

 ثټؽميًًٍز.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ٍض شرصًق ټ

ٌمعٽيج ٨٘ض شدز ثټُّضٻ ٍض موًًٌز  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټؽنو،  منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثٖضمج مفج٥ٰز ش٩َ، 

 ٘جټز.

ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ. ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ  ٨ٌرش ٬ج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خجټؽٍٯ،  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٍخق نمري ٍض ؼٌ ن ٬جًشني ٨٘ض ؼ ٌمٌوي ٍض ـؽز، ٌٔ  ـٌٛ 

 

 زاف طريإ ايعزٚإ عٛم ؽعيب بقعز٠َٛاطٓا باعتٗ 54إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يىنيى/00]

ٌأٌ٘ذ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ټٍّٳ ٩ٔدٍ  52ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ً إظٌ ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نج م

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  خموًًٌز ٔوث ثټفو

ٌثن ثِصيوٯ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٘فٍ خ٩ٙور ټ ّجء أمْ ٍِٳ ٌأٌٜ

ٍث٠نني، مج أهَ إٗض إِصٕيجه  ٌټٌز. 50ثٖضٕنٶ ثټ٩ٕدٍ أظنجء شٍّٳ ثٖض ٍث٠ن ٸفٌٙٽز أ ٍث٠نجً ٌإ٘جخز م  م
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 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  ٍثه، لٽٱض أرضثً خٽٌ٭ز خمنجٍٻ ثٖض  من١ٵز ثټّ

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/00]

 ً ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 مأًح.

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض رتثشٌؽٍ لٽٱض أرضث ٍثً ٌؼدپ ىٌُضن ثِْض ٌخ٩ٌز ٌٜ  منج٠ٶ ثټ

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظات فعز٠ ٚتعظ ٚذح١ ٚايبٝطا٤ 26

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

ٌثبمً ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ؼ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٜق مٙوً ٨ّٹٌي ټ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټص٩ًَز خمفج٥ٰز ش٩َ  .خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، 

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  31ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٍثء  ًثس ٨٘ض ثټٽ ٍثهًز خمفج٥ٰز ثټدٌٝجء. 56ٸمج ٔن ظُضط ٬ج  ٍض موًًٌز ثټّ

 

 إفاب١ عزر َٔ املٛطٓني بػاص٠ ؽٓٗا طريإ ايعزٚإ ع٢ً سَاص

 شتأ: -[ ذمار 7102/يىنيى/00]

ٍٿ ٨٘ض أٌ٘ذ ٨وه من ث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٰؽٌ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خؽٌٌؿ ؼ ٖض

 مفج٥ٰز ىمجً.

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ثټ١ًٌٶ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز خجح ثټٱُضٷ خموًًٌز ٨نْ ٴٌح مولپ موًنز ىمجً، مج أهَ إٗض إ٘جخز  ٨وه من ثٖض

 أظنجء مًٌٌىم ٨٘ض ثټ١ًٌٶ.

 

 طريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜزَض َغحز مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىنيى/00]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ مّؽو خموًًٌز رص ٍهي خ٭جًر ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  همٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ثِصيوٯ خ٭جًر مّؽو  ٌأٌٜ

ًث  ٌثؿ ٌلٽٲ أرضث ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٍِٳ رص ٌهمٌو خٕٹپ ٸيل.. َضٰصج إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثؿ  ٍِٳ رص

 خجٖضفُضس ثټصؽجًًز.
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 إفاب١ َٛاطٔ باْفحاص قٓب١ً عٓكٛر١ٜ ٚطريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ غاصات٘ ع٢ً احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/00]

 ً  ثشً ٨٘ض مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.ٌث٘پ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٬ج

ٍهًز من  ً أٌ٘ذ إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًشني  ٌخجن خموًًٌز ِجٴني خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٍض ـني ٔن ثټ١ريثن ٬ج ٌثن ٍض من١ٵز خنٍ ٬ ممٽٱجس ثټ٩و

 ٨٘ض م٩ّٹٌ ٸيُضن خجٖضوًنز.

 ٌ ٬ٌجًر ٨٘ض  18ثن ٔن ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز،  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌر ؼنٍح موًًٌز ثټمٍلز ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٨ٍ  من١ٵز ثټ

٬ٌجًر ٨٘ض  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثْضمن ثٖضٌٸَي ٍض ٸُضخز خمفج٥ٰز ش٩َ،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن.  ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ

 

 عزٚإ ع٢ً عٛم َغتبأ عح١اعتؾٗار َٛاطٔ يف غاص٠ يطريإ اي

 شتأ: -[ حجة 7102/يىنيى/71]

ٍٴجً  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض ِ ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ٍث٠ن ٍض مفج٥ٰز ـؽز ثټٌ ثِصٕيو م

 ٍض موًًٌز مّصدأ.

ٌثن ٨٘ض  ٍث٠ن من ثٖضجًر إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م ٌأٸو مٙوً أمنٍ ټ

 لپ ٍِٳ لمٌْ مّصدأ.مو

 ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مٌوي خجٖضفج٥ٰز.

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/يىنيى/71]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټمٍلز.

 

 طريإ ايعزٚإ ٜعاٚر ؽٔ غاص٠ ع٢ً سَاص

 شتأ : -[ ذمار 7102/يىنيى/71]

ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰز ىمجً. ًثشً ثٔضؼ ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٍٸجټ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ثټ١ًٌٶ ٌأٌٜ ز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز خجح ثټٱُضٷ خموًًٌز ٨نْ ٴٌح مولپ موًنز ىمجً.

ٍث٠نني أظنجء  ٌثن إِصيوٯ ىثس ثٖضن١ٵز خ٭جًر ٰؽٌ أمْ مج أهَ إٗض إ٘جخز ٨وه من ثٖض ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

 مًٌٌىم ٨٘ض ثټ١ًٌٶ.
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 ٕعبع غاصات ع٢ً فعز٠ ٚجٝظا

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/71]

َثن. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوثٯ مفج٥ٰز ٩٘ور ٌؼٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر مفُضً شؽجًًجً ٍض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث.  موًنز ٩٘ور، ٌٔ

ٌثن ٔن َثن. ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًشني ٨٘ض ٴًٌز ٴٍَ ٍض ؼٌ ٌثهي ؼجًر  ًثس ٨٘ض   ظُضط ٬ج

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني مبأصب 02

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىنيى/70]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ٨رش ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز مأًح.

ٍٸج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن أِصيوٯ خ٩رش ٬ج ټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ، ممٽٱز  ٌثٖضموًر خرص ٌثؿ ٌؼدپ ىٌُضن  ٍٳ رص ٌخ٩ٌز ٌِ خٌنيج ٬جًشني ټ١جبٌر خوٌن ٠ٌجً منج٠ٶ ثټ

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض  أرضث

 ٌ ٌثؿ،  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض ثٗض ىټٺ، أٌٜ

 من١ٵز ـًٌذ نيم ٬ٌح مأًح.

ٌثؿ. ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 طريإ ايعزٚإ ٜٛافٌ غاصات٘ اإلجضا١َٝ ع٢ً عزر ذلافظيت فعز٠ ٚتعظ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

ًث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌش٩َ.ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰصٍ ٩٘ور   شً ثٔضؼ

ٌث٘پ إِصيوثًٰ ټٽمنج٠ٶ  ٍهي  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ؼٌٖ ثټ٩وٌ ثټ٩ّ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثټٍّٳ ثټصجخ٪ ټٽمن١ٵز  ٽفز ثټعٵٌٽز من١ٵز ثټٌٴٍ  ٌهًز ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور، ـٌغ ٴٙٲ خجِْض ثټفو

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ  ع٩دجن خموًًٌز خجٴم.خموًًٌز مندً، ٍض ـني ٔن ظُضط ٬ج

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح ٍض ش٩َ.  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 اعتؾٗار ٚإفاب١ عت١ َٛاطٓني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً فضٚاح مبأصب

 شتأ: –[ مأرب 7102/يىنيى/77]

ٌثن ثټ٩ّ ًخ٩ز آلٌٌن ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠نجن ثظنجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض ثِصٕيو م

ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح.  موًِز خٌض ثټٌهمجنٍ خموًًٌز رص

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًِز خٌض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًخ٩ز آلًٌن ؼٌٌؿ خ٩ٝيم ل١رير. ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز أ  ثټٌهمجنٍ، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

ٌثن ٔن نفٍ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ٌثؿ ممٽٱز  54ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

ٍث٠نني. ًثً ٸدرير خممصٽٹجس ثٖض  أرضث
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 وجنرانغاص٠ ع٢ً عز٠ ذلافظات  52طريإ ؼايف ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜؾٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/77]

ٌممصٽٹجشيم  ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍض ٨وه من مفج٥ٰجس ٌث٘پ ثټ٩و

 ثټؽميًًٍز.

ٍث٠نني ٍض  ٍث منجٍٻ ثٖض ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ  ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ خ٩وه من ثټٵيثبٲ، مدٌنجً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.  ـٌٛ 

٘ ً ً ثِصيوٯ من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ٍض مفج٥ٰز ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٴٙٱج ٍهًج ٩ِ ً ٌمو٩ٌٰج  ً جًٌلٌج

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن  ض ٬ج ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث، ٌِ ٌثن لمْ ٬ج ٩٘ور، ٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثهي أخٍ ؼدجًر. ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز   خموًًٌز خجٴم، ٌٔ

ٌثهي ثټٱ٧ٌ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٬ٌجًر ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و خموًًٌز ٸصجٯ ٍض ٩٘ور، 

ٌثن. ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ  م

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقضٚاح 05

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىنيى/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ  15ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ٬جًر ٨٘ض منجٍٻ 

 خمأًح.

ٍٸجټز ثْضندجء ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن إِصيوٯ منج٠ٶ آٻ  ٌأٌٜ ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خـ ٍٳ رص ٌثٖضموًر ٌِ ٌخ٩ٌز  ٌثټ َث٧ً. 15ـؽُضن  ٌثٖض ًث خجٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز   ٬جًر لٽٱض أرضث

 

 غاصتإ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يىنيى/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًشني ٨نٌٱصني.  ثټفٱج خموًًٌز ثټّد٩ني خ٭ج

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظات فعز٠ ٚتعظ ٚاجلٛف ٚذح١ 51انجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثٸعٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من مفج٥ٰجس ٩٘ور  54من  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ؽز. ٌثټؽٍٯ ـٌ  ٌش٩َ 

ًثٍؿ ثټصٍ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثن ٬جًر ٨٘ض  ٍهي، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز منيج ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

٬ٌجًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ مفج٥ٰز ٩٘ور.من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌ  ز خجٴم، 

ًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ  ٬ٌج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټوٰج٧ ثټؽٍي خموًًٌز ثټص٩ًَز،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټّجٴٌز ٍض موًًٌز ثٖضٙٽٍح مفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ٍخجن ٍض مفج٥ٰز ش٩َ،   ثټنؽور خجټف

ٌثن ٔن أٸعٌ من ٌأ ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. 10ٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 
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 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب 53

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح  50ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.

ق  ٌثن إِصيوٯ خـ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر  50مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ًث ٸدرير  ٌثؿ، لٽٱض أرضث ٌثټم٢ ثټ٩جٿ خرص ٌثٖضٕؽق  ٌثټنؽو ٌؼدپ ىٌُضن  ٌخ٩ٌز  ٌثټ منج٠ٶ ثٖضموًر 

ٍث٠نني.  خممصٽٹجس ثٖض

ٌثن ٴو ٔن أٸعٌ من  ٌثؿ ل 34ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و  ِج٨ز ثٖضجٌٜز. 08ُضٻ ثټـ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05طريإ ؼايف ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜؾٔ انجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

ٍثٳ  ٌثِصيوثٯ ثِْض ٌشَٴصً مؽجًٍىم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس.  ٌمنجٍٻ ثٖض

ٌثن ٌأٸو  ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ٍض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه لمّز م مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټٌٌ٘ٱجس  ٨٘ض ٍِٳ ثٖضٕنٶ خموًًٌز ٔوث مفج٥ٰز ٩٘ور، ٸمج ٔن ثټ١ريثن ِض ٬ج

ٍث٠نني ٍض من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم.  ٬ٌجًر ٨٘ض منَٻ أـو ثٖض  ًٌٔجـز خموًًٌز ٸصجٯ، 

ق ٍث خجټٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز ٍِٳ موًًٌز م٧ٍٍ، ٌٰمج ٔنض ٠جبٌر  ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ثٖضٙوً أن م

ٍث٨ٌٍز خمفج٥ٰز ش٩َ. ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ ٌثن ظُضط ٬ج  خوٌن ٠ٌجً شجخ٩ز ټٽ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ات طريإ ايعزٚإ ع٢ً فضٚاح مبأصبَٛاطٓا بػاص 02إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىنيى/70]

ٌأٌ٘ذ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ  13إِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ خ٭ج ٍٿ ٬جټدٌصيم نّجء  ٍث٠نج ثټٌ م

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍث٠نني خموًًٌز رص  إِصيوٰض منجٍٻ ثٖض

ٍٸجټز ثْضندجء ٌثؿ م٨ٌٍ ثټ٩جمٌي ټ ٍث٠نني  ٌأٸو موًٌ ٨جٿ موًًٌز رص ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ش٩ّز م

ٍث٠ن مدجًٷ  ٌثن منَٻ ثٖض ًخ٩ز آلًٌن خئِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز أ٠ٱجٻ ٌإ٘جخز أ ٌأ ٌأشني  خٌنيم ثم

ًثس. ٌثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر ټً خٵًٌز آٻ م٩ّو خممْ ٬ج َثًوي   م٩ّو ثټ

ٍث٠نني. ٌثن همٌس أًٝج ظُضظز منجٍٻ ټٽم ًثس ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٔجً إٗض أن ٬ج

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح 05ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜؾٔ  طريإ

 شتأ:  -[ مأرب 7102/يىنيى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ أمْ أٸعٌ من  ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ  16ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 خمفج٥ٰز مأًح.

ٌثن إِصي ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ وٰض منج٠ٶ ٌأٌٜ

َث٧ً  ٌم ًث خمنجٍٻ  ٌثؿ، ٌلٽٱض أرضث ٍٳ رص ٌخ٩ٌز ٌؼدپ ىٌُضن ٌِ ٌثټ ٌثټنؽو  ٌثټٌٝٶ  ثٖضموًر 

ٍث٠نني.  ثٖض
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 غاص٠  21اعتٗزاف عزر َٔ احملافظات بانجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

ٌممصٽٹجشيم ٍث٠نني  ٌشَٴصً ثِصيوثٯ ثٖض ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌمو٩ٌٰز ثټ٩و ٍض ٨وه  ٌث٘پ ٠ريثن 

 من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز.

ٌأٌ٘ذ آلٌ خنريثن ـٌُ  ٍث٠ن ثِصٕيو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌهس مو٩ٌٰز ثټ٩و ٍهي ٍض من١ٵز ٨ٌجٓ خموًًٌز مندً خ٩ٙور، ٌٰمج ٨ج ٌه ثټ٩ّ ثټفو

ن ٠ريثن ثټ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثِصيوثٯ ٍِٳ ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً خ٩وه من ثټٵيثبٲ، ٌٔ ٌثن لمْ ٬ج ٩و

ًر ٨٘ض ؼدپ ٩ٔري خموًًٌز خجٴم. ٬ٌج  ثټدٵ٪ ٍض موًًٌز ٸصجٯ، 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح خٽفؾ م٪ شفٽٌٶ مٹعٲ  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ص١ُض٨ٍ، ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثَِض ٌخٍ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  11ټٽ١ريثن ثټف

ٍث٨ٌٍز ٬ٌجًر ٨٘ض ؼدپ نٵم خٙن٩جء. ثټ  خص٩َ، 

ٌمٌوي خفؽز، ٌٰمج ٔن  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٌه خؽٌ ًشجن ٨٘ض ٴًٌز ٴٍَ ٌؼدپ ثټو  ٬ج

 

 اعتؾٗار ٚإفاب١ عؾض٠ َٛاطٓني يف غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً صاطح بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىنيى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ثِصٕيو ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ خٌنيم ٠ٱپ ؼ ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ٨رشر م

ًثٍؿ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.  ثټ٭جٔم خموًًٌز 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ًثٍؿ، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م ٍثًٳ خموًًٌز  ني خٌنيم ٠ٱپ ٌإ٘جخز ِد٩ز آلًٌن خؽٌٌؿ ثټٕ

ٌشز.  مصٱج

ٍهي ثِصيوٯ من١ٵز ٬جٌٰر ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز مج أهَ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ

ٍث٠ن ؼجخٌ ٨يل ثټفمَي.  إٗض إ٘جخز ثٖض

 

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ايغعٛرٟ األَضٜهٞ ع٢ً عز٠ ذلافظات 04

 تأ:[ صنعاء ـ ش7102/يىنيى/70]

ًثشً ٍض ممصٽٲ  ٌمٵو ٌثبم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ًشٹجح ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٠ٌريثنً ث ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ثټ٩و

 ثٖضفج٥ٰجس.

ٍهي ٔن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثن  ًثس ٨٘ض ٬ 3ٌمو٩ٍٰ ٨٘ض من١ٵز ثټ٭ًٍ ٍض موًًٌز ٬مٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور، ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ج

ٌثن خموًًٌز ـٌوثن، ٌ ٌآٻ ٘دفجن خموًًٌز خجٴم، ٌٰمج أٌ٘ذ  2من١ٵز م ًثس ٨٘ض منج٠ٶ ثٖضٙجـٲ  ٬ج

ٌثن ٍض من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً.  ٠ٱُضن إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز من ممٽٱجس ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ـجٿ ٍض موًًٌز ثٖضصٍن مفج٥ٰز ثټؽٍٯ.   ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض ؼنٍح م٩ّٹٌ لجټو ٍض موًًٌز  ًشجن ٨٘ض ؼدپ نجخٝز  ٌثن ٔن ٬ج ٌخنّي ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثْضرشثٯ ٍض نيم، َضٰصجً إٗض أن  م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز مًٍّر 

٨ٍز خ٩ّري. ٌخ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًنز ثټ  ٠ريثن ثټ٩و
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ـدوان1027العـيوميات 
 ٓني بػاصتني يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفتا َٓظٍ بتعظَٛاط 01اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ : -[ ثعز 7102/يىنيى/72]

ٍٿ ثِصيوٰصج  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ أظنني ٍض ٬ج ٍث٠نني  ثِصٕيو ظمجنٌز م

ٍث٠ن خموًًٌز ىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ.  منَٻ م

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني منَٻ  ٌأٌٜ أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٌإ٘جخز أظنني. ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټفنٌٌٕز خموًًٌز ىخجح، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظمجنٌز م  م

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب 07طريإ ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىنيى/72]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز ٬جًر ٨٘ض م 18ٔن ٠ريثن ثټ٩و نج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 مأًح.

ٌثن إِصيوٯ خـ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٬جًر منيج ٴنجخپ  18ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض ٌثؿ، لٽٱض أرضث ٌثٖضفؽَر خرص ٌثټٌٝٶ  ٌىٌُضن  ٍهًز منج٠ٶ ثٖضموًر   ٨نٵ

 

 إ ايعزٚإ اعتٗزفتا عٝاص٠ يف َٓب٘ بقعز٠اعتؾٗار ٚإفاب١ ثالث١ َٛاطٓني بػاصتني يطري

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىنيى/72]

ًر  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰصج ٌِج ٌثن ثټ٩ّ ًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ خ٭ج ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ظُضظز م ثِصٕيو 

ٍث٠ن ٍض موًًٌز مندً خمفج٥ٰز ٩٘ور.  م

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًر ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٌِج و

ٌشز. ٍث٠ن ٌإ٘جخز ثظنني خؽٌٌؿ مصٱج ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټمٌٔز خموًًٌز مندً، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م  م

ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز خٌٸجن  ٌهًز، ٌٔ ًثس موًًٌز ٔوث ثټفو ًخ٪ ٬ج ٌثن ٴو ثِصيوٯ خأ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ًثً خممصٽٹجس ثٖض ًثٍؿ، لٽٱض أرضث  خموًًٌز 

 

 ع٢ً ذلافظ١ ذح١ ٚجٝظإ  غاص٠ 05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/72]

َثن. ًثشً ٨٘ض ٨وه مفج٥ٰز ـؽز ٌؼٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ  14ٌأٌٜ ٬ج

َث ٌه خؽٌ ًشجن ٨٘ض ؼدپ ثټو ٬ٌج ٌمٌوي خفؽز،   ن.ـٌٛ 

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

ٍٿ ٬جًر ؼًٍز ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض من١ٵز خنٍ خجًٳ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثً خممص ٍث٠نني. خجٖضوًًٌز ممٽٱز أرضث  ٽٹجس ثٖض
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 عبع غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ؽزا ٚايظاٖض بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىنيى/70]

ٌثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٔوث  ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ً ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ثس ٨٘ض ٌأٌٜ

 موًًٌز ثټ٥جىٌ.

 ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٔوث.

 

 َضتظق١ ايعزٚإ ٜكقفٕٛ َٓاطٍ املٛاطٓني عضٜب ايكضاَٝؿ َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىنيى/70]

ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم ٍٿ خٵٙٲ مو٩ٍٰ مٹعٲ، منجٍٻ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍض ثِصيوٯ م

ٌثمٌٖ خمأًح.  موًًٌز ـًٌذ ثټٵ

ٌشَٴز ثِصيوٯ ٴًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ ٖضٽٌٌٕجس ثٖض ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني  ًث خمنجٍٻ ثٖض  ثټفَٿ ممٽٱجً أرضث

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 04طريإ ؼايف ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٜؾٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

ًثشً. ٌمٵو ٌثبم خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌشَٴصً ٨وه من ثټؽ ٌم ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ثًشٹذ ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثن. ٌثٖضمٌٌٳ خنؽ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز  ٬ٌجًشني ٨٘ض م َثن،  ٌه خؽٌ  ؼدپ ثټو

ٍر  ٌأٔجً إٗض أن ٍو خمفج٥ٰز ٔد ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٸيدٍح ٍض مفج٥ٰز ټفؾ ٨٘ض خٌض هخ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٰيم. ٌثټؽٌـى ٍض ٘ٱ ٍهًجً خ٩وه من ثټٵص٘ض  ٌشَٴصً م  إـوثىمج ٨٘ض شؽم٩جس م

ًثٍؿ. ٌثء ٬جًر ثِصيوٰض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ق ثٖضٙوً ثن ٠ٱپ أٌ٘ذ ؼ  ٌأٌٜ

 ٌ ًشجن ټ١جب ٌثن ٬ج ٍث٨ٌٍز، ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و َثن خموًًٌز ثټ ر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض من١ٵز ٨

ٌثِصيوٰض ٬جًر منََض ٍض من١ٵز ثټفنٌٌٕز ٍض موًًٌز  ٌٍٳ ٍض ثٖضوًًٌز ىثشيج،  ٌألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثْـض

٬ٌجًر ألٌَ من١ٵز ثټربؿ.  ىخجح، 

ٌألٌَ ٨٘ض من١ٵً ثټرسر  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵً ٬ٌٽمز ٍض موًًٌز نيم  ٍض ٌخنّي ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي خفؽز. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌظُضط ٬ج  ثٖضوًًٌز ىثشيج، 

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًشني  ٌثٌٜ ثٖض٩جهي إِصيوٯ خ٭ج

َثٻ مّصمٌ.  ٌممصٽٹجشيم.. َضٰصج ثٗض ثن ثټصفٽٌٶ مج ً ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  من١ٵز خنٍ خجًٳ، ممٽٱج أرضثً خم
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 غاص٠ َٓٗا قٓابٌ عٓكٛر١ٜ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقضٚاح 00

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىنيى/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًخ 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهًز ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٬جًر منيج أ ٪ ٴنجخپ ٨نٵ

ٌثؿ خمأًح.  خموًًٌز رص

ًخ٪ ٴنجخپ  مٌ خئ ٌثن إِصيوٯ ثټؽدپ ثْـض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٌظو خرص ٌمن١ٵز ثٖضموًر ٌؼدپ م ٌخ٩ٌز  ٍثهي ثټ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خ ن ِد٪ ٬ج ٍهًز، ٌٔ  ٨نٵ

 

 يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٓطك١ ايهزذ١ بتعظإعتؾٗار َٛاطٔ بػاص٠ 

 شتأ: -[ ثعز 7102/يىنيى/70]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز ثٖض٩جٌٰ مفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠ن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و إِصٕيو م

 ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن.ثټٹوـز خ  موًًٌز ثٖض٩جٌٰ، مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

ٍٿ ٨٘ض من١ٵز ثټٹمذ  ًثس ٘دجؿ ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 خموًًٌز مٵدنز خص٩َ.

 

 ايعزٚإ ايغعٛرٟ ٚطرياْ٘ ٜٛافًٕٛ اصتهاب اجلضا٥ِ عل ايؾعب ايُٝين

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىنيى/70]

 ٌ ٌثبمً ٍض ٨ور مفج٥ٰجس.ٌث٘پ ثټ٩و ٌخٍ ؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٠ٌريثنً ثټف  ثن ثټ٩ّ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٬ٌح خنٍ خجًٳ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌٴجٻ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز، ٌٰمج ثِصٕيو  0خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء، ٌ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٬ج

ٌه ثټ ٍث٠ن خنريثن ـٌُ ثټفو ٍهي ٍض ٍِٳ ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.م ٩ّ 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض شدز ٠فنٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ٌ ٍٴ٪  0ٌثٔجً ثٖضٙوً ثٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض م ٬ج

ٌثن.  ثټرشٰز خنؽ

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ يف غاصتني يطريإ ايعزٚإ ع٢ً صاطح بقعز٠ 

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يىنيى/01]

ٍث٠ن ثټٌ ًثٍؿ ثِصٕيو م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوٰصج موًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًشً.  ٌشومري ٌِج ٍث٠ن  ٌهًز، مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ًثٍؿ ثټفو  خٌٸجن خموًًٌز 

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز ٌأٔجً ث ٌثء  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ميثح خموًًٌز ثټٙٱ ٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثً مجهًز ٸدرير.  ٔوث، لٽٱض أرضث
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 إعتؾٗار اَضأ٠ ٚإفاب١ طف١ً بكقف َزفعٞ ملضتظق١ ايعزٚإ يف املدا بتعظ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/يىنيى/01]

ٍٿ ٍض ٴٙ ٌأٌ٘دض ٠ٱٽز خؽٌٌؿ ثټٌ ٌأر  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض إِصٕيوس ثم ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٲ مو٩ٍٰ ٖض

ٍخز ٍض ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.  ٴًٌز ثټن

ٍث خجٖضو٩ٌٰز ٴًٌز  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌأر ٌإ٘جخز ٠ٱٽز خؽٌٌؿ ل١رير. ٍخز، مج أهَ إٗض إِصٕيجه ثم  ثټن

 شّدذ ٍض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ٍض ثټٵًٌز. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ فعز٠ 00

 شتأ:  -[ صعدة 7102/يىنيى/01]

ٍٿ ِٽّٽز ٬جًس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث.مي ٌثء، ٌلمْ ٬ج  ثح ٍض موًًٌز ثټٙٱ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ. ًخ٪ ٬ج  ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ
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 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًشني ؼدپ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌمن١ٵز خنٍ خجًٳ ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  ثٖضٹفپ 

 

 ايعزٚإ ٜغتٗزف ذح١ ٚفعز٠ َٚاصب

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يىليى/17]

ًثشً ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌمجًح ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٩ور  ٌثمٌز ٨٘ض مفج٥ٰجس ـؽز ٌ٘  .ثٔضؼ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مٌوي ٍض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ن أ  .ـؽز ٌٔ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جى ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٔوث  ٌ خمفج٥ٰز ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي، ٩٘ور ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ  .ٌٰمج ش٩ٌٜض من١ٵصج آٻ ثټٌٕن 

 

 ثالث غاصات ع٢ً خظاْات ايتر١ًٝ ظظٜض٠ نُضإ

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يىليى/17]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن. َثنجس ثټصفٽٌز ٍض ؼًٌَر ٸم  ل

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املتٕٛ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/يىليى/17]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثٖضصٍن ٍض مفج٥ٰز  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ؽٍٯ.ثټ

َث٧ً  ٌم ً خمنجٍٻ  ًث ًثس لٽٱض أرضث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض ثٖضوًًٌز.  ثٖض

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚ جٝظإ 05

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/17]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ َثن.٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور ٌ ٴ١ج٧ ؼ 15ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌ 

ًثس ٨٘ض من١ٵز خنٍ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌخجن ٍض موًًٌز ِجٴني  ٬ 

ٽفز ثټٌٔجٔز ممٽٱجً  ٌه ثِصيوثٯ ٍِٳ ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً خجِْض ٍهي ٨ج ٌأٔجً إٗض أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ

ًثً خممصٽ ٍث٠نني.أرضث  ٹجس ثٖض

َثن. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خٵ١ج٧ ؼٌ ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و
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 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ  55

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يىليى/17]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ًٕن  ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض ٨وه من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. ٠55ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٌأٌٜ ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز  .ـٌٛ 

ًثس ٨٘ض ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ن ِض ٬ج ٌٔ

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح  .منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز رص

ٌه ثِصي ٍهي ٨ج ٽفز ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ وثٯ ٍِٳ ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور خجِْض

ٌخجن خموًًٌز ، ثټٌٔجٔز ًثس ٨٘ض من١ٵز خنٍ ٬ ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌٰمج ٔن ثټ١ريثن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ 

 .ِجٴني

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/10]

ًث ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ ٍض ٔن ٠ريثن ثټ٩و س ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 مفج٥ٰز مأًح.

ٌخ٩ٌز ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ ثټ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ثټ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ، ٌأٌٜ

ٍث٠نني.، ىٌُضن ًثً خممصٽٹجس ثٖض ٌثؿ ُمفوظز أرضث ٍٳ رص  ثٖضموًر ٌِ

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ بين َطض05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔ ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خـ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًر  15ٌأٌٜ ٬ج

ٍث٠نني. ٨ٌٌدجن خجٖضوًًٌز لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  من١ٵصٍ ٤ٱجً 

 

 يف دلظص٠ جزٜز٠ يًعزٚإ مبزٜض١ٜ املدا بتعظَٛاطٓا  04اعتؾٗار 

 شتأ: –[ ثعز 7102/يىليى/10]

ٍٿ ٨٘ض 12ثِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثء ثټ٭جًر ثټصٍ ٔنيج ٠ريثن ثټ٩ّ ٌثْض٠ٱجٻ ؼ ٍث٠نج من ثټنّجء  م

ٍث٠ن رشٳ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.  منَٻ م

ٌثظ ق نجبذ موًٌ مٹصذ ثټٙفز خمفج٥ٰز ش٩َ ثټوٸصًٍ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٌأٌٜ ٶ مفمو ثټٱٵًٌ ټ

َټز ثټَىجًي خموًًٌز  ٍث٠ن ٨دوو ثټفٽدٍ من ٴًٌز ثټفٽدٌز خ٩ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ ثٖض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثه أرسشً.، ثٖضمج ٌظمجن نّجء من أٰ  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِد٩ز أ٠ٱجٻ 

ٌثن ٨٘ض ثٖضن١ٵز ٌثً شفٽٌٶ ٠ريثن ثټ٩و جٳ ٌٰٳ ثٔضنٵجى من ثنصٕجٻ ٜفجًج ىيو أ٨، ٌأٔجً إٗض أن ثِصم

٨ٌز. ًر ثٖضٌ  ثٖضؽَ
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 عبع غاصات ع٢ً ذلافظ١ عُضإ

 شتأ: -[ عمران 7102/يىليى/10]

ٌثن. ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ري  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خّد٪ ٬ج ثن ثټ٩و

ٌثهي ثټ٩دٽز خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن. ٍثء ثټ٩مجټٵز ٌ  م٩ّٹٌ ټ

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوثٯ موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٌثٌٜ

ٌممصٽٹجشيم.، خنٍ خجًٳ ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ممٽٱج أرضثً خم

  

 عبع غاصات ع٢ً فضٚاح مبرافظ١ َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِد٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ق مٙوً مف ً خٽٌ٭ز خمنجٍٻ ٌأٌٜ ًث ًثس أـوظض أرضث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج يل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض  ٌم

ٌخ٩ٌز ٍث ٴٙٱجً مو٩ٌٰجً مٹعٱجً ٨٘ض منج٠ٶ ثټ ٌثن ٔن َٴز ثټ٩و ٌش ٌثؿ.، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن م ٍٳ رص  ثٖض١جً ٌِ

 

 اعتٗزاف ذلط١ ايتر١ًٝ ظظٜض٠ نُضإ باحلزٜز٠

 شتأ: -يدة [ الحد7102/يىليى/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني مف١ز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثټمٍلز. ٌثخ٢ خني موًًٌصٍ ـٌْ  ٌثټم٢ ثټ ٌثن   شفٽٌز ثٖضٌجو ٍض ؼًٌَر ٸم

 

 َتفضق١ بتعظ عؾض غاصات ع٢ً َٓاطل

 شتأ: -[ ثعز 7102/يىليى/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ٨رش ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح.

ٌثن ًثس  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مٵدنز منيج ٬ج ٔن ِد٪ ٬ج

 ټ١جبٌر خوٌن ٠ٌجً.
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 أصبع غاصات ع٢ً اجلٛف

 شتأ : -[ الجىف 7102/يىليى/10]

ًثس ٨٘ض ممٌمجس ټٽدوٌ ثټٌـپ خموًًٌز خٌٟ  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثيش خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ثٖض

ق مٙوً مفيل خجٖض ٌثٳ ثټمٌجٿ ٌأٌٜ ٌثن شّددض ٍض إـ ًثس ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج فج٥ٰز ټ

ٍثيش.  ٌنٱٍٳ ٨وه من ثٖض

ٍث٠ن ـّني مدجًٷ ٬ٌٍر ٍض ٴًٌز  ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منَٻ ثٖض ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌٴجٻ ثٖضٙوً أن م

ٌثه ثْضرسر خٌنيم ٠ٱپ. ج خجٖضوًًٌز مج أهَ إٗض إ٘جخز ظُضظز من أٰ  مُـض

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىليى/10]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن إِصيوٯ خممْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌظو ٌؼدپ ىٌ ٌثؿ.ؼدپ م ٌخ٩ٌز خرص ٌثهي ثټ  ُضن ٌ

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 03

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/10]

ٍشٌز ٨٘ض موًنز  ٌثن أټٵى ٴندٽز ٘ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

٬ٌجًر ألٌَ ٨، ٩٘ور ٘ض ٌ ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث ٌ معٽيج ٨٘ض من١ٵز ًٔجـز ٍض موًًٌز ٸصجٯ 

 .موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ـوًٵز  ٬ٌجًر ٨٘ض  51ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ِدصمرب ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز 

 .موًًٌز نيم

ٌمٌوي  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌشّ٪ ٬ج َث٧ً ثټؽٌ ٍض موًًٌز ٨دْ  ٌثن ٬جًر ٨٘ض م ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

 خمفج٥ٰز ـؽز.

 

 بقعز٠مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/10]

ًثس ثِصيوٰض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌصٍ ثټ٥جىٌ  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 .ٌٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌهًز ًث مجهًز.٬ٌج، ثټ٥جىٌ ثټفو ٌثهي ثٔضمجًر خموًًٌز ٸصجٯ لٽٱض أرضث  ًشني ٨٘ض 

ٌثن ـٽٶ خٹعجٰز ٨٘ض أ٬ٽذ منج٠ٶ ثٖضفج٥ٰز.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 عًغ١ً غاصات ع٢ً َزٜضٜيت بين َطض ٚاحل١ُٝ اخلاصج١ٝ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/10]
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ًثس ٨ ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثټفٌمز ثټمجًؼٌز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٘ض موًًٌصٍ خنٍ م١ٌ 

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خ٭جًر ؼدپ ٨ٌدجن  ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثػ ثٔضشٙجَضس.  خموًًٌز خنٍ م١ٌ مفوظج أرضثً ٸدرير ٍض أخ

ٌثن ٔن  ٌثهي ِيجٿ خجټفٌ 13ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ً أرضثً ٬جًر ٨٘ض  مز ثټمجًؼٌز ممٽٱج

ًث٨ٌز. ًثيض ثټَ  خجْض

ٍث خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز  ٍث٠نني أٌ٘د ٌٴجٻ مٙوً ٠دٍ خموًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء إن ٨رشر م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټيّصريًز ٨٘ض ثٖضوًًٌز. ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج  ؼ

ٍٸجټز ) ٍٻ ټ ٍث٠نني خؽٌٌؿ ٌأٸو موًٌ مٹصذ ثټٙفز خجٖضوًًٌز ثټوٸصًٍ مفمو ثْٔض ِدأ( إ٘جخز ٨رشر م

ٌثهي ِيجٿ خجٖضوًًٌز. ٌثن ٨٘ض  ًثس ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و  خٽٌ٭ز إظٌ ٬ج

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ث ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خ٭جًشني ٴًٌز ٌثٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  ٍټز ثټفنٕجس ممٽٱج أرضثً خمنجٍٻ ثٖض  ٌِّدجن رشٳ مٱٌٳ ٬

 

 أصبع غاصات ع٢ً املعٗز املٗين يف ايًر١ٝ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يىليى/10]

ًخ٪ ٬ ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټٽفٌز خمفج٥ٰز ثټفوًور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ج

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

. َضٰصج إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي مّصمٌ ٍض .مج أهَ إٗض شومريو خٕٹپ ٸجمپ، ثٖض٩يو ثٖضينٍ خموًًٌز ثټٽفٌز

 ثټصفٽٌٶ.

  

 وجنرانل َتفضق١ بقعز٠ ٚجٝظإ غاص٠ ع٢ً َٓاط 05

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٴ١ج٨ٍ  15ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث خمفج٥ٰز ٩٘ور 

ٌثن. ٌنؽ َثن   ؼٌ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌهًزمنج٠ٶ مصٱٌٴز خموً ً ٸدرير ، ًٌز ٔوث ثټفو ًث ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ لٽٱض أرضث

ٍث٠نني.  خممصٽٹجس ثٖض

٬ٌجًشني ٨٘ض  َثن  ٌه خؽٌ ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټو ًخ٪ ٬ج ٌثن ثټ٭جٔم ٔن أ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ.  ثټ١ٽ٩ز خنؽ
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 بتعظ إعتؾٗار عت١ َٛاطٓني بػاصات ع٢ً َٓطك١ ايربح

 شتأ: -[ ثعز 7102/يىليى/10]

ٍٿ ٨٘ض من١ٵز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ٌؼٌؿ آلًٌن خ٭ج إِصٕيو ِصز م

 ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز خمفج٥ٰز ش٩ٌ.

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌشومري ، خموًًٌز مٵدنز من١ٵز ثټربؿ ٌټٌز ٌؼٌؿ آلًٌن  ٍث٠نني ٸفٌٙٽز أ مج أهَ إٗض إِصٕيجه ِصز م

 .ممصٽٹجشيم

 

 ثالث غاصات ع٢ً َظصع١ رٚاجٔ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يىليى/12]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټصفٌصج خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً م ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و فيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټؽدٽٌز خموًًٌز ثټصفٌصج. ٌثؼن شجخ٩ز ٖض  م٨ًَز ټٽو

٨ٌز. ٌث ٍشٌز ٔمجٻ موًًٌز ثٖض ٌثن ثټٵى ٴنجخپ ٘  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/يىليى/12]

ٌثٖضٙٽٍح خجټؽٍٯ. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثٖضصٍن  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس من١ٵز ـجٿ  ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح. ٬ٌج  خموًًٌز ثٖضصٍن 

ٍث٠نني خموًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ مٹعٲ منجٍٻ  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و م

 ثٖضصٍن.

 

 عت غاصات ع٢ً ذلافظ١ عُضإ

 شتأ: -[ عمران 7102/يىليى/10]

ٌثن. ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٨م ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس  ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج أن ٠ريثن ثټ٩و

 موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن.

 

 ايعزٚ ايغعٛرٟ ٜٛافٌ ققف فعز٠ بايقٛاصٜذ ٚاملزفع١ٝ

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/10]

ٌثٖضو٩ٌٰز  ٍثًًن  ٍهي ثټ٭جٔم ٴٙٲ منج٠ٶ مصٱٌٴز من مفج٥ٰز ٩٘ور خجټٙ ٌث٘پ ثټ٩وٌ ثټ٩ّ

ٍث٠نني.  مّصيوٰجً ممصٽٹجس ثٖض

ق مٙوً أمن ٌهًز ٌأٌٜ ًثٍؿ ثټفو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٍ خ٩ٙور ټ

ًثً  ً ثرضث ٌثټ١ٌٳ ثټ٩جمز ممٽٱج ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌمو٩ٍٰ ثِصيوٯ م ٍٿ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ش٩ٌٜض ثټٌ

 .خجټ٭ز
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ٌثټٙجًٌلٍ ٸپ مج ًمْ  ٌثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ  ٍهي ًّصيوٯ خجټ١ريثن  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ

ٌثنً ٍض مجًُ  ـٌجر ٍث٠ن مني خوء ٨و  .ٿ5412ثٖض

 

 طريإ ايعزٚإ ٜغتٗزف عز٠ ذلافظات

  [ صنعاء ـ شتأ:7102/يىليى/10]

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ً من ثٖضنج ٌثن ٴٙٱض ٨وهث ٍثًػ ثټ٩و ق ثٖضٙوً أن خ ٠ٶ ٍض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ خأٸعٌ من ٌأٌٜ

 ً ٌثس ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز، ٨رشًن ٘جًٌلج ًثس ٨٘ض ، ٌٰمج ٔنض ثټ١جب ٌظُضط ٬ج

 .موًًٌز ثټٙٽٍ

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم ٌ معٽيج ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر ًثس، ٔد ًخ٪ ٬ج  .٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ ٌ مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ٸمج ٔن أ

 

 اعتٗزاف َزٜض١ٜ فضٚاح بجالث غاصات

 [ مأرب ـ شتأ:7102/يىليى/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ثِصيوٰض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ، ن١ٵصٍ ثٖضموًرٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًثً خممصٽٹجس ثٖض ٌثؿ ممٽّٱز أرضث ٌخ٩ٌز ٍض رص  ثټ

ٍث ٴٙٱجً مو٩ٌٰجً ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًًٌز نٱّيج. ٌثن ٔن َٴز ثټ٩و ٌش  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 ققف َٓظٍ َٛاطٔ مبزٜض١ٜ باقِ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠ن ٍض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ورهمٌ ٠ريثن ثټ٩و  .ٍٿ منَٻ م

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني منَٻ أـو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌهًز ٍث٠نني خموًًٌز خجٴم ثټفو  مج أهَ إٗض شومريو.، ثٖض

ٌثمٍ ٔن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټد ٌثن ثٔضؼ ٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ لٽٱض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌموًًٌجس ألٌَ ًثً مجهًز ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ثٖضوًًٌز   .أرضث

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05

ٍټٌٍ/9]  ِدأ: -[ ٘ن٩جء 5411/ً

ٍهي ثْضمًٌٹٍ من٩ض ِٱٌنز  ٌثن ثټ٩ّ ٍثًػ ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن خ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌخ ٍٻ إٗض ثٖضٌنجءثٖضجٌٍس "ًٌٍٰ" ثٖضمٙٙز ټٹي  .جء ثټفوًور من ثټٍ٘

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ،  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًشجن ٨٘ض موًًٌز نيم ٬ٌج ًثس موًًٌز ثټ٭ٌپ مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ،  ًخ٪ ٬ج  .ٌثِصيوٯ خأ

ًثٍؿ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور  ٍث٠نني خموًًٌز  َث٧ً ثٖض ّذ ثٖضٙوً ٰٵو شرضًس م إظٌ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ـٌ

ًشجن ٨٘ض منَٻ ٍض موًًٌز خجٴم ٬ٌج ٍهي ، ٌٰمج ٔن ثټ١ريثن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪  ٩ِ. 
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 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/01]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ًر  ًثس إهث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي همٌ خعُضط ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   أمن ثٖضوًًٌز خًٌمز ـمٌو ٌلٽٲ أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖض

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبرافظ١ َأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/يىليى/01]

ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ِض ٬ج  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌخ٩ٌز ٌثٖضفؽَر خجٖضوًًٌز، منج٠ٶ ثټ  .ثٖضموًر 

 

 ثالث غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/01]

ق مٙوً ٨ّٹٌي ٌأٿ ثټًٌجؿ  أٌٜ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټدٵ٪  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

َثن، خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور  .ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ؼٌ

  

 مثإ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املتٕٛ ٚاحلُٝزات باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/يىليى/00]

ٍٿ ظمج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثټفمٌوثس خجټؽٍٯ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن   ن ٬ج

ًثس منج٠ٶ  ٌثن إِصيوٰض خّض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًشني ٨٘ض موًًٌز ثټفمٌوثس.، مصٱٌٴز خموًًٌز ثٖضصٍن  ٬ٌج

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ عح١

 شتأ : -[ حجة 7102/يىليى/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 ايعزٚإ ٜغتٗزف َٓاطٍ املٛاطٓني يف فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/07]

ٌثن ث ٌثؿ ٍض ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خموًًٌز رص ًثس ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ټ٩ّ

 مفج٥ٰز مأًح.

ٍث٠نني مج  ًشني منَٻ أـو ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًر. ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجٌ  أهَ إٗض شومريو 
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ٌثن  ٌثټ٬َن خجٖضوًًٌز.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټٌٝٶ 

 

 اعتٗزاف عٝاص٠ َٛاطٔ بٛارٟ أبٛ جباص٠ بقعز٠ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/07]

ٌثهي ثخٍ ؼدجًر خمفج٥ٰز  ٍث٠ن ٍض  ٍٿ ٬جًر ٨٘ض ٌِجًر م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ًر  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌأندجء ٨ن ٜفجًج. ٌثهي أخٍ ؼدجًر  ٍث٠ن ٍض   م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ظُضظز أ٠ٱجٻ إظٌ إنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٸمج ثِصٕيو 

 پ ٌإ٘جخز إظنني آلًٌن أـوىمج ٠ٱٽز.مج أهَ إٗض إِصٕيجه ٠ٱ، خموًًٌز ِفجً

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ عح١ 51

 شتأ : -[ حجة 7102/يىليى/07]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 54ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  54ٌأٌٜ

 ٌ ٌمٌوي.موً  ًصٍ ـٌٛ 

  

 أصبع غاصات ع٢ً َكب١ٓ ٚسباب بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/يىليى/00]

ٌىخجح خمفج٥ٰز ش٩َ. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ مٵدنز  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٘ض ٌأٌٜ

ٍث٠ن خؽٌٌؿ.  من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز مج أهَ إٗض إ٘جخز م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩مٌي ٍض موًًٌز ىخجح. ٌثن ثټ٩ّ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتعزر٠ بقعز٠ 06

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  جًر ٨٘ض ٨وه من موًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور.٬ 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثمٍ ٔن  ٌثن ثٔضؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٬جًر ٨٘ض  13ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ًث ٸدرير خممصٽٹجس   ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ٸصجٯ لٽٱض أرضث

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز  ٢ٌ خموًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٔوث، 

 ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض أ٬ٽذ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز.، ثټ٥جىٌ
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 ؽٔ غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثٖضوًًٌز  ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  لٽٱض أرضثً خم

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 08

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يىليى/00]

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ٔن ٨رش ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ ثٖضصٍن  .ٌظُضط ٬ج

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   .ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

ٌمو٩ٍٰ  ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز 

ٍهي ٍٴ٪ ث، ٩ِ ًثس ٨٘ض م ٌثن ظُضط ٬ج ٌثنٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و  .ټ١ٽ٩ز خنؽ

 

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

ٍټٌٍ/12]  ِدأ: -[ ٘ن٩جء 5411/ً

ًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٨نٌٱصني ٴج٨ور  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًثً خجٖض  نجٍٻ ثٖضؽجًٌر.ثټوًٽمٍ لٽٱض أرضث

  

 اعتؾٗار َٛاطٔ جضا٤ ايتعشٜب يف عحٕٛ َضتظق١ ايعزٚإ مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًنز مأًح. ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء ثټص٩يًذ ٍض ِؽن شجخ٪ ٖض ٍث٠ن ؼ  ثِصٕيو م

ٍث٠ن م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ثٖض ٌثً ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٍهًي مصأظ فمو مفمو ثټ٩

ٌشَٴز خموًنز مأًح ٍهًي ٴدپ ِد٩ز أٔيٌ ، خجټص٩يًذ ٍض ِؽن ټٽم ٍث٠ن ثټ٩ فجً أنً شم ثلص١جٯ ثٖض مٍٜ

ٍخٍ ټٽموًنز.  من نٵ١ز ثټٱٽؾ خجٖضولپ ثټؽن

ٍنً خفٶ ثٖض٩صٵٽني  ٌشَٴز نصٌؽز ثټص٩يًذ ثټيي ًمجًِ ٍٰجر خّؽٍن ثٖض َثًو ٨وه ـجَضس ثټ ًٕجً إٗض ش

صُضٻ. ٌخئرشثٯ من ٴٍَ ٌثَـض  ثټ٭ٌَ 

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/00]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض ثٖضوًًٌز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

َث٧ً  ٌممصٽٹجشيم.لٽٱض أرضثً خم ٍث٠نني   ثٖض
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 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ باجلٛف

 شتأ : -[ الجىف 7102/يىليى/00]

ٌثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثٖضصٍن  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽٍٯ.

ٌثن إِصي ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ وٯ خ٭جًشني م٨ًَز ٌأٌٜ

ٌأهس إٗض نٱٍٳ ٨وه من ثٖضجٌٔز. ًث ٸدرير ٌٰيج  ٍث٠ن خموًًٌز ثٖضٙٽٍح لٽٱض أرضث  م

ٍث٠نني. ًث خمنجٍٻ ثٖض ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن لٽٱض أرضث ٌثن ٔن ظُضط ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 07

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يىليى/00]

ق مٙ ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټيجميل ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و وً ٨ّٹٌي ټ

 .ٍض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ٌ  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٌ ٬جًشني ٨٘ض ثټفٝرير ٍض ؼٌ ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م  .َثنظمجنٍ ٬ج

  

 ثالث غاصات ع٢ً نغاص٠ أذحاص مبزٜض١ٜ باجٌ

  شتأ: -[ الحديدة 7102/يىليى/00]

ٍٿ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور.، ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ظُضط ٬ج

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 لٽٱض أرضثً مجهًز.، ً ٍض موًًٌز خجؼپٸّجًر أـؽج

  

 اعتٗزاف جظٜض٠ نُضإ بغًغ١ً غاصات

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يىليى/00]

ٌثن خمفج٥ٰز ثټفوًور خّٽّٽز  ٍٿ ثِصيوثٯ ؼًٌَر ٸم ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٨ج

ًثس.  ٬ج

ًث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٌأٌٜ ٌثن ٨٘ض ؼًٌَر ٸم س ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز   أهس إٗض شومري موًنز ِٹنٌز ٴٌو ثٔضنٕجء 

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 53

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/00]

ٌثن ٬رّيس مّجً نجٴٽز ثٖضجٌٍس ثٖضمٙٙز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴٍَ ثټ٩و أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌخجء َشيج ټ٩ور أًجٿ. ټٹي ًثشٍ خ٩و أن ثـصؽ  ثټفوًور نفٍ مٌنجء ثټٱؽرير ثٔضمج

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ  ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثء ثټدٵ٪  ًثس ٨٘ض ٘ف ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ٍض ـني ثِصي، ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث ٌمو٩ٍٰ ٩ِ وٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

 ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور.
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ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو ٍض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ  ٌمعٽيج ٨٘ض 

 

 عت غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/02]

ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ث ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خّض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز "ِدأ" أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني  ً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖض ًث ً أرضث ًثس من١ٵز ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ثټؽًٍز خموًًٌز خنٍ ثټفجًط ممٽٱج ٬ج

ٌثټمج٘زٌثٖضمصٽٹجس ثټ  .٩جمز 

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/02]

ٌثؿ خمأًح. ٍثً خموًًٌز رص ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٜ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثٰز شجخ٩ز  ًشني ؼ ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٌهمٌىج خٕٹپ ٸيل. ٖض ٍثً   خمن١ٵز ٜ

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ُٖزإ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/02]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيو ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًشني ٌأٌٜ ٯ خ٭ج

ٌممصٽٹجشيم.، من١ٵز ثټٹّجًر خُٝض٧ ٍث٠نني   ممٽٱج أرضثً خمنجٍٻ ثٖض

 

 إفاب١ طفٌ جضا٤ اْفحاص قٓب١ً عٓكٛر١ٜ مبزٜض١ٜ ايقفضا٤ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/02]

ٌثء  ٌثن ٍض موًًٌز ثټٙٱ ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٍٿ ؼ أٌ٘ذ ٠ٱپ خؽٌٌؿ ثټٌ

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ٱپ من من١ٵز مفٝز خموًًٌز  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ. ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍهًز من خٵجًج ٬ج ٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٌثء أٌ٘ذ ؼ  ثټٙٱ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥ج ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوثء  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٬ٌجًر ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ىٌ 

 ٨٘ض من١ٵز ثٖضيجىً.

 

 عبع غاصات ع٢ً ذح١ ٚاجلٛف ٚاحلزٜز٠

 شتأ : –[ صنعاء 7102/يىليى/02]

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض مٌوي خمفج٥ٰز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ن ٬جًر ٨٘ض مٌ، ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ـم١جن ٍض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ـؽز نجء ثټمٍلز ٌٔ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٹوؿ ٍض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.  ٌظُضط ٬ج
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 ثالث غاصات ع٢ً َٛطع يف تعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/يىليى/00]

ٌأٌ٘ذ أٸعٌ من  ٍٿ ٨٘ض  54أِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٍث٠نج ؼ م

 موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ق مٙوً مفيل ًثس  ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌخجح ٍض م٧ٍٍ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز أٸعٌ من  ٌى ٍث٠نج خٌنيم  54منجٍٻ ْضرس نجٍـز من ثٖضمج  م

ٌټٌز. ٌأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أ  نّجء 

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 :شتأ -[ مأرب 7102/يىليى/00]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث خٵيثبٲ  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ ٍٳ رص ٌثٖض١جً ٌِ ٌخ٩ٌز  ٍثهي ثټ ٍث٠نني خ َث٧ً ثٖض ٌم  .ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ 

 

 كقف اجلٛف ٚفعز٠ايعزٚإ ٜ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٍبٌز ٨٘ض موًًٌصٍ  ٌأټٵى ٴنجخپ ٜ ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټ٥جىٌ ٍض  ٌآٻ ، مفج٥ٰز ٩٘ورًثٍؿ  ٌمن١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٍض ـني ش٩ٌٜض من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ 

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٨مٌ خموًًٌز مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

 

 أصبع غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ز ټ

ٌثء ٍث٠نني.، ثټٙٱ  ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ٸصجٯ لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

ٍثن  ٌثن ٍض من١ٵز ٨ٹ ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ٱپ أٌ٘ذ ؼ

ٌثء.  خموًًٌز ثټٙٱ

 

 زفعٞ ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني باجلٛفإفاب١ طف١ً بكقف َ

 شتأ: -[ الجىف 7102/يىليى/71]

ٍث٠نني خموًًٌز ثٖضصٍن  ٍٿ ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍهي ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و أٌ٘دض ٠ٱٽز خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٖض

 خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٌشَٴز إِصيوٰض منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن مٽٌٌٕج ثٖض ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ.ثٖض  ٠نني خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز مج أِٱٌ ٨ن إ٘جخز ٠ٱٽز 
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 صب ٚتعظأغاص٠ ع٢ً َ 07

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/71]

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

َثن. ٌه خؽٌ ٬ٌجًر ٨٘ض ؼدپ ثټو  خمفج٥ٰز مأًح 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن أٸعٌ من ٌأٔجً ث ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو  12ٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثٴ٪ ثٖضؽجًٌر ټً ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.  ٌثٖض

 

 وجنرانتغع غاصات ع٢ً فعز٠ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/70]

ًثس ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفج٥ٰز ٩٘ور  ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌث  ن.ٌنؽ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض ٤پ شفٽٌٶ ٨٘ض أ٬ٽذ  ً خجټ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض ًث ٌهًز لٽٱض أرضث مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو

 ثٖضوًًٌجس.

ٍٴ٪ ثټٕ ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ِض ٬ج ٌثن.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  دٹز خنؽ

ٍثًًن منج٠ٶ مص٩وهر من موًًٌز مندً ٌثن خجټٙ ًث مجهًز خجټ٭ز ٍض ، ٸمج إِصيوٯ ثټ٩و أـوط أرضث

ٌثټ١ٌٳ ثټ٩جمز ٍث٠نني   .ممصٽٹجس ثٖض

 

 اعتؾٗار مثا١ْٝ فٝارٜٔ بػاص٠ ع٢ً اخلٛخ١

 شتأ: -[ الحديدة 7102/يىليى/70]

 ٍ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ًخيم ٍض ِجـپ ثِصٕيو ظمجنٌز ٌ٘جهًن ثټٌ هي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض ٴج

 ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ًٌٍٳ ٍض ِجـپ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌٰٵوثن ألٌ.  ثټمٍلز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظمجنٌز ٌ٘جهًن 

  

 غاص٠ ع٢ً ذح١ َٚاصب 06

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ق ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز مّصدج ٌ  أٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز 12أٸعٌ من  ٌثؿ خمفج٥ٰز ، ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز رص

 .مأًح

 

 عبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/77]

ٌثن  ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثټ٩ّ

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًثٍؿ. ٬ٌجًر ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز خٌٸجن خموًًٌز   ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ 
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٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ ٌثن ٔن أًٝج ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضًّ خموًًٌز مؽَ  و

ٍث٠نني..ٔوث ًثس لٽٱض أرضثً مجهًز خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض  . َضٰصج إٗض أن ثټ٭ج

ٍهي ٍض من١ٵز ٨ٌجٓ خموًًٌز مندً. ٌه ثټ٩ّ ٍثس ـٌُ ثټفو ٍث٠ن خٌ٘جٗ ٴ  ٸمج ثِصٕيو م

 

 غاص٠ ع٢ً ذح١ ٚفٓعا٤ ٚاحلزٜز٠ 53

 شتأ: -صنعاء  [7102/يىليى/77]

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  16أٌٜ

ن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ٌٔ

ن ٬جًشني ٨٘ض  ًثس م١جً ثټفوًور ثټوٌيل ٌٔ ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن.ؼًٌَر   ٸم

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/70]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس منج٠ٶ  ٌثن أِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ  ٌخ٩ٌز خرص ٌثټ ٍث٠نني.ثٖضموًر  ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً  ًث ٍض م  ممٽٱج أرضث

ٌثؿ مج  ٌخٹعجٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز رص ٍث خجٖضو٩ٌٰز  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٍث٠نني.  أهَ إٗض لّجبٌ ٍض ممصٽٹجس ثٖض

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 00

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/70]

ٍهي ث ٌثن ثټ٩ّ ًثس إِصيوٰض منج٠ٶ مص٩وهر خموًًٌجس مفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ْضمًٌٹٍ ثټٌ

 ٩٘ور.

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

 .٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض ؼدپ ثټ٩ني خموًًٌز ِجٴني، من١ٵز ثټؽم٩ٽز خموًًٌز مؽَ

ٌثن  ٌثمٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض مف٢ٌ موًنز ٩٘ورٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًر ٨٘ض ثٖضٕصپ ، ثٔضؼ

ًث٨ٍ خمن١ٵز ثټ٩نو خموًًٌز ِفجً ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ.  ثټَ

ًشجن ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ ٌثټدٵ٪ ، ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث، ٸمج ٔن ٬ج ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ ِجټم 

 .خموًًٌز ٸصجٯ

ٌه إِصيو ًث٨ٍ ٍض من١ٵز ثټ٩نو خموًًٌز ِفجً ٌأٸو ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٨ج ثٯ ثٖضٕصپ ثټَ

ًثً مجهًز خجټ٭ز.، خ٭جًشني  لٽٱصج أرضث

 

 إفاب١ اَضأتني ٚتزَري َزصع١ َٚغحز بػاصات ع٢ً عُضإ

 شتأ : -[ عمران 7102/يىليى/70]

ٌثن خ٭جًر ِجهِز  ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز ثٖضوثن خمفج٥ٰز ٨م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٨ج

ٌأشني ٠ٌٱپ.مج   أهَ إٗض إ٘جخز ثم
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ًثس  ٌثن إِصيوٯ خّض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثشني ٠ٌٱپ. ج خموًًٌز موثن أهس إٗض إ٘جخز أم ٌموِز ٍض من١ٵز ثټعًُض  ؼجم٪ 

ٌش ٌمّؽوث شومريث ٸٽٌج  ًثس شّددض ٍض شومري موًِز   رضً ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭ج

 ٸمج ثِصيوٯ خ٭جًشني ثٖض٩يو ثٖضينٍ خموًًٌز لمٌ.

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ٍر مفوظز  ٌأٌٜ ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ٜد ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ټ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ًثً خممصٽٹجس ثٖض  أرضث

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 51

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٌثن ثِصيوٯ موًًٌز نيم خمفج٥ٰز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح ٘ن٩جء ًثس ألٌَ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز رص ن ظُضط ٬ج ًثس ٌٔ ، خعُضط ٬ج

 ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٌثن  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًر ٨٘ض  13ـٌ ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ  من١ٵز ثټ

 

 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظ١ عُضإ

 شتأ : -[ عمران 7102ىليى//ي70]

ٌثن ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٨م ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني ثٖضؽم٪  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍمٍ خموًًٌز خنٍ رصًم ٌثن، ثټفٹ ن ٬جًر ٨٘ض موًنز ٨م ٌٔ. 

ًشني ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خمن١ٵز ٨ؽمٌ ٍض موًًٌز ـٍط ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض  أن ثټ١ريثن ٔن ٬ج

 .خجٖضفج٥ٰز

 

 مخػ غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/يىليى/70]

ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌ ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ًثس ثِصيوٰض من١ٵز رصٯ ٌأٌٜ ز )ِدأ( أن ثټ٭ج

ٌثټمج٘ز.، ٔمجٻ رشٳ ثټ٩ج٘مز ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً خٽٌ٭ز خمنجٍٻ ثٖض  ممٽٱز أرضث
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 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ ذح١ 06

 شتأ : -[ حجة 7102/يىليى/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضف ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ج٥ٰز ټ

َث٧ً. َث٧ً ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ لٽٱض أرضثً ٸدرير خجٖض  م

ٌمٌوي. 13ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن  ٌشٍ ـٌٛ   ٬جًر ٨٘ض موً

 

 غاص٠ ع٢ً بتعظ 07

 شتأ : -[ ثعز 7102/يىليى/70]

 ٍ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ أٸعٌ من ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثټربؿ  18هي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌم٧ٍٍ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ثٖضمج 

 خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًر  12ٌأٌٜ ٬ج

ٌمن١ٵز ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ.  ٨٘ض ٔمجٻ ثٖضمج 

ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ثټ٩ًٌٖ ٍض ثټرب ن ظُضط ٬ج ٌممصٽٹجس ٌٔ ً خمنجٍٻ  ًث ؿ خموًًٌز مٵدنز مفوظز أرضث

ٍث٠نني.  ثٖض

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات  03

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور أٌ٘ذ  ً من أخنجء موًًٌز  ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن م ق ثٖضٙوً ټ أٌٜ

ٍهي ٌه ثټ٩ّ ٌ معٽيج ، ٌثن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز خٌٸجن خجٖضوًًٌزٍض ـني ٔن ٠ريثن ثټ٩و، خنريثن ـٌُ ثټفو

 .٨٘ض موًًٌز ٔوث

ٍمٍ خموًنز ٩٘ور ٌ ٬جًشني ٨٘ض  ًثس ٨٘ض ثٖضؽم٪ ثټفٹ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٢ ثٖضوًنز ٌ ٬جًر ٨٘ض مدنى ثټصأمٌنجس ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٴيٌر ثټنٚ خموًًٌز ، ثټدنٺ ثٖضٌٸَي ٌِ

 .ِفجً

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًحٌأٔجً ثٖض ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ىٌُضن ٍض موًًٌز رص  .ٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً املدا بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/يىليى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌِجًر شٵپ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ؼ ٌأٌ٘ذ ٨وه من ثٖض ثِصٕيو 

 نجٍـني خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.

ق مٙ ًر ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و وً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠نني.  شٵپ نجٍـني من١ٵز ثټٹوًفز خموًًٌز ثٖضمج مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ٨وه من ثٖض
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 ققف جٟٛ ٚفاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ٌه شفجټٲ ثټ٩و ٌثټٙجًٌلٍ مّصيوٰج منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٨ج ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ثټٌ

 خموًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس ٨٘ض أمجٸن  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

جٰز إٗض ٬جًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ.، مصٱٌٴز خموًًٌز ٔوث  خجٜٔض

ٌآٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً خٵٙٲ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌآٻ ٨مٌ  ٍهي إِصيوٯ منج٠ٶ ثټ٭ًٍ  ثټ٩وٌ ثټ٩ّ

ٌمو٩ٍٰ ٍهًز ثٖضفٌمز لٽٱض ، ٘جًٌلٍ  جٰز إٗض ٴٙٲ أمجٸن ممصٽٱز ٍض موًًٌز ٔوث خجټٵنجخپ ثټ٩نٵ خجٜٔض

ًث مصٱٌٴز.  أرضث

ًثٍ ٍهًز منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ّذ ثٖضٙوً ثِصيوٯ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي خجټٵنجخپ ثټ٩نٵ ؿ خمفج٥ٰز ـٌ

 ٩٘ور.

 

 ايعزٚإ ٜغتٗزف ؽب٠ٛ ٚذح١ 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټّجٳ خموًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌمٌوي ٍض ـؽز. ًثس ثِصيوٰض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٨ٌوه من ثټ٭ج ٍر   ٨ٌُّضن ٍض ٔد

 

 ضاذٗا مبزٜض١ٜ ِْٗإعتؾٗار َٛاط١ٓ َتأثض٠ ظ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٌثؿ أٌ٘دض خيج ؼ ٍث٠نز مصأظٌر خؽ إِصٕيوس م

 موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٌثؿ أٌ٘دض  ٍث٠نز إِصٕيوس مصأظٌر خؽ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌثء ٬ج ٨ٍز.ؼ ٌثن ٨٘ض من١ٵز ٜد  ًثس ٠ريثن ثټ٩و

 

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚذح١  05

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌأٸعٌ من  ٌمٌوي خمف 13خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور   ج٥ٰز ـؽز.٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثن. ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدجٻ ٨ٽٌذ ٍض نؽ  ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 مثإ غاصات ع٢ً َٓاطٍ َٚظاصع املٛاطٓني مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/72]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز مأًح.

ق مٙ ًثس ٌأٌٜ ٌثن أِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و وً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض ٌثؿ لٽٱض أرضث ٍٳ رص ٌثٖضموًر ٌِ ٌثٖض١جً  ٌخ٩ٌز   منج٠ٶ ثټ
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ٌثؿ. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 ٜل ايعاّ مبزٜض١ٜ صاطح بقعز٠غاصتني اعتٗزفت ايطض

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/72]

ًثٍؿ  ٍٿ ٬جًشني ثِصيوٰض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خموًًز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ثټفو

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز خٌٸجن  ق مٙوً مفيل خ٩ٙور أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ًثً ٸدرير ٍض ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽ١ًٌٶ ثټ٩جٿ.خموًًٌ وٌط أرضث ٍث٠ن ـٌ ًثٍؿ مج أهَ إٗض شومري ٌِجًر م  ز 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 51

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/72]

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ، أٌٜ

ًثس ٨٘ض ض ٬ج ٌثؿ خمأًح ٌِ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ ٌ مٌوي.، منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز رص د٪ ٬ج ٌِ 

ٍٴ٪ ټفعرير. ًثس ٨٘ض م ٍهي أْضمًٌٹٍ لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ َثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٌٍض ؼٌ

 

 عًغ١ً غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٍٿ ٌٰؽٌ ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء أمْ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس إِصيوٰض ثټ٩ج٘مز  ٔن ٠ريثن ثټ٩و ِٽّٽز من ثټ٭ج

 ٘ن٩جء.

ٌثن إِصيوٯ م٪  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨نٌٱز من١ٵز ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ثټؽًٍز خموًًٌز خنٍ ثټفجًط  ًخ٪ ٬ج ٍٿ خأ ٗض من ثټٌ ثټّج٨جس ثٌْض

 ٌمن١ٵز ثټٌٙجنز ٍض موًًٌز م٩ني.٬ٌجًشني ٨٘ض إهثًر ثټصمًٍن ٍض من١ٵز ١٨جن 

ٌثټمج٘ز ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖض . َضٰصج .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵٙٲ أـوط أرضث

ٌٰصق ـجؼَ ثټٍٙس. ٌثن ـٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز   إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ مّجء أمْ خ٭جًر ٴج٨و ًشني ، ر ثټوًٽمٌٍىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٸمج إِصيوٯ خ٭ج

 .ِدصمرب 51ـوًٵز 

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املغضاخ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/يىليى/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضرسثك خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ و

 من١ٵز ثټٕٵذ خموًًٌز ثٖضرسثك.

ٍبٌز ٨٘ض م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ. ٌثن ٔن أټٵى ٴنجخپ ٜ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و
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 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ فٓعا٤ 00

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٘ن٩ ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خّد٪ ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ رصٯ ٌلٕم ثټدٹٌر ٍض خنٍ  ًخ٪ ٬ج ن أ ٌخنٍ خيٽٍٻ ٌٔ ٌثٯ خموًًٌز ِنفجن  ٴج٧ ثټصم

ٌممصٽٹجشيم.، ـٌٕٖ ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  لٽٱض أرضثً ٸدرير خم

 

 عراص بقعز٠ أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ

 شتأ: -[ صعدة 7102/يىليى/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ِفجً خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز آٻ ىًًز خموًًٌز ِفجً.

ٍهَ.، أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض  ش٩ٌٜض ټٵٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ

ٍهي مٹعٲ ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خموًًٌز ٔوث  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٸمج إِصٕيو ٠ٱپ إظٌ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ثټفو

 

 عؾض غاصات ع٢ً ذلافظ١ عُضإ

 شتأ: -[ عمران 7102/يىليى/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٨م  ٨رش ٬ج

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍثء ثټ٩مجټٵز ٍض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن.  ټ

ٌثن. ًثس ٨٘ض موًنز ٨م ًخ٪ ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ

 

 وجنرانغاص٠ ع٢ً َاصب ٚذح١  04

 شتأ : -[ صنعاء 7102يى//يىل70]

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ثٌٜ

 خمفج٥ٰز مأًح.

ًثس موًًٌصٍ ـٌٛ ٌ مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.  ٌأٔجً ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خصّ٪ ٬ج

ًثس ٨٘ض من١ ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ٌٰٵج ټٽمٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثنٌ ٍثٍ ٍض نؽ ٌثټٱ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز   .ٵز ًٔجـز ٌ م

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َغتبأ يف ذح١

 شتأ: -[ حجة 7102/يىليى/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز مّصدأ خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ثِصيوٰض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن إـوَ ثټ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٍث٠ن ٍض من١ٵز ٌأٌٜ نَٻ م

ٌثً  .ٌٰمج ثِصيوٰض ٬جًشني من١ٵز م٩ٌٕ خجٖضوًًٌز، أخٍ ه
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 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 08

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور. 19ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًثس  ٌأٌٜ ٌثمٍ ٔن ٨رش ٬ج ٌثن ثٔضؼ ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ.  ٨٘ض أمجٸن مصٱٌٴز خموًًٌز ٔوث ٌلمْ ٬ج

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن أًٝج ٬جًشني ٨٘ض ٸيُضن خمف٢ٌ موًنز  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثٍؿ لٽٱض ؼم٩ٌيج  ًشني ٨٘ض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ٬ٌج ٌممصٽٹجس ٩٘ور،  أرضثً خجټ٭ز خمنجٍٻ 

ٍث٠نني.  ثٖض

ٌمو٩ٍٰ  ٌثټدٵ٩ز خموًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن 

ٌثټ١ٌٳ. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٍهي مٹعٲ ثِصيوٯ م ٩ِ 

 

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ثټٌ

ًشني  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز ، ِدصمرب خموًًٌز م٩ني ٨51نٌٱصني ـوًٵز  ٍث٠نني  ً خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض ًث لٽٱض أرضث

 ٌثټمج٘ز.

 

 تغع غاصات ع٢ً عز٠ ذلافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/يىليى/70]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖض١مز خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټّجٳ ٍض ٍر  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ض ٬ج ٌِ 

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مباصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/01]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٍٸجټز ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن إِصيوٰض منج٠ٶ  ٌأٌٜ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج

ٌثؿ. ٌثٖضٕؽق خموًًٌز رص ٌخ٩ٌز  ٌثټ  ثٖضموًر 

ٌثؿ. ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م
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 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/01]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ثټٌ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض ثٖضوًًٌز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  لٽٱض أرضثً خم

  

 مثإ غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/يىليى/01]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ظمجن ٬ج  مًٌٹٍ ثټٌ

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 موًًٌز ٔوث.

ن ٬جًر ٨٘ض لٽٌٵج ٍض  ٬ٌجًر ٨٘ض ثٖضٽٌپ ٌٔ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثٔضمجًر 

 ًٌز ٸصجٯ.موً

  

 مثإ غاصات ع٢ً ؽب٠ٛ ٚذح١ ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/يىليى/01]

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټّجٳ خموًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ ٌ مٌوي ٍض ـؽز ًخ٪ ٬ج ٍر ٌ أ  .٨ٌُّضن مفج٥ٰز ٔد

ّذ ثٖضٙوً ثِصيوٯ ثټ١ريثن ثٖض٩ َثنـٌ ٍٴ٪ ثټفعري ٍض ؼٌ  .جهي خ٭جًشني م

 

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/يىليى/00]

ٍث٠نني خموًًٌز  َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  رص

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ري  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٍهي إِصيوٯ ٌأٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خموًًٌز رص ٌثټ ًثس ثٖضموًر   خممْ ٬ج
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 اعتؾٗار ٚإفاب١ ثالث١ َٛاطٓني بكقف َزفعٞ ع٢ً اجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/أغصطض/10]

 ٍ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثـور ٍض ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ٌأٌ٘ذ ظجټغ من أرسر  ٍٿ  ٍث٠نجن ثظنجن ثټٌ هي ثِصٕيو م

ٍث٠نني خموًًٌز ثٖضصٍن ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض منجٍٻ ثٖض

ٌثخنصً ثِصٕيوث  ٍث٠ن ٘جټق ثټفجًٺ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثٖض ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثن خٵيًٱز مو٩ٌٰز ٌشَٴز ثټ٩و َټيم من ٴدپ م ٌثء ثِصيوثٯ من  .ٌأٌ٘ذ نؽٽً خؽٌٌؿ ل١رير ؼ

 

 ض١ٜ فضٚاح مبأصبثالث غاصات ع٢ً َزٜ

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ًثس  ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثٖضموًر خرص   ٌثؿ.من١ٵصٍ ثٖضٕؽق 

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ بضفاص ذضؼ احلزٚر يف فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/10]

ٍهي ٍض موًًٌز مندً  ٌه ثټ٩ّ ٍثس ـٌُ ثټفو ٌأٌ٘ذ آلٌ خؽٌٌؿ ل١رير خٌ٘جٗ ٴ ٍث٠ن  ثِصٕيو م

 خمفج٥ٰز ٩٘ور. 

ٍهي أ٠ٽٵض ٌه ثټ٩ّ ٍثس ـٌُ ثټفو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ  ٌأٌٜ

ٍث٠ن من أخنجء موًًٌز  ٌهًز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً ثټفو ثټنجً ٨٘ض ثٖض

 ًثٍؿ ٌإ٘جخز آلٌ. 

ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم ً ثِصيوٯ ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ  ٍهًج ٩ِ ً ٌمو٩ٌٰج  ً ً ٘جًٌلٌج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج

 خجٖضوًًٌز.

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 02

 شتأ : -حجة  [7102/أغصطض/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 13ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٬جًر موًًٌصٍ  13ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  ـٌٛ 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 20

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/10]

ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ أٌٜ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض ٩٘ور ٌظُضط ٬ج ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ، مصٱٌٴز من موًًٌز ثټ٥جىٌ 

ٍر  .من١ٵز ثټّجٳ ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد
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ًثس ٨٘ض موًًٌز ث ٌثن ظُضط ٬ج ًخ٪ ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ټٙٽٍ ٌ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز مٵدنز ٌ أ

ًثس ٨٘ض رشٳ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج  .٬ج

  

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ فعز٠ 03

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/17]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. 10ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج دأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثء ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ميثح خموًًٌز ثټٙٱ  .موًًٌز ٸصجٯ 

٬ٌجًر ٨٘ض  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظمجن ٬ج

٧ٍ٨ٌ رشٳ موًًٌز خجٴم.  ؼدپ 

  

 غاصتني ع٢ً َٓظٍ مبٓطك١ ايهزح باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102طض//أغص17]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٹوؿ ٍض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټفوًور.

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن خمن١ٵز ثټٹوؿ ٌش، م رضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر ٌإ٘جخز ٠ٱٽز خ٥ٕجًج ٍض أهس إٗض شومري ثٖضنَٻ 

 ثټومج٫.

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 53

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/17]

ًثس رشٳ ًمصپ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـ، خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٸمج ٔن ، ٌٛ ٌ مٌوي خمفج٥ٰز ـؽزٌ لمْ ٬ج

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز رص  ِد٪ ٬ج

ٌثهي  ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌأ ٨ٍز ٍض ٨ّري  ٌخ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٌه ٍض ؼٌ ٬ٌجًشني ٨٘ض ؼدپ ثټو  ؼجًر 

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َغتبأ عح١

 شتأ: -[ حجة 7102غصطض//أ10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز موًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز لوَضن خموًًٌز مّدصأ.

ٌث ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌمٌوي. 55ن ٔن أٸعٌ من ٌأٌٜ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 
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 عت غاصات ع٢ً َٓطك١ ايظٖاصٟ مبزٜض١ٜ املدا

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس  ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج ثټ٩و

 من١ٵز ثټَىجًي خموًًٌز ثٖضمج.

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املتٕٛ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/أغصطض/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن إِصيوٰض ؼدپ ثټ٩نربر ٌأٌٜ ًثس ثټ٩و ِدأ( أن ٬ج

ٌمن١ٵز ـجٿ خموًًٌز ثٖضصٍن. رتثشٌؽٍ   ثِٔض

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضن ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج دجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خأ

ٌممصٽٹجشيم.، منج٠ٶ مصٱٌٴز خنيم ٍث٠نني   ممٽٱج أرضثً خٽٌ٭ز ٍض منجٍٻ ثٖض

 

 ايعزٚإ ٜغتٗزف فعز٠ َٚاصب

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/10]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌ٘ذ ٨رش  15أٌٜ ٌث  ٍث٠نج ثِصٕيو ر آلًٌن م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز  ٌثن ثټ٩ّ ٌأ٠ٱجٻ خ٭جًشني ٔنيمج ٠ريثن ثټ٩و خٌنيم نّجء 

 ٩٘ور.

ٌثٍض ٍض من١ٵز مفٝز  ٍث٠ن ٠ً ـّني ثټ٥ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ ثٖض ٌٴجٻ ثٖضٙوً إن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثء ٌأ، خموًًٌز ثټٙٱ ًخ٩ز أ٠ٱجٻ  ٍث٠نني خٌنيم أ ًخ٪ نّجء ٌإ٘جخز ظُضظز مج أهَ إٗض إِصٕيجه ش٩ّز م

 آلًٌن.

ًثٍؿ ٍث٠ن ٍض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٌِجًر م ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٌإ٘جخز ِد٩ز آلًٌن.  إِصٕيو ٨٘ض إظٌىج ظُضظز م

ٌآٻ ٨مٌ  ٌمو٩ٍٰ ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٍهي ٔن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ثټؽٌٖ ثټ٩ّ

ٌثن ٬جًر ٨٘ض ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ.، ًخموًًٌز مند  ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح. 3ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز رص  ٬ج

 

 َٛاطٓا بػاصتني ع٢ً فعز٠ 55إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/10]

ٌأ٠ٱجٻ خ٭جًشني ٔ 15إِصٕيو  ٌأٌ٘ذ ٨رشر آلًٌن خٌنيم نّجء  ٍث٠نج  ٍهي م ٌثن ثټ٩ّ نيمج ٠ريثن ثټ٩و

 ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. 



 

 

131 

ـدوان1027العـيوميات 
ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثء ٌثٍض ٍض من١ٵز مفٝز خموًًٌز ثټٙٱ ٍث٠ن ٠ً ـّني ثټ٥ ٍث٠نني ، ثٖض مج أهَ إٗض إِصٕيجه ش٩ّز م

ًخ٩ز ًخ٪ نّجء ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن. خٌنيم أ ٌأ  أ٠ٱجٻ 

ًثٍؿ ٍث٠ن ٍض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٌِجًر م ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٌإ٘جخز ِد٩ز آلًٌن.  إِصٕيو ٨٘ض إظٌىج ظُضظز م

ًثٍؿ خنريثن ـٌُ ٌأٌ٘ذ ثظنني من أخنجء موًًٌز  ٍث٠نني ثظنني ثِصٕيوث  ٌه  ٌأٸو ثٖضٙوً أن م ثټفو

ٌثن. ٍهي ٍض ؼًٌمز ؼوًور ټصفجټٲ ثټ٩و  ثټ٩ّ

ٍهي.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ ٚبين بًٍٗٛ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ  ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌر  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز "ِدأ" أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج من١ٵز ثٖضفجٴ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ًثً خم ٌأـوظصج أرضث  خجٖضوًًٌز 

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ 51

 شتأ: -[ حجة 7102/أغصطض/10]

 ٍ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 54، ٿٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خـ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًر  54ٌأٌٜ ٬ج

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 02

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أغصطض/10]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض موًًٌز أٌٜ ٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

 م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ًثس ٨٘ض ثټفعرير  ٌظُضط ٬ج ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ ض ٬ج َثن ٌِ  ٍض ؼٌ

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت نتاف ٚباقِ بقعز٠ 51

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٠ريثن  ٌثن ثټ٩ّ ٌخجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور لُضٻ  54ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ٸصجٯ 

 ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.

ٌثن ثِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  11ٌأٌٜ

 منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ.

ٍهي ثْضمًٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز خجٴم.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ٹٍ ٔن شّ٪ ٬ج
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ـدوان1027العـيوميات 
 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ بقٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ث ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٖض٩جهي إِصيوٯ خعُضط ٬ج

ًثس ، من١ٵز ثٖضفجٴٌر ًثس إٗض لمْ ٬ج ٍټيم ټرتشٱ٪ ٨وه ثټ٭ج ٌمنج ٍث٠نني  ممٽٱج أرضثً ٸدرير خممصٽٹجس ثٖض

 لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ذٝفإ َٚكب١ٓ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/10]

ٍٿ ظُض  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌمٵدنز خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٱجن   ط ٬ج

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني شدز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز.، ثٖضن٥ٌر ٍض ثْض٨دٍُ خموًًٌز ـٌٱجن ٌٔ 

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 04

 شتأ: -[ صنعاء 7102صطض//أغ10]

ٌثن  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثٯ ثټرشٴٌز ٖضوًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.، خموًًٌز ـٌوثن ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور  ٬ٌجًر ٨٘ض ثْض٠

ٌثن  ن ٠ريثن ثټ٩و ٌأټٵى ٴنجخ 13ٌٔ ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز  ٍبٌز ٨٘ض موًًٌز ٬جًر ٨٘ض ـٌٛ  پ ٜ

 ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 05

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌجس مفج٥ٰز  15ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ري  ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثمٍ ٔن ِض ٬ج ٌثن ثٔضؼ ثن ثټ٩و

ٌثټّوثه خموًًٌز خجٴم. ٌمًٌٙ٭ز   ٨٘ض منج٠ٶ ثټع٩دجن 

ٌثْضمجًر خموًًٌز ٸصجٯ  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټدٵ٪  ٌثن ٔن أًٝج ِض ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. ًث مجهًز خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض أرضث

 

 عا٤غاصتني ع٢ً باب ايٓاق١ ٜٚكطع خط احلزٜز٠ فٓ

 شتأ : -[ الحديدة 7102/أغصطض/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز خجح ثټنجٴز خموًًٌز خجؼپ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰز ثټفوًور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ن٩جء.خجح ثټنجٴز مج أهَ إٗض ٴ١ ٌثخ٢ خني ثټفوًور ٌ٘  ٪ ٔدً ٸيل ټٽ١ًٌٶ ثټ
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ـدوان1027العـيوميات 
 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/10]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ري  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خأ ثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٌىٌُضن خرص ٌثٖضموًر   منج٠ٶ ثٖضفؽَر 

َث٧ً  ٌم ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ مٹعٲ منجٍٻ  ٍهي إِصيوٰ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ. ٌثٖض١جً خرص ٌخ٩ٌز  ٍث٠نني خمنج٠ٶ ثټ  ثٖض

 

 غاص٠ ع٢ً ذح١ ٚتعظ ٚجٝظإ 08

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أغصطض/10]

ق م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ أٌٜ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٙوً ٨ّٹٌي ټ

ن  ًخموًًٌز مّصدأ ٍض مفج٥ٰز ـؽز ٌٔ ٌث ٌمٌوي 10خ٭جًشني من١ٵز ه ن ، ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌٔ

ٍث٠نني.  ٬جًشني ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج خص٩َ مج أهَ ثٗض لّجبٌ ٍض ممصٽٹجس ثٖض

ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و َثن.ـٌ ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ  ٌثن ٬جًر ٨٘ض 

 

 أصبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب ِْٚٗ

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/12]

ٌثمٌٖ  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌنيم.  خمأًح 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز) ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٍهي ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض نيم. ٌثمٌٖ   ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ

  

 ققف اخلط ايعاّ يف بري باؽا بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/12]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض خري خجٔج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ثټم٢  ٌأٌٜ ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټ٩جٿ ٍض خري خجٔج.

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 02

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أغصطض/12]

ً ثِصيوٯ  ٍهًج ٩ِ ً ٌمو٩ٌٰج  ً ً ٘جًٌلٌج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴٙٱج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌموًًٌز ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور مج أهَ إٗض  من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ  ٌمنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز  مندً 

ٍث٠نني.  ـوٌط أرضثً ٍض منجٍٻ ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ ٍض خري خجٔج خمفج٥ٰز ش٩َ.  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ، ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور ٌشّ٪ ٬ج

ٌمٌوي ٍض مفج٥ٰز ـؽز َثن.، ـٌٛ   ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز ـجمٝز ٍض ؼٌ
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ـدوان1027العـيوميات 
 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ايظاٖض بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٌأٌٜ دأ( أن ثټ٭ج

َث٨ًيم.، خجٖضوًًٌز ٌم ٍث٠نني  ًثً خممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض أرضث

  

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ باجٌ باحلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/أغصطض/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ث ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 خجؼپ.

 

 إعتؾٗار ٚإفاب١ عت١ َٛاطٓني بكقف ع٢ً َٓاطل بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٿ خٵٙٲ م ٌأٌ٘ذ لمّز آلًٌن م٥٩ميم أ٠ٱجٻ ثټٌ ٍث٠ن  إِصٕيو م

 .ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض منج٠ٶ ِٹٌنز خمفج٥ٰز ش٩َ

ٍث خٵٙٲ ٌ  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ أٌٜ

ٌثټٙجخٍن خص٩َ ٍثً مٙن٪ ثټّمن  ًخ٩ز ، مو٩ٍٰ منج٠ٶ ِٹنٌز ؼ ٍث٠ن ٌإ٘جخز أ مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

 أ٠ٱجٻ ًٌؼپ.

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أغصطض/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ري  ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  منج٠ٶ مصٱٌٴز رشٳ رص

َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خجٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٍث٠نني ٍض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ.  خرص

 

 مثإ غاصات ع٢ً تعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/أغصطض/10]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌه ثِصيوثٰيج خ٭جًشني.من١ ٨ٌج  ٵز ثټٹمذ ٍض موًًٌز مٵدنز 

ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټٕدٹز ٍض موًًٌز م٧ٍٍ. ٌٴض ِجخٶ ظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٍض   ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و
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ـدوان1027العـيوميات 
 عت غاصات ٚققف فاصٚخٞ َٚزفعٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/10]

ًثس ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور ٌٰمج ش٩ٌٜض منج٠ٶ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمو٩ٍٰ.  ألٌَ خجٖضفج٥ٰز ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث.، منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٌٔ 

ٍهي  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ًثٍؿ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ثِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز 

ٌخٌز خموًًٌز مندً. ٌثٖضنج٠ٶ ثټ٭ ٌآٻ ٨مٌ   ٌمن١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن 

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أغصطض/10]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټ ق مٙوً مفيل ټ ًشني منج٠ٶ ثٖض١جً ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز رشٳ رص  ٌثټ

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 04

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/0]

ًشني  ٬ٌج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ًًمز ـمٌو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 ن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.٨٘ض خري ثټييًپ ٍض موًًٌز ِنفج

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ ٌ مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِد٪ ٬ج  .ٌأٌٜ

َثن ٌه ٍض ؼٌ ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټو ٌثن ٔن لمْ ٬ج  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ايظاٖض بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/01]

 ٍ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ  هي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.، منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ َث٧ً ثٖض  لٽٱض أرضثً خم

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ ذح١ 05

 شتأ : -[ حجة  7102/أغصطض/01]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. 15ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثً  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ه ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي. 14ٌ، مّصدج ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ٬ج
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 عبع غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102ض//أغصط01]

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

٬ٌجًر ٔمجٻ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ ٌثِصيوٯ خ٭جًر موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ، خمأًح 

 ثټفوًور.

ٌٴًٌز ٴمٌ ٍض ًشني ٨٘ض هثً ثټنرص  ٌثن ٬ج َثن ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثهي ؼجًر خؽٌ ٬ٌجًر ٨٘ض  ٍخز  ٌٰمج ، ثټم

ٌثن. ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ  ثِصيوٯ خ٭جًر م

 

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/00]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ، ٨مو ٍث٠نني  ًث خمنجٍٻ ثٖض  ممٽٱج أرضث

 

 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ لمّز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق م ًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

َثټز خموًًٌز ثټ٥جىٌ. ٌثٖضن  ٢ٌ  ثٖضُـض

ًشني ٨٘ض من١ٵز ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ ٬ٌج

ٌثء.  ميثح خموًًٌز ثټٙٱ

ٍثًًن ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٴٙٲ ٘ج ٍهي ثِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز مندً مّصمومج ٘ ًٌلٍ ٩ِ

ٍهًز.  شفمپ ٴنجخپ ٨نٵ

 

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/07]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ث ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵصٍ ٌأٌٜ ټ٩و

ٌثټٙدجـز ٍث٠نني ثٖضؽجًٌر.، ١٨جن   مج أهَ إٗض شرضً منجٍٻ ثٖض

 

 تغع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة  7102/أغصطض/07]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٰمج ، ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي.ش٩ٌٜض منج٠ٶ ألٌَ ټٵٙ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٲ ٘جًٌلٍ 
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ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٭ٌپ خموًًٌز ٸصجٯ.، منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ

ًثٍ ٍهي ثِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ؿ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

 ٌموًًٌز ٔوث.

 

 تغع غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/07]

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 خمفج٥ٰز مأًح.

ٌثټ٩ٕٲ خ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٩ٵدز خموًًٌز لذ  مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن.، ٌلمْ ٬ج ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ن ٬جًر ٨٘ض م ٌٔ 

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َغتبا عح١

 شتأ: -[ حجة 7102/أغصطض/00]

ًثس ٨٘ض موًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

  ٍ ق مٙوً مفيل ټ ٌثً خموًًٌز مّصدج.ٌأٌٜ ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ه  ٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/00]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً أمنٍ ټ ًر ٌأٌٜ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضمو ٌثن ٔن ظُضط ٬ج أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ.  ٔمجٻ رشٳ موًًٌز رص

  

 ايعزٚإ ٜغتٗزف فعز٠ ٚتعظ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أغصطض/00]

ٌثن خفٶ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه أـو ؼٌـى ؼًٌمز ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثٍؿ ٍض مفج٥ٰز ٌمو٩ٍٰ ، ٩٘ور ثٖضّجًٌٰن ٍض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز  ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍث٠نني ٍض موًًٌز ٔوث. ٍهي منجٍٻ ثٖض ٩ِ 

ّذ ثٖضٙوً ٔن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٬جًشني ثِصيوٰض رشٳ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.  ـٌ

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ املدا بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/أغصطض/00]

ٍٿ ٬ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج رشٳ ًمصپ خجٖضوًًٌز ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ، ٌأٌٜ

ًشني ٨٘ض رشٳ ًمصپ أًٝجً. ٌثن ٔن مّجء أمْ ٬ج  مٕريثً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و
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 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح 

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/00]

ٌثؿ خمأًح مج إ ٌشَٴصً خموًًٌز رص ٍٿ خ٭جًر شؽم٪ ٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ى.  أِٱٌ ٨ن ِٵٍٟ ٴص٘ض ٌؼـٌ

ٌشَٴز ٌإ٘جخز آلًٌن ٌإـرتثٳ آټٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( مرص٧ ِصز م ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٍهي إِصيوٰض شؽم٪ ټيم رش  ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ.٨ّٹًٌز ټيم خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و  ٳ رص

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـٍط  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثن  .خمفج٥ٰز ٨م

ًثس ٨٘ض، ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور  ٸمج ٔن لمْ ٬ج

 .موًًٌز مٌوي ٍض مفج٥ٰز ـؽز

ٌه  ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټو ٌثن ٌ ظُضط ٬ج ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن  .ٍض ؼٌ

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/00]

ًثس ؼًٍز إِصيوٰض ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خموًًٌز  ٔن ٠ريثن ثټ٩و َث٧ً ثٖض م

ٌثؿ خمأًح.  رص

ًثس منج٠ٶ  ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ ٌثٖضموًر خرص ٌخ٩ٌز  ٍث٠نني.، ثټ َث٧ً ثٖض ًث خم  لٽٱض أرضث

ٍثبٌج ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍث ٴٙٱج مو٩ٌٰج ٨ٕ ٌثن ٔن ٌشَٴز ثټ٩و ٌثؿ. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م  ٍض رص

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/أغصطض/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ، م٧ٍٍ  ثٖض

  

 غاصتإ ٚققف فاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/00]

ًثٍؿ ٍٿ موًًٌز  ٍهي ثټٌ ًثشً ٨٘ض ، ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٌثن ٔن ٬ج ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و ٌٰمج 

 مفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثٍؿ ش٩ٌٜض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍهيټٵ ٌممصٽٹجشيم.، ٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  لٽٲ أرضثً خم
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ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً. ٌثن ثټ٩ّ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أغصطض/00]

ٍٿ ظ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز رص  ُضط ٬ج

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

ٌثؿ. ٍث٠نني خرص َث٧ً ثٖض ٌم ٌثن خٵٙٲ مو٩ٍٰ منجٍٻ  ٌشَٴز ثټ٩و  ٸمج ثِصيوٯ م

  

 اتغاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظ 04

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/00]

ٍهي ٨٘ض  ٍث٠ن ٍض ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثٍؿ ٸمج ش٩ٌٜض من١ٵصٍ آٻ مٵن٪ ٌ آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ټٵٙٲ ، منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز 

 ٘جًٌلٍ ممجظپ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض نٵ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌپ ٬ٌعجن ٌ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  مندً مفج٥ٰز ٩٘ور مج أهَ إٗض ـوٌط أرضثً ٍض ممصٽٹجس ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًر رشٳ م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ مفج٥ٰز ش٩َ.  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٬ٌجًشني ٨٘ض ، ؽزٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن شّ٪ ٬ج

ٌثن. ٍٴ٪ ثټٕدٹز ٍض نؽ  م

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح يف َأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أغصطض/02]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج من١ٵصٍ ثٖضمو ق مٙوً أمنٍ ټ ٌخ٩ٌز ٌأٌٜ ٌثټ ًر 

 .خجٖضوًًٌز

 

 ٚجٝظإ وجنرانعًغ١ً غاصات ع٢ً فعز٠ 

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/02]

ًثس إِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌثن  ٌنؽ َثن   خؽٌ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثمٍ ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثٔضؼ ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض موًًٌز خجٴم.  ٨٘ض من١ٵصٍ ثٖضٽٌپ ٌلٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ 

٬ٌجًر ٨٘ض  َثن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټفعرير خؽٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن.  ؼدجٻ ٨ٽٌذ خنؽ

ٍهي إِصيوٯ خٵٙٲ ٘ ٌمو٩ٍٰ مٹعٲ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ جًٌلٍ 

ٌهًز خ٩ٙور.  خموًًٌز مندً ثټفو
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 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ -[ ثعز 7102/أغصطض/02]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج

 موًًٌز م٧ٍٍ.

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص١ٜ 04

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/02]

ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم ٍض ٩٘ور ن ٬ج، ثٖضٽٌپ ٌلٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ  ًر ٨٘ض هثً آٻ منرص ٍض خٌفجن ٌٔ

ٍر.  خمفج٥ٰز ٔد

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ..  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌظُضط ٬ج ٌمٌوي ٍض مفج٥ٰز ـؽز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌثن لمْ ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ٌثن. ٬ٌجًر ٨٘ض ؼدجٻ ٨ٽٌذ ٴدجټز نؽ َثن   ثټفعرير ٍض ؼٌ

  

 ع٢ً َٓاطٍ َٚظاصع املٛاطٓني مبأصب عبع غاصات

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  موًًٌز رص

ًث ٸدرير ٌأٔجً ثٖض ٌثمٌٖ لٽٱض أرضث ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  خمنجٍٻ 

ٍث٠نني خمن١ٵز  ٌمنجٍٻ ثٖض ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز موًِز ثْضمپ  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌخني ثٖضٙوً أن م

ٌثمٌٖ لٽٱض أرضثً ٌٰيج.  ثټفَٿ خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ

 

 ٢ً َٝزٟ ٚذضضمثإ غاصات ع

 شتأ : -[ حجة 7102/أغصطض/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 عبع غاصات ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/00]

٩ور َثن ٌ٘ ًثس إِصيوٰض أمجٸن مصٱٌٴز خؽٌ ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثټ٭جٔم ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًث خجټ٭ز خم ٌهًز لٽٱض أرضث ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٍث٠ننيمن١ٵز ثٖضُـض َث٧ً ثٖض ٌم  .مصٽٹجس 
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َثن ٍض ٤پ  ٍخز خٵ١ج٧ ؼٌ ٍه ٍض ثټم ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټ٩م ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 .شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ثٖضن١ٵز

  

 غاصتني ع٢ً ٚارٟ َٛطع بتعظ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/00]

 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثهي م٧ٍٍ ٍض أٌٜ ثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض 

 مفج٥ٰز ش٩َ.

 

 ؽٔ مخػ غاصات ع٢ً تعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ من١ٵصٍ ٌأٌٜ

مجٻ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج ن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ، ثټيجميل ٌٔ ٌٔ. 

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 50

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/00]

ج  ٌثن ثِصيوٯ ٌِجًر مفمٽز خمًُض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

٬ٌ، نفپ ٍض موًًٌز ـريثن خمفج٥ٰز ـؽز ن  ًثس ٨٘ض موًًٌز مٌوي.ٌٔ ًشني ٨٘ض ممٌم ٌ شّ٪ ٬ج  ج

ٌٸصجٯ  ًثس موًًٌصٍ مندً  د٪ ٬ج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز خجٴم ٌِ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ـًٌذ نيم ٍض موًًٌز نيم.، خمفج٥ٰز ٩٘ور

 

 ايعزٚإ ٜزَض َٓظال مبزٜض١ٜ َغتبا يف ذح١

 شتأ: -[ حجة 7102/أغصطض/71]

ٌثً خموًًٌز مّصدج مفج٥ٰز هّمٌ  ٍث٠ن ٍض من١ٵز ه ٍٿ منَٻ م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٠ريثن ثټ٩و

 ـؽز.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ أـو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثً خموًًٌز مّصدج مج أهَ إٗض شومريو. ٍث٠نني ٍض من١ٵز ه  ثٖض

 

 ٓاطل َتفضق١ مبأصبأصبع غاصات ع٢ً َ

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/71]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز مأًح. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ـًٌ ٌثمٌٖ  ٌخٍ مأًح.ـًٌذ ثټٵ  ذ نيم ٬

ٌثټفمور خموًًٌز ـًٌذ  ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ ثټفَٿ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثمٌٖ ٍث٠نني.، ثټٵ َث٧ً ثٖض ٌم  مج أهَ إٗض شرضً منجٍٻ 
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 مثإ غاصات بطا٥ضات بزٕٚ طٝاص ع٢ً َٓطك١ ايعُضٟ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/71]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌخجح ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثس خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض موًًٌز ى ًثس خ١جب ٍٿ ظمجن ٬ج ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

 خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثس خوٌن  ًثس خ١جب ٌثن ثِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌخجح.  ٠ٌجً من١ٵز ثټ٩مٌي خموًًٌز ى

ٍٿ ٨٘ض ؼ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  دپ ثټٕدٹز خموًًٌز م٧ٍٍ خص٩َ.ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ققف جٟٛ ٚفاصٚخٞ ع٢ً َٓاطل َتعزر٠ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/71]

ٌثټٙجًٌلٍ ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ً ٨وه من ، ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و مّصيوٰج

٬ٌمٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌثټ٥جىٌ   ثٖضنج٠ٶ ثٖضصٱٌٴز خموًًٌجس ٸصجٯ 

ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙ ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ور ټ

ٌثټٙدز خموًًٌز ثټ٥جىٌ  ٢ٌ  ٬ٌجًشني ألٌَ ٨٘ض من١ٵصٍ ًٔجـز ٌلٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ.، من١ٵصٍ ثٖضُـض

ًشجن منيج  ًثس ٨٘ض موًًٌز خجٴم إِصيوٰض ٬ج ً ظُضط ٬ج ٌثن ٔن ثًٝج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٢ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ثٖضوًًٌز.ٌِجًر  ٍث٠ن أهس إٗض شومريىج خجټٹجمپ ٌِ  م

ٌآٻ مٵن٪ خموًًٌز مندً ش٩ٌٜض ، ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ٌمن١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن 

ًث ٌٰيج. َث٧ً ممٽٱجً ثرضث ٌثٖض ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌمو٩ٍٰ ٠جٻ منجٍٻ ثٖض  ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍث٠ن خٌ٘جٗ ـ ٍهي ٍض موًًٌز ٴ١جخٌ.ٸمج ثِصٕيو م ٌه ثټ٩ّ  ٌُ ثټفو

 

 ايعزٚإ ٜزَض َٓظٍ َزٜض َزٜض١ٜ خب ٚايؾعف باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/أغصطض/71]

ٍٿ منَٻ ثټٌٕن ٘جټق خن ظٌدز موًٌ ٨جٿ موًًٌز لذ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ إِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 ٌثټ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني منَٻ ٌأٌٜ ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍثخز خمن١ٵز ٍِٳ ثټعٽٍط  مج أِٱٌ ٨ن شومري ثٖضنَٻ خٕٹپ ٔدً ٸيل.، ثټٌٕن ٘جټق ظ

  

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أغصطض/71]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٍټز آًز خموًًٌز ٩ٍٔح ٨51نٌٱصني ـوًٵز  لٽٱض أرضثً خجټ٭ز ٍض منجٍٻ ، ِدصمرب خموًًٌز م٩ني ٌؼ

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ثٖض

ٌثن مجً  َثٻ ًفٽٶ خٹعجٰز ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و
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 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ إِصيوٯ خ٭جًشني ـًٌذ  ٌأٌٜ

ٍث٠نني.، نيم ٌممصٽٹجس ثٖض ًث٨ٌز   ممٽٱج ثرضثً خجٖضنج٠ٶ ثټَ

  

 عبع غاصات ع٢ً تعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس خ١جبٌر ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٨ٌٍز.  خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض من١ٵز ثټٙنمز ٍض موًًٌز ثټ

ٌثن ٔن ٬جًشني خجټٵٌح من مٙن٪ إِمنض ثټربؿ خموًًٌز مٵدنز ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ.

  

 ققف َٓاطٍ َٚظاصع املٛاطٓني بقضٚاح يف َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/70]

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ٨٘ض منجٍٻ  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍض مأًح.

ٍث٠ن  ٌثن إِصيوٯ منَٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َر مج أِٱٌ ٨ن شوم  ري ثٖضنَٻ ٌإ٘جخز ٠ٱٽز خؽٌٌؿ ل١رير.٘جټق خن ٘جټق ثٖضرصي خمن١ٵز ثٖضفؽ

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز ٌرص ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأٌ٘ذ نفٍ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ خ٭جًر 54ٸمج ٴصپ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍثهي ، من م إِصيوٰض شؽم٩جشيم خ

ٌثؿ. ٌخ٩ٌز خموًًٌز رص  ثټ

 

 عؾض غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ : -ة [ صعد7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ ٨رش ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ.

ًثس ٌثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خموًًٌز خجٴم. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهن ٔن ِض ٬ج  ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن 

  

 ًَٝاص صٜاٍ خغا٥ض قطاع االتقاالت جضا٤ ايعزٚإ ٚاحلقاص 65جًٝزا9ٕ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٍه ؼٽٌوثن ٍمجس ؼٽٌوثن مفم ٌشٵنٌز ثٖض٩ٽ ٌشٵنٌز ، ٴجٻ ًٌٌٍ ثَضشٙجَضس  ٌثهثس ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس  إن إً

ٍمجس مني هًّمرب  ٍټٌٍ 5416ثٖض٩ٽ صى ً شم شًًٍوىج إٗض لًَنز ، مٽٌجً ًًجٻ 98ٿ خٽ٭ض 5411ٿ ـٌ

ٌټز".  ثټو
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ٍٿ خٙن٩جء ٍمجس ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ثټٌ ٌشٵنٌز ثٖض٩ٽ ق ًٌٌٍ ثَضشٙجَضس  ٌثهثس ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس ، ٌأٌٜ أن إً

ٌثشذ لُضٻ ثټٱرتر ثْضلرير. ٌټز خٕٹپ مدجرش ٍض شٵوًم نّذ مفوهر من ثټٌ  ه٨مض لًَنز ثټو

ٌثټفٙجً  ٌأ٨صرب أن ٴ١ج٧ ٌثن  ٌثٰور ټٽمًَنز ثټ٩جمز لج٘ز ٍض ٤پ ثټ٩و ثَضشٙجَضس أـو أىم ثټٵ١ج٨جس ثټ

ٻ ثټيي  ٍثًه ثټنٱ١ٌز مج ؼ٩پ من ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس ٍض ثټٌمن ثټٵ١ج٧ ثٌْض ٌثٖض ٌمنجخ٪ ثټ٭جٍ  ٌإـصُضٻ منج٠ٶ 

ٍنيج. ٌټز ٍض شٌّري ٔة ٌثهثس ش٩صمو ٨ٽٌيج ثټو  ًٵوٿ أٸرب إً

ٌثټصنمًٍز.ٌأٔجً ثټًٌٍٍ ؼٽٌوثن إٗض أن ث ٌثټٵ١ج٨جس ثَضٴصٙجهًز  ًثس ثټٌمن  ٌثن ًص٩مو شومري مٵو  ټ٩و

ٌىٍ مج شؽ٘ض  ٍثؼيز ثټصفوًجس  ٌم ٍه  ٍمجس ًصمص٪ خٵوًو ٨٘ض ثټٙم ٌشٵنٌز ثٖض٩ٽ ٌٴجٻ" إن ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس 

دٹز ثَضشٙجَضس ثټّٽٹٌز  ٌمٹجشذ ثټربًو ٌٔ ٌثهثس ٨٘ض ثټ٬ٌم من إِصيوثٯ خنٌصً ثټصفصٌز  ٍض شفٵٌٶ ثًٔض

ٌثَضنرتنض ٍض ثټ٩وًو من مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز مج شّدذ ٍض لّجبٌ ٰجهـً خٵ١ج٧ ثَضشٙجَضس ٌثټُضِٽ ٹٌز 

ٍمجس خٽ٭ض  ٍٿ" 16ٌشٵنٌز ثٖض٩ٽ  .مٽٌجً ًًجٻ ـصى ثټٌ

ٌثټربًو ـًٌٚ ٨٘ض أن ٥ًپ مصمجِٹج  ٌخني أنً ٨٘ض ثټ٬ٌم من شٽٺ ثټصفوًجس إَض أن ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس 

ٌثً ٍض شٵوًم لومجشً ثٖضص٩وهر خ ، ٹٱجءر ٨جټٌز ټٹجٰز أخنجء ثٖضؽصم٪ هٌن أي شمٌٌَ منج٠ٵٍ أٌ ٌِجيسٌمّصم

صُضٻ. ٌر ثَـض ٍثٴ٩ز شفض ١ٌِ  خمج ٍض ىټٺ ثٖضنج٠ٶ ثټ

ٌثء  ٌثٴٌپ ؼ ٨ٌ ٍخجس  ٍمجس من ٩٘ ٌشٵنٌز ثٖض٩ٽ ٍثؼيً ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس  ٌش١ٌٳ ثټًٌٍٍ ؼٽٌوثن إٗض مج ً

ٌثټفٙجً.. َضٰصج إٗض أن ثټٱٌٳ ثټٱنٌز ثٖضٌٸًَز ش٩مپ  ٌثن  ٌشُضٍض أي ثټ٩و خٹپ ؼيو ټٕضرسث٧ ٍض إُ٘ضؿ 

ٌثً لومجشيج ٍض ممصٽٲ مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز. صم ٌثٔضنرتنض َِض  أ١٨جٻ أٌ أرضثً خٕدٹجس ثٔضشٙجَضس 

ق خأن لومجس ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس ـٵج من ـٵٍٳ ثٔضنّجن جٌِز، ٌأٌٜ ًٌؽذ ثټنأي خيج ، ٌمن ـجؼجشً ثِْض

ٌثټفٌٌح ٍث٠ن خوًؼز أِجٌِز.ْضن أي شومري أٌ إِصيوثٯ ټ، ٨ن ثټرصث٨جس   ييث ثټٵ١ج٧ ٩ًو إِصيوثٰج ټٽم

َثس  ٌثټفٙجً ثټؽجبٌ من نٵٚ ٍض ثټصؽيٌ ٌثن  ٌخني ثټًٌٍٍ ؼٽٌوثن أن ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس ٩ًجنٍ خٱ٩پ ثټ٩و

َثس ثټصٍ ًفصجػ ټيج  ٌثن ټم ًّمق خولٍٻ ثټصؽيٌ ٌ٪ لومجشً..َضٰصج إٗض ثټ٩و ٌشٍِ ثټرضًًٌز ټصفوًغ 

ٌىٍ مج ًٕٹپ شيوً ٌثَضنرتنض ٍض ثټٌمن.ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس  ٌثً لومجس ثَضشٙجَضس  صم  وث ِٔض

َثس ثټمج٘ز خييث  ٌثػ ٨ن ثټصؽيٌ ٍمجس ثْضمم ثٖضصفور إٗض ثټ٩مپ ٨٘ض ثٔضٰ ٌشٵنٌز ثٖض٩ٽ ٌه٨ج ًٌٌٍ ثَضشٙجَضس 

ٌثن.  ثټٵ١ج٧ ثٖضفصؽَر ټوَ هٌٻ ثټ٩و

 ٌ ٍثهًو خمج ًٝمن ثټفج٦ٰ ٨٘ض ىيث ثټٵ١ج٧  ٌٸ وه ٨٘ض أىمٌز مّج٨ور ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس  ٍه خجټنٱ٪ ٌٔ خمج ٩ً

ٍر منً ټٽمؽصم٪ خٕٹپ ٨جٿ.  ًٌفٵٶ ثټٱجبور ثٖضٌؼ

ٌثهثس ثٖض٩ٽن ٨نيج  فج أن ثًَض ٌإؼجح ًٌٌٍ ثَضشٙجَضس ٨٘ض أِةٽز ثټٙفٱٌني ثٖضٕجًٸني ٍض ثٖضؤشمٌ.. مٍٜ

ٌٰجس ثٔضهثًًز ثٖضص٩ٽٵز  ٌثٖضرص َض شٕمپ ثټنٱٵجس ثټصٕ٭ٌٽٌز ٨٘ض مّصٍَ ثټؽميًًٍز  شمٚ ثټٵ١ج٧ ثټ٩جٿ 

 أټٲ م٤ٍٲ ٍض ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس. 10 خمج ًٵجًح

َثح أٌ ؼمج٨جس  ٌنٱٍ ثټًٌٍٍ ؼٽٌوثن ٘فز ثټٕجب٩جس ثټصٍ شٌٌػ خرصٯ مدجټٮ من ٴ١ج٧ ثَضشٙجَضس ْـض

ٍثبق ثټنجٰير. ٌثټٽ ٍثنني  ٌٰٵج ټٽٵ ٌټز  ٌثهثس ىيث ثټٵ١ج٧ شًٍه ټمًَنز ثټو ٍنجس ٌِجٌِز.. مؤٸوث أن ثًٔض  أٌ مٹ

ٌټز ټٽ ٍه ثټفعٌعز ثٖضدي َر ٌش١ٌٳ إٗض ثټؽي ٌټٌز خجټصنٌّٶ م٪ ثْضؼي ٵٝجء ٨٘ض ٤جىٌر شيًٌذ ثٖضٹجٖضجس ثټو

ٔمٙج من ثټٝجټ٩ني ٍض شيًٌذ ثٖضٹجٖضجس.. َضٰصج إٗض ٨وه من  94ثْضمنٌز ثټصٍ شمٹنض من ثټٵدٞ ٨٘ض 

ٌټٌز  ًشٱج٧ ـؽم ثټ٩ّجس ثټو ٍهر ٌرس٨ز لومجس ثَضنرتنض ٨٘ض ثټ٬ٌم من إ ٍثمپ ثټصٍ شؤظٌ ٨٘ض ؼ ثټ٩

 ؼٌؽج خجًض. 64إٗض  38من من ټُضنرتنض ثټمج٘ز خجټٌ

ٍثي مجٸْ ټٌّض لومجس مص٩عٌر ٌإنمج  ٌنٍ ٌلومز ثټ ٌأٔجً ثټًٌٍٍ ؼٽٌوثن إٗض أن لومجس ثټًٌجٻ ثَضټٹرت

ٌثټٱنٌز ثټصٍ شؽٌي  ٌثءثس ثٔضهثًًز  جٰز إٗض ٨وه من ثٔضؼ ىنجٷ مٕجًً٪ ألٌَ ِصصٹجمپ م٩يج خجٜٔض
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ٌث٬دز إِص٩وثهث ټصٵوًم شٽٺ ثټمومجس ٨٘ض ثټٍؼً ثْضمعپ.. مؤٸ وث أن ثٖضؽجٻ مٱصٍؿ ټٹجٰز ثټرشٸجس ثټ

ٌنٍ. رتثٷ ٍض لومز ثټًٌجٻ ثَضټٹرت  خجٔٔض

ق ًٌٌٍ ثَضشٙجَضس آټٌز شٵوًم ىيو ثټمومز  ٌټز أٌٜ ًثشدٍ ٖض٤ٍٱٍ ٴ١ج٨جس ثټو ٌٌٰمج ًمٚ لومز 

ٌثْضىوثٯ ثټصٍ ِصفٵٵيج ثټمومز ٨رب مٹجشذ ثټربًو ثٖضنصرشر ٍض ٸجٰز موًًٌجس ثټؽميًًٍز ٌټز   .ٖض٤ٍٱٍ ثټو

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ 04

 شتأ : -[ حجة 7102/أغصطض/77]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز  ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 12ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خـ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  12ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 ات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠عبع غاص

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/77]

ًثس إِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٨٘ض  ٌثمٍ ٔن ٬ج ٌثن ثٔضؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًثٍؿ. ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز آٻ ثټٌٕن ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټفربر خموًًٌز   خموًًٌز مندً، 

جٰز إٗض  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ، خجٜٔض ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني.، ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث ًث خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض ؼم٩ٌيج أرضث

ٌه ٌأٌ٘ذ آلٌ خنريثن ـٌُ ثټفو ٍث٠ن  ٌهًز خمفج٥ٰز  ٸمج ثِصٕيو م ٍهي خموًًٌز مندً ثټفو ثټ٩ّ

 ٩٘ور.

 

 إعتؾٗار اَضأ٠ ٚطفًتني بػاص٠ ع٢ً َٓطك١ بين فٝاح بضاطح

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/77]

ٍٿ ٨٘ض منَٻ ٍض  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأر ٠ٌٱٽصجن خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و إِصٕيوس ثم

ًثٍؿ خ٩ٙور.  من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز 

ق  ٍث٠ن ٍض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مٙوً مفيل ټ

ٌثٍؿ ٌټٌز، من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خ ٌأر ٠ٌٱٽصني ٌؼٌؿ لمْ نّجء ٸفٌٙٽز أ  .مج أهَ إٗض إِصٕيجه ثم

ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽ ٌثن شّددض ٍض شومري ثٖضنَٻ ٸٽٌج   .جًٌرٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬جًر ٠ريثن ثټ٩و

  

 عبع غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أغصطض/77]

ًشني ٨٘ض موًًٌز نيم ٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ ٌ مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ٍهي خـ ، لمْ ٬ج  16ٸمج ٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټ٩ّ

َثن٘جًٌلج ٴًٌز ث  .ټفعرير ٍض ؼٌ
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 عًغ١ً غاصات ع٢ً ذلافظ١ فٓعا٤

 شتأ :-[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٌأٌ٘ذ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ  83ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ًشٹديج ٠ريثن ثټ٩و ٨ٌز ث ٍٿ ٍض مؽجًٍ مٌ ٍث٠نجً ثټٌ م

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٘ن٩جء  .خّٽّٽز ٬ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ٌثن ثِصيوٯ ثِرتثـز ٍض من١ٵز ٌأٸو مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نج ٌؼٌؿ  08خٌض ثټ٩يًي خموًًٌز أًـذ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ. 10م  آلًٌن 

ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِصز  ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٨ور ٬ج ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز  ٕم ثټدٹٌر ٍض موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ أِٱٌس ٨ن ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ل، آلًٌن 12م

ٍث٠نني.  شرضً ممصٽٹجس ثٖض

  

 مخػ غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨نٌٱز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٰؽٌ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ًشني  ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني ٔمجٻ ٬ٌح ثټ٩ج٘مز ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٨رص. ٍټز آًز خموًًٌز ٩ٍٔح   ؼ

ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ً ٍض منجٍٻ ثٖض ًث ٌثن لٽٲ أرضث ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

 ٌثټمج٘ز.

  

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102//أغصطض70]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًر  ٌثٖضمو ٌخ٩ٌز  ًثس ثِصيوٰض من١ٵصٍ ثټ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

 .خجٖضوًًٌز

  

 غاص٠ ع٢ً ذلافظيت ذح١ ٚفعز٠ 05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٌثن ٔن   ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ  15أٌٜ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.  ـٌٛ 

ٌثء  ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور ؼ ٍث٠نني ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  َث٧ً ثٖض ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض شرضً م

ٍهي.  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ش٩ٌٜيج ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

  

 مبأصب ثالث غاصات ع٢ً فضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/أغصطض/70]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. ٍث٠نني خمن١ٵز آٻ ـؽُضن خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم  منجٍٻ 
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ٌثؿ.ٌ  ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

  

 اعتٗزاف طريإ األباتؾٞ قٛاصب ايقٝارٜٔ باحلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/أغصطض/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ټٽ٩ّ ٌثء إِصيوثٯ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و ٍٿ ؼ أٌ٘ذ ثظنجن من ثټٌٙجهًن ثټٌ

ٍثًح ثټٌٙجهًن   خمفج٥ٰز ثټفوًور.ٴ

ٍثًح  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثْضخجش ي إِصيوٯ ٴ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 مج أهَ إٗض إ٘جخز ٘جهًن ثظنني.، ثټٌٙجهًن ٍض من١ٵز أخٍ ٍىٌ خموًًٌز ثټمٍلز

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 08

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٍٸجټز ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ ثټ٩ٽم  أٌٜ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍر  ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز مفيل ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.، خموًًٌز ٨ٌُّضن ٍض مفج٥ٰز ٔد

ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ؼنٍح م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ، ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور. ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 15ٌ  ٌمٌوي خفؽز 

   

 اعتٗزاف عُاص٠ عه١ٝٓ مبٓطك١ عطإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٌأٌ٘ذ  16ثِصٕيو  ٍث٠نج  ٍٿ  55م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٰؽٌ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و آلًٌن ؼ

ور خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.  من١ٵز ١٨جن خموًًٌز ثټـٍ

ق مٙوً مفيل ًر ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و  خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ

ًخ٪ نّجء ٌإ٘جخز  ٨16مجًر ِٹنٌز ٍض من١ٵز ١٨جن مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌأ ٍث٠نج خٌنيم ظمجنٌز أ٠ٱجٻ  م

55 .ٛ  آلًٌن من ِجٸنٍ ثټ٩مجًر ثټصٍ ًٍِض خجًْض

ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ًثً ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨نٌٱز ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ١٨جن أـوظض أرضث

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   خجټ٭ز خمنجٍٻ ثٖض

 

 أصبع غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٰمج ش٩ٌٜض موًًٌز ، ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  هي.مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ.، موًًٌز ثټ٥جىٌ

ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز  ٍهي ثِصيوٯ من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

 مندً.
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 احملافظاتغاص٠ ع٢ً عزر َٔ  04

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أغصطض/70] 

ٌثن ٔن ٬جًر ثِصيوٰض مف٢ٌ م٨ًَز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثؿ ٍض  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ـدجح خموًًٌز رص ثټوؼجػ ٍض من١ٵز ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ 

 مأًح.

ّذ ثٖضٙوً ٔن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي  ًشني  11ـٌ ٬ٌج ٌمٌوي ٍض مفج٥ٰز ـؽز  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

  

 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظ١ َأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز مأًح ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ ق مٙوً مفيل ټ ًثس ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

ٌثمٌٖ ٍث٠نني.، ـًٌذ ثټٵ َث٧ً ثٖض ًثً خم ٌثؿ ممٽٱجً أرضث ًشني ٨٘ض موًًٌز رص  ٌ ٬ج

  

 أصبع غاصات يًعزٚإ ع٢ً املدا بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

 رشٳ ًمصپ خجٖضمج.

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ 04

 شتأ : -[ حجة 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰ ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  12ز ټ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 مخػ غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة  7102/أغصطض/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثِصيوٰض موًًٌز خجٴم  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن ثټٌ أٌ٘ذ م

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ز ټ

ٌټٌز. ٍث٠نني ثظنني ٍض ـٌٙٽز أ  ثٖضفؽٌ خموًًٌز خجٴم مج أهَ إٗض إ٘جخز م

ٌهًز لٽٱض  ًثٍؿ ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز خٌٸجن خموًًٌز 

ًثً مجهًز خٽٌ٭ز.  أرضث

ق ثٖض ًثس من١ٵز ثټٝمٌو خموًًٌز ِفجً.ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ  ٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و
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 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 02

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أغصطض/70] 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټيجميل  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثن ٬جًشني رشٳ م٩ّٹٌ لجټو ٍض ش٩َ.ٌٰمج ٔنض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ، خموًًٌز م٧ٍٍ  شجخ٩ز ټٽ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز خنٍ خجًٳ ٍض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖض١مز خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثٯ ثټرشٴٌز ٖضوًًٌز ثٖضصٍن   ٬ٌجًر ٨٘ض ثْض٠

ٍٴ٪ ثټ  ٌثن ٬جًر ٨٘ض م ن ٠ريثن ثټ٩و ٍثًًن ٨٘ض ٌٔ ً من ثټٙ ٌأټٵى ٠ريثن ثْضخجش ي ٨وهث ٌثن  رشٰز ٍض نؽ

 ثٖضن١ٶ.

  

 غاص٠ ع٢ً َٝزٟ عح١ 51

 شتأ: -[ حجة 7102/أغصطض/72]

ًثس ٨٘ض موًًٌز مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  54ن ثټ١ريثن ثٖض٩جهن ٔن أٸعٌ من ٌأٌٜ

 ٨٘ض موًًٌز مٌوي.

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/72]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًخ٪ ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ خأ شفجټٲ ثټ٩و

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  ًثس من١ٵز خنٍ خجًٳ ممٽٱجً أرضثً ؼٌّمز خمنجٍٻ ثٖض  ٬ج

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أغصطض/72]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضند ق مٙوً مفيل ټ ٌثن إِصيوٯ من١ٵز ثٖضموًر خموًًٌز ٌأٌٜ جء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ.  رص

ٌثؿ. ٍثبٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٨ٕ ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

  

 أصبع غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/70]

 ً ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ؼًٍز ٨٘ض موًًٌز مؽَ خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و خ٪ ٬ج

 ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ( أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼرس ثټنمٙز ٍض من١ٵز  ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثنٵ١ج٧ ثټ١ًٌٶ  ٌه ثِصيوًٰ خ٭جًشني ألًٌصني مج أهَ إٗض شومريو خجټٹجمپ  ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ، ظم ٨ج

 ثټ٩جٿ.
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ٍث٘پ ثِصيوثٯ ٌٴجٻ مٙوً مفيل خمفجٰ  ٌثمٌز ش ٍهي ثٔضؼ ٌهي ثټ٩ّ ٍثس ـٌُ ثټفو ٥ز ٩٘ور إن ٴ

ٍثيل ٍٿ ثټعجمن ٨٘ض ثټص ٽفز ثټٌٔجٔز ټٽٌ  .ثټم٢ ثټ٩جٿ ثٖضؤهي إٗض موًًٌز ٔوث خجِْض

ٍثه ٬يثبٌز ًٌصم ثِصيوثٯ أي شفٌٷ  ٌټم ًولپ أټٌيج أي م مؤٸوث أن موًًٌز ٔوث مفجرصر مني أِد٧ٍ 

 ٌٰيج خٕٹپ مص٩مو.

ًثس  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ٽفز ثټٌٔجٔز ٨وهثً من ٌِج ٍهي ثِصيوٰض أًٝج خجِْض ٌه ثټ٩ّ ٍثس ـٌُ ثټفو أن ٴ

ٍث٠نني.  ثٖض

  

 ايعزٚإ ٜزَض َغحز َٚٓظٍ مبزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٌمنَٻ خموًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ مّؽو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  همٌ ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰ ٌثن همٌ خممْ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ز ټ

ًر. ٌمنَٻ خمن١ٵز مٍّ ًثس مّؽو   ٬ج

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 51

 شتأ : -[ حجة 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خأٸعٌ من ٌأٌٜ  54ٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي.  ٬جًر موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أغصطض/70]

ٌثن ٔنض ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً شجخ٩ز ټٽ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ً مجهًزموًِز ثټفٌمز خموًًٌز ثټصفٌصج ٍض م ًث ٌٰمج أټٵى ثټ١ريثن ٴنجخپ ، فج٥ٰز ثټفوًور ممٽٱز أرضث

ٍهًز ٨٘ض من١ٵز ثټٹمذ خموًًٌز مٵدنز ٍض ش٩َ  .٨نٵ

ٌثن  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثن 11ـٌ  .٬جًر ٨٘ض ِٽّٽز ؼدجٻ ٨ٽٌذ ٴدجټز ثټمرضثء ٍض نؽ

 

 غاص٠ ع٢ً َٝزٟ َٚغتبا عح١ 52

 شتأ: -[ حجة 7102/أغصطض/70]

ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. 53ٌثن ثټ٩ّ

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  55ٌأٌٜ

ٌثً خموًًٌز مّصدج.، مٌوي  ٌثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ه

  

 عبع غاصات ع٢ً ذلافظ١ فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مص٩وهر خموًًٌجس  ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 .مفج٥ٰز ٩٘ور
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ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٸمج، ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز خجٴم، من١ٵصٍ لٽٌٵج 

٢ٌ ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ  ، ثٖضُـض

ٍهي لٽٲ  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ش٩ٌٜ

ٍث٠نني ًثً خٽٌ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض  أرضث

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أغصطض/70]

ٍهي ثْضمًٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص  ٹٍ ثټٌ

ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض ٌثؿ لٽٲ أرضث  مصٱٌٴز خرص

 

 ايعزٚإ ٜكقف فٓعا٤ ٚجٝظإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ق مٙوً ٨ّٹ ًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضفجٴٌر ٌ أٌٜ ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌي ټ

ٍر خموًًٌز ِنفجن مفج٥ٰز ٘ن٩جء  .٬جًر م٩ّٹٌ ٜد

َثن ٍثًًن من١ٵز ثټفعرير ٍض ؼٌ ًخ٩ز ٘ ٌثن ثِصيوٯ خأ  .ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و

 

 أيف َٛاطٔ جضا٤ ايعزٚإ ٚاحلقاص 536ٚٚفا٠ آالف ؽٗٝز  01ٚطاص٠ ذكٛم اإلْغا9ٕ أنجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/70]

ٍثًر ـٵٍٳ ثٔضنّجن أن  ٌثء ثټٵٙٲ ثٖضدجرش ټصفجټٲ  313آَضٯ ٌ  14أٸوس ٌ ٌث ؼ ٍث٠نج إِصٕيو م

ٌثټفٙجً  ٌثن  ٌثء ثټ٩و ٍث ؼ ٍٰ ٌثن ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټيًن ش ٍث٠نج نصٌؽز إن٩وثٿ ثْضهًٌز  501ثټ٩و أټٲ م

ٌخ ٌثٛ ثټٱٕپ ثټٹٽٍي.ٌثنصٕجً ثْض ٌأم ٍء ثټص٭يًز   ةز ٌِ

ٍٿ ـٍٻ ؼًٌمز  ٌٴجټض ًٌٌٍر ـٵٍٳ ثٔضنّجن ٨ٽٌجء ٌٰٙپ ٨دو ثټٽ١ٌٲ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ خٙن٩جء ثټٌ

ٍهًز إِصيوثٯ منجٍٻ ثٖضونٌني ٌإ٬ُضٳ  ٍنٌز شؽٌَ ټٽ٩ّ ثِصيوثٯ ـٍ ٰؾ ١٨جن " َض ًٍؼو أي ظ٭ٌر ٴجن

ٌثٔض٬جظٌز ". ٌمن٪ ثٖضّج٨وثس ثټ١دٌز  ًثس   ثٖض١ج

ٌثټدنٌز ثټصفصٌز ثټصى َض٬نٍ ٨نيج ټدٵجء ثټّٹجن ٌأ ٌشفجټٱيج ٴٙٲ ثٖضنٕآس  ٍهًز  ٜجٰض " َض ًؽٍٍ ټٽ٩ّ

ٌثبم ـٌح ٌإنصيجٷ ټٽٵجنٍن ثټوٌيل ثٔضنّجنٍ..ثٖضونٌني " ٌثن ٩ًو ؼ ٍٿ خً شفجټٲ ثټ٩و  . مؤٸوث أن مج ًٵ

ٌشٹديج ٠ريثن ثټ٩ ٌثبم ثټصٍ ً ٍظٌٶ ٸپ ثټؽ ٌش ٍث٘پ ً٘و  ٍثًر ش ٌثن خفٶ ثٖضونٌني ٍض ٌأٔجًس إٗض أن ثټٍ و

 .ممصٽٲ مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز

ٌشٵوًم  ٌټٌز مفجًور ټٽصفٵٌٶ ٍض شٽٺ ثٔضنصيجٸجس  ٌؼوهس ًٌٌٍر ـٵٍٳ ثٔضنّجن ثٖض١جټدز خصٕٹپ ټؽنز ه

 .مٌشٹدٌيج ټٽ٩وثټز

ًخ٪ ټّنز  ٍثظٌٶ ثْضمم ثٖضصفور ثټمج٘ز خئشٱجٴٌز ؼنٌٲ ثْض ٌثـرتثٿ م ٍثؼدً  ٠ٌجټدض مؽٽْ ثِضمن ټٽٵٌجٿ خ

1909. 

ًر ٌ  ٍث ٌثٖضٙجټفز ثټ٠ٍنٌز أـمو ثټٵن٪ خوًٌ ٌ ٍثً  ٌټز ټٕؤٌن ثټف ٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ أٔجه ًٌٌٍ ثټو

ٌثن ٌثبم ثټ٩و  .ـٵٍٳ ثٔضنّجن ٍض ً٘و إنصيجٸجس ٌؼ
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ٌثن ٨٘ض ثټٌمن مني  ٍثًر ـٵٍٳ ثَضنّجن ٨يل شّري إـٙجبٌجس ٜفجًج ثټ٩و ٌٸٌپ ٌ  56خوًٌو ثِص٩ٌٛ 

ٍث٠نج خٌنيم أټٱني  313ٽٮ ٨وه ثټٕيوثء ٨رشر آَضٯ ٌٌثټصٍ خ، ٿ5411أ١ّ٬ْ  58إٗض  5412مجًُ  م

ٌأټٲ ٌ 134ٌ ٌأر. ٠813ٱُض   ثم

ٌٰجر  ٙجًو ثټؽجبٌ شّدذ ٍض  ٌثن ـٌ ٙجبٌجس أن ثټ٩و فض ثٔـض ٍث٠نج نصٌؽز إن٩وثٿ  501ٌأٌٜ أټٲ م

ٌثٛ ٸجټٱٕپ ثټٹٽٍي، ٌٰمج  ٬ٌريىج من ثْضم ٍء ثټص٭يًز  ٍټريث ٌِ ٌثټٹ ٌخةز ٸجټفٙدز  ٌثنصٕجً ثْض ثْضهًٌز 

ًشيم ٨٘ض ثټّٱٌ ټٽمجًػ ټصٽٵٍ ثټ٩ُضػ نصٌؽز  12فض ـٌجر أ٘د ً من ثٖضٌىض ميوهر خجٖضٍس ټ٩وٿ ٴو أټٱج

ًثس  .شٍٍض منيم ٨رشر آَضٯ، إ٬ُضٳ ثٖض١ج

 

 اعتؾٗار مخغ١ َٛاطٓني بػاص٠ ع٢ً بين َطض

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/01]

ٍهي ثْضمًٌٹ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ ثِصٕيو لمّز م ٍ ثټٌ

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر ٴج٠ٌر  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌټٌز  -نٱ٢ خمن١ٵز ثٖضّجؼو ٨٘ض ٠ًٌٶ ٘ن٩جء  ٍث٠نني ٸفٌٙٽز ث ثټفوًور مج أهَ إٗض ثِصٕيجه لمّز م

جٰز إٗض ثـرتثٳ ثټٵج٠ٌر.  خجٜٔض

 

 ع غاصات ع٢ً فعز٠تغ

 شتأ: -[ صعدة 7102/أغصطض/01]

ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٍٿ ٴٙٱً ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 .خموًًٌجس مفج٥ٰز ٩٘ور

ًثس  ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ً خجټ٭ز ٍض ممصٽٹجس ، ز خموًًٌز ثټ٥جى٨ٌ٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴ ًث ً ثرضث ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث ممٽٱج ٌظُضط ٬ج

ٍث٠نني.  ثٖض

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز لٽٌٵج خموًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٢ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ثٖضن١ٵز  .ٸصجٯ ٌِ

ٌأر خؽٌٌؿ إظٌ ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ٍض ٌأٌ٘دض ثم ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٨٘ض منَٻ م ٌثن ثټ٩ّ

ٌمندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ، موًًٌز خجٴم ًثٍؿ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ ٔوث ٌ

ٌممصٽٹجشيم ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٍهي ٠جٻ م ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  .٘جًٌلٍ 

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 05

 شتأ : -[ حجة 7102/أغصطض/01]

ٍهي ث ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 16ْضمًٌٹٍ ثټٌ

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  16ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 
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 وجنرانمخػ غاصات ع٢ً َاصب 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أغصطض/01]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثؿ  أٌٜ ًشني ٨٘ض موًًٌز رص ثٖض٩جهي ٔن ٬ج

ٌثن، خمفج٥ٰز مأًح ًثس ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ ن ظُضط ٬ج ٌٔ. 

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 50

 شتأ : -[ حجه 7102/أغصطض/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ق مٙوً مفيل ، ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز 51ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٌثن ٔن  خجٖضفج٥ٰز ټ ٌمٌوي 51أن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 تغع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أغصطض/00]

ٌثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٸصجٯ  ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ظمجن ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ  .٨٘ض من١ٵصٍ خري ثټُّضمٍ 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ ٌخٍ ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ټٽ١ريثن ثټف

ص١ُض٧ ٨٘ض أ٬ٽذ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز.  ٌثِٔض

  

 مثإ غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ محافظات 7102/أغصطض/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م٩ّٹٌ ثټٙم٪  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.، خموًًٌز أًـذ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ن ظُضط ٬ج ٌٔ 

ٍث٠نني ٍض ٴًٌز هثً  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ أـو ثٖض نجؼٍ خموًًٌز ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ممٽٱج إ٘جخجس.، ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ، ٌخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 منيج ٬جًشني ٬ٌح ؼدپ ثټّٽ١جء.
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 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب 05

 شتأ: -[ مأرب 7102/شتجمرب/10]

ٍٿ ٔن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح. ٠15ريثن ثټ٩و

ٌثؿ  ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ًث خمنجٍٻ  ٌثمٌٖ ممٽٱز أرضث ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ٌظُضط ٬ج

  

 ١ٜ ايظاٖض بقعز٠مخػ غاصات ع٢ً َزٜض

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌهًز ٍض ٤پ ش  فٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ثٖضن١ٵز.منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو

ٍهي ٠جٻ  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض  ٨وه من م

  

 غاص٠ ع٢ً ذح١ 05

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/17]

ٍث٠ن ٌثن ٨٘ض منَٻ م ٌأٌ٘ذ ِصز آلًٌن ٍض ٬جًشني ٔنيمج ٠ريثن ثټ٩و ٌأر ٠ٌٱپ  ٍض  ثِصٕيوس ثم

فز خمفج٥ٰز ـؽز.  موًًٌز ٌٔ

ٍٿ  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني ثټٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

فز ٌأر ٠ٌٱپ ٌإ٘جخز ِصز آلًٌن، منَٻ ٨يل ثٖضٵًض خموًًٌز ٌٔ  .مج أهَ إٗض إِصٕيجه ثم

ٌثن ٔن  ٌمٌوي. ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ 10ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ـٌٛ 

 

 ثالث غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/شتجمرب/17]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمأًح. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثم ٌثؿ.ـًٌذ ثټٵ ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز رص  ٌٖ 

ٍث٠نني خموًًٌز  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ًث ٌٰيج. ٌثمٌٖ ممٽٱز أرضث  ـًٌذ ثټٵ

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚفٓعا٤ 05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/17]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظمجن أٌٜ ٌثن ثټ٩ّ أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز  ٌثٔضمجًر خموًًٌز ٸصجٯ  ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثٖضٽٌپ  ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘وو ٌلمْ ٬ج ٬ج

ٍر خموًًٌز ، ثټ٥جىٌ ٌثټن٩جٔ ٍث٠نني خمن١ٵز ٠ُضن  َث٧ً ثٖض ٍهي م ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

 ـٌوثن.
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ٌثن ٔ  ن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاصتني بٛارٟ ذباب مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/شتجمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًشني ٔنيمج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن ثټٌ إِصٕيو م

ٌثؿ خمأًح. ٍثهي ـدجح خموًًٌز رص  خ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني ٌِجًر ٌأٌٜ منٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهشً ټًَجًر أىٽً ٍث٠نني ثٖض٭رتخني لُضٻ ٨ ٌثٰٵًٌ ٌإـرتثٳ ، أـو ثٖض ٌأـو م مج أِٱٌ ٨ن إِصٕيجهو 

ًشيم.  ٌِج

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 53

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/10]

ًثس ٨٘ض  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  مفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  50ٌأٌٜ

ٌمٌوي  .موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 03

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/10]

ًث ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ س ٨٘ض موًًٌز نيم أٌٜ

ٌثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.، خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ًشني ٨٘ض موًًٌصٍ ثټ٭ٌپ  ن ٬ج ٌٔ 

ٌثن ثِصيوثٯ مفج٥ٰز ٩٘ور ٌث٘پ ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ، ٸمج  ًخ٪ ٬ج ، ـٌغ ٔن أ

ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټدٵ٪ ٌلٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ.  ٌظُضط ٬ج

ٍهي ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز م ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ن موًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني   شّدذ ٍض أرضثً مجهًز خممصٽٹجس ثٖض

ٍهي ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ 

  

 تغع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ شّ٪ ٬ج  ثټٌ

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز لٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ.

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ..  ًثس ٨٘ض موًًٌز خجٴم  ًخ٪ ٬ج َضٰصج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ًثس لٽٱض أرضثً خم  إٗض أن ثټ٭ج
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 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ عح١ 03

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  10ن ٔن ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/شتجمرب/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن شّ٪ ٬ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس منيج ٌأٌٜ ج

 ظُضط خ١جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض من١ٵز ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ.

ٌثن ٴو ٔن   ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز. 11ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

  

 مخػ غاصات ع٢ً ُٖزإ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/10]

ٍٿ لم ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ْ ٬ج

ًٴني  ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ثٍْض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ًثً خممصٽٹجس ثٖض  خجٖضوًًٌز ممٽٱز أرضث

  

 غاص٠ ع٢ً ذح١ 55

 [ حجة ـ شتأ:7102/شتجمرب/10]

 ٍ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. 56ٿ أٸعٌ من ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثِصيوٯ خأٸعٌ من   ٬جًر موًًٌز مٌوي. 52ـريثن 

  

 ثالث غاصات ع٢ً نتاف بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/10]

ٌث ًثس ٨٘ض موًًٌز ٸصجٯٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ، ن ثټ٩ّ

ٍهي موًًٌز مندً خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٘جًٌلٍ 

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍثيض خموًًٌز ٸصجٯ. ٌمن١ٵز ثټ٩  ِٽّٽز ؼدجٻ ٨ٽٌذ 

ٍهيٌأٔجً  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌثټدٵ٩ز خموًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ، إٗض أن من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن 

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ًثً خم  لٽٲ أرضث
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ـدوان1027العـيوميات 
 تكضٜض رٚيٞ ٜؤنز إعتُضاص اْتٗانات ذكٛم اإلْغإ يف ايُٝٔ ٚاملفٛض ٜزعٛ يتركٝل رٚيٞ

 شتأ : -[ جنيف 7102/شتجمرب/10]

ٌثً ٍثهر إٗض ؼجنذ ثَضنصيجٸجس  أٸو شٵًٌٌ هٌيل ـوًغ إِصم ثنصيجٸجس ـٵٍٳ ثٔضنّجن ٍض ثټٌمن خُض ى

ٌٰمج ه٨ج مٱٍٛ ثْضمم ثٖضصفور ثټّجمٍ ټفٵٍٳ ثٔضنّجن ًٍو ٨ًو ، ثټؽٌّمز ټٽٵجنٍن ثټوٌيل ثٔضنّجنٍ

ٌثټٵجنٍن ثٔضنّجنٍ ثټوٌيل  ٌثء شفٵٌٶ هٌيل مّصٵپ ـٍٻ ثَضنصيجٸجس ثټؽٌّمز ټفٵٍٳ ثٔضنّجن  ثټفّني ٔضؼ

 ٍض ثټٌمن.

ٌثټيي نرشو مٌٸَ أندجء ثْضمم ثٖضصفور ٌ  ِؽپ ثټصٵًٌٌ ثټٙجهً ٨ن مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټفٵٍٳ ثٔضنّجن 

ٍثٿ مني ٔيٌ ِدصمرب  ٌشٹدز لُضٻ ظُضظز أ٨ ٍٿ ثټعُضظجء ثَضنصيجٸجس ثٖض  ٿ.5410ثټٌ

ق ثنً خني مجًُ ٨جٿ  ٌثټـ 5412ٌأٌٜ ٍظٌٶ مٵصپ أٸعٌ من 5411من أ١ّ٬ْ ٨جٿ  34ٿ   2144ٿ شم ش

 ٔمٚ. 8144ٌإ٘جخز ، ٠ٱپ 1544خٌنيم نفٍ مونٍ من 

ٍثس  ٌٴجٻ ثټصٵًٌٌ ثټٙجهً خصٹٽٌٲ من مؽٽْ ـٵٍٳ ثٔضنّجن "إن ٨مٽٌجس ثټٵٙٲ ثټؽٍي ثټصٍ شنٱيىج ٴ

ٌٴ٧ٍ ٜفجًج من ثْض٠ٱجٻ ٌبٌيس ٍض  ٍثټض ىٍ ثټّدذ ثټ ٍهي مج ٌمن ثٖضونٌني ، ثټصفجټٲ ثټ٩ّٹٌي ثټ٩ّ

 خٕٹپ ٨جٿ".

ٍثس ثټصفج ٌٰٶ ثټصٵًٌٌ ٰٵو شّددض ٴ ٍهي ٨٘ض ثټٌمن ٍض مٵصپ نفٍ ٌ  مونٌجً. 3533ټٲ ثټ٩ّٹٌي ثټ٩ّ

٬ٌري ىټٺ من  ٌثٖضنج٠ٶ ثټّٹنٌز  ٌثٖضوثًُ  ٌثٖضّصٕٱٌجس  ٍثٳ  ٌثٜجٯ ثن ثټ٩جٿ ثٖضنرصٿ ٔيو ٴٙٲ ثِْض

ٌثټمج٘ز جٌِز ثټ٩جمز  َثء ، ثټدنٌز ثِْض ٌٴ٧ٍ ٴٙٲ ؼٍي ٨٘ض ثټصؽم٩جس ٍض مؽجټْ ثټ٩ ثٜجٰز ثٗض 

ٍثًح ثٖضونٌز ثټٙ٭رير.  ٌثټٵ

مٽٌٍن ٔمٚ ٍض ثټٌمن خفجؼز إٗض ثٖضّج٨وثس ٌٰمج شيوه  18.8جً شٵًٌٌ مٹصذ ـٵٍٳ ثٔضنّجن إٗض أن ٌأٔ

 .مٽٌٍن ٔمٚ 1.3ثٖضؽج٨ز 

ٌثء شفٵٌٶ هٌيل  وه مٱٍٛ ثْضمم ثٖضصفور ثټّجمٍ ټفٵٍٳ ثٔضنّجن ًٍو ٨ًو ثټفّني ٨٘ض أىمٌز إؼ ٌٔ

 ٌ ًشٹجح ثنصيجٸجس ؼٌّمز ټفٵٍٳ ثٔضنّجن  ثټٵجنٍن ثٔضنّجنٍ ثټوٌيل ٍض ثټٌمن.. مّصٵپ ـٍٻ ثَضه٨جءثس خج

ٌٸٱجټز ثټ٩وثټز ټٝفجًج  ٍٻ ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز ټٽمونٌني  ً إٗض ثشمجى شوثخري ًًٍٰز ټٝمجن ٌ٘ هث٨ٌج

 ثَضنصيجٸجس.

ٌٴٲ ثْض٨مجٻ ثټٵصجټٌز پ إٗض ـپ شٱجٌيض هثبم.، ٸمج ه٨ج ثټفّني إٗض   ٌثټ٩مپ ټٽصٍ٘

 

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102//شتجمرب10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ن ٬جًر ٨٘ض رشٳ م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ.  ثټيجميل ٌٔ

  

 ضض َٚٝزٟ يف ذح١غاص٠ ع٢ً ذ 56

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/10]

ٌمٌوي خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثټٌ ٌثن ثْضمًٌٹٍ ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ـؽز.
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ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  51ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثن ٍث٠ن ٍض موًًٌز ـريثن خمفج٥ٰز  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و ٨ٌز خئِصيوثٯ منَٻ م ًشٹذ مؽًَر مٌ ٴو إ

ًخ٩ز آلًٌن. ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠نني   ـؽز مج أهَ إٗض إِصٕيجه ِصز م

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/شتجمرب/10]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ًشني ٌأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي إِصيوٯ خ٭ج ٜق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌثؿ ٍث٠نني.، موًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم  ممٽٱج أرضثً خمنجٍٻ 

ٍث٠نني َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منجٍٻ  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ًث ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م ممٽٱج أرضث

 ٸدرير.

  

 ٠ ٚاجلٛفاعتٗزاف فٓعا٤ ٚفعز

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/10]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ُٜض٧  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  خموًًٌز ىموثن 

ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز آٻ ثټٌٕن ٍض موًًٌز مندً خمفج٥ٰز ٩٘ور ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍهي  َضٰصجً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.، ٩ِ

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/12]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًر ٌثٌٜ ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

ٍث٠نني.  من١ٵز ثټفٍٻ ممٽٱجً أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 مثإ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/شتجمرب/12]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

٬ٌجًشني ټ١جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ. ًر ؼنٍح ثټٕدٹز  ن ٬ج  ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج ٌٔ

ٵٍٟ ٴص٘ض ٌؼٌـى ٍض  ٌشَٴصً ٍض ثټ٩مٌي ٌِ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر م ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٰيم.  ٘ٱ
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 ٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ذضض َٚٝزٟغاص 04

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/12]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  12ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 عت غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/12]

وثء خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ خجٴم ٌٔ ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضنجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٔوثء.  من١ٵز ٠مٌز خموًًٌز خجٴم 

  

 ع٢ً اجلٛفغاصتني 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/12]

ٌثء  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټصدز ثټفم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 ٌثټ٩نربر خموًًٌز ثٖضصٍن خجټؽٍٯ.

 

 عبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/شتجمرب/10]

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ِد٪ ٬ج  ًٹٍ ثټٌ

ٌثس  ًثس خمٕجًٸز ٠جب ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض ٌثؿ ممٽٱز ثرضث  خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص

 

 مثإ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/10]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضٽٌپ ٍض موًًٌز ٸصجٯ.  من١ٵز ثټدٵ٪ 

٢ٌ خموًًٌز ٌأٔجً ث ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٔوث 

 ٌثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ.، ثټ٥جىٌ

  

 غاص٠ 00إعتٗزاف َزٜض١ٜ عٓرإ بـ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/10]

ٍٿ إِصيوثٯ موًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ٨ج ِنفجن 

ًثس إٗض   ٬جًر. 11ټرتشٱ٪ ٨وه ثټ٭ج
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ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٬جًر ٨٘ض  11ٌأٌٜ

ٌثٯ ٍض أٴپ من ِج٨ز ٌممصٽٹجشيم.، من١ٵز ثټصم ٍث٠نني   مفوظج أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖض

 

 ضغاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ بين َط

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/10]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  ٴٌمجن ممٽٱجً أرضثً ٍض منجٍٻ ثٖض

  

 ذح١غاص٠ ع٢ً  03

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. 10ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي. 13ٌ، ـريثن  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 ١ عت١ َٛاطٓني يف تعظإعتؾٗار ٚإفاب

 شتأ: -[ ثعز  7102/شتجمرب/10]

ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء ٴيًٱز أ٠ٽٵيج م ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلٌٌن ؼ ٍث٠نٍن خٌنيم ٠ٱٽني  ثِصٕيو ظُضظز م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض موًنز ش٩َ.  ثټ٩ّ

ٍث ٴيًٱز ٨٘ض ـ ٌثن أ٠ٽٵ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٍ ٌأٌٜ

ٍث٠نني خٌنيم ٠ٱٽني ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن.، ثٖضمدَ ثِضيل خموًنز ش٩َ  مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظُضظز م

  

 عؾض غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/10]

ٍث٠نني خٌنيم ٠ٱٽني ٌإ٘جخز ظُضظز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ظُضظز م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثن ٨٘ض ـٍ ثٖضمدَ ثِضيل خموًنز ش٩َ آلًٌن إظٌ ٌشَٴز ثټ٩و  .ِٵٍٟ ٴيًٱز أ٠ٽٵيج م

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌز م٧ٍٍ خص٩َ. ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ١٨جن خأمجنز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌث ٌٰٵجً ټٽمٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌ ظُضط ، ن ٬جًر ٨٘ض ثټٵج٨ور ثټدفًٌز ٍض من١ٵز ثټٹعٌذ خموًنز ثټفوًورٌ

ٌثن ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م َثن، ٬ج ٍه ٍض ؼٌ ٍٴ٪ ثټ٩م  .ٌ ٬جًر ٨٘ض م

  

 تزَري ؽبه١ اتقاالت مبزٜض١ٜ صطاح بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/10]

ٍٿ ٔدٹز ثشٙ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌهًز خمفج٥ٰز همٌ ٠ريثن ثټ٩و ًثٍؿ ثټفو جَضس خموًًٌز 

 ٩٘ور.
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ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًثٍؿ مج أهَ إٗض شومريىج خجټٹجمپ.  ٔدٹز ثشٙجَضس ٍض ؼدپ ثټوثمٮ خموًًٌز 

ٌثن ث ٍهي ثْضمريٸٍ ثټ٭جٔم ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أنً ِدٶ ثټٵٙٲ شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن ثټ٩و ټ٩ّ

َثمن م٪ ثـصٱجَضس أخنجء ثٖضفج٥ٰز ٍض أ٬ٽذ موًًٌجشيج خ٩ٌو ثټ٭وًٌ.  ممصٽٲ موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز خجټص

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ ٩ٔري  ق مٙوً مفيل أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

 خموًًٌز خجٴم.

 ً ًثس ٨٘ض م٩ّٹٌ ٸيُضن ٌ ظُضط ٬ج ًشني ٸمج ٔن ِد٪ ٬ج ٌثء ٌ ٬ج ٍثن خموًًٌز ثټٙٱ ثس ٨٘ض من١ٵز ٨ٹ

 .٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ

 

 عؾض غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌوي خفؽز. 14ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ٬ج

ٌث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض ـٌٛ ٌأٌٜ ن ٔن ٨رش ٬ج

ٌثء مٌوي. ٍثًًن ٔمجٻ ٘ف  ٌمٌوي ٌٰمج ٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي خممّز ٘

ٌثء مٌوي ٌثن ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټ٩و ٍث شؽم٩جس ٖض ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰ ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټؽٌٖ 

ٍٰيم.  ٌإ٘جخجس مدجرشر ٍض ٘ٱ

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/شتجمرب/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ؼنٍح م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ.

  

 وجنرانأصبع غاصات ع٢ً فٓعا٤ َٚاصب 

 [ صنعاء ـ شتأ:7102رب//شتجم0]

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ًجٿ ٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 .ثٖضوٍٰن خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء

ٍٴ٪ ثټٝد٩ز  ٬ٌجًر ٨٘ض م ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  .ٍض نؽ

 

 ٛق9ٞ ايُٝٔ ؼٍٛ إىل َكرب٠ مجاع١ٝ ْتٝح١ غاصات ايترايف ٚاحلقاصتكضٜض ذك

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/10]

ٌخجس ٨٘ض ٔٱري  ٵٍٳ ثٔضنّجن أن ثټٌمن شفٍٻ إٗض مٵربر ؼمج٨ٌز  ٢ ټٽصنمٌز ـٌ ّز ثټرشٳ ثْضٌِ أٸوس مِؤ

ٌثټفٙجً ثټٕج ًثس ثټؽًٍز  ٌثً ثټ٭ج ني نصٌؽز ثِصم مپ ثټيي ًٱًٌٜ ٸجًظز إنّجنٌز شيوه ـٌجر ثٖضًُض

ٍهًز ٨٘ض موَ  ٌث. 59ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټ٩ّ  ٔي
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ٌشٹديج ثټصفجټٲ  ٌثبم ثټفٌح ثټصٍ ً ّز ٍض شٵًٌٌىج ثټوًٌي ـٍٻ " ـجټز ـٵٍٳ ثٔضنّجن ٌؼ ٌىٸٌس ثٖضِؤ

٨ٌوٿ إُٰضس ثٖضؽٌمني من  ٌشفٵٌٶ ثٖضّجءټز  ٌثبم  ٍٴٲ شٽٺ ثټؽ ٌثٖضؽصم٪ ثټوٌيل ټ ٌټٌز ثْضمم ثٖضصفور  ٌمّؤ

ٍٿ خٙن٩جءثټ٩ٵجح " ثټيي أ٠ ٌخو٨م ، ٽٵصً ثټٌ ٍهًز  ًثس ثټصٍ ًٕنيج ثټصفجټٲ خٵٌجهر ثټ٩ّ أن ثټ٭ج

ٻ ثټٌمن إٗض  ٍّ ٌخفٌي ـ ٌثٰٵيج ـٙجً خٌي ٌؼٍي  ٌثټيي ً ٌخ١ًٌجنٍ  ًثشٍ أمًٌٹٍ  ٌثِصمدج ټٍؼٌّصٍ 

ٍث َض ًّص٩ٌ١ٍن شأمني  ني ثټيًن خجش ٌخجس ٨٘ض ٔٱري ٸجًظز إنّجنٌز شيوه ـٌجر ثٖضًُض مٵربر ؼمج٨ٌز 

ٌثء. ثـصٌجؼجشيم ٌثټو ٌثٖضجء  جٌِز ٸجټ٭يثء  ٍمٌز من ثٖضص١ٽدجس ثِْض  ثټٌ

ًثس ثټؽًٍز شّددض ٍض مٵصپ آَضٯ ثٖضونٌني ني ، ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټ٭ج ٌأؼربس مج ًٵجًح ظُضظز مًُض

ٌم٩جنجر خجټ٭ز ٍض ٤پ ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ  ٌثټ٩ٌٖ ٍض ٤ٌٌٯ مأِجًٌز  ٌثټنٌَؿ  ٍث٠ن ٨٘ض ثټصرشه  م

ٌث ٌىٍ مج شّدذ خٕٹپ مدجرش ٍض ثنصٕجً ٌثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز  ٌثن٩وثٿ ثٖضٌجو ثټٙجټفز ټٽرشح  ٖضّٹن ثٖضُضبم 

ٍنٍ ٠ٱپ ٍء ثټص٭يًز ثټيي أ٘دق ًيوه ـٌجر مٽٌ جٰز إٗض ِ ٌثټّفجًج خجٜٔض ٍټريث  ٌخةز ٸجټٹ ٌثْض ٌثٛ  . .ثْضم

ٌثً َض ًصفمپ مًَوثً من ثټٙمض. ٌٍٰجس أ٘دق أم ٌثټ ٌثټؽٌـى   َضٰصجً إٗض أن أ٨وثه ثټٵص٘ض 

ٌثٜفج ټٽٵجنٍن ثٔضنّجنٍ ٌأٸو  ٌثس ثټصفجټٲ شمعپ لٌٴج  ًثس ثټؽًٍز ټ١جب ثټصٵًٌٌ أن ثِضَضٯ من ثټ٭ج

ٌٍٰ ثټفمجًز  ٌش جٌِز ثټصٍ شفٹم ِري ثټ٩مٽٌجس ثټٵصجټٌز  ٍث٨و ثِْض ٌثټٵ ٌٴجنٍن ـٵٍٳ ثٔضنّجن  ثټوٌيل 

 ټٓضٔمجٗ ثٖضونٌني ثټيًن َض ًٕجًٸٍن ٍض ثْض٨مجٻ ثټ٩وثبٌز.

 ٍ ٍه ثٖضٱ ٌټٌز ٌأٔجه ثټصٵًٌٌ خؽي ٌثمٌز إٗض ه٨م شٕٹٌپ ىٌةز شفٵٌٶ ه ٌثټ ٌٜز ثټّجمٌز ټفٵٍٳ ثٔضنّجن 

ٌثنصيجٸجس  ٌټٌز ټٵجنٍن ـٵٍٳ ثٔضنّجن  ٍثس ثټو ٌثټصؽجٌ ٌثء شفٵٌٵجس ٔجمٽز ٍض ثَضنصيجٸجس  مّصٵٽز ٔضؼ

جًر إٗض ثټ٩مٽٌجس ثټصٍ نٱيىج ٌز أ٬ٱپ ثٔٔض  ثټٵجنٍن ثټوٌيل ثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن.. مٕريث إٗض أن شٵًٌٌ ثٖضٱٍٜ

ٌث٩ِز  ٍهًز ٨٘ض مّجـجس  ٌثِصموثٿ ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ ٌثټصومري  ٌٴجب٪ ثټٵٙٲ  شن٥ٌم ثټٵج٨ور ٸمج أ٬ٱپ 

ؽز. ٍمٌز ٍض ٩٘وو ـٌ  ٌخًٍٙر مّصمٌر ًٌ

ٌثټصؽم٩جس ثټّٹنٌز  صيوثٯ ثٖضدجرش ټٽمونٌني ٍض ثٖضّجٸن  ٌټٱض إٗض أن ثټصفجټٲ ٨مو هٌن شمٌٌَ إٗض ثَِض

ٌثُ ٌثْض٨ َثء  جَضس ثټ٩ ٍثٳ ٌ٘ ٌثټ٭يثء، ِصيوٯ ثْض٨ٌجن ثٖضونٌز ٸممجٍن ثټ٭يثءٸمج ث، ٌثِْض ، نجٴُضس ثټنٱ٢ 

ٌثټؽجم٩جس، ثٖضّصٕٱٌجس، ثِضخجً ٌثټؽًٍّ، ثٖضوثًُ  ًثس ثٖضونٌز، ثټ١ٌٳ  ٌثٖض١ج ٍثنت  ، ثٖضنٕةجس ثټ١دٌز، ثٖض

ًر ثٖضمٌَر ج ٍثٴ٪ ثْضظًٌز.، ثْض٨ٌجن ىثس ثٔٔض ٌثٖض  ثْض٨ٌجن ثټعٵجٌٰز 

ًخ٩ز آَضٯ ٬جًر ٌؼ ٌٴ٩ض ًٌ٘و ثټصٵًٌٌ نفٍ أ ٌأ ً ٌ  12يض ٜو أىوثٯ مونٌز   ٴصٌُضً منيم 388أټٱج

ٌأر ٌ أټٱني  508أټٱني ٌ  ً ٌ  34ٌشّددض ٍض إ٘جخز ، ٠ٱُضً  113ثم ً  513أټٱج جٰز إٗض نٌَؿ  مونٌج ، خجٜٔض

ٍث٠نظُضظز  ني م ٌثبم ٜو ثٔضنّجنٌز..مًُض ٌثبم ـٌح ٌؼ ًثس ؼ  . م٩صربث شٽٺ ثټ٭ج

 

 ايعزٚإ ٜغتٗزف عٛم ؽعيب عح١

 شتأ: -[ حجة 7102رب//شتجم01]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٍِٳ ٩ٔدٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ خ٭ج ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ِصز م ثِصٕيو 

 خمفج٥ٰز ـؽز.

ًشٹذ مؽًَر ؼوًور  ٌثن ث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز  خجِصيوثًٰ ٍِٳ موًًٌز ـريثن مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

ٌټٌز.  أ
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 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/01]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًشني ٌثٌٜ يوٯ خ٭ج

ٍټيم.  ٌمنج ٍث٠نني   من١ٵصٍ ثٖضوٍٰن ًٌجٿ ممٽٱجً أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/شتجمرب/01]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثَضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثمٌٖ. ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٌظُضط ٬ج ٌثؿ   رص

  

 عًغ١ً غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ نتاف بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/01]

ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ج٥ٰز ٩٘ور.خمف

ًثس ٨٘ض  ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌثٔذ خموًًٌز ٸصجٯ. ٌظُضط ٬جًس ٨٘ض من١ٵز ثټؽ  من١ٵز ثْضمجًر 

 ٢ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن أًٝج ٬جًر ٨٘ض ِٽّٽز ؼدجٻ ٨ٽٌذ ٌِ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٹعٲ ٨٘ض ثٖضن١ٵز.شفٽٌٶ م

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 07

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/شتجمرب/01]

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ  ٌثن ٔن ٨رش ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 .ـٌٛ ٌ مٌوي

 موثًُ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ ٌ ٬جًر ٨٘ض

ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټؽدجنز خموًًٌز ثټٙٽٌٲ ٍض مفج٥ٰز ، ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح ٍض مفج٥ٰز ش٩َ

 .ثټفوًور

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ـجٿ ٍض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

َثن ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن أ  .ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ثالث١ َٛاطٓني بػاصات ع٢ً فعز٠ اعتؾٗار

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/00]

ًثٍؿ ٍض مفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خ٭ج ثِصٕيو ظُضظز م

 ٩٘ور.
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ًثس  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثٍؿثِصيوٰض ثټ١ًٌٶ ثټ ٌثـرتثٳ ، ٩جٿ خمن١ٵز خٌٸجن ٍض موًًٌز  ٍث٠نني  أِٱٌس ٨ن ثِصٕيجه ظُضظز م

 ٌِجًر ٍض ثټم٢ ثټ٩جٿ.

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 04

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ  12دأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي.  ـٌٛ 

ٌثن ٔمجٻ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌثٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي.  ٘ف

  

 عؾض غاصات ع٢ً فٓعا٤ ٚتعظ ٚذح١

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِد ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ ًجٿ خموًًٌز أٌٜ أ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 .نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ ٌ ِض ٬ج ٌثن ٔن ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 .ٰؾ ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز

  

 َٓظٍ آالف 315أيف ؽٗٝز ٚجضٜح ٚتزَري ٚتطضص  23ّٜٛ َٔ ايعزٚا9ٕ أنجض َٔ  811إذقا١ٝ٥ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٍهي ٨٘ض ثټٌمن لُضٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټصنمٌز ٨ن ٨وه ٜفجًج شفجټٲ ثټ٩و ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ٸٕٲ ثٖضٌٸَ ثټٵجن

ٌثټيي خٽٮ  944 ٌثن  ٍٿ من ثټ٩و  مونٌج مج خني ٔيٌو ٌؼًٌق. 15أټٲ ٌ 30ً

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  فض إـٙجبٌز ٘جهًر ٨ن ثٖضٌٸَ شٽٵصيج  ثټٲ  ٨15وه ثټٕيوثء خٽٮ ٌأٌٜ

ٍث٠نني خٌنيم أټٱني ٌ 941ٌ ٌأټٲ ٌ 168م ٌأر ٠984ٱُض   162ثټٲ ٌ 51ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى ، ثم

ٍث٠نج خٌنيم أټٱني ٌ ٌأټٱني ٌ 298م ٌأر. ٠109ٱُض   ثم

ٍهي ثْضمًٌٹٍ همٌ  ٌثن ثټ٩ّ ًث ٌ 12ٌخني ثٖضٌٸَ أن ثټ٩و ٌأټٲ ٌ 10م١ج ، ٠ًٌٶ ٌؼرس 901مٌنجء 

ٍټو ٸ 162ٌ ٌم ٌخجءمف١ز  دٹز مٌجو 049ٌ، ي َثن ٌٔ ٌأټٲ ٌ 315ٌ، ل ٌمف١ز إشٙجَضس   620ٔدٹز 

ٍمٌز خممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس.  منٕأر ـٹ

ٌثن  ٌثء ثټ٩و ٌثٖضصرضًر ؼ ٌثټصنمٌز ٰئن ٨وه ثٖضنجٍٻ ثٖضومٌر  ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ٌخفّذ إـٙجبٌز ثٖضٌٸَ ثټٵجن

ٌثن ، منََض 589آَضٯ ٌ 046خٽٮ   مّؽوث. 113ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثٖضّجؼو ثټصٍ همٌىج ثټ٩و

ٌثن همٌ  ٙجبٌز إٗض أن ثټ٩و ٌمٌٰٶ ٘فٍ 596ٌأٔجًس ثٔـض ٌم٩يو ٌ 191ٌ، مّصٕٱى   110موًِز 

منٕأر إ٨ُضمٌز ٍض ممصٽٲ مفج٥ٰجس  56منٕآس ًًجٌٜز ٌ 143منٕأر ٌِجـٌز ٌ 504منٕأر ؼجم٩ٌز ٌ

 ثټؽميًًٍز.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٯ  ٌثن ثټ٩ّ ٌأټٲ  م٩جټم 548ٸمج خٌنض إـٙجبٌز ثٖضٌٸَ أن شفجټٲ ثټ٩و أظًٌز 

ًث٨ٍ 918ٌ ٍثيش. 535ٌ، ـٵپ ٍ ٌم ٌثؼن   م٨ًَز ه
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ٌثن همٌ ٨٘ض موَ  ٍثٳ ثټصؽجًًز أٸو ثٖضٌٸَ أن ثټ٩و ٌثِْض ٌثن ٨٘ض  944ٌٍض مؽجٻ ثٖضٙجن٪  ٍٿ من ثټ٩و ً

 منٕأر شؽجًًز. 950ٍِٳ شؽجًي ٌلمّز آَضٯ ٌ 216مٙن٩ج ٌ 591ثټٌمن 

ٌثن  ٍه  353، نجٴٽز ٬يثء 233ممَن ٌ 618ٌٰمج خٽٮ ٨وه ممجٍن ثټ٭يثء ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و ٌٴ مف١ز 

ٌٽز نٵپ. 506ٌ ٌأٸعٌ من ظُضظز آَضٯ ٌِ ٍه  ٌٴ  نجٴٽز 

ٌثن ٍض مؽجٻ ثټص٩ٽٌم ٌثبم ثټ٩و ني ٌ، ٌٌٰمج ًص٩ٽٶ خؽ ًخ٩ز مًُض ٍنٍ أن أ أټٲ ٠ٱپ  044خني ثٖضٌٸَ ثټٵجن

ٌثن ٍث من ثټيىجح إٗض ثٖضوثًُ خّدذ ٴٙٲ ثټ٩و ٍث من ، ـٌم ثټص٩ٽٌم ٖضور ٌٰمج خٽٮ ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ـٌم

ني 5412ٌظمجنٌز أٔيٌ ٍض ٨جٿ   أټٲ ٠ٱپ. 244ٿ ِصز مًُض

ٌث ٨٘ض شٌٷ ثټص٩ٽٌم.. مدٌنج أن  844ٌټٱض ثٖضٌٸَ إٗض أن مٽٌٍن ٌ َثٻ  516أټٲ ٠ٱپ ثؼرب موًِز مج ش

ٌظُضظز آَضٯ ٌ ٍثء ټٽنجٍـني  ٌثٸَ إً  ٿ.5412موًِز أ٬ٽٵض ٍض  124م

ٙجبٌز أن أټٲ ٌ فض ثٔـض ٌخٽٮ موًِز ټم ش٩و م 544ٌأٌٜ نجِدز ټٽص٩ٽٌم خّدذ ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خيج 

ٌثن   موًِز. ٨190وه ثٖضوثًُ ثټصٍ همٌىج ثټ٩و

 

 ّٜٛ ع٢ً ايعزٚإ 811ْاطل ايقر9١ ايٓظاّ ايقرٞ ع٢ً ٚؽو االْٗٝاص بعز َضٚص 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٌثټّٹجن أن ثټن٥جٿ ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن ٨٘ض  ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  ٺ ثٔضنٌيجً خ٩و مًٌٌ أٸوس ٌ ٍٿ  944ٌٔ ً

ٌثن.  من ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ٍثًر ثټٙفز ثټوٸصًٍ ٨دوثټفٹٌم ثټٹفُضنٍ ټ ق ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ خجِم ٌ ٌأٌٜ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثٖضنٕآس ثټٙفٌز ـٌغ شم  ٌثن ثټ٩ّ أن مؤرشثس ثٔضنيٌجً شصمعپ ٍض ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و

َبٌج 013شومري  ٍټريث ٍض ٩٘ور. منٕأر ٘فٌز ٸٽٌج ٌؼ  ٌمنيج مٌٸَ م٩جټؽز ثټٹ

ٍٴٲ ثټ٩مپ ٍض أٸعٌ من  ٌثٰٶ ثټٙفٌز ٌٰمج ش٩مپ  22ٌأٸو ش ، ٍض ثٖضجبز خفوىج ثْضهنى 02ٍض ثٖضجبز من ثٖض

ٌشيج من٥مجس ثْضمم ثٖضصفور. جس أؼ  خفّذ مّـٍ

ٍٻ ثْضهًٌز.. َضٰصج إٗض  أن شٵجًًٌ ٌأٔجً ثټوٸصًٍ ثټٹفُضنٍ إٗض أن ثټفٙجً ثټمجنٶ ٨٘ض ثټٌمن من٪ ٌ٘

مٌ شٕري إٗض أن  ٌټٌز ټٽٙٽٌذ ثْـض ٌثبٍ  34ثټٽؽنز ثټو ٍض ثٖضجبز ٰٵ٢ من ثـصٌجػ ثټٌمن ٍض ثټؽجنذ ثټو

 ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ىٍ مج شٙپ.

ٌثټٵٽذ  ٌثټرس٠جن  ٌثٛ ثٖضَمنز ٸجټٱٕپ ثټٹٽٍي  ٸمج أٸو أن ثټفٙجً أظٌ خٕٹپ مدجرش ٨٘ض ثٖضٙجخني خجْضم

٬ٌريىج.  ٌثټّٹٌي 

أټٲ م٤ٍٲ ٍض ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ ٨٘ض  08س إنيٌجً ثټن٥جٿ ثټٙفٍ أن ىنجٷ أٸعٌ ٌٴجٻ " من مؤرشث

ٌمٹجشذ ثټٙفز  وثس ثټٙفٌز  ٌثټـٍ ٌثٸَ  ٌثٖض ٌثٖضوًًٌجس ٍض ثٖضّصٕٱٌجس  ٌثٖضفج٥ٰجس  ثٖضّصٍَ ثٖضٌٸَي 

ٌشدجس مني ٨جٿ " ٍثًر خوٌن م ٍثن ثټٍ  .ٌهً

٨ٍ ٌٰجء ثْضمم ثٖضصفور خ ٍثًر ثټٙفز " إن ٨وٿ  ٌشدجس ٌأٜجٯ ثټنج٠ٶ خجِم ٌ ٍهىج خجټٝ٭٢ ټرصٯ ثٖض

 ًيوه خجنيٌجً ثټن٥جٿ ثټٙفٍ ٍض ثټٌمن ".
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 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عراص يف فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/07]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ِفجً خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمن ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ثِصيوٰض من١ٵز ٘رب خموًًٌز ٌأٌٜ ٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً   ِفجً لٽٱض أرضثً خم

  

 ؽٔ غاص٠ ع٢ً َأصب 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/07]

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 .خمفج٥ٰز مأًح

 

 ٔ يف غاص٠ ع٢ً صاطح بقعز٠اعتؾٗار َٛاط

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/00]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ًثٍؿ مفج٥ٰز ٩٘ور ثټٌ ٍث٠ن خموًًٌز  ثِصٕيو م

 ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌټٌز.خ ٍث٠ن ٌإ٘جخز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أ  نٍ ٌ٘جؿ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 05

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 15ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  15ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ق مٙوً ٨ّٹٌي أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ٌٰمج أٌٜ

ٌثء مٌوي.  ٔمجٻ ٘ف

  

 مخػ غاصات ع٢ً تعظ ٚعُضإ ٚعغري

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٌثن ٔن ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر رشٳ م٩ّٹٌ لجټو  أٌٜ

ٌثن. ٌخ٩ز ٍض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م  خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٌ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖض

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج
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 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٌثن ثټّ ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٩ 

ًشني  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٌثټمج٘ز.، ٨نٌٱصني من١ٵز ١٨جن  لٽٱض أرضثً ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

  

 أصبع غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/00]

ٍهي ٍض مٌوي.ثِ ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٍٿ شؽم٩جس ٖض ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثټٌ  صيوٯ ثټؽٌٖ 

َٴز  ٌش ٍر ثٖضو٩ٌٰز ثِصيوٰض شؽم٩جس ټٽم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثء مٌوي  مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.، ٔمجٻ ٘ف

ًخ٪  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن أ ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌوي ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٬ج

 خفؽز.

  

 وجنراناعتٗزاف تعظ ٚعُضإ ٚحلخ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٌثء ٴيًٱز أ٠ٽٵيج  ٌأر ٠ٌٱٽيج ثِصٕيوث ؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثم ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثن ٨٘ض ٴًٌز ثټٌٙجً خموًًٌز ثټٙٽٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٌشَٴز ثټ٩و  .م

ٌثن ٌأٔجً ثٖضٙوً ٍهر ٨وثن ٍض موًنز ٨م ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ِ ٸمج ٔن ٬جًر رشٳ ، إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٸيدٍح خمفج٥ٰز ټفؾ.

ٌثن. ٍثيض خنؽ ٌثټ٩ ٍٴ٩ٍ ثټ١ٽ٩ز  ًثس ٨٘ض م  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

َثن خممّز ٍٴ٪ ثټفعرير ٍض ؼٌ ٌم ٌثء مٌوي  ٌثن ٔمجٻ ٘ف  ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و

ٍثًًن. ٘ 

  

 إعتؾٗار أصبع١ َٛاطٓني بػاص٠ ع٢ً ايربح بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/شتجمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز ثټربثهر ٍض ثټربؿ  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز م إِصٕيو أ

 خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٍهي إِصيوٯ  ٌأٌٜ ثټ٩ّ

ٌټٌز ٌإ٘جخز ، خ٭جًر ٔجـنز نٵپ خمن١ٵز ثټربثهر ٍض ثټربؿ ٍث٠نني ٸفٌٙٽز أ ًخ٩ز م مج أهَ إٗض إِصٕيجه أ

 آلًٌن.

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ نتاف بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ٸصجٯ خمف ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن ثټٌ ج٥ٰز إِصٕيو م

 ٩٘ور.
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ٌثن ٔن ٬جًر إِصيوٰض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌټٌز.، ٌِجًر ٍض موًًٌز ٸصجٯ ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أ  مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

ٍهي ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًز ٬مٌ ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 51

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 54ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  54ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 فظ١ فٓعا٤اعتٗزاف َزٜض١ٜ ِْٗ يف ذلا

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ًشني ٨٘ض من١ٵصٍ مفيل  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 ٌثٖضوٍٰن خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِد٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ن ثټ١ريثن ثټصجخ٪ ټٽ٩و ٌٔ. 

  

 صت ع٢ً َٛطع بتعظثالث غا

 شتأ : -[ ثعز 7102/شتجمرب/00]

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 مف٢ٌ م٩ّٹٌ لجټو خم٧ٍٍ.

ٍث٠نج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ٸمج ثِصٕيو م ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ن ثټٌ

 ثټربؿ خمفج٥ٰز ش٩َ.

 

 غاص٠ يًطريإ ع٢ً ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/شتجمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  15إِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ثټٌ ٍث٠ن خٌنيم نّجء  م

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًحموًًٌز ـًٌ  .ذ ثټٵ

ًر  ٌثن إًشٹذ مؽَ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثمٌٖ ٌثح ٍض نٵٌپ خنٍ ٔؽج٧ خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٍث٠ن مٙٽق ٬ أِٱٌس ، خئِصيوثًٰ خ٭جًر ٌِجًر ثٖض

ًخ٩ز آلًٌن شٱفمض ؼععي جٰز إٗض أ  م.٨ن إِصٕيجه ِض نّجء ٠ٌٱٽني خجٜٔض
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 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري  56

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/00]

ٍٿ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن. 51ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ ٨ٌّري   ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور 

 ٢ٌ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍهي.، خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ًثٍؿ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز   ٌٰمج ش٩ٌٜ

ٌثن ٔن  ٨ٍز خ٩ّري 54ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌخ ، ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًنز ثټ

َثمن م٪ شفٽٌٶ مٹعٲ ټ١ريثن ثْضخجش ي. ٌثن خجټص ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ ًثس م  ٌثِصيوٯ خّض ٬ج

  

 ٚذح١ غاص٠ ع٢ً اجلٛف ٚفٓعا٤ 06

 شتأ: -صنعاء  [7102/شتجمرب/00]

ًٴز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ٔمٚ ٌؼٌؿ ظُضظز من ثٖضيجؼًٌن ثْضٰج أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثن ٍض موًًٌز ثٖضصٍن مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٌشَٴز ثټ٩و ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز لذ ، إظٌ ثِصيوثٰيم من ٴدپ م

ٌ ، ٌثټ٩ٕذ خجٖضفج٥ٰز ىثشيج  ًز نيم.ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موً

ٌثن  ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. 12ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 ثالث غاصات ع٢ً عُضإ

 شتأ: -[ عمران 7102/شتجمرب/02]

ٍهر ٨وثن خموًًٌز ٨ٌجٻ رسًق  ًثس ٨٘ض من١ٵز ِ ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن.  مفج٥ٰز ٨م

ٍٸ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج جټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍمٍ ټٽمفج٥ٰز ٍهو ٨وثن لٽٲ ثٖضؽم٪ ثټفٹ ٍث٠نني أظنني خئ٘جخجس ، مف٢ٌ ؼدپ ِ مج أهَ إٗض إ٘جخز م

 خجټ٭ز.

  

 صبع غاصات ع٢ً َٛطع يف تعظٲ

 شتأ: -[ ثعز 7102/شتجمرب/02]

ًخ ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٪ ٬ج

ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 منيج ظُضط ثِصيوٰض ٔمجٻ ٌؼنٍح م٩ّٹٌ لجټو.

  

 غاصتني ع٢ً َٓطك١ َضإ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/02]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٬جًشني ثِصيوٰض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز م مًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ

 .خموًًٌز ـٌوثن خمفج٥ٰز ٩٘ور

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټ٩ٵدز ثِٱپ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خفٌوثن ټ ٌأٌٜ

ٌثن ثًٝجً مج أهَ إٗض ـوٌط ٌثن ٌٰمج ٔن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټرسثٟ أ٨٘ض من١ٵز م ًث ٸدرير  م ثرضث

ًثس من ثٖضًٌٌ  .ؼوثً ٍض ثټم٢ ثټ٩جٿ أ٨جٴض ثټ٩رشثس من ثټٌّج
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ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ًص٩مو ٴ١٪ ثټم٢ ثټ٩جٿ خجِصيوثًٰ  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن شفجټٲ ثټ٩و

ٍث٠نني ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ٍمٍ مج أظٌ ٨٘ض ـٌجر ثٖض  .خٕٹپ ٔدً ً

ٌثن ٬جًر ٨٘ض ثٖضؽجٍر خٵ١ ٌٰمج ـٽٶ ثټ١ريثن ثٖض٩جهي خٹعجٰز ٨٘ض ٴ١ج٧ ، ج٧ ٨ّريٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌموًًٌجس مصٱٌٴز خ٩ٙور َثن   .ؼٌ

ٌهًز. ٍهي خموًًٌز مندً ثټفو ٌه ثټ٩ّ ٍث٠ن إظٌ ش٩ًٌٜ ټٌ٘جٗ ـٌُ ثټفو  ٌٰمج ثِصٕيو م

 

 تزَري أبضاد اإلتقاالت مبزٜض١ٜ جرا١ْ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/02]

ٌثن ثټ ٌثػ ثٔضشٙجَضس ٍض موًًٌز ؼفجنز خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.همٌ ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ أخ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٩ّ 

ًثس  ٌثن همٌ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌث خموًًٌز ؼفجنز. ٌثػ ثٔضشٙجَضس ٍض ؼدپ خًٌ  أخ

ًثس ٨٘ض ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٸمج ،  من١ٵز رصٯ ٍض موًًٌز خنٍ ـٌٌٕٖأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٔن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم.

 

 غاص٠ ع٢ً ذح١ 07

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/02]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. 18ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٌأٌٜ أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ.

ٌمٌوي. 16ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أًٝج   ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ق مٙوً ٨ّٹٌي أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ٌٰمج أٌٜ

ٌثء مٌوي.  ٔمجٻ ٘ف

  

 ذؾٝؿاعتٗزاف َزٜض١ٜ بين 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/02]

ٍٿ ثِصيوثٯ موًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٌه ثِصيوثٯ  ٌثن ٨ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم.من١ٵز رصٯ خموًًٌز خنٍ ـٌٕٖ خ٭جًر لٽٱض أرضثً خممص ٌمنج ٍث٠نني   ٽٹجس ثٖض

ًثس ٨٘ض نٱْ ثٖضن١ٵز. ٌثن ٔن لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز ظُضط ٬ج  ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ؽضن١ ايػاط9 َٓؾأ٠ فافض مبأصب َٓعت ؼٌُٝ نُٝات ايػاط

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/02]

ٌشَٴصيم ٍض أٸوس ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ أن منٕأر ٘جٌٰ خمفج٥ٰز مأًح ثټمج٩ٜز ټّٽ١جس  ٌم ثټ٭ٌَ 

٨ٌ٘ض  ثټوثلپ من٩ض شفمٌپ ثټٹمٌجس ثټمج٘ز خجٖضف١جس ثټصٍ شٵ٪ ٍض ثٖضفج٥ٰجس ىثس ثټٹعجٰز ثټّٹجنٌز 

 ًأِيج أمجنز ثټ٩ج٘مز.
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ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن منٕأر  ٍٿ شٽٵصً  فض ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ ٍض خٌجن ٘جهً ٨نيج ثټٌ ٌأٌٜ

ٌثىٌز ٸجټٌٙجنز ٖض٩جمپ إنصجػ ثټ٭جٍ ٘جٌٰ خمفج٥ٰز مأًح لٱٝض ثنصجػ مج ًثب٪  هر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل شفض ى

٪ ثټ١د٩ٌٍ.24ـٌغ شم شٵٽٌٚ مج شنصؽً ثٖضنٕأر خنّدز   % ٨ن ثټٍٜ

ٌشَٴصً ٴجمض خئًٵجٯ شمًٍن منٕآس  ٌم ٸمج أٸوس ثټرشٸز أن هثبٌر ٘جٌٰ ثټمج٩ٜز ټ١ٌٌّر ثٖضفصپ 

ٌأمجنز ثټ٩ج٘مز مني  ٍٰم 2ٌم٩جًٛ ثټرشٸز ٍض ثٖضفج٥ٰجس   خوٌن ِدذ. 5416رب ن

ٌبٌيس ټٽٍّٳ ثټٌمنٌز من مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل خجټ٩ٌّ  ٌثٰو ثټ ٌم٩جًٛ ثټرشٸز ىٍ ثټ ٌخٌنض أن منٕآس 

ٌثن ٖضجهر  ٌشَٴز ثټ٩و ٌور ثټٵجهًر ٨٘ض ٸرس ثـصٹجً م ٌثٖض٩جًٛ ىٍ ثټؽيجس ثټـٍ ٌىيو ثٖضنٕآس  ثټٌِمٍ 

ٌٸمٌجس ثټ٭جٍ ٍض ثټٍّٳ ثټٌمن ٌثټفو من ثټصُض٨ذ خأ٩ِجً   ٌز.ثټ٭جٍ 

ٌأٔجً ثټدٌجن إٗض أن ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ ٴجمض خجټصنٌّٶ م٪ ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ خجِصريثه ٸمٌجس ٸدرير من 

ٍټز ثټّٱٌنز )  ً شٱًٌٮ ـم ًخ٩ز آَضٯ ٌ Kah yasiثټ٭جٍ ـٌغ ًصم ـجټٌج ٌثټصٍ شفمپ أ ٠ن مرتي  654( 

 من مجهر ثټ٭جٍ ٍض منٕآس ثټرشٸز ٍض ثټفوًور.

ًثس ث فض ثټرشٸز أن مٵ١ٍ ٍٻ ټص٭١ٌز أـصٌجؼجس ثټٍّٳ ثٖضفٽٌز ٍض ٸجٰز ٌأٌٜ ټ٭جٍ خوأس خجټٍ٘

مز ثٖضٱص٩ٽز من ٴدپ ثټ٩وٌ. ٌثء ثٍْض  مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز من مجهر ثټ٭جٍ ؼ

ٌثنمٱجٛ أ٩ِجًىج  ٍٰري مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل  ٌثؼً ٍض ش جٿ ثټٵجهمز ِصٕيو ثنٱ ٍث٠نني خئن ثًْض ٠ٌمأنض ثٖض

٪  خنجء ٨٘ض ثټٹمٌجس ثټصٍ ًصم شٱًٌ٭يج ـجټٌج ٍه ثټٍٜ ٌټٍ خٕٹپ نّدٍ ټ٩ٌ ٍض منٕأر ثټرشٸز ٍض ثټفوًور 

ٌثن. ٌثټ٩و مز ثٖضٱص٩ٽز ٍض ٤پ ثټفٙجً   إٗض ِجخٶ ٨يوو ٴدپ ىيو ثٍْض

ٌثً ، ٌه٨ض ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ ٌأـ ٌثټيٌةجس ثٖض٩نٌز  ٌٸجٰز ثٖضن٥مجس  ٌثْضمم ثٖضصفور  ثٖضؽصم٪ ثټوٌيل 

َثٍ ثټٕ ٍٴٲ ثخص ٌثن ټ ٌشَٴز ٨ن ثټ٩جټم ټٽٝ٭٢ ٨٘ض ٴجهر ثټ٩و ٩ذ ثټٌمنٍ ٍض ټٵمز ٨ًٌٕ ًٌٰ٪ ًو ثٖض

َثٍ ثټٌّجيس. ٌثٔضنّجنٌز ټٹجٰز أخنجء ثټٌمن ٨ن ثَضخص صٌجؼجس ثټ٭يثبٌز  ٌشفٌٌو ثَـض ًثس ثټ٩ٕذ   مٵو

ًشٱج٧ مٽف٣ٍ ٍض  ٌأهس إٗض ث جٿ ثٖضجٌٜز  ٌأس ٍض ثًْض ٌثٖضٱجؼةز ثټصٍ ٠ مز ثٖضٱص٩ٽز  ٌأٸوس أنيج شصجخ٪ ثٍْض

ٌثن خ٭ٌز شومري ثټرشٸز أ٩ِجً مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل..  صيوثٯ ممنيؾ من ٴدپ ثټ٩و مٕرير إٗض أنيج شص٩ٌٛ َِض

ٌأىنجخيم.، ٌإًٵجٯ لومجشيج َثر  ٌثهثس ثټرشٸز من ٴدپ ثټ٭ صيوثٯ ـو ثټنيذ ثٖضدجرش ًٔض پ ىيث ثَِض ٌٌ٘ 

ٌأىنجخً ٍض ثټوثلپ ٍض ٤پ ثـصٱجَضس ٩ٔدنج ثټ ٌثن  مز ثٖضٱص٩ٽز من ٴدپ ثټ٩و ٌمنٍ ٌٴجٻ ثټدٌجن " شأشٍ ىيو ثٍْض

ٍّ ثټـ  ًش ٌثټـ  51ثټ٩ًََ خعٍ مز ټٌْ مفٞ مٙجهٰز ٌإنمج ًأشٍ  56من ِدصمرب  ٍٴٌض ثٍْض ٌش من ِدصمرب 

ٌثټدنجء ثټيي خيٻ  ٌٸدق مّرير ثټصٙفٌق  ًثس ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٜمن مم١١جس ثټ٩وٌ ٍض ثِصيوثٯ ظٍ

ٌټز ًمنٌز مّصٵٽز ٨جهټز ًن٩م أخنجبيج خمريثش ٍٻ إٗض ه ٌثشيج ؼم٧ٍ ثټ٩ٕذ شٝفٌجس ٨ًََر ټٽٍ٘ ٌظٌ يج 

ٌثټٱّجه ثټوثليل". جًز ثټمجًؼٌز   خ٩ٌوثً ٨ن ثټٍ٘

 ٌٰمج ًيل نٚ ثټدٌجن:

ًشٱج٧  ٌأهس إٗض ث جٿ ثٖضجٌٜز  ٌأس ٍض ثًْض ٌثٖضٱجؼةز ثټصٍ ٠ مز ثٖضٱص٩ٽز  شصجخ٩ض ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ ثٍْض

صيوثٯ، مٽف٣ٍ ٍض أ٩ِجً مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل ممنيؾ ٸمج ىٍ  ٌشيٌذ ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ أنيج شص٩ٌٛ َِض

ٌثن ثټ٭جٔم خ٭ٌز شومري ثټرشٸز ٌإًٵجٯ  ٌمٹصّدجس ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ من ٴدپ ثټ٩و ًثس  ثټفجٻ م٪ ٸپ مٵو

ٌأىنجخيم ٍض ٤پ ـٌح ، لومجشيج َثر  ٌثهثس ثټرشٸز من ٴدپ ثټ٭ صيوثٯ ـو ثټنيذ ثٖضدجرش ًٔض پ ىيث ثَِض ٌ٘

ٌثټدنى ً ٸپ ثٖضنٕآس ثټمومٌز  ٍثء ًٕنيج ثټ٩وٌ مّصيوٰج ثټصفصٌز ثټٌمنٌز خ٭ٌز شٌٸٌ٪ ىيث  ثٴصٙجهًز ٩ٔ

ٌثٿ ټم  ٌشؽًٍ٪ أ٠ٱجټيم ٍض إؼ ٍمٍ  ٍشيم ثټٌ ني ثټٌمنٌني من ٴ ٌټٍ أهَ ىټٺ ټفٌمجن مًُض ثټ٩ٕذ ثټفٌ ثْضخٍ 

 ًٕيو ټً ثټ٩جټم ن٥ري.
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ٌثټصوث٨ٌجس ثټصٍ أهس إٗض ىيث ثَضلصُضٻ ثټٹدري  ٌشدٌجن ټٓضِدجح  ٍٿ  ٌټٌٹٍن ثټ٩ٕذ ٍض ـٵٌٵز مج ًفوط ثټٌ

ٌٍٰ مجهر  ٩جً ٌؼذ ثټصنًًٍ إٗض ثِضشٍ :ٍض ش ًشٱج٧ ثِْض ٌث  ثټ٭جٍ ثٖضنَيل 

َثر  -1 ٍثٴ٩ز شفض ١ٌٌِر ثټ٭ شم شمٱٌٞ إنصجػ مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل من منٕأر ٘جٌٰ خمفج٥ٰز مأًح ثټ

ٌثىٌز ٸجټٌٙجنز ٖض٩جمپ إنصجػ ثټ٭جٍ ـٌغ شم شٵٽٌٚ مج شنصؽً ثٖضنٕأر خنّدز  ًثب٪  ٌشَٴصيم شفض ى ٌم

٪ ثټ١د٩ٌٍ.24  % ٨ن ثټٍٜ

ٌم٩جًٛ ثټرشٸز ٍض -5 ٌشَٴصً خئًٵجٯ شمًٍن منٕآس  ٌم ٴجمض هثبٌر ٘جٌٰ ثټمج٩ٜز ټ١ٌٌّر ثٖضفصپ 

ٌأمجنز ثټ٩ج٘مز مني شجًًن  ٍٰمرب  2ثٖضفج٥ٰجس  ٌم٩جًٛ ثټرشٸز ، خوٌن ِدذ 5416ن ـٌغ أن منٕآس 

ٌثٖض٩ ٌىيو ثٖضنٕآس  ٌبٌيس ټٽٍّٳ ثټٌمنٌز من مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل خجټ٩ٌّ ثټٌِمٍ  ٌثٰو ثټ جًٛ ىٍ ىٍ ثټ

ٌثټفو من ثټصُض٨ذ خأ٩ِجً  ٌثن ٖضجهر ثټ٭جٍ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌور ثټٵجهًر ٨٘ض ٸرس ثـصٹجً م ثټؽيجس ثټـٍ

 ٌٸمٌجس ثټ٭جٍ ٍض ثټٍّٳ ثټٌمنٌز.

ٌشَٴصيم ٍض ثټوثلپ شفمٌپ ثټٹمٌجس  -3 ٌم من٩ض منٕأر ٘جٌٰ خمفج٥ٰز مأًح ثټمج٩ٜز ټّٽ١جس ثټ٭ٌَ 

ًأِيج أمجنز ثټ٩ج٘مز ٸمج ًص٩مو ثټمج٘ز خجٖضف١جس ثټصٍ شٵ٪ ٍض ثٖضفج٥ٰجس ىثس  ٨ٌ٘ض  ثټٹعجٰز ثټّٹجنٌز 

صُضٻ  ٍثٴ٩ز شفض ثَـض ٌش٩ًًٍٍ ٨٘ض ثٖضفج٥ٰجس ثټ ٍثًه ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ثټٵجبمني ٨٘ض منٕأر ٘جٌٰ ثټ٩دغ خم

٬ًم ثنمٱجٛ ثټٹعجٰز ثټّٹجنٌز ٌٰيج ًٌأشٍ ىټٺ ٍض إ٠جً ثټفٌح ثَضٴصٙجهًز ثٖض٩ٽنز ٨٘ض ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ٍض 

ٌث٨جر ثِصيوثٯ ممَي ټٵ ٌمٝج٨ٱز م٩جنجر ثټ٩ٕذ هٌن أهنى م ٌشؽًٍ٪ ثْض٠ٱجٻ  ٍس ثْضرس ثټٌمنٌز 

ٍٿ. فز ثټٹمٌجس ٸمج ىٍ ـج٘پ ثټٌ ٩جً ٌٔ ًشٱج٧ ثِْض ٌىٍ مج ًؤهي إٗض ث ٍثنذ ثٔضنّجنٌز   ټٽؽ

ٍث٠ن ثټٌمنٍ ٴجمض ثټرشٸز ثټٌمنٌز ټٽ٭جٍ ثٖضنَيل خجټصنٌّٶ م٪ ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ -0 ټٽصمٱٌٲ من م٩جنجر ثٖض

ٍټز ثټّٱٌنز) خجِصريثه ٸمٌ ً شٱًٌٮ ـم ٌخ٩ٍن هللا ًصم ـجټٌج ٌثټصٍ شفمپ  Kah yasiجس ٸدرير   )0654 

ًثس ثټ٭جٍ إٗض ثټٍّٳ ثٖضفيل  ٌٴو خوأ شوٰٶ مٵ١ٍ ٠ن مرتي من مجهر ثټ٭جٍ ٍض منٕآس ثټرشٸز ٍض ثټفوًور 

ٌش٭١ٌز ثټنٵٚ ثټفجه ٍض  مز ثٖضٱص٩ٽز من ٴدپ ثټ٩وٌ   مجهر ثټ٭جٍ.ٍض ٸجٰز مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ټص٭١ٌز ثٍْض

ٌأىنجخً ٍض ثټوثلپ ٍض ٤پ ثـصٱجَضس ٩ٔدنج ثټٌمنٍ ثټ٩ًََ -2 ٌثن  مز ثٖضٱص٩ٽز من ٴدپ ثټ٩و شأشٍ ىيو ثٍَض

ٍّ ثټـ  ًش ٌثټـ  51خعٍ مز ټٌْ مفٞ مٙجهٰز ٌإنمج ًأشٍ ٜمن  56من ِدصمرب  ٍٴٌض ثٍْض ٌش من ِدصمرب 

ٌٸدق مّرير ثټصٙفٌق  ًثس ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثټدنجء ثټيي خيٻ ؼم٧ٍ مم١١جس ثټ٩وٌ ٍض ثِصيوثٯ ظٍ

ٌثشيج خ٩ٌوثً ٨ن  ٌظٌ ٌټز ًمنٌز مّصٵٽز ٨جهټز ًن٩م أخنجبيج خمريثشيج  ٍٻ إٗض ه ثټ٩ٕذ شٝفٌجس ٨ًََر ټٽٍ٘

ٌثټٱّجه ثټوثليل. جًز ثټمجًؼٌز   ثټٍ٘

ٍٰري مجهر ثټ٭جٍ ثٖضنَيل  ٌثؼً ٍض ش جٿ ثټٵجهمز ِصٕيو ثنٱ ٌش١منئ ثټرشٸز أخنجء ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ خئن ثًْض

ٌټٍ خٕٹپ ٌثنمٱجٛ أ٩ِ جًىج خنجء ٨٘ض ثټٹمٌجس ثټصٍ ًصم شٱًٌ٭يج ثَضن ٍض منٕأر ثټرشٸز ٍض ثټفوًور 

ٌثن ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض ثټدٽو  ٌثټ٩و مز ثٖضٱص٩ٽز ٍض ٤پ ثټفٙجً  ٪ إٗض ِجخٶ ٨يوو ٴدپ ىيو ثٍْض ٍه ثټٍٜ نّدٍ ټ٩ٌ

ّجشً ثټمومٌز لج٘ز ٌمِؤ ٌٸجٰز ثٖضن، ٸجٰز  ٌثْضمم ثٖضصفور  ٌثټيٌةجس ٌشو٨ٍ ثټرشٸز ثٖضؽصم٪ ثټوٌيل  ٥مجس 

َثٍ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ خٽٵمز ثټ٩ٌٖ ًٌٰ٪ ًو  ٍٴٲ ثخص ٌثن ټ ٌثً ثټ٩جټم ټٽٝ٭٢ ٨٘ض ٴجهر ثټ٩و ٌأـ ثٖض٩نٌز 

َثٍ  ٌثٔضنّجنٌز ټٹجٰز أخنجء ثټٌمن ٨ن ثَضخص صٌجؼجس ثټ٭يثبٌز  ٌشفٌٌو ثَـض ًثس ثټ٩ٕذ  ٌشَٴز ٨ن مٵو ثٖض

ٍثنني ٌرشثب٪ ثټونٌج ٌٴ  .ثټٌّجيس ٸمج شنٚ ٸپ هِجشري 
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 ّٜٛ َٔ ايقُٛر يف ٚج٘ ايعزٚإ 811ايب اجلاَعٞ ذنتفٞ بـ ًَتك٢ ايط

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/02]

ٍه ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٍٿ ٩ٰجټٌز ل١جخٌز ثِص٩ٌٛ ٌٰيج ٘م ن٥م مٽصٵى ثټ١جټذ ثټؽجم٩ٍ خؽجم٩ز ٘ن٩جء ثټٌ

ٌثن خمنجِدز مًٌٌ  ٌٕصً ٍض  944ٍض ٌؼً ثټ٩و ٍٿ مني خوء ـٌ  .5412مجًُ  56ً

ٌثنأٸ، ٌٍض ثټٱ٩جټٌز ًبٌْ ثټؽجم٩ز هٸصًٍ ٍٍٰي ثټٙ٭ري خٕج٨ز ثټ٩و ٌثټمجًػ .و  . مٍؼيج ًِجبپ ټٽوثلپ 

ٌثن ثټ٥جټم ٨٘ض ثټٌمن. ٌټٌج ټٽ٩و ٍٰريىج ١٬جبج ه ٌش  ٍض مٵومصيج ثْضمم ثٖضصفور 

ٌثټرش٧ٌ ٍض مفجٸمصيج  ٍهي ثټؽجبٌ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثبم ثټ٩و ٍظٶ ؼ ًبٌْ ثټؽجم٩ز ٨٘ض ث٨وثه مٽٱجس ش غ  ـٌ

ٌټٌج.  ه

ٌثخ١صيم ٍض ؼديجس ثټٵصجٻٌټٱض ثټوٸصًٍ ث ٌم . مٕريث إٗض إِيجٿ .ټٙ٭ري إٗض مٕجًٸز ٠ُضح ؼجم٩ٌني 

 خ٩ٝيم ٍض ش٩ًََ شٵنٌجس ثټصٙنٌ٪ ثټ٩ّٹٌي.

ٌث ثـٙجبٌج خفٌٙٽز  ٌثء شٵًٌ ٌأـمو أخٍ ـم ٌثِص٩ٌٜض ٸٽمجس أ٨ٝجء ثٖضٽصٵى من ٴدپ ٨دو هللا ثټفٹُضنٍ 

ٌثٔضنّجن ثټٌمنٍ أ٨وو ثٖض ٌثْضرضثً ٍض ثټدنٌز  ٌثټصنمٌز.ثټٝفجًج  ٍنٍ ټٽفٵٍٳ   ٌٸَ ثټٵجن

ٌثن لُضٻ  ٍٿ ) 944ٌأٸو ثټصٵًٌٌ شؽجٌٍ ٜفجًج ثټ٩و ( ٴص٘ض نصٌؽز ثټٵٙٲ ثٖضدجرش 941( أټٱج ٌ )15ً

ٌأر ٌٰمج شؽجٌٍ ٨وه ثټؽٌـى )، (1984( أټٲ ٠ٱپ ٌ )5168خٌنيم ) ( مٙجخج خٌنيم 162( أټٱج ٌ )51ثم

ٌأر5109( ٠ٱُض ٌ )5298)  ( ثم

ٍث ثټـ )ٌٴجٻ ثټصٵًٌٌ إن ثؼمجيل ( أټٱج مج خني ٴصٌپ ٌؼًٌق ٸعري منيم ٍض 30 ثټٝفجًج من ثٖضونٌني ٰجٴ

ٌٕز ٍض منج٠ٶ ثټدُضه.  مؽجًٍ ـٌ

ٌثِصيوثًٰ  ٌثن ٍض ثټدنٌز ثټصفصٌز   049من ٠ٌٳ ٌؼًٍّ ثټدُضه، ٌ  1901ٌخني ثټصٵًٌٌ ثرضثً ثټ٩و

ٌشومري  دٹجس مٌجو،  َثنجس ٌٔ ٌمف١ز ثشٙجٻ ٌ 315ل ٌ  162ٔدٹز  ٍټو ٸي ٌم ًث ٌ  12خجبٍ ٌمف١ز  م١ج

ٍثنت ثټدُضه. 10  من م

ٌشرضً  ٌم٩يو ٌ  191آَضٯ منَٻ ٌ 046ًٌ٘و ثټصٵًٌٌ شومري  مّصٕٱى  596مّؽوث ٌ 113موًِز 

 منٕأر إ٨ُضمٌز. 56منٕأر ؼجم٩ٌز ٌ 110ٌمٌٰٶ ٘فٍ ٌ

ٌظٶ ثټصٵًٌٌ شومري  ٍمٌز ٌ 1620ٌٍض ثټٵ١ج٧ ثټمومٍ  ٌِجـٌز  504منٕآس ًًجٌٜز ٌ 143منٕأر ـٹ

 مج أظًٌج.م٩ٽ 548ٌ

 

 تزَري جغض بين املٛـ يف ذح١

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز ثٖضٵٕجح خموًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ًشني ٔنيمج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٍث٠نجن ؼ أٌ٘ذ م

 .ٸ٩ٌونز خمفج٥ٰز ـؽز

ًشني مف١ز  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٍث٠ن ٌأٌٜ ثٖض

ٍث٠نني.، ٨مٌ ؼديل من١ٵز ثٖضٵٕجح خموًًٌز ٸ٩ٌونز  مج أهَ إٗض إ٘جخز ثظنني من ثٖض

ًثس ٨٘ض ؼرس خنٍ ثٖضٍٓ خموًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 مج أهَ إٗض شومريو.، ـريثن

ًثس  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٨٘ض موًًٌز ٸرش خمفج٥ٰز ـؽز.ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً فعزٙ ٚفٓعا٤ ٚعغري 03

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض  14ٌٜ ٬ج

ٌثن خموًًٌز ـٌوث ٬ٌجًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز م  ن ٍض ٩٘ور.ِٽّٽز ؼدجٻ ٨ٽٌذ خموًًٌز ٸصجٯ 

ًثس  ٌظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٍِٳ مًٍّر خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء 

ٌٴدجټز منٱي ٨ٽذ ٍض ٨ّري  .٨٘ض من١ٵز مؽجٍر 

  

 ققف جٟٛ ٚفاصٚخٞ ع٢ً َٓاطل ظٝظإ ٚفعز٠

 شتأ: -[ جيزان  7102/شتجمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثټٙجًٌلٍ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و ٴٙٱً ثټؽٍي 

٩ور َثن ٌ٘  .ؼٌ

ٍهي إِصيوٯ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثْضخجش ي ثټ٩ّ َثن ټ ق مٙوً ٨ّٹٌي خؽٌ ٌأٌٜ

جمٝز ٌثټمٱجٴز ـٌ ً ٴٌَ ٴٍَ  ٌخٍ ٬جًر ٨٘ض ، خأٸعٌ من ٨رشًن ٘جًٌلج ٌثن ثټف ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍخز ٍه ٍض ثټم ٍٴ٪ ثټ٩م  .م

ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٌأٔجً ث ٌخٌز خموًًٌز مندً ثټفو ٖضٙوً إٗض أن ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ثټ٭

ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز. ٍث٠نني  ٍهي ٠جٻ ممصٽٹجس ثٖض  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ ذح١ 26

 شتأ : -[ حجة  7102/شتجمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ أٸعٌ من  ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌ، ٬جًر ٨٘ض موًًٌجس ٸرش 31ٔن ٠ريثن ثټ٩و وي خمفج٥ٰز ـٌٛ 

 .ـؽز

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثٖض٩يو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ، ثٖضينٍ ٍض من١ٵز ٨جىم خموًًٌز ٸرش ٍث٠نني خٌنيم نّجء خ٭جًر ٨٘ض منَٻ م ًخ٩ز م ٌثِصٕيو أ

ٌمٌوي لُضٻ ثټّج٨جس ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ  32ٌأٸعٌ من ، خمن١ٵز ثٖض٨ًَز ٍض نٱْ ثٖضوًًٌز ـٌٛ 

 .ثٖضجٌٜز

 

 ايعزٚإ ٜغتٗزف ؽب٠ٛ ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

َثن ٍه ٍض ؼٌ ٍٴ٪ ثټ٩م ٨ٍز ٍض ٨ّري ٌ ٬جًر ٨٘ض م ٌخ ٌخٍ ثټ ًثس ٬ ًخ٪ ٬ج ٍر ٌ أ  .خمفج٥ٰز ٔد

ٌثن ٴٙٲ خأٸعٌ من  ٌثٖضنج٠ٶ  154ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و ٘جًٌلجً من١ٵز ثټفعرير 

َثن جمٝز خؽٌ ٌثټمٱجٴز ـٌ  .ثٖضؽجًٌر ټيج ٌ ٴٌَ ٴٍَ 
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ـدوان1027العـيوميات 
 ْز٠ٚ ذٍٛ ايٛضع ايقرٞ بني ؼزٜات ايٛاقع ٚطُٛح املغتكبٌ بقٓعا٤

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/شتجمرب/00]

ٍثًر ثټٙفز ثټ ٍثٴ٪ ٠ٌمٍؿ ٨ٵو خٍ ٪ ثټٙفٍ خني شفوًجس ثټ ٍثن" ثټٍٜ ٌر خ٩ن ٍٿ نو ٌثټّٹجن ثټٌ ٩جمز 

 ثٖضّصٵدپ ".

ٌثن ٍثؼيز ثټ٩و ٍثًر خجټص٩جٌن م٪ ثټؽديز ثټٙفٌز ٖض ٌر ثټصٍ ن٥مصيج ثټٍ ٪ ثټٙفٍ ، ثِص٩ٌٜض ثټنو ثټٍٜ

ٙجًو ثټؽجبٌ. ٌثن ـٌ ٌثء ثټ٩و ٍثًر ثټٙفز ؼ ٍثؼً ٌ ٍخجس ثټصٍ ش ٌثټ٩ٙ  ٍض ثټٌمن 

ٌشدجس ٌش١ٌٴض إٗض آظجً  ٌثٖضصمعٽز خجنٵ١ج٧ م ٌثن ٨٘ض ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ  أټٲ م٤ٍٲ ٍض ثټٵ١ج٧  08ثټ٩و

َر  ٍخز ټصٕ٭ٌپ ثٖضّصٕٱٌجس لج٘ز ٬ٌٯ ثټ٩نجًز ثٖضٌٸ ٍمٌز ثٖض١ٽ ٌخجء ثټ٩م ٌٸيث ثنٵ١ج٧ ثټٹي ثټٙفٍ 

ٍثټٌو. جٜنجس ثٖض ٌثـٌز ـٌ ٌثټ٩مٽٌجس ثټؽ  ٌثټ٭ٌّپ ثټٹٽٍي 

ٌثټصومري ثټ ٌٍٰ نٱٵجس ٸمج ش١ٌٴض إٗض آظجً ثټٵٙٲ ثٖضدجرش  ٌٸيث ٨وٿ ش َبٍ ټٽمنٕآس ثټٙفٌز  ٹيل أٌ ثټؽ

ٍٷ ثټوٿ ٌخن ٌثٖضّصٽَمجس ثٖضمصربًز  ٌثٖضفجټٌپ  ٌثټفٙجً ثټٕجمپ ٨٘ض ثِصريثه ثْضهًٌز  ٌثن٩وثٿ ، ثټصٕ٭ٌپ 

ٌثټّٹٌي. ٌثټٵٽذ  ٌثټٹ٘ض  ٌثٛ ثٖضَمنز ٸجټرس٠جن   أهًٌز ثْضم

ٌثټفوًور أهَ إٗض ٨ ٌش٩َ  ًثس ٘ن٩جء  ٌر أن إ٬ُضٳ م١ج ٌثټؽٌـى من ثټّٱٌ ٌأٸوس ثټنو وٿ شمٹن ثٖضٌىض 

صٌجؼجس ثټ١دٌز ثټ٩جؼٽز ٍٻ ثَـض ٨ٌوٿ ٌ٘ ٌشيج ثْضمم ثٖضصفور ، ټٽمجًػ ټٽ٩ُضػ  جس أؼ ـٌغ شٕري مّـٍ

ٍثيل  ٌث إٗض أن ـ ٌأن  22مؤل ٌثٰٶ ثټٙفٌز َض ش٩مپ  ٍض ثٖضجبز ش٩مپ خجټفو ثْضهنى من  02ٍض ثٖضجبز من ثٖض

ًثشيج ثټصٕ٭ٌٽٌز.  ٴو

ٌر إٗض أن  ٌأٌ٘ذ  84ٌأٔجًس ثټنو ٌث  ٍثًر ثټٙفز ثِصٕيو ٍثهً ٌ ٌِجًر إ٩ِجٯ  64ٌلٌؼض  554من ٸ

جٰز إٗض شومري  َبٍ ٨013ن ثټمومز خجٜٔض ُٰٝضً ٨ن ثټمّجبٌ ، منٕأر ٘فٌز مج خني شومري ٸجمپ أٌ ؼ

ًثس ٌ  أټٲ ًًجٻ. 305ثٖضجهًز ثټصٍ خٽ٭ض ظمجنٌز مٽٌج

٪ ثټٙفٍ من  ٌر ثټٌؤًز ثټ٠ٍنٌز ٔضنٵجى ثټٍٜ َثنٌز ثټٙفز ټٽٵٌجٿ ٸمج ثِص٩ٌٜض ثټنو لُضٻ ًٰ٪ مٌ

ٌشمٌٙٚ ـٙز من  ٍثس ثټصأمني ثټٙفٍ  ٌثِصٹمجٻ ل١ ٌش١ًٌٍ ثټمومجس ثټٙفٌز  خوًٌىج ٍض شفّني 

ٌخز مٕجًٸز ثٖضؽصم٪ ٍض  ٌش١ًٌٍ شؽ ٌثن  ل١ز إ٨جهر ثٔض٨مجً ټٕضرسث٧ ٍض شٌمٌم ٌإ٨جهر خنجء مج همٌو ثټ٩و

ٌشٱ٩ٌپ ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز  ٌثٰٶ ثټٙفٌز  ًجٯن٥جٿ ثټصفّني خجٖض ٌټٌز لج٘ز ٍض ثًْض  .ثْض

٨ٌُضؼٌز  ٌٴجبٌز  ٨ٍٍ ثٖضؽصم٪ ټصٵوًم لومجس  ٌثٖضؽصم٪ إِرتثشٌؽٌز مص١ ٍثًر  ٌخفّذ ثټٌؤًز شصدنى ثټٍ

ًخ٢ ثټٹجهً ثټٙفٍ ثټٌِمٍ أٌ ثٖضص٧ٍ١ ثٖضؽصم٩ٍ خجټصنمٌز ثٖضّصوثمز.  خ٩و شوًًذ ثٖضص٧ٍ١ ٌ

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني يف فعز٠ 07

 شتأ : - [ صعدة7102/شتجمرب/71]

ٍث٠نني  ٍٿ ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ٜفجًج ظمجن ٬ج إ

ٍر مفج٥ٰز ٩٘ور إٗض ش٩ّز ٔيوثء ٌؼٌـى  .خجټفٕ

ًثس  ٌثن إِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ ٍرمنجٍٻ ثٖض ٍث٠نني ٌإ٘جخز ِصز آلًٌن ٍض ، ٵز ثټٵوٿ خجټفٕ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

ٌټٌز.  ـٌٙٽز أ

ًثس ٨٘ض لٌجٿ ټٽدوٌ ٍض من١ٵز مًٌ خموًًٌز ٸصجٯ ٌثن ِض ٬ج ًثس ، ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ن أ ٌٔ

 ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ.
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاصتإ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َٛطع بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/شتجمرب/71]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج ؼنٍح رشٳ م٩ّٹٌ  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ.

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 35

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/71]

ٌثن ثټ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٩ّ05

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  05ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  ـٌٛ 

  

 اعتٗزاف َزٜض١ٜ ِْٗ مبرافظ١ فٓعا٤

 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/71]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ) ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًشني ٨٘ض موًًٌز نيم أٌٜ ٌثن ٔن ٬ج ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

 

 عبع غاصات ع٢ً احلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/شتجمرب/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ثن ثِصيوٯ خّض ٬ج

 موًًٌز ثټٽفٌز.

  

 ايعزٚإ ٜغرب باخض٠ ؼٌُ َٛار غشا١ٝ٥ قبٌ إفضاغ محٛيتٗا مبٝٓا٤ احلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/شتجمرب/77]

ٌثن ٴجمض خّفذ ثټدجلٌر ) ٍثس شفجټٲ ثټ٩و مٌ إن ٴ ٍثنت ثټدفٌ ثْـض ّز م ( إٗض FULMARٴجټض مِؤ

ٌشٍؼٌييج خجټصفٌٷ مٌپ لجًػ من١ٵز ثټ٭ج٠ْ ٖضٌنجء ثټفوًور ٴدپ  62إٗض خ٩و  لجًػ من١ٵز ثٖضم١جٯ 

ٍټصيج. ٌث٫ ـم  إٰ

ٽض ٘دجؿ  52ٌٸجنض ثټدجلٌر ثٖضفمٽز خــ  ثټٲ ٠ن من مجهر ثټٵمق ثټصجخ٩ز ٖضن٥مز ثټ٭وثء ثټ٩جٖضٍ ٴو ٌ٘

 أمْ ثټممٌْ إٗض ٬ج٠ْ مٌنجء ثټفوًور.

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(إٗض  ّز ٍض خٌجن شٽٵصً  فض ثٖضِؤ ٗض ثټصٍ ًصم ِفذ ٌثٌٜ أن ىيو ټٌّض ثٖضٌر ثٌْض

ٍثلٌ إ٬جظٌز من من١ٵز ثټ٭ج٠ْ ٖضٌنجء ثټفوًور ٍض ثِصيوثٯ رصًق ټٽمٌنجء ٍٴض ثټيي ، خ لج٘ز ٍض ثټ

ٍثه ثټ٭يثبٌز. ًظٍ ٩ًٌجنٍ من نٵٚ ٍض ثٖض ٪ ثټ٭يثبٍ ٍض ثټٌمن ٸج  أ٨ٽنض ثٖضن٥مجس ثٔض٬جظٌز أن ثټٍٜ

ٍث َثٻ ش ٌثن َض ش ّز أن ٴٍَ ثټ٩و ٽٱيج ٨٘ض مٌنجء ثټفوًور إ٨ُضمٌج ٨رب شرسًدجس ٌأٸوس ثٖضِؤ ٘پ ش٩نصيج ٌ٘

ٍثه ٬يثبٌز. ٍثلٌ شفمپ م  مٝٽٽز خجن مٌنجء ثټفوًور ًفصؽَ خ
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ٌثن مني مجًُ  َثٻ ش٩جنٍ من شوث٨ٌجس ثټفٙجً ثټصٍ ٌٰٜصً هٌٻ ثټ٩و ّز َضش ٌټٱض ثټدٌجن إٗض أن ثٖضِؤ

ّز من ٸًٌ 5412 ٍٴٌز ټٽمِؤ ٌثټدنٌز ثټصفصٌز ٨رب ٌٸيث ثټٵٙٲ ثټيي ثِصيوٯ ثټدنٌز ثټٱ نجس ؼرسًز 

ٌثټصٍ ٸجنض شؤؼٌ ٖضن٥مز ثټ٭وثء ثټ٩جٖضٍ. ّز   شومري ثټينجؼٌ ثټصجخ٩ز ټٽمِؤ

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ 55

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/77]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن أٸعٌ من ٌأٌٜ ًر  55ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ج

ٌمٌوي لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.  ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 غاص٠ َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 57

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/77]

ٌمو٩ٍٰ  ًثس ٌإِصيوٯ خٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٍٿ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 مفج٥ٰز ٩٘ور.٨وه من ثٖضنج٠ٶ خ

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًر  54ٌأٌٜ ٬ج

ٌمن١ٵز ثټٱ٧ٌ خ٩ٙور. ٌثن  ٌثٖضمٌٌٳ ٍض نؽ  ٨٘ض ثټرشٰز 

ٍهي ٨٘ض موًًٌز  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز  ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم.ٸمج ، ٔوث ثټفو

ٌمو٩ٍٰ  ٌٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ًشني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٯ خ٭ج ٌثن ثټ٩ّ ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز ًثس ؼدپ ثټٙم٪ خمف٢ٌ موًنز ٩٘ور.، موًًٌز ٔوث ثټفو  ٸمج إِصيوٯ خعُضط ٬ج

 

 إعتؾٗار َٛاطٔ بكشٜف١ ملضتظق١ ايعزٚإ مبٓطك١ ايؾضدن١

 شتأ: -[ لحج 7102//شتجمرب77]

ٍهي ٨٘ض من١ٵز ثټرشًؽز خمفج٥ٰز ټفؾ. ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء ٴيًٱز أ٠ٽٵيج م ٍث٠ن ؼ  إِصٕيو م

ٍث ٴيًٱز ٨٘ض  ٌثن أ٠ٽٵ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن.، من١ٵز ثټرشًؽز  مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

  

 ١ عٓرإغاصتني ع٢ً َزٜضٜ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/77]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌخجن خجٖضوًًٌز لٽٱض أرضثً خٽٌ ٍث٠نني.ؼ  ٭ز خممصٽٹجس ثٖض

 

 

 



  

 

190 

ـدوان1027العـيوميات 
 ّٜٛ 811املضنظ ايكاْْٛٞ يًركٛم ٜغتعضض يف َؤمتض فرفٞ ظٓٝف جضا٥ِ ايعزٚإ يف 

 شتأ: -[ جنيف 7102/شتجمرب/77]

َثمن م٪ ؼٽّز مؽٽْ ـٵٍٳ  ٍٿ مؤشمٌ ٘فٱٍ ٍض ؼنٌٲ خجټص ٌثټصنمٌز ثټٌ ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ن٥م ثٖضٌٸَ ثټٵجن

 .ثٔضنّجن

ٌثٛ إـٙجبٌجس ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٨944ن  ٌٍض ثٖضؤشمٌ شم إِص٩ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً

ٌثبم أهس إٗض إِصٕيجه أٸعٌ من  ٌشفجټٱيج من ؼ ٍهًز  ٍثس ثټ٩ّ ًشٹدصً ٴ ٌټٌز ٖضج إ أټٲ  15ٸفٌٙٽز أ

ٍث٠نني خٌنيم أټٱني ٌ 941ٌ ٌأټٲ ٌ 168م ٌأر. ٠984ٱُض   ثم

ٌثن شّدذ ٍض إ٘جخز مج َض ًٵپ ٨ن  ٍث٠نج خٌنيم أټٱني ٌ 162ټٲ ٌأ 51ٌأٔجً ثٖضٌٸَ إٗض أن ثټ٩و  298م

ٌأټٱني ٌ ٌثء إ٘جخجشيم ُٰٝض ٨ن ٴٽز ثْضهًٌز ٠109ٱُض  ٍٿ ؼ َثټٍن ٩ًجنٍن ټٽٌ ٌأر ٌ أنيم مج ً ثم

ٌمن٥مجس ـٵٍٳ  ٌټٌز  ٍمز ثټو ٌثټ٩ُضػ خّدذ ثټفٙجً ٍض ٤پ ٘مض ممَي ټٽمن٥ ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز 

 ثٔضنّجن.

ٌٰجر مج  ٌثټصنمٌز  ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ٌثٖضٌىض  24ًٵجًح من ٌأٸو ثٖضٌٸَ ثټٵجن ٍث٠ن من ثْض٠ٱجٻ  أټٲ م

ٌثء ثټفٙجً ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض ثټٌمن ثټيي أهَ إٗض  ٌثٛ ثٖضَمنز خجټٵصپ ثټٙجمض ؼ ٌأ٘فجح ثْضم ٌثټؽٌـى 

ٌثټمومجس ثټ١دٌز ٌثْضهًٌز  جٌِز  ٍث .إن٩وثٿ ثټفجؼٌجس ثِْض ٍٰ ٍث٠ن ًمنٍ ش ٌثخز لمّز آَضٯ م . مدٌنج أن ٴ

ٍټريث ثټيي ثؼصجؿ ٌثء إ٘جخصيم خجټٹ ٌٰٵج ٖضج أٸوشً شٵجًًٌ ثټٙفز ثټ٩جٖضٌز  ؼ ثټدُضه مني خوثًز ثټ٩جٿ ثټؽجًي 

ٍنٌٌّٲ.  ٌثټٌ

ٌثن ٌلُضٻ  ٍٿ همٌ ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽ٩ٕذ ثټٌمنٍ خئِصيوثًٰ خجټٵٙٲ  944ٌټٱض ثٖضٌٸَ إٗض أن ثټ٩و ً

ٌثټصٍ خٽ٭ض أټٲ ٌ 10م١جً ٌ 12ثٖضدجرش ټـ ٌثټؽًٍّ  ٠ًٌٶ  901مٌنجء، ٸمج أټفٶ أرضثً خجټ١ٌٳ 

دٹز مٌجو ٌ 049رس ٌٌؼ َثنجس ٌٔ ٍټوثس 162ل ٌم ٌخجء  . مؤٸوث أن .ٔدٹز ثشٙجَضس 315ٌ، مف١ز ٸي

 أىم ثٖضنٕآس ثټفًٌٍز ٍض ثټٌمن لجًػ ن١جٳ ثټ٩مپ.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټيي همٌ أٸعٌ من  ٌثن ثټ٩ّ  046ٌىٸٌ ثٖضٌٸَ أن ثټٵ١ج٧ ثٔضؼصمج٨ٍ شرضً خٱ٩پ ثټ٩و

ني 589آَضٯ ٌ ًخ٩ز مًُض ٌمرشه ٌ منََض ٌرشه أٸعٌ من أ ٌموًِز  191ٌ، مّؽوث 113نجٍؿ  َث  مٌٸ

ًخ٩ز آَضٯ ٌ ٍٴٱض أ ٌش ٌثن ، موًِز 244ش٩ٽٌمٌز  ٌمٌٰٶ ٘فٍ 596ٸمج ٴٙٲ شفجټٲ ثټ٩و ، مّصٕٱى 

ّز إ٨ُضمٌز. 56ٌ  مِؤ

وثس ثٔضنصجؼٌز منيج أټٲ ٌ ٍمٌز ٌ 620ٌټٱض إٗض أن ٠ريثن ثټصفجټٲ إِصيوٯ ثټـٍ ممَن  618منٕأر ـٹ

ٍثه ٬يث 233أ٬يًز ٌ ٌمؽم٪ شؽجًي ٌ 216بٌز ٌنجٴٽز م ًثس 353ٍِٳ  ٍه ٌِج ٌٴ نجٴٽز  506ٌ، مف١ز 

ٍه ٍثيش ٌ 535مٙن٪ ٌ 591ٌ، ٌٴ ٌم ٌثؼن  ٍثٴ٪ أظًٌز 548م٨ًَز ه  143منٕآس ٌِجـٌز ٌ 504ٌ، م

ٌمنٕأر ًًجٌٜز ٌثٖضمصٽ١ز أ٘دفض لجًػ ٨مٽٌز ثٔضنصجػ .مُض٨ذ  ٌثټ٩جمز  . مؤٸوث أن ثټٵ١ج٨جس ثټمج٘ز 

ٌثټٱٵٌ.مج ٸٽٲ ثَضٴصٙجه ثټ٠ٍنٍ لّج َثٳ  ًش ٌثَض  بٌ ٸدرير ٌلٽٶ أٍمجس ثؼصمج٨ٌز شمعٽض خجټد١جټز 

ٌثټؽٌـى  ٍٰني  ٌثٖضص ٴجٿ ټٌّض ثټنيجبٌز ٍض أ٨وثه ثټٵص٘ض  ٌثټصنمٌز ىيو ثًْض ٍنٍ ټٽفٵٍٳ  ٌث٨صرب ثٖضٌٸَ ثټٵجن

ٍٴٱز ٌثٔضنصجؼٌز ثٖضومٌر ثٖضصرضًر أٌ ثٖضص ٌثټمومٌز  ٌ .ٌثٖضنٕآس ثٖضونٌز  ټٌز . م١جټدج خصٕٹٌپ ټؽنز شفٵٌٶ ه

ٌثٔض٠ُض٧ ٨٘ض ـؽم ثټٹجًظز. ٴجٿ  ٌټٽصأٸو من شٽٺ ثًْض  مفجًور ټٽصفٵٌٶ 
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 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ باقِ

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ ظُضط ٬جًس ٨٘ض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمن ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 من١ٵز منوخز خموًًٌز خجٴم.

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ عح١ 52

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. 53ٔن ٠رين ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز ٌأٌٜ ٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌٸرش، خنٍ ـّن ٍض موًًٌز ٨دْ ٍث٘پ خني موًًٌصٍ مّصدج  ٬ٌجًر ٨٘ض ، ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټؽرس ثټ

 ٩ٔذ ثټٽدن ٍض موًًٌز خٹٌپ ثٖضري.

ٌمٌوي. 19ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أٸعٌ من   ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 ت ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ بقٓعا٤مخػ غاصا

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/70]

ٌخجن خموًًٌز  ًثس ٨٘ض من١ٵز ؼ ٍٿ ٔن ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠رين ثټ٩و ٨ج

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ِنفجن 

ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌخجن  ٌأٌٜ ؼ

ًثس ٌه ثِصيوثٰيج خعُضط ٬ج ٨ٌج ٌثټمج٘ز.، خ٭جًشني  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   لٽٱض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض

  

 ايعزٚإ ًٜكٞ قٓابٌ ذلض١َ رٚيًٝا ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/شتجمرب/70]

ٌټٌجً ٨٘ض موًًٌز م ٍٿ ٴنجخپ مفٌمز ه ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َأټٵى ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي أټٵى ٴنجخپ ّٰٱًًٍز مفٌمز  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌټٌجً ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ.  ه

  

 اعتؾٗار َٛاطٔ بػاص٠ اعتٗزفت َغحزا ظظٜض٠ غضاب باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/شتجمرب/70]

ٍث٠ن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ ٌثح خمفج٥ٰز ثِصٕيو م ٍٿ ٨٘ض ؼًٌَر ٬ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٩و

 ثټفوًور.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر مّؽو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن. ٌثح مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م  ٍض ؼًٌَر ٬
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ـدوان1027العـيوميات 
 أصبع غاصات ع٢ً ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/شتجمرب/70]

ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًث ٸدرير ٌٰيج. ٌثمٌٖ ممٽٱج أرضث ٍث٠نني خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ َث٧ً ثٖض  م

  

 ٢ ايعاف١ُ فٓعا٤غاصتني عً

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨نٌٱصني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثټفٱج خموًًٌز ثټّد٩ني.

ٌثټمج٘ز.ٌأٔجً ثٖض ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً ٍض منجٍٻ ثٖض ًشني لٽٱض أرضث  ٙوً إٗض أن ثټ٭ج

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  25

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن. 35ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٔدٹز ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج منٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍه خموًًٌز ِفجً خ٩ٙور. ٌټو م٩ّ ٌمرش٧ٌ ثٖضٌجو ٍض من١ٵز   ثَضشٙجَضس 

ٌثن ٔن  ٌمن١ٵز ثټٱ٧ٌ 50ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثن  ٌثټٕدٹز خنؽ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز  ٬جًر ٨٘ض م

ٌثن لُضٻ ثټّج٨جس ث ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز خنؽ ن ٬جًشني ٨٘ض م  ٖضجٌٜز.خ٩ٙور ٌٔ

  

 غاص٠ َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 03

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ، ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 10ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؼن.  أـوثىج ثِصيوٰض م٨ًَز ه

ٌثن ٔن ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض  ٌأٌٜ ِد٪ ٬ج

ٌثٖضٽٌپ ٌلٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ ٍثيض  ٌثخ٢ خني موًًٌصٍ مندً ، ؼنٍح ثټ٩ ٌثِصيوٯ خ٭جًر ؼرس نمٽز ثټ

ًثٍؿ مج أهَ إٗض شومريو. ٌ 

ٌمن١ٵز منوخز ٍض موًًٌز  ًثس ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټفمجٴٍ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌ ، خجٴم ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٠مٌز خموً  ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث.، ًز مؽٌَٔ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثٖضيجىً ٍض  و ثٖض ٌثؼن شجخ٩ز ْـض ٌخني ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خ٭جًر م٨ًَز ه

ٍث٠نني.، موًًٌز ِفجً ٌثؼن ٌإټفجٳ لّجبٌ ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖض ٌنٱٍٳ ثټو  مج أهَ إٗض شومري ثٖض٨ًَز 

ٍث٠ن خنريثن ـٌُ ٌثهي ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً. ٌأٸو ثٖضٙوً ثِصٕيجه م ٍهي ٍض  ٌه ثټ٩ّ  ثټفو

ٍٿ ـٱجً مٌجو خمن١ٵز ثٖضيجىً ٍض موًًٌز ِفجً مج أهَ إٗض  ٌثن ٴو ثِصيوٯ ٘دجؿ ثټٌ ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٸجنض خؽجندً. ٌج  شومريو ٌِ

   



 

 

193 

ـدوان1027العـيوميات 
 أصبع غاصات ع٢ً ذضٜب ايكضاَٝؿ مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/شتجمرب/70]

ٍهي ٌثن ثټ٩ّ ٌثمٌٖ خمفج٥ٰز مأًح. ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ  ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ٍث٠نني خجٖضوًًٌز  َث٧ً ثٖض ًثس ثِصيوٰض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًثً ٌٰيج.  ٌلٽٱض أرضث

ٍث ٴٙٱجً مو٩ٌٰجً ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًًٌز ٌثن ٔن َٴز ثټ٩و ٌش  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 08

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/شتجمرب/70]

ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ٱُضً ثِصٕيو إظٌ ٴيًٱز أ٠ٽٵيج م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍثهٿ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ. ًث٧ خموًًٌز ٘رب ثٖض َټً ثټي َټيم ٍض ٴًٌز ثټٹًٌٱز ٨  ٨٘ض من

ٍخجن ٍض موًًٌز ٘جټز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ِٵٍٟ ٴيًٱ ٍثً ثٖضمدَ ثِضيل خجټف ٍث٠ن ؼ ز ىجٌن ٨٘ض ٰنجء منَٻ م

ٌٴ٧ٍ أرضثً مجهًز  .خص٩َ أهس إٗض 

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز خجٴم إـوثىج  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠ن َثن خموًًٌز مندً ٍض، ثِصيوٰض منَٻ م ٌثهي ؼٌ ٍث٠ن ٍض   مفج٥ٰز ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ م

 ٩٘ور.

ٌمن١ٵز ًٔجـز خموًًٌز ٸصجٯ ٍثيض  ّذ ثٖضٙوً ٔن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٬جًشني ٨٘ض ؼدجٻ ثټ٩ ٌٰمج ، ـٌ

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ًشني. ٌثن خ٭ج ٌثن ٍض موًًٌز نيم خٙن٩جء من١ٵز خ  ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز ٍض ٨ّري ٌ ظُضط ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثټ٩ّ ٌخ ًثس ٨٘ض موًنز ثټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِض ٬ج

ٌثن. ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م  ٬ج

  

 أصبع غاصات ع٢ً ذح١

 شتأ : -[ حجة 7102/شتجمرب/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ًخ٪ ٬ج ٍٿ ٔن أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

ٍٸجټز ثْضن ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ دجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌخ٧ٍ خموًًٌز ٨دْ. ٌثټ  من١ٵصٍ خنٍ ـّن 

ًثس من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ. ٌثن ٴو ثِصيوٯ خعُضط ٬ج  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ٚققف فاصٚخٞ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 05

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/70]

ٍهي ث ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و َث٧ً ، ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور 16ْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌٰمج ش٩ٌٜض م

ٍهي. ٍث٠نني خموًًٌز خجٴم ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ  ثٖض

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  15ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض مف٢ٌ موًنز ٩٘ور.، خجٴم ًخ٪ ٬ج ن أ ٌٔ 
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ـدوان1027العـيوميات 
 َ ٍهي خأٸعٌ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م ٍث٠نني ٍض من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٩ِ ث٧ً ثٖض

 ٘جًٌلج. 54من 

 

 عت غاصات ع٢ً ذح١

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/72]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج ثټ٩و

ٌٰؾ ـٌٛ.  من١ٵصٍ ثٖضًَٳ 

  

 ايعزٚإ ٜغتٗزف عٝاص٠ َٛاطٔ مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/شتجمرب/72]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ٍث٠ن خموًًٌز رص ٍٿ ٌِجًر م ٍهي ثْضمًٌٹٍ خ٭جًر ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ إِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 مأًح.

ٍٸجټز ثْضندج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٍث٠ن ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ ٌِجًر ثٖض ء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٨يل ٨دوهللا ِؽُضن خمن١ٵز ثټ٬َن مج أهَ إٗض إـرتثٴيج.

ٌثء ٴٙٲ مو٩ٍٰ من ٴدپ  ٌثؿ ٔضرضثً ؼ ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ش٩ٌٛ منجٍٻ 

ٌثن. ٌشَٴز ثټ٩و  م

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري 04

 شتأ : -صعدة [ 7102/شتجمرب/72]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٨ٌّري. 12ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز  13ٌأٌٜ

٨ٍز خ٩ّري. ٌخ ٌموًنز ثټ  خموًًٌز خجٴم خ٩ٙور 

ن ثټ١ريثن ٬جًشني ٨٘ض من١ ًثٍؿ خنريثن ، ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌٌٔ ٍث٠نجً من أخنجء موًًٌز  ٌٰمج ثٌ٘ذ م

ٍهي ٍض من١ٵز ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً. ٌه ثټ٩ّ  ـٌُ ثټفو

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٔوث ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

 

 اعتٗزاف ذلافظيت اجلٛف َٚاصب

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/شتجمرب/72]

ق ًشني  أٌٜ ٌثن ٔن ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثټ٩ٕٲ ٌثء ٌ ثټمنؽٌ ٍض موًًٌز لذ   .٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح ٌ معٽيج ٨٘ض من١ٵصٍ ثټصدز ثټفم

ٍث٠ن ٨يل ٨دوهللا ثـمو ِؽُضن خمن١ٵز ثټ٬َن ٍض موًًٌز  ٌىٸٌ أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ ٌِجًر ثٖض

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح  .رص
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ احلايٞ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز ثټفجيل خمفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نجن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و أٌ٘ذ م

 ثټفوًور.

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٍټز ٌأٌٜ ٍثً ؼ ٔن ٬جًر ؼ

ٍث٠نني ثظنني إ٘جخصيمج خجټ٭ز  .ثْضٴ٨ٌٍ خموًًٌز ثټفجيل مج أهَ إٗض إ٘جخز م

 

 عبع غاصات ع٢ً َظاصع ٚعٛم يف ذح١

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٌثء أ ٍٿ ؼ ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ظمجنٌز م ثِصٕيو 

 پ ثٖضري خمفج٥ٰز ـؽز.ٍِٳ ٍض موًًٌز خٹٌ

ًشٹذ مؽًَر ؼوًور  ٌثن ث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني  ًثس مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ظمجنٌز م ًخ٪ ٬ج خجِصيوثًٰ ٍِٳ ل٥ج٣ خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري خأ

ٌټٌز.  ٍض ـٌٙٽز أ

ًثس م ٌثن خعُضط ٬ج  َث٧ً ثټؽٌ ٍض موًًٌز ٨دْ.ٸمج ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 

 وجنرانغاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠  05

 شتأ : -[ صعدة 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن. 16ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

 ً ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ َټني رشٳ ٌأٌٜ شني من

 موًنز خجٴم ٌٍض من١ٵز آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم.

ٌثن ٔن  ٌمن١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز  14ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثن  ٍٴ٪ ثٖضمٌٌٳ خنؽ ًثس ٨٘ض م ٬ج

ًر ٴدجټز منٱي ٨ٽذ.، ٸصجٯ خ٩ٙور  ٸمج ٔن ٬ج

ٌثن خ٭جًشني موًِز ٍض من١ٵز خنٍ م٩ني مج أهَ إٗض شومريى ٍث٠ن.ٌثِصيوٯ ثټ٩و  ج ٌإ٘جخز م

ٌثن ٔن ٬جًر ظجټعز ٨٘ض من١ٵز ثټنٝري خجٖضوًًٌز نٱّيج.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 عبع غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/70]

َث٧ً ثټؽٌ  ًثس ٨٘ض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 موًًٌز ٨دْ خفؽز.ٍض 

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٭ٌپ  ٌثن ثټ٩ّ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن.، ثٖض١مز  أمج ٍض ٨م

ٌثن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ٌ  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  14ـٌ ٬ج

ٌثن.مصٱٌٴز ٍض ن  ؽ
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 ثالث غاصت ع٢ً باجٌ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/شتجمرب/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.موًًٌز خجؼپ لٽٱض ثرضثً خممص  ٽٹجس ثٖض

  

 إعتؾٗار إَضأ٠ بضفاص َضتظق١ ايعزٚإ يف اجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/شتجمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٿ خٌ٘جٗ م ٌأر مصأظٌر خؽٌٌؿ أٌ٘دض خيج ثټٌ إِصٕيوس إم

 خموًًٌز ثٖضصٍن خجټؽٍٯ.

ٍث٠نز إِصٕي ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل ټ ٌثؿ إٌ٘دض خيج إظٌ ٌأٌٜ وس مصأظٌر خؽ

ٌثن ٍض م٨ًَز خموًًٌز ثٖضصٍن. ٌشَٴز ثټ٩و  إِصيوثٰيج من ٴدپ ٴنج٘ز م

ٌثْض٠ٱجٻ ٍض ٤پ ٘مض هٌيل ممَي  ٌشَٴصً ٍض إِصيوثٯ ثټنّجء  ٌم ٌثن  ٌثً ثټ٩و ٌنوه ثٖضٙوً خئِصم

 ٌم٩ٌذ.

 

 عت غاصات ع٢ً املظصم عح١

 شتأ: -[ حجة 7102/شتجمرب/70]

ٌثن  ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثټ٩ّ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ثٖضًَٳ ظُضط منيج ثِصيوٰض ٸربي ه٨رش.

  

 دلظص٠ يف غاصات ايعزٚإ ع٢ً عُاٍ َؾضٚع َٝاٙ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/70]

ًشٱ ٍٿ إٗض ظمجنٌز ث ٴٍٻ خمفج٥ٰز ٩٘ور ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض من١ٵز ثٍْض ٌثن ثټ٩ّ ٩ض ـٌٙٽز مؽًَر ثټ٩و

 ٔيوثء.

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ـٌٙٽز ٔيوثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًخ٩ز ؼٌـى. ٌأ ًشٱ٩ض إٗض ظمجنٌز ٔيوثء  ٴٍٻ ث  ټ٩مجٻ مرش٧ٌ ثٖضٌجو خمن١ٵز ثٍْض

ٍث٠ن ٍض من١ٵز خنٍ ٌٸج ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض منَٻ م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٴو ٔن ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و

َټيم خجټٹجمپ. ٌشومري من ٌأر  ٌأم ًثٍؿ أهس إٗض ثِصٕيجه ٠ٱپ ٌإ٘جخز ًؼٽني   ٌ٘جؿ خموًًٌز 

ًثس ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ ثټؽٍٯ   و ثټدٵ٪ أ٘جخض ثـوىج ٌِجًر م٠ٍن مج أهَ إٗض ثِصٕيجه -ٸمج ٔن شّ٪ ٬ج

 ٌإ٘جخز ثظنني خؽٌٌؿ.

 

 غاصتإ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و
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ًشني ٨٘ض موً ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًٌز ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض ًث٨ٌز  ًثيض ثټَ  نيم لٽٱض أرضثً خجْض

  

 اعتٗزاف َاصب ٚؽب٠ٛ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/شتجمرب/70]

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 .خمفج٥ٰز مأًح

ٍر.ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ـٌو خن ٨ٵٌپ ٍض موًًٌز ٨ّ  ٌُضن ٍض ٔد

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/شتجمرب/01]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌخٌ ٌثن إِصيوٯ منج٠ٶ ثټ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٩ز ٌأٌٜ

ٌثؿ  .ٌثټ٬َن خموًًٌز رص

ًث  ٍث٠نني ممٽٱز أرضث َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 ٌٰيج.

  

 غاص٠ تغتٗزف َٓظٍ مبزٜض١ٜ باقِ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/شتجمرب/01]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ثټٌ ٍث٠نني ٍض أٌ٘ذ م ٨٘ض منَٻ أـو ثٖض

 .موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز /ِدأ/ أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌشومري ثٖضنَٻ ٍث٠ن  ٌهًز مج أهَ إٗض إ٘جخز م ٍث٠ن ٍض من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم ثټفو  .منَٻ م

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ٔن لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ و

ٌثټمج٘ز ٍث٠نني ثټ٩جمز  ًثً خجټ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض  .من موًًٌز خجٴم لٽٱض ثرضث

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 30

 شتأ: -[ صنعاء 7102/شتجمرب/01]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ث ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌمٌوي أٌٜ ِصيوٯ موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن ، ٬جًر 36خمفج٥ٰز ـؽز خـ  ن ٬جًشني ٨٘ض م١جً ثټفوًور ثټوٌيل  ٌٔ

ٍر  .خمفج٥ٰز ٔد

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌٰمج ٴٙٲ ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټفعرير ٍض ٠24ريثن ثْضخجش ي خأٸعٌ من  ٌثء مٌوي٘جًٌلج ثټٌمٝز  مجٻ ٘ف َثن ٌٔ  . ؼٌ
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 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًشني ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج دأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ٍر خموًًٌز ِنفجن لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  من١ٵز ٜد

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري ٚجٝظإ 55

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ؼًٍز إِصيوٰض أمجٸن مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور  55ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٌّري َثن   .ٌؼٌ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ٌثن ٔن ٨رش ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌهًز  .مصٱٌٴز من موًًٌز خجٴم ثټفو

٨ٍز خ٩ّري ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ ٌثن ٔن ٨رش ٬ج ًشني ٨٘ض ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ً ٬ج ٌٰمج ٔن أًٝج

َثن  .ٌثهي ؼجًو خٵ١ج٧ ؼٌ

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/10]

ٌثؿ ٍض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص أٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌمعٽيج ٬ٌح ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج ٍض ش٩َ  .مفج٥ٰز مأًح 

ٍثٻ ثټّ ٌمن١ٵز ٠ ٌثن ٬جًشني ٔمجٻ ـٌو خن ِد٩جن  ن ٠ريثن ثټ٩و جهر خموًًٌز ٨ٌُّضن ٍض مفج٥ٰز ٌٔ

٨ٍز ٍض ٨ّري ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ ٨ٌرش ٬ج ٍر  َثن، ٔد ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ  .ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض 

ٽفز  ٌم٢ٕ خجِْض ٍٴ٪ م٩ٕپ  ٍثًًن م ٍهي ٴٙٲ خ٩وه من ثټٙ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثْضخجش ي ثټ٩ّ

َثن  .ثټٌٔجٔز ٴًٌز ٴمٌ خؽٌ

  

 غاص٠ ع٢ً َٓطك١ ايربح بتعظ

 شتأ: –[ ثعز 7102/أكجىةر/17]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز مٵدنز  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ش٩ّز م ثِصٕيو 

 خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍثصثټربؿ خموًًٌز مٵدنز مج أهَ إٗض ثِ ًخ٩ز آلًٌن.ٕيجه لمّز م  ٠نني ٌإ٘جخز أ

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ بين َطض

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/17]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًش ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ني ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  ٌشرضً منجٍٻ ثٖض ٍث٠ن   ٌثهي خٵُضن مج أهَ إٗض ؼٌؿ م
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 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ فعز٠ ٚعغري 07

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/17]

ٍٿ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور  18ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٨ٌّري.

ٍٸجټز ثْضندجء  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم  11ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس لٽٱض  ٌثټٵيٌ.. َضٰصج إٗض ثټ٭ج ٌثټفمجٴٍ  ٌثټرسر  ٍث٠نني ٍض آٻ م٭ٌٿ  ًثس ثٖض ٌج ثِصيوٰض منجٍٻ ٌِ

 ٜفجًج.

َثټز خجټ٥جىٌ ًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضن ٌثن ٔن ٬ج ًثس ٨٘ض ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٸمج ٔن لمْ ٬ج

٨ٍز ٌخ  خ٩ّري. ثټ

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احلافظات 20

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/17]

ٌثن ثِصيوٯ خـ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر موًًٌصٍ  51أٌٜ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز جخٌ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.، ـٌٛ  ٍثٳ ٌ٘ ٌثهي ٔ ًثس ٨٘ض  ن لمْ ٬ج ٌٔ 

٨ٍز ٍض ٨ّري ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ٔن لمْ ٌخ ًثس ٨٘ض ثټ ٍهي ، ٬ج ٌٰمج ٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټ٩ّ

َثن خـ  ٍٴ٪ ثټٌمٝز ٍض ؼٌ  ٘جًٌك. 12م

  

 ْفٛم أبكاص ٚأضضاص نبري٠ إثض غاص٠ ع٢ً َظصع١ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/أكجىةر/10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ٍث٠نني ثټٌ ثَضمًٌٹٍ ٖض٨ًَز نٱٵض ٨وهث من ثْضخٵجً ثټصجخ٩ز ټٽم

 خموًًٌز ثٖضٙٽٍح خجټؽٍٯ.

ٍهي إِصيوٯ خ٭جًر ؼًٍز م٨ًَز  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً مفيل ټ

ًث ٸدرير خجٖض٨ًَز. ٌأرضث ٍث٠ن خموًًٌز ثٖضٙٽٍح مج أِٱٌ ٨ن نٱٍٳ ٨وهث من ثْضخٵجً   شجخ٩ز ٖض

  

 عبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أكجىةر/10]

ٍث٠نني  ًثس ثٖض ٌج ًثس إِصيوٰض ثټ١ٌٳ ثټ٩جمز ٌِ ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس إِصيوٰض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ًثس ثٖض ٌج ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٔوثمنجٍٻ ٌِ  . خموًًٌز خجٴم 

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض  ٌثن ٔن أًٝج ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ مٵن٪ خموًًٌز مندً،  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن خموًًٌز ـٌوثن  .ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ أِٱپ ؼدپ م
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 ٚجٝظإ وجنرانغاص٠ ع٢ً ذح١  54

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/10]

ٍٸجټ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ  12ز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أٌٜ

ٍه خموًًٌز ٨دْ خمفج٥ٰز ـؽز ٌٴ ن ٬جًر ٨٘ض مف١ز  ٌمٌوي ٌٔ ًثس مصٱٌٴز ، ـٌٛ  ٸمج ٔن ٨رش ٬ج

َثن. ٌه ٍض ؼٌ ٌثهي ؼجًر ٌؼدپ ثټو ًشني ٨٘ض  ٬ٌج ٌثن   ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ

  

 َٛاطٓا يف دلظص٠ جزٜز٠ بقعز٠ 05اعتؾٗار 

 شتأ : -[ صعدة 7102أكجىةر//10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  15ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض مؽًَر ؼوًور ټ١ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ثټٌ ٍث٠نج خٌنيم نّجء  م

 خموًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍث٠ن  ٌثن ثِصيوٯ منَٻ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌشومري ثٖضنَٻ. 15يجه مج أهَ ثِصٕ، خموًًٌز خجٴم ٌټٌز  ٌأ٠ٱجٻ ٍض ـٌٙٽز أ  خٌنيم نّجء 

ٍث٠نني  ٌثن خ٭جًر م٨ًَز ٍض آٻ ثټَمجؿ خموًًٌز خجٴم مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ٸمج ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 أظنني.

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ذٝػ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ًر ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ـٌْ.

  

 ققف َزفعٞ ع٢ً َٓاطٍ َٚظاصع املٛاطٓني مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أكجىةر/10]

ٍث٠نني خمن١ٵز آٻ ـؽُضن خم َث٧ً ثٖض ٌم ٌثؿ خمأًح ټٵٙٲ مو٩ٍٰ من مٽٌٌٕج ش٩ٌٜض منجٍٻ  وًًٌز رص

ٌشَٴز.  ثٖض

ٌثن لٽٲ  ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ ثټيّصريي ٖض ٌأٸو مٙوً مفيل ټ

َث٧ً. ٌثٖض ًث ٸدرير خجٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز   أرضث

ٌثؿ. ٌثن ٴو ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

  

 َٝزٟغاص٠ تغتٗزف َٓظٍ َٛاطٔ يف 

 شتأ: -[ حجة 7102/أكجىةر/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز ثټؽ٩ور  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ًخ٩ز م ٌأٌ٘ذ أ ثِصٕيو 

 خموًًٌز مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټ ٍث٠نني ٌإ٘جخز ألٌ.م  ؽ٩ور خموًًٌز مٌوي مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظُضظز م
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 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املدا بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أكجىةر/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 من١ٵز ًمصپ خجٖضمج.

 

 غاص٠ ع٢ً ذح١ ٚجٝظإ 54

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ َثن. 52ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز ٌؼٌ

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٌأٌٜ ٬جًر  15ثټ٩ّ

َثن ٌثټفعرير خؽٌ ًثس. ٨ٌ14جهٌ ثِصيوثٰيمج ح ، ٨٘ض ـٌٛ خفؽز   ٬ج

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـريثن ٌثن ظُضط ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني.، ٌٔ  لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

ٍهي  ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي.ٔمجٻ   ٘ف

  

 مخػ غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/10]

ٌممصٽٹجشيم  ٍث٠نني  ًثشً مّصيوٰج ثٖض ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌمو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.، خموًًٌز خجٴم  ٌٰمج إِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍٸجټز ث ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض آٻ م٭ٌٿ ٌأٌٜ ْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌآٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم. ٌر  ٌجًشني ٍض من١ٵصٍ ثټؽي ًثس م٨ًَز ٌِ  ٌثِصيوٯ خعُضط ٬ج

ٍث٠ن ٍض من١ٵز آٻ ٨ُّضن خموًًٌز خجٴم  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض م٨ًَز م

ق ثٖضٙوً أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خمو ٍهي.ٌأٌٜ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ًثٍؿ ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ   ًًٌصٍ مندً ٌ

ٌهًز مج أهَ إٗض  ٍهر ٍض موًًٌز خجٴم ثټفو ٍث٠ن خمن١ٵز ثټّ ٌثن خ٭جًر ٌِجًر م ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټوىج ٌإ٘جخز ظُضظز أ٠ٱجٻ آلًٌن ًٌؼپ.  إِصٕيجه ٠ٱٽز ٌ

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عبػ عح١ 00

 شتأ: -[ حجة 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ ٔن ٠ريث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 11ن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټؽٌ. َث٧ً ثٖض ًثس ثِصيوٰض م  موًًٌز ٨دْ منيج ِض ٬ج

ٲ ثخن  ًثس مّصٍ٘ ٌثن خعُضط ٬ج ٌأندجء ٨ن ِٵٍٟ ٜفجًج.ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و  ٌِنجء خموًًٌز ـٌٛ 
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 عت١ ؽٗزا٤ بػاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َٓب٘ يف فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أكجىةر/10]

ٌه  ٌنريثن ـٌُ ثټفو ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ خ٭ج ٍث٠نني ثټٌ ثِصٕيو ِصز م

ٍهي خموًًٌز مندً خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ثټ٩ّ

ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰ ٍث٠ن ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ ٌِجًر م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ز ټ

ٍث٠نني خٌنيم ٠ٱپ.  ٍض من١ٵز آٻ مٵن٪ خموًًٌز مندً مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

ٍهي ٍض من١ٵز ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً. ٌه ثټ٩ّ ٍث٠نني خنريثن ـٌُ ثټفو  ٌأٸو ثٖضٙوً إِصٕيجه ظُضظز م

ٍٻ ٌٰٳ ثٔضنٵجى إٗض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن  ٍهي ـجٻ هٌن ٌ٘ ٌثً ثټٵٙٲ ثټ٩ّ ٌثِصم ٌثن  ثټ٩و

 مرسؿ ثټؽًٌمز ٍض من١ٵز آٻ مٵن٪.

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ايػٌٝ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٥ز ټ

 ثټّجٴٌز خموًًٌز ثټ٭ٌپ.

ٌثيش مج أِٱٌ ٨ن  ٍهًز إنٱؽٌس ٍض شؽم٪ ټٓض٠ٱجٻ خموًًٌز خٌٟ ثٖض ق مٙوً مفيل أن ٴندٽز ٨نٵ ٸمج أٌٜ

 إ٘جخز إظنني خؽٌٌؿ ل١رير نٵُض ٨٘ض إظٌىج ټٽمّصٕٱى.

ٍهًز ٍهي ٍض إِصٕيجه ٌإ٘جخز ٨وه من  ٌشّددض ثټٵنجخپ ثټ٩نٵ ٌثن ثټ٩ّ ثټصٍ ًٽٵٍ خيج ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني خجٖضفج٥ٰز لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز.  ثٖض

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 35

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/10]

ًشني ٨٘ض ؼدپ ًجٿ ٍض نيم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ  أٌٜ

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج  11ٌٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٬ٌجًر خ١جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض ؼدپ ثټٕدٹز ٍض موًًٌز م٧ٍٍ.

ٍهي ٔن أٸعٌ من  ٌثن ثټ٩ّ ٌثِ٪ ټٽؽٌٖ  12ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر لُضٻ ٍـٲ 

ٍٴ٪ ثټ ٍهي ٨٘ض م ٌثنثټ٩ّ ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز خنؽ ًشني ؼنٍح م ٌثِصيوٯ خ٭ج ٬جًر ٨٘ض  11ٸمج ٔن ، رشٰز 

ٌثټع٩دجن خ٩ّري. ٨ٍز  ٌخ  موًنز ثټ

  

 قٓابٌ عٓكٛر١ٜ ع٢ً فعز٠ 01غاصتني ًٜٚكٞ 

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/12]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج من١ٵصٍ ثټفٙجمز ٌأٌٜ أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌهًز.  ٌثټ٥جىٌ خجٖضوًًٌز ثټفو
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ٍث٠نني خموًًٌز  14ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي أټٵى أٸعٌ من  َث٧ً ثٖض ٍهًز ٨٘ض م ٴنجخپ ٨نٵ

 خجٴم.

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً ذح١ ٚجٝظإ  56

 شتأ : -حجة  [7102/أكجىةر/12]

ٍٿ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز  51ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن. ٌنؽ َثن   ٌؼٌ

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ  12ٌأٌٜ

َثن. ٌثټٌمٝز ٍض ؼٌ  ٍض ـؽز ٌ ثټفعرير 

ًثس من١ٵز م٩ٌٕ خموًًٌز مّصدج.ٸمج ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ ًخ٪ ٬ج ٌثن خأ  ٩و

ٌثن. ًثس ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ ٌثن ٔن ظمجنٍ ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ؽٗزا٤ ٚجضذ٢ بػاص٠ يطريإ ايعزٚإ اعتٗزفت َٓظال يف املدا بتعظ

 [ ثعزـ شتأ:7102/أكجىةر/12]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض منَٻ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندج ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌأ٠ٱجٻ 15خموًًٌز ثٖضمج مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز  ٍث٠نجً خٌنيم نّجء   .م

 

 ثالث غاصات ع٢ً اجلٛف ٚؽب٠ٛ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/12]

ق مٙوً ٨ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖض١مز أٌٜ ٹٌي ټ

ٍر ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ىؽٌ ٸفُضن ٍض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد  .خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ 

 

 غاص٠ ع٢ً عح١ 06

 شتأ: -[ حجة 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ز مّصدأ خمفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 م٩ٌٕ خموًًٌز مّصدأ.

ٌثن  ن ثټ٩و ٌمٌوي لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز. 12ٌٔ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌش ٍٿ شؽم٩جس ٖض ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٸمج ثِصيوٰض مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ٌثن ثټ٩ّ َٴز ثټ٩و

ٌثء مٌوي.  ٔمجٻ ٘ف
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 عؾض غاصات ع٢ً َأصب ٚاجلٛف

 شتأ:ـ -[ مأرب 7102/أكجىةر/10]

ٌثټؽٍٯ. ًثس ٨٘ض مفج٥ٰصٍ مأًح  ٍٿ ٨رش ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض مو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌثؿ ٌأٌٜ ًًٌز رص

ٌٴًٍفٖ خموًًٌز  ًثس منج٠ٶ ثټؽدپ  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح ٌلمْ ٬ج ٌظُضط ٬ج خمفج٥ٰز مأًح 

 ثټ٭ٌپ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

 

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري 02

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ ظُضظز ٨رشر ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌٴ١ج٧ ٨ّري.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ً خٽٌ٭ز ، ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث ًث ٌهًز لٽٱض أرضث ًثٍؿ ثټفو ٌمعٽيج ٨٘ض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز 

ٍث٠نني  .خممصٽٹجس ثٖض

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ًثس ، ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌ لمْ ٬ج

٨ٍز ٍض ٨ّري ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ثٖضن١ٵز ٌخ  .٨٘ض موًنز ثټ

ٍهي ثِصيوٯ  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌثټ١ٌٳ ثټ٩جمز ٍث٠نني   .منجٍٻ ثٖض

 

 إفاب١ اَضأ٠ يف غاص٠ ع٢ً بين َطض مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/10]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز خنٍ م١ٌ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأر خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و أٌ٘دض ثم

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌأر خؽٌٌؿ خٽٌ٭زثټفٽٌٽز خجٖضوًًٌز أِٱٌس ٨ن إ٘  جخز ثم

  

 ققف جٟٛ ٚفاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أكجىةر/10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٌؼٍي ټصفجټٲ ثټ٩و ٌأٌ٘ذ أٸعٌ من ٨رشر م ثِصٕيو 

ٍثٳ ثټ٩جمز خموًًٌز ٔوث خمفج٥ٰز ٩٘ور.، ثْضمًٌٹٍ ٌثِْض ٍث٠نني   إِصيوٰض منجٍٻ ثٖض

ٍٸجټز ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز ثٖضٕجٯ  ٌأٌٜ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌټٌز.، خموًًٌز ٔوث ٍث٠نني ٌإ٘جخز آلًٌن ٸفٌٙٽز أ  مج أهَ إٗض إِصٕيجه أٸعٌ من لمّز م

١ز مج أهَ إٗض  ٌثٖضصٍِ ٽفز ثټعٵٌٽز  ٍهي خجِْض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثٖضٕنٶ ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٩ِ

ًخ ٍث٠ن ٌإ٘جخز أ ٌشز.إِصٕيجه م  ٩ز آلًٌن خؽٌٌؿ مصٱج
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٬ٌجًر ٨٘ض  ٍث٠نني خمن١ٵز آٻ م٭ٌٿ ٍض خجٴم  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منجٍٻ م ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٴٌ خموًًٌز  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖض ٌظُضط ٬ج ٬ٌجًشني ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ٔوث  من١ٵز ٸيُضن خموًًٌز ٩٘ور 

ص١ُض٧ مني ث ٌثَِض ٌخٍ   .ټٙدجؿِفجً ٍض ٤پ شفٽٌٶ ټٽ١ريثن ثټف

ٌثهي ثټٌٴٍ  ٍث٠نني ٍض  ٍهي أ٠ٽٵض ثټنريثن ٨٘ض ثٖض ٌه ثټ٩ّ ٍثس ـٌُ ثټفو ق مٙوً أمنٍ أن ٴ ٌأٌٜ

ٌميجؼٌ أًٌٰٵٍ.، خموًًٌز مندً ٍث٠نني ثظنني   مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

ٌشومري ممصٽٹجشيم  ًثٌٜيم  ٍث٠نني ٍض أ ٍهي ٍض إِصيوثٯ ثٖض ٌه ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض إم٩جن ـٌُ ثټفو

ٽفز ثټ ٍمٍخجِْض ٌثټؽٌـى.، ٌٔجٔز خٕٹپ ً  ممٽٱجً أ٨وثه ٸدرير من ثټٕيوثء 

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 04

 شتأ : -[ ميدي 7102/أكجىةر/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٿ شؽم٩جس ٖض ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثټٌ إِصيوٯ أخ١جٻ ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي.  ٘ف

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثټٽؽجن إِصيوٰض شؽم٩جس ٌأٌٜ مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي ٌثن ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټ٩و  مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.، ٖض

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌوي  12ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.

  

 اعتؾٗار ٚإفاب١ أصبع١ َٛاطٓني بكقف َزفعٞ ععٛرٟ ع٢ً فعز٠

 شتأ: –[ صعدة 7102/أكجىةر/01]

ٍٿ منج٠ٶ ٍض موًًٌز ٔوث  ٍهي ثِصيوٯ ثټٌ ٍث٠نني خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٩ِ ًخ٩ز م ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠ن  ثِصٕيو م

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍهي أهَ إٗض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ ثټ٩ّ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن.  ثِصٕيجه م

  

 ع٢ً ذضض َٚٝزٟغاص٠  03

 شتأ : -[ حجه 7102/أكجىةر/01]

ٍهي  ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٍٿ شؽم٩جس ٖض ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثټٌ ٌثٖضو٩ٌٰز ټٽؽٌٖ  ٍر ثټٙجًٌلٌز  ثِصيوٰض ثټٵ

 ٍض مٌوي.

ٌثٖضو٩ٌٰز هٸض خٙٽٌز من  ٍر ثټٙجًٌلٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌٴيثبٲ ث ج  ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ ٌثء مٌوي٘ ٍهي ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ مفٵٵز ، ٖضو٩ٌٰز شؽم٩جس ٖض

ٍٰيم.  إ٘جخجس مدجرشر ٍض ٘ٱ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌوي لُضٻ  10ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.
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 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 00

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/أكجىةر/01]

ق م ٌخجن أٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ ؼ ٙوً ٨ّٹٌي ټ

 ٍض من١ٵز ـًََ خٙن٩جء.

ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټَىجًي ٔمجٻ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز   ٌأٌٜ

ًثس ، ٌمعٽيج ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ش٩َ ٌثنٸمج ٔن لمْ ٬ج  .٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ

 

 غاص٠ تغتٗزف ايبزٚ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف7102/أكجىةر/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض ممٌم ټٽدوٌ خموًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ثِصٕيو ظُضظز م

ٌثټ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.  لذ 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إِصٕيجه إ ٍث٠ن ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأر ٠ٌٱٽني من أرسر ثٖض م

ٌثټ٩ٕٲ. ٌثن إِصيوٰض لٌجميم خموًًٌز لذ  ًر ټ١ريثن ثټ٩و  ٘جټق موىٖ ثټؽ٩ٌوي خ٭ج

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  08

 شتأ: -[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن. 19ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ ٌم  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور 

 ٌ ق مٙوً ٨ّٹ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منَٻ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثن ټ ي خنؽ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ. ٍث٠ن ٍض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور   م

ٍث٠نني ٍض من١ٵز آٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً خ٩ٙور إٗض ٴٙٲ مو٩ٍٰ  َث٧ً ثٖض ٌم ٌأٸو ثٖضٙوً ش٩ٌٛ منجٍٻ 

ٍهي. ٩ِ 

ٌثن ٔن ٌأٔجً إٗض أن ٠ري  ٌثن خ٩و ٰٕپ شٵوٿ ثټؽٌٖ  16ثن ثټ٩و ٍٴ٪ ثټرشٰز ثټ٩ّٹٌي خنؽ ٬جًر ٨٘ض م

ٌشَٴصً ټٽمٌر ثټعجټعز لُضٻ ثٴپ من أِد٧ٍ. ٌم ٍهي   ثټ٩ّ

 

 مثإ غاصات ع٢ً ذضف عفٝإ بعُضإ

 شتأ : -[ عمران 7102/أكجىةر/00]

ٌثن. ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٨م ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٌ  ٌثن ثِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ أٌٜ

ٍث٠نني. ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً  ًثً خم  موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن لٽٱض أرضث

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ ٚؽب٠ٛ 03

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 10ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٍر. ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټّجٳ خموًًٌز ٨ٌُّضن خٕد ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٴو ٔن ِض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و
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 ١ٜغاص٠ ع٢ً عزر َٔ ذلافظات اجلُٗٛص 22

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.  ـٌٛ 

ٌثن. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض ؼًٌَر ٸم ٌثن ثټ٩ّ  ٌٍض مفج٥ٰز ثټفوًور ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر  ًثس من١ٵز ثټّجٳ ، ٨٘ض موًًٌز نيمٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثِصيوٯ خّض ٬ج

ٍر ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خوخور خمفج٥ٰز مأًح.، خموًًٌز ٨ٌُّضن ٍض مفج٥ٰز ٔد ٌٔ 

ٌثن ٔن  ٌثن. 16ٌخني ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ  ٬جًر ٨٘ض م

  

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ املدا بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أكجىةر/07]

 ٌ ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ثن ثټ٩ّ

ًشني ٔمجٻ ًمصپ  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 خموًًٌز ثٖضمج.

  

 ثالث غاصات يطريإ ايعزٚإ بِٓٗ

 شتأ: -[ مأرب 7102/أكجىةر/07]

ٍث٠نني خٌن ًخ٩ز م ٌثن إِصٕيو أ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ خعُضط ٬ج ٌأٌ٘ذ لمّز آلًٌن ثټٌ ٌأر  ٌثم يم ٠ٱپ 

ٌم٩ّٱني خٵًٌز مًٍّر ٍض نيم. ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض منَٻ   ثټ٩ّ

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌه إِصيوثٯ ثٖض٩ّٱني خ ٍث٠ن خٵًٌز مًٍّر ظم ٨ج ٍث٠نني م ًخ٩ز م ٭جًشني أِٱٌس ٨ن ثِصٕيجه أ

 ٌإ٘جخز لمّز ألًٌن.

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضوٍٰن خموًًٌز نيم. ٍهي ثْضمًٌٹٍ لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ 

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ عح١ 05

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/07]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌ  15ٔن ٠ريثن ثټ٩و  .ٴز خمفج٥ٰز ـؽز٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي 11ثټ١٩ن خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري ٌ   .٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثء  ٌثن ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

 .مٌوي
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 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/07]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ِنفجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍر خجٖضوًًٌز لٽٱض ٍټيم. ٜد ٌمنج ٍث٠نني   أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/07]

ٌثؿ  ًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍثء ثټ٩جرش خموًًٌز خجؼپ ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور، خمفج٥ٰز مأًح  .٬ٌجًر ٨٘ض ثټٽ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټ١٩ن خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري خمفج٥ٰز ـؽز ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٸمج ، ٌأٌٜ

ٌثن. ٌثټرشٰز ٍض نؽ ٌثټّوًْ  ٍثٴ٪ ثټ١ٽ٩ز  ًثس ٨٘ض م  ٔن ظمجنٍ ٬ج

  

 مثإ غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ِْٗ ٚعٓرإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ نفجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ نيم ٌِ  ظمجن ٬ج

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   من١ٵصٍ ثٖضوٍٰن ٌؼدپ ثټٵٌن خموًًٌز نيم ممٽٱج أرضثً خٽٌ٭ز خممصٽٹجس ثٖض

 ٌ ٌخجن خّنفجن مج أهَ إٗض شرضً ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض من١ٵز ؼ ًخ٪ ٬ج ثن ٔن أ

ٍث٠نني.  منجٍٻ ثٖض

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ عح١ 24

 شتأ: -[ حجة 7102/أكجىةر/00]

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً مفيل ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  32دأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٌأٌٜ

 ٌمٌوي.

ٌٴض ِجخٶ ٨٘ض من١ٵز م٩ٌٕ خموًًٌز مّصدأ. ٌثن ٴو ٔن ٬جًر ٍض   ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ باجٌ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/أكجىةر/00]

ًثس ٨٘ض مف ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ج٥ٰز ثټفوًور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 موًًٌز خجؼپ.
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 ٚجٝظإ وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري  06

 شتأ: -[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٨ٌّري ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفجٰ 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٥ز ٩٘ور 

َثن. ٌثن ٌؼٌ  ٌنؽ

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٌظُضط ٬ج  ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ 

ًثس ٨٘ض ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن أ ٌثن ثټ٩ّ ٌموًًٌز  ٌأٔجً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٨ٍز خ٩ّري  ٌخ موًنز ثټ

 خجٴم ٍض ٩٘ور. 

٬ٌجًر ٨٘ض ثټٱ٧ٌ خ٩ٙور ٌثن  ًثس ٨٘ض ثټرشٰز خنؽ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٸمج ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن. ٌثهي ؼجًر خؽٌ  ٔن ٬جًر ٨٘ض 

ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً  ٌمن١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٌهًز  ٌخٌز من موًًٌز مندً ثټفو ٌٰمج ش٩ٌٛ ثٖضنج٠ٶ ثټ٭

ٍهي.خ٩ٙور إ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٗض ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ  06

 شتأ: -[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ َثن. 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور ٌؼٌ

ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ

ٌثټّوثه خموًًٌز خجٴم ٌثٖضٙجـٲ  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ، منج٠ٶ ثټع٩دجن 

 خ٩ٙور.

َثن ٍه خؽٌ ٍٴ٪ ثټ٩م ٌم ٌه  ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټو ٌثن ٔن لمْ ٬ج ًخ٪ ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأ

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ ًثس ٨٘ض م  ٬ج

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 31

 [ صنعاء  ـ شتأ:7102ىةر//أكج00]

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  50أٌٜ

ٍثء ثټ٩جرش ٍض موًًٌز خجؼپ خمفج٥ٰز ثټفوًور، ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ًشني ٨٘ض ثټٽ  .٬ٌج

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖض١مز خمفجٰ ٌثن ثټ٩ّ ٥ز ثټؽٍٯ ٌ ٬جًر ٨٘ض ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 .من١ٵز ثٖضوٍٰن خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء

ٍٴ٪  ٌم ٌه  ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټو ٌثهي ؼجًو ٌ لمْ ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩ُجهي ٔن ٬جًر ٨٘ض 

َثن ٍه ٍض ؼٌ ٌثن، ثټ٩م ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز ٌ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م  .ٌ ٔن ِض ٬ج

  

 مخػ غاصات ع٢ً َٓاطل بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة7102/أكجىةر/00]

ًثس إِصيوٰض أمجٸن مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵ، ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ  ز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ.٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ 
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ٍهي  ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً ثټفو

َث٨ًيم ٌم ٍث٠نني   .ثِصيوٰض ممصٽٹجس ثٖض

  

 طريإ ايعزٚإ ٜكقف تعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/أكجىةر/00]

ٌثن ثټ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن لمْ أٌٜ ٩ّ

ًثس من ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض ٔمجٻ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج ٍض ش٩َ. ًثس منيج ظُضط ٬ج  ٬ج

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 02

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٿ شؽم٩جس ٖض ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثټٌ ثِصيوٯ أخ١جٻ ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي.  ٘ف

ق  َٴز ٌأٌٜ ٌش ً ثِصيوٯ شؽم٩جس ٖض ً مو٩ٌٰج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴٙٱج مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثء مٌوي ٌثن ٔمجٻ ٘ف  مفٵٵجً إ٘جخجس مدجرشر.، ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٌمٌوي لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز. 13ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -صنعاء [ 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًر  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   من١ٵز ثٖضوٍٰن ممٽٱج أرضثً خمنجٍٻ ثٖض

  

 َٔ احملافظاتايعزٚإ ٜغتٗزف عزر 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضوٍٰن خموًًٌز نيم ٌثمٌٖ ٍض مجًح  ٍهي ، ـًٌذ ثټٵ ٌٰمج ٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټ٩ّ

ٍثًًن من١ٵز ثټٱجٍر خموًًٌز ث  ټصفٌصج خمفج٥ٰز ثټفوًور.خّصز ٘

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م ًخ٪ ٬ج  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن أ

  

 غاص٠ ع٢ً عغري ٚفعز٠ 55

 شتأ:-[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٴ١ج٧ ٨ّري. 55ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور 

ٍٸجټز ثْضندج ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ظمجن ٬ج ء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز ًثس ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز ، ٨٘ض أمجٸن مصٱٌٴز من موًًٌز خجٴم ثټفو جٰز إٗض ظُضط ٬ج خجٜٔض

ٌهًز.  خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو
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ًثس ٨٘ض  د٪ ٬ج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ ٌِ ٌأٸو مٙوً أمنٍ أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ثٖضن١ٵز.مو ٌخ  ًنز ثټ

مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ، ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ظُضؼز شربًو ټصٙوًٌ ثټٌمجن ٍض من١ٵز ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ

ًخ٩ز آلًٌن. ٍث٠نني خٌنيم ِجبٶ ٔجـنز ًٍِي ثټؽنٌّز ٌإ٘جخز أ  ظُضظز م

ٌم ٌهًز ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٍهي.ٸمج ش٩ٌٜض من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ثټفو  و٩ٍٰ ٩ِ

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 05

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثټ٩ّ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍر ٌ ٬جًشني ٨٘ض شدز ثټٵنج٘ني ٍض موًًٌز ثټ٭ٌپ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ  .٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

 ٌ ن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض ٌٔ ًشني ٨٘ض من١ٵز مًٍّر خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء ٌ ِد٪ ٬ج ثن ٬ج

٨ٍز ٍض ٨ّري ٌخ  .موًنز ثټ

  

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ ذح١ 05

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/02]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰ ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠رين ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  15ز ټ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ بضط ايعٓإ باجلٛف

 شتأ : -[ الجىف 7102/أكجىةر/02]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌثـور ثټٌ ٌأٌ٘ذ ٠ٱپ من أرسر  ٍث٠نني  ثِصٕيو ِصز م

 .ًٌز خٌٟ ثټ٩نجن مفج٥ٰز ثټؽٍٯ٨٘ض من١ٵز ًـٍح خموً

ٍث٠ن أـمو  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًخ٪ ٌإ٘جخز ٠ٱپ ٌخنجشً ثْض ٍ ٍض ٴًٌز ثٖضٌر خمن١ٵز ًـٍح مج أهَ إٗض ثِصٕيجهو ٌٌٍؼصً   .نجرص ثټُٙـض

ٌثن ثِصيوٯ ثٖض ٌثنصٕجٻ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٩جٯ  ٩ّٱني مجشّدذ ٍض إ٨جٴز ٨مٽٌز ثِٔض

 ثټٝفجًج.

  

 أصبع غاصات ع٢ً احلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/أكجىةر/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج صيوٯ خأ

 من١ٵز ثټؽجؿ خموًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ.
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 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ عح١ 00

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٨٘ض  ٬جًر11ٌأٌٜ

ٌمٌوي  .موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثء  ٌثن ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شفٌٙنجس ٖض ٌأٰجه ثٖضٙوً أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

 مٌوي مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.

 

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  08

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن.٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ  19ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ  مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠رين ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 ٔؽ٪ خموًًٌز ٸصجٯ.

ن  ٌثن ٍض موًًٌز ـٌوثن ٌٔ ًثس ٨٘ض ؼدپ ثټرشٰز خم ًخ٪ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ

 ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ خ٩ٙور.

ٍهي ٔن ٌىٸ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن. 11ٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ  ٬جًر ٨٘ض م

ٍهي خموًًٌز مندً ٌه ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ثظنني خنريثن ـٌُ ثټفو ٍث٠ن  ٌٰمج ش٩ٌٜض منج٠ٶ ، ٸمج ثِصٕيو م

ٌمو٩ٍٰ. وث ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ   مصٱٌٴز خموًًٌصٍ مندً ٌٔ

 

 مخػ غاصات ع٢ً ذلافظيت احلزٜز٠ ٚفٓعا٤

 شتأ: -صنعاء[ 7102/أكجىةر/00]

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽجؿ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 .خموًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ مفج٥ٰز ثټفوًور

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز مفيل خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ 

  

 

 كقف َغحز يف تعظإعتؾٗار ٚإفاب١ ثالث١ َٛاطٓني ب

 شتأ:-[ ثعز 7102/أكجىةر/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٯ  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ثظنني آلًٌن إظٌ ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ٍث٠ن  إِصٕيو م

 موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن إِصيوٯ  ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٌإ٘جخز ثظنني آلًٌن.،  خموًًٌز م٧ٍٍثټؽجم٪ ثټٹدري  أِٱٌ ٨ن إِصٕيجه م

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌثن ثټ٩ّ  ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و
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 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:-[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   مفيل لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 عبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس إِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌجس مفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ. ٌهًز،   أمجٸن خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو

ٌمو٩ٍٰ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌصٍ ٬مٌ  ٌمندً ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٍهي ٠جٻ م ٩ِ 

ًثس ٨٘ض موًًٌز مؽَ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور.  ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ  ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 57

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح ٍض أٌٜ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز 19مفج٥ٰز ثټؽٍٯ ٌ   .٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌظُضط  ٌثن  ًثس ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ ًثس ٨٘ض موًنز ثټ  ٬ج

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ 03

 شتأ: -[ صعدة 7102ةر//أكجى 71]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز آلًٌن خ٭ج ٌأٌ٘ذ أ ٍث٠نني  إِصٕيو ِصز م

 موًًٌز ٬مٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. 

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َټني ٍض من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ث ٌهًزمن ًخ٩ز ، ټفو ٍث٠نني ٌإ٘جخز أ مج أهَ إٗض إِصٕيجه ِصز م

 آلًٌن. 

ًثً  ًثس ٔدٹز ثٔضشٙجَضس خموًًٌز ٔوث لٽٱض أرضث ٌثن إِصيوٯ خممْ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩و

 خجټ٭ز.

ٍث٠ن ٍض موًًٌز خجٴم  ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض منَٻ م ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ  ن لمْ ٬ج ٌٔ

 أهس إٗض شومريو.

َر مج أهَ إٗض إ٘جخز  ٌثن ثنٱؽٌس خمن١ٵز ٴف ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ أن ٴندٽز ٨نٵ ٸمج أٌٜ

ٌثـيم ل١ٌر.  لمّز أ٠ٱجٻ خ٩ٝيم ؼ
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 إعتؾٗار طفًني بكقف َزفعٞ ملضتظق١ ايعزٚإ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/أكجىةر/71]

ٌشَٴز ثټ٩ ٌثء ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ٍٿ ؼ ٌأر ثټٌ ٌأٌ٘دض ثم َټيم خموًًٌز إِصٕيو ٠ٱُضن  ٌثن إِصيوٯ من و

 ثٖضمج ٍض ش٩َ.

ٍث خٵٙٲ  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثء ثټٵٙٲ. ٌثټوشيم ؼ  مو٩ٍٰ منجٍٻ رشٳ ثٖضمج مج أهَ إٗض إِصٕيجه ٠ٱٽني ٌإ٘جخز 

ٌثن ٬جًر ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخج  ح ٍض ش٩َ.ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ثالث غاصات يطريإ ايعزٚإ عح١

 شتأ: -[ حجة 7102/أكجىةر/71]

َث٧ً ثټؽٌ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض م ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ ٍض ظُضط ٬ج ٌأٌ٘ذ آلٌ ثټٌ ٍث٠ن  إِصٕيو م

 ٍض موًًٌز ٨دْ خمفج٥ٰز ـؽز.

 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ًثس أـو ٌأٌٜ ثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج

ٌأ٘جخز آلٌ. ٍث٠ن  َث٧ً ٍض موًًٌز ٨دْ مج أهَ إٗض إِصٕيجه م  ثٖض

  

 غاصتني ع٢ً نضـ بًرخ

 شتأ : -[ لحج 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ټفؾ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٸٌٓ.ٌأٌٜ  ٩و

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 05

 شتأ: -[ ميدي 7102/أكجىةر/70]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌشفٌٙنجس ٖض ٍٿ شؽم٩جس  ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثټٌ إِصيوٰض مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي  .ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ ٘ف

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ټٽؽٌ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ٌأٌٜ  ٖ

ٌثء مٌوي ٌثن ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټ٩و ٌشفٌٙنجس ٖض  مفٵٵج إ٘جخجس مدجرشر.، إِصيوٯ شؽم٩جس 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌوي لُضٻ 15ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.

  

 إْفحاص قٓب١ً عٓكٛر١ٜ يف َٛطع بتعظ

 شتأ: - [ ثعز7102/أكجىةر/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن خئنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٍث٠ن  إِصٕيو م

 خموًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن  ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴندٽز ٨نٵ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثح خمن١ٵز ثټيجميل ٍث٠ن ٌؼٌؿ ظُضظز آلًٌن خٌنيم مج أِٱ، إنٱؽٌس خمن١ٵز ٢ٔ ٬ ٌ ٨ن إِصٕيجه م

ٌأشجن.  ثم
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ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج خص٩َ. ٌثن ثټ٩ّ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ٚعغري وجنرانغاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠  06

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثن  11ټٌ ٌنؽ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

 ٨ٌّري.

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌمن١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ.، مصٱٌٴز خموًًٌز خجٴم ٌثهي آٻ أخٍؼدجًر  ًثس ٨٘ض   ٌظُضط ٬ج

ٌآٻ  ٌمو٩ٍٰ ٌٰمج ش٩ٌٜض من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٌهًز خ٩ٙور ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٨مٌ خموًًٌز مندً ثټفو

ٍهي. ٩ِ 

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ِض ٬ج ًثس ٨٘ض موًنز ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٌأ

٨ٍز خ٩ّري. ٌخ  ثټ

  

ْز٠ٚ ذٍٛ أثاص ايعزٚإ ٚاحلقاص ع٢ً األٚضاع اإلقتقار١ٜ ٚايقر١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايظصاع١ٝ ظاَع١ 

 فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

ٌثټدفغ ثټ٩ٽمٍ ثټوٸصًٍ ٨دوهللا ثټٕجمٍ أىمٌز إًؽجه م٩جټؽجس ـٵٌٵٌز  أٸو نجبذ ًٌٌٍ ثټص٩ٽٌم ثټ٩جيل 

م  يجٿ ٍض شمٱٌٲ م٩جنجر أخنجء ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ثټيي ٴوٿ ًٌٵوٿ مُـض ٌثِٔض ٌثهثس  ټ٩مٽٌز شفٌٙپ ثًٔض

ٌثن. ٍثؼيز ثټ٩و ٍټٌز ٍض م  خ١

وه ثټوٸصًٍ  ًث٨ز ؼجم٩ز ٘ن٩جء ـٍٻ " آظجً ٌٔ ٍٿ خٹٽٌز ثټَ ٌر ثٔضٴصٙجهًز ثټصٍ أٴٌمض ثټٌ ثټٕجمٍ ٍض ثټنو

ٌثټص٩ٽٌمٌز ٌثټٙفٌز  ج٧ ثَضٴصٙجهًز  ٍهي ٨٘ض ثْضٌٜ ٌثټفٙجً ثټ٩ّ ٌثن  ًث٨ٌز ٍض ثټٌمن" ٨٘ض ، ثټ٩و ٌثټَ

 ٌ ٪ ثټ ٌثټص٩جمپ م٪ ثټٍٜ مجس  ٌثٖضمصٙني ٔضهثًر ثٍْض ٨ٍز من لربثء ثٔضٴصٙجه  ثىن ٍض ٤پ أىمٌز إًؽجه مؽم

ٌثټفٌح. ٌثن  ٌثً ثټ٩و  إِصم

ٌر ـٍٻ ثټمّجبٌ  ٍٿ ٍض ثټنو ٌثټدٌجنجس ثٖضّصفوظز ثټصٍ شم ٨ٌٜيج ثټٌ ٙجبٌجس  ٌأٔجً إٗض أن آلٌ ثٔـض

ٌثټفٙجً ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض  ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثً ثټ٩و ٬ٌري ثٖضدجرشر ٨ن إِصم ٌثْضرضثً ثٖضدجرشر  ثټنجؼمز 

ٌثټٙفٌز ًث٨ٌز، ثټٵ١ج٨جس " ثٔضٴصٙجهًز  ٌثټ٩جيلٌثټ، ٌثټَ ٌثٖضينٍ  ٌثټٱنٍ  ٌثًٰ ثټعُضظز ثټ٩جٿ  ، ص٩ٽٌمٌز خأ٠

ًثس ٌثټصٍٙ ٍٴ٩جس  ٌثؼ٪ مّصٍَ ثټمومجس ، ٰجٳ ثټص ٌش ممج أظٌ ِٽدٌج ٨٘ض ثنمٱجٛ مّصٍَ هلپ ثټٱٌه 

ٌثټص٩ٽٌمٌز. ٌثَضٴصٙجهًز   ثټٙفٌز 

ٌثټ٩ ٍه ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ أمجٿ آټز ثټٵصپ  ًبٌْ ؼجم٩ز ٘ن٩جء ثټوٸصًٍ ٍٍٰي ثټٙ٭ري خٙم ٌثن ٌٰمج أٔجه  و

ٍهي ٌشؽًٍ٪ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.ثټ٩ّ ٗض ټرتٸٌ٪  ٍٿ ثٌْض ٌثن ٩ِى مني ثټٌ ً إٗض أن ثټ٩و ٌٰٕپ ٍض ىټٺ ، . مٕريث

ٌشٝفٌجس أخنجء ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٍه   خٙم

ٌثټٙفز ٬ٌري ثٖضدجرشر ٍض ٴ١ج٨جس ثټص٩ٽٌم  ٍء ٨٘ض ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر  ٌر شّٽ٢ ثټٝ ق أن ثټنو ، ٌأٌٜ

ًث٨ز ٌ ، ٌثټَ ٌثن ٌ ٌثء ثټ٩و ٌثټوٌيل ٌإًٙجٻ ًِجټز ٌثَضٴصٙجه" ؼ ٌأي ثټ٩جٿ ثٖضفيل  ٌشٵوًميج ټٽ ٜ٪ ًؤًز 

ٍمجس ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌثن ٖضٵ  ټٽ٩جټم خئِصيوثٯ ثټ٩و

ٌثٔضنصجػ  َث٧ً ثټوؼجػ  ًث٨ٍ من م ٌثن ثِصيوٯ خٕٹپ أِجيس ثټؽجنذ ثټَ ٌټٱض ثټوٸصًٍ ثټٙ٭ري أن ثټ٩و

ٌٴز ٨٘ض من١ٵز ٩٘ور ثټص ٛ ثٖضفٌ ٍثنٍ إٜجٰز إٗض شنٱٌي ٌِجِز ثًْض ًر ثټفٌ ٌخٍٙ ٍ همٌىج خٕٹپ ٸيل 
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ٌثٔضنّجن  ًث٨ٌز  ٌثټصٍ شّصمٌ شأظريىج ٨٘ض ثټدٌةز ثټَ ٌټٌجً  ٍهًز ثٖضفٌمز ه ٌثِصموثمً ټٽٵنجخپ ثټ٩نٵ ممنيؽز 

ٍثس ٠ًٍٽز.  ثټٌمنٍ ټّن

ٌثِص٩ٌجح أٸرب ٨وه  ّجس ثټص٩ٽٌمٌز ممج ٰجٴم من مٕٹٽز ثټنجٍـني  ٌثن ٍض ثِصيوثٯ ثٖضِؤ ٌأٸو إم٩جن ثټ٩و

ٌنٵپ ثټدنٺ منيم ٍض ؼجم٩ز ٘ن٩ج ٌثشذ  ٍٴٲ ثټ ء إٜجٰز إٗض ٩ًٌِ ٍض إٰٕجٻ ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز من لُضٻ ش

َثٿ ٍض ثټ٩جٿ .ثٖضٌٸَي ٌثٖض٤ٍٱني من أؼپ ثٔضټص . مٕريث إٗض ٩ٍِ إًؽجه خ٩ٞ ثټصّيٌُضس ثٖضجټٌز ټٓضٸجهًمٌني 

 ثټؽجم٩ٍ.

ٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټ٩جيل ثٖضّج٨و ټٵ١ج٧ ثټصم٢ٌ١ ثټوٸصًٍ ٨د ٌٸٌپ ٌ وهللا ثټٵومٍ ًٌٴز ٨مپ إٗض ىټٺ ثِص٩ٌٛ 

ٌثن  ٬ٌري ثٖضدجرشر ټٽ٩و ٌثټص٩ٽٌمٍ" ثٖضدجرشر  ـٍٻ "آظجً ثټفٙجً ثَضٴصٙجهي ٨٘ض ثټٵ١ج٨جس ثټرتخٍي 

ٌثټص٩ٽٌم ٍهي ٨٘ض ٴ١ج٨جس ثټص٩ٽٌم ثټعُضط "ثټرتخٌز  ٌثٖضينٍ، ثټ٩ّ  ٌثټص٩ٽٌم ثټ٩جيل".، ٌثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ 

ٌثټص٩ٽٌم نفٍ ٌخني أن أؼمجيل ـؽم ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر ٍض ٴ١ج٧ ثټرتخ مٽٌجً ًًجٻ ـٌغ شم ثِصيوثٯ  64ٌز 

 .موًِز شم شومريىج خٕٹپ ٸيل 502موًِز منيج  221نفٍ أټٱني ٌ

ٌثن خٵ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ نفٍ  مٽٌجً  29ٌأٸو ثټٵومٍ أن إؼمجيل ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و

ٌثء إِصيوثٯ  ٌمٹج 62ًًجٻ ؼ ٌٸٽٌجس مؽصم٪  ٌمينٍ  ّز ش٩ٽٌم ٰنٍ  ٍثًر ٍض ممصٽٲ مِؤ شذ ثټٍ

ٍمٌز ، ثٖضفج٥ٰجس ٌثن ټٽؽجم٩جس ثټفٹ ٌثء إِصيوثٯ ثټ٩و ٌخٽ٭ض ثْضرضثً ثٖضدجرشر ٍض ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټ٩جيل ؼ

خٌنمج خٽ٭ض ثْضرضثً ٬ري ثٖضدجرشر ټٽفٙجً ، مٽٌجً ًًجٻ 55ٌثْضىٽٌز ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس نفٍ 

 .مٽٌجً ًًجٻ 18ثٔضٴصٙجهي نفٍ 

ًث٨ ٍثن "أظجً ثټفٙجً ثَضٴصٙجهي ٨٘ض ٌٰمج ٴوٿ ٨مٌو ٸٽٌز ثټَ ز ثټوٸصًٍ أـمو ثٖضٽيص ًٌٴز ٨مپ خ٩ن

٬ٌري  ٌثټدٌجنجس ـٍٻ ثْضرضثً ثٖضدجرشر  ٙجبٌجس  ٍثنٍ " ثِص٩ٌٛ ٌٰيج آلٌ ثٔـض ٌثټفٌ ًث٨ٍ  ثټٵ١ج٧ ثټَ

ًث٨ز 12ثٖضدجرشر ٨٘ض ىيث ثټٵ١ج٧ ثټفٌٍي ثټيجٿ ثټصٍ ٩ًصمو نفٍ   .خجٖضجبز من ِٹجن ثټؽميًًٍز ٨٘ض ثټَ

ني ٨جمپ ټٱٌٗ  ٌىٸٌ أن ٌثټفٙجً شّدذ خٱٵوثن نفٍ ظُضظز مًُض ٌثن  ٙجبٌجس ثټٌِمٌز أٸوس أن ثټ٩و ثٔـض

ًخ٩ز آَضٯ ٌ  ٌثن أ ٌهمٌ ٠ريثن ثټ٩و ًث٨ز  ً ٌ 811ثټ٩مپ ٍض ٴ١ج٧ ثټَ ًث٨ٌج ٍٴ٩ج ٍ منٕأر ٔدٹز ًي  19م

ًث٨ٌز 54ٌ  .منٕأر ٍ

ني نجٍؿ من ثټًٌٲ إٗض ثٖضون ٌثن ٍض نٌَؿ نفٍ ظُضظز مًُض ٌثن ، ٸمج شّدذ ثټ٩و ٌثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثء ٌثټو ٌشرسًق  50إٜجٰز إٗض إـوثط أرضثً خجټ٭ز ٍض مٙجن٪ ثټفوًور خنفٍ ، مٙجن٪ ثټ٭يثء  مٽٌجً ًًجٻ 

٨ٌجمٽز ٌثټ١ٌٴجس إٗض أٸعٌ ، أٸعٌ من لمّز آَضٯ ٨جمپ  ًث٨ٌز  ٌثټؽًٍّ ثټَ ًشٱ٩ض لّجبٌ ثټ١ٌٳ  خٌنمج ث

ٙجبٌجس ثټٌِمٌز. ًٌَض ـّذ ثٔـض  من ظُضظز مٽٌجً ه

 

 مخػ غاصات ع٢ً َٓطكيت جضبإ ٚعُز يف عٓرإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/77]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس من١ٵصٍ  ٌثن ثِصيوٯ خممْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

٨ٌمو خموًًٌ ٌخجن  ٌثټمج٘ز.، ز ِنفجنؼ  مٽفٵج أرضثً خجٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً َٓاطل بقعز٠ 05

 شتأ:-[ صعدة 7102/أكجىةر/77]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر إِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ ثټ٥جىٌ  16ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌخجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌٸصجٯ  ٌوثن   ـٌ

ٍٸجټز ثْضندجء ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًثس  ٌأٌٜ ٌثن ثټ٭جٔم ٔن لمْ ٬ج ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز ًثً ، ٨٘ض أمجٸن مصٱٌٴز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٌثن خموًًٌز ـٌوثن لٽٱض أرضث ًشني ٨٘ض من١ٵز م ٬ٌج

ٌثټمج٘ز. ٍث٠نني ثټ٩جمز   خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض

ًثس ٨٘ض من١ٵ ًخ٪ ٬ج ٌأ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ  ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ًر ٸمج ٔن أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثٔضمج صٍ ثٖضٽٌپ 

 خموًًٌز ٸصجٯ.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 مثإ غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/77]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌشَٴز ثټؽٌٖ  ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شفٌٙنجس م ٌٰمج أٔجً مٙوً ٨ّٹٌي أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي. ٍهي ٔمجٻ ٘ف  ثټ٩ّ

  

 أصبع غاصات ع٢ً تعظ ٚجٝظإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/77]

ٍٸجټز  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًشني أٌٜ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٔمجٻ رشٳ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج مفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن. ٌمعٽيج ٨٘ض ثټرشٰز ٍض نؽ َثن  ًر ٍض ؼٌ ٌثهي ؼج ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض   ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاصات ع٢ً ذح١ 01

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩ ٍٿ ٨رش ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌشّ٪ ٬ج  ثټ٩دٌّز خموًًٌز ٸرش 

ٌثټٽؽجن  ق مٙوً ٨ّٹٌي أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ٌثن ٌٰمج أٌٜ ٌشَٴز ثټ٩و ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض

ٌثء مٌوي.  ٔمجٻ ٘ف

ٌثن خٙجًٌك مٍؼً ٴدجټز ِجـپ مٌوي. ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٸو ثٖضٙوً شومري مو٨ًز ن٧ٍ خٍ ثٿ خٍ ٖض
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ـدوان1027العـيوميات 
 تغع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/70]

ًثس ٨٘ض ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ منج٠ٶ مصٱٌٴز خ٩ٙور ٌٰمج ش٩ٌٜض  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمو٩ٍٰ.  موًًٌز مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ.  ثټدٵ٪ 

ًثس ٨٘ض آٻ ٘د ًخ٪ ٬ج ًشني ٨٘ض ، فجن خموًًٌز خجٴمٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ ٬ٌج

 من١ٵز ثټؽ٩مٽز ٍض موًًٌز مؽَ.

ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً  ٍهي ثِصيوٯ من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌهًز.  ثټفو

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  ٌأٸو ثٖضٙوً أن ثټٵٙٲ لٽٲ أرضثً خم

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -صنعاء  [7102/أكجىةر/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خعُضط  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًثس منج٠ٶ من ثٖضوًًٌز ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  ٬ج

ٍټز.ٌأٔجً  ٍث٠ن خمن١ٵز ثټ٭ ًر منَٻ م ٌثن همٌ خ٭ج  ثٖضٙوً أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

 

 أصبع غاصات ع٢ً املتٕٛ ٚاملقًٛب باجلٛف

 شتأ : -[ الجىف 7102/أكجىةر/70]

ٌثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثٖضصٍن  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټؽٍٯ.

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز  ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

جٿ خموًًٌز ثٖضصٍن. ج خموًًٌز ثٖضٙٽٍح ـٌ  منج٠ٶ مُـض

ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منجٍٻ  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إيل أن م

 خموًًٌز ثٖضٙٽٍح.

  

 ثالث غاصات ع٢ً عغٝالٕ بؾب٠ٛ

 شتأ: -[ شتىة 7102/أكجىةر/70]

ٍر. ًثس ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم ٌثن ثِصيوٯ منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًثس.  خموًًٌز ٨ٌُّضن خعُضط ٬ج

ٌشَٴز  ٍث خجٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٨ٌُّضن.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م ٌثن ٴٙٱ  ثټ٩و
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاصتني ع٢ً َز١ٜٓ سَاص

 شتأ: -[ ذمار7102/أكجىةر/70]

ًشجن ٨٘ض موًنز ىمجً. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٌثن ثِصيوٯ ثٖضوًنز خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ  ٌأٌٜ

ٌثْضلٌَ ٍث٠ن ٬ٌح ثٖضوًنز هٌن ِٵٍٟ ٜفجًج، إـوثىج ٨٘ض موًِز ثټفٌُ  ٌٰمج شرضًس ، ٨٘ض منَٻ م

ًثس.  إـوَ ثټٌّج

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ عح١ 02

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. 13ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل  ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  13خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌمٌوي منيج ٬جًشني ٨٘ض معٽغ ٨جىم.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  04

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن 12ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ  .٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثټ٭جٔم ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض ٨وه من موًًٌجس ثٖضفج٥ٰز.

ٌثن ٔن  ٌثن. 11ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثټٕدٹز خنؽ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز   ٬جًر ٨٘ض م

   

 عت غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

ًثس ٨نٌٱز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خّض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس من١ٵز ١٨جن خموًًٌز ثټّد٩ني.  ٬ج

ٌثټمج٘ز ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ً ٍض منجٍٻ ثٖض ًث ٌثن لٽٱض أرضث ًثس ثټ٩و . .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

ٌثن ـٽٶ ٨٘ض ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء  .مؤٸوث أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاص٠ ع٢ً عٛم فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ ٬ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  جًر ٨٘ض موًًٌز رص

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٍِٳ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌثؿ لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  رص

ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خ٩وه من ٴيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إيل أن م

ٌثؿ مٽفٵز أرضثً ؼٌّمز ٌٰيج.خمنج٠  ٶ مصٱٌٴز خرص
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض من١ٵز مّ ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ًٍر خجٖضوًًٌز ٌأٌٜ

ٍث٠نني ًثً خممصٽٹجس ثٖض  .ممٽٱز أرضث

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 03

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  10ن ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري 05

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٨ٌّري. 16ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

 ً ًثس أ ٌثن ثِصيوٯ خممْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ خ٩ز ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض موًًٌز خجٴم  .منجٍٻ ټٽم

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴم 

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ.  ثٖضُـض

ًثس ٨٘ض ٴًٌز مؽجٍر ٍض ٨ّري. ٌثن ٔن ظمجنٍ ٬ج  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 02

 شتأ: -[ صنعاء7102أكجىةر//70]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍر.  خٕد

ن ٬جًشني ٨٘ض ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ ٌٔ

 موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض ٴًٌز مؽجٍر خ٩ّرئٌ ٍهي ظمجن ٬ج َثن.، ٌثن ثټ٩ّ ٌثهي ؼجًر خؽٌ  ٬ٌجًر ٨٘ض 

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ املقًٛب باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف7102/أكجىةر/70]

ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًشني ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج منٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و

ٌٴَ خموًًٌز ثٖضٙٽٍح.  من١ٵصٍ ثټّجٴٌز ٌ

ٍث٠نني خجٖضوًًٌز َث٧ً ثٖض ٍث خ٩وه من ثټٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز م ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م
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 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:-[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ًٹٍ ثټٌ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني إِصيوٰصج من١ٵز مًٍّر ممٽٱز  ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 غاصتني ع٢ً املظصم عح١

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/70]

ٍهي ث ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض خموًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ْضمًٌٹٍ ثټٌ

ًشني من١ٵز ثٖضًَٳ خفٌٛ. ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

  

 غاص٠ ع٢ً باقِ يف فعز٠ 51

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  خمفج٥ٰز ٩٘ور.٬جًر ٨٘ض موًًٌز خجٴم  54ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خأٸعٌ من  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز  54ٌأٌٜ

ٌهًز.  خجٴم ثټفو

 

 عبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح ٚذضٜب مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أكجىةر/70]

ًٌذ خ ٌثؿ ـٌ ًثشً ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٔن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  .مفج٥ٰز مأًحٌث٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٌه ثِصيوثٯ منجٍٻ  ٌثن ٨ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًشني ٌثؿ خ٭ج ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض  لٽٱض أرضثً ٸدرير ٌٰيج.، ٌم

ٌثؿ ٍهي ٸجن ٴو ٔن ٬جًر ٨٘ض ٍِٳ رص ٌثن ثټ٩ّ  .ٌأٔجً ثٖضٙوً ثٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ً ٌثن أ ًثس ٨٘ض من١ٵز ـًٌذ نيم ٬ٌح مأًح.ٸمج ٔن ثټ٩و  خ٪ ٬ج

 

 وجنرانغاصتإ ع٢ً ؽب٠ٛ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثن. ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٍض نؽ ٬ٌجًر ٨٘ض م ٍر   خمفج٥ٰز ٔد

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 02

 شتأ:-[ صعدة 7102/أكجىةر/72]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٰمج ، ٬جًر ٨٘ض ٨وه من ثٖضنج٠ٶ خمفج٥ٰز ٩٘ور 13ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ش٩ٌٜض منج٠ٶ ألٌَ خموًًٌز ٔوث ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 
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ًثس  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثء ٌثن خمن١ٵز آٻ ٨مجً خموًًٌز ثټٙٱ ٨ٌم ٌثخ٢ خني مفج٥ٰز ٩٘ور  ٌأندجء ٨ن ، إِصيوٰض ثټم٢ ثټ٩جٿ ثټ

 .ٌٴ٧ٍ ٜفجًج

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز منوخز ًثس من١ٵز ثټٱ٧ٌ ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌظُضط ٬ج

ٍث٠ن خموًًٌز خجٴم.، خموًًٌز ٸصجٯ ًر منَٻ م  ٸمج إِصيوٯ خ٭ج

ٌهًز ٌىٸٌ ثٖضٙوً ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث ثټفو ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٸمج ش٩ٌٜض منج٠ٶ ، أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  مصٱٌٴز خموًًٌز ٔوث ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

 

 وجنرانثالث غاصات ع٢ً تعظ 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/72]

 ٌ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًز م٧ٍٍ أٌٜ

ٌثن. ٬ٌجًر ٨٘ض ؼدپ ثټّوًْ ٍض نؽ  خمفج٥ٰز ش٩َ 

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ يف فعز٠ 05

 شتأ:-[ صعدة7102/أكجىةر/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. 15ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريث ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثټؽمٌمز ٌأٌٜ ن ثټ٩و

ٌثن ٍض موًًٌز ـٌوثن ٌمن١ٵز ثټّيٽني خموًًٌز ٸصجٯ.، خمن١ٵز م ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪  ًخ٪ ٬ج  ٌأ

ًر ٌِجًر خمن١ٵز  ٌثن خ٭ج ٌثء إِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠ن أٌ٘ذ خؽٌٌؿ ل١رير ؼ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 ًّنم ٍض موًًٌز خجٴم.

ٌمن١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ث ٌثهي آٻ أخٍؼدجًر  ًثس ٨٘ض  ٖض٩جهي ٔن لمْ ٬ج

 ٸصجٯ.

ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً ثټفو ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن 

ٍهي  .ٌمو٩ٍٰ ٩ِ

 

 غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 01

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز.14ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬ج

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خ٩رش ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 عت غاصات ع٢ً ِْٗ ٚاحل١ُٝ اخلاصج١ٝ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ ِض ٬ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ نيم  ج

 ٘ن٩جء.
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ًخ٪  ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ن ٬جًشني ٨٘ض ثټفٌمز ثټمجًؼٌز لٽٱض ثرضثً خممصٽٹجس  ًثس من١ٵز مًٍّر خموًًٌز نيم ٌٔ ٬ج

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   ثٖض

  

 ٢ رنتٌ يف تعظغاصتني عً

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

ٍهي ٔن ٬جًشني ٔمجٻ ًمصپ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 خموًًٌز ثٖضمج ٍض مفج٥ٰز ش٩َ.

  

 غاص٠ ع٢ً ِْٗ ٚاحل١ُٝ مبرافظ١ فٓعا٤ 00

 شتأ: -[ صنعاء7102/أكجىةر/70]

ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثټفٌمز ثټمجًؼٌز خمفج٥ٰز  11ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ نيم 

 ٘ن٩جء.

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٰجه مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

 نيم.

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټفٌمز ثټمجًؼٌز.. َضٰصج إٗض أن  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظمجنٍ ٬ج

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ًثً خم ًثس لٽٱض أرضث  ثټ٭ج

  

 غاصات ع٢ً َزٜضٜيت َٛطع ٚاملدا بتعظ

 شتأ: -[ ثعز7102/أكجىةر/70]

ٌثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ م٧ٍٍ  ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً مفيل ټ ًثس ٨٘ض من١ٵز ٍض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج أن ٠ريثن ثټ٩و

 ؼنٍح موًِز ثټرش٠ز ٌرشٳ ؼدپ ثټٕدٹز ٍض موًًٌز م٧ٍٍ.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٔمجٻ موًًٌز ثٖضمج ًثس أټفٵض أرضثً ، ٌأٔجً ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و مؤٸوثً أن ثټ٭ج

ٍث٠نني.  ٸدرير خممصٽٹجس ثٖض

  

 ققف َظصع١ يف َزٜض١ٜ باجٌ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة7102ىةر//أكج70]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خجؼپ خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر إـوَ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

َث٧ً ٍض موًًٌز خجؼپ لٽٱض أرضثً ٸدرير ٌٰيج.  ثٖض

  

 َٓاطٍ مبزٜض١ٜ ِْٗ 2َري اعتؾٗار طف١ً ٚتز

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/70]

ٌثټٵٙٲ ، ٌهمٌس ظُضظز منجٍٻ، ثِصٕيوس ٠ٱٽز ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ؼ

ٌشَٴصً ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ثټٙجًٌلٍ ٖض
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ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ث ٌثن ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثء ٴٙٲ م ِصٕيجه ٠ٱٽز ؼ

ٍخٌر ج منَٻ خمن١ٵز ٴ ٍثًًن ثټٹجشٌٍٔ جٰز إٗض شومري منَٻ خمن١ٵز ثټفنٕجس.، خٙ  خجٜٔض

ٍث٠ن من آٻ خؽجٓ خمن١ٵز  ًثس منَٻ م ٌثن ٴٙٲ خعُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

 ً خأرضثً ٸدرير.ٸمج شرضًس ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر ټ، ثټفٌٔٱز مج شّدذ خصومريو ٸٽٌج

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/أكجىةر/70]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًث ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ س ٌأٌٜ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ًث خم ٌثؿ لٽٱض أرضث  منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 05

 شتأ : -[ حجة 7102/أكجىةر/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٬جًر ٨٘ض  ٩16و

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 00

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض موًنز  ٌأٌٜ

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ.، ٜفٌجن خموًًٌز مؽَ ًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض  ٬ٌج

٬ٌجًشني ٨٘ض ثټٹّجًر خموًًٌز ٸصجٯ. ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ   ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  َثن ٌلمْ ٬ج ٌه ٍض ؼٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثټو ٌثن ثټ٩ّ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٨٘ض ٌخ  موًنز ثټ

  

 اعتؾٗار َٛاطٓني اثٓني باعتٗزاف ؽاذٓتني يف اجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/أكجىةر/01]

ٍثه ٬يثبٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰصج ٔجـنصٍ م ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن ثټٌ ثِصٕيو م

 خموًًٌز ثٖض١مز ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٍٸجټز ثْضندج ق مٙوً مفيل ټ ٍث٠نني أٸٌٿ ٨يل ًفٌى خجىٞ ٌلجټو ٨يل ـّن ٌأٌٜ ء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثٖض

ٌثخ٢  ٌثن ټٕجـنصٌيمج خموًًٌز ثٖض١مز ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ ثټ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ثټ٩َح ثِصٕيوث ؼ

ن٩جء.  خني ثټؽٍٯ ٌ٘
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 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ َزٜضٜات ذلافظ١ فٓعا٤ 02

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/01]

ًثس ٨٘ض ٨وه من موًًٌجس مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٠ريثن ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز  11ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   خنٍ م١ٌ لٽٱض أرضثً مجهًز ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖض

.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ ٌخُضه ثټٌٌُ  ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌصٍ ثټفٌمز ثټمجًؼٌز 

  

 غاص٠ يطريإ ايعزٚإ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 00

 شتأ : -[ حجة  7102/أكجىةر/01]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خـٌأٌٜ ٬جًر ٨٘ض  11أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  02

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/01]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن 13ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ ض ، ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور  ٌٰمج ش٩ٌٜ

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌهًز ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ   موًًٌز مندً ثټفو

ق مٙوً ٨ّ ًثس ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٹٌي ټ

ٌثهي آٻ ثخٍؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ.  ثټٱ٧ٌ ٌ

ٍهي ثِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مندً  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌهًز خ٩ٙور.  ثټفو

ًث ٍهي ٔن ظمجن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٬ٌجًر ٨٘ض ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثټٕدٹز  ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز  س ٨٘ض م

ٌثن.  ؼدجٻ ٨ٽٌذ ٴدجټز نؽ

  

 غاصتني ع٢ً َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز مأًح ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( أن ثټ١ريثن أِصيوٯ خ٭جًشني موًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ثمٌٖ.ٌأٸو مٙوً مفيل ټ

ٍث٠نني خجٖضوًًٌز َث٧ً ثٖض ٍث ٴٙٱج مو٩ٌٰج ٨٘ض م ٍهي ٔن ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

  

 ققف فاصٚخٞ ع٢ً َزٜض١ٜ ذٝزإ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٍهي ثِصيوٯ من١ٵز ٍٰٟ خموًًٌز ـٌوثن خمفج٥ٰز  ٍٿ إظٌ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ ٍث٠ن ثټٌ أٌ٘ذ م

 ٩٘ور.

ق م ٍهي ثِصيوٯ من١ٵز ٍٰٟ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ ٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ

ٌشز. ٍث٠ن خؽٌٌؿ مصٱج  خموًًٌز ـٌوثن خٵٙٲ ٘جًٌلٍ أهَ إٗض إ٘جخز م
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ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټٵيٌر ثټرشٴٌز  َث٧ً ثٖض ًشني ٨٘ض م ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

َث٧ً.خموًًٌز مندً لٽٱض أرضث  ًثً خجټ٭ز ٍض ثٖض

  

 َٛاطٓا بػاصات ع٢ً بالر ايضٚؼ 22إعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ:-[ صنعاء7102/أكجىةر/00]

ٌأٌ٘ذ  ٍٿ ٨٘ض موًًٌز  33ثِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٍث٠نج ؼ م

 خُضه ثټٌٌُ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ٔن ِض ٬ج منٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني خموًًٌز خُضه ثټٌٌُ ٍث٠نني ٌؼٌؿ ، إِصيوٰض منجٍٻ ثٖض آلًٌن  52أهس إٗض إِصٕيجه ظمجنٌز م

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   ُٰٝض ٨ن شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖض

٨ٍز خم د ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ًمجهر ٌٜ ٌثن ٔن لمْ ٬ج وًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

ٍث٠نني. ًث خٽٌ٭ز ٍض ممصٽٹجس ثٖض ٬ٌجًر ٨٘ض خٵُضن ٍض خنٍ م١ٌ ممٽٱج أرضث  نيم 

 

 تزَري َٓظيني َٚغحز بػاصات ع٢ً َٓاطل يف ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض نيم مّصيوٰج منجٍٻ  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمّؽو. ٍث٠نني   ثٖض

ٌمنَٻ خ٭جًشني ٨٘ض  ٌثن همٌ مّؽو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ًمجهر خنيم.

ٍث خأٸعٌ من  ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍث٠نني  19ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م َث٧ً ثٖض ٌم ج منجٍٻ  ٘جًٌك ٸجشٌٍٔ

 خٵًٌز ٨ٌجٻ مفمو ٍض نيم.

  

 ققف ذلط١ يًػاط يف ذٛث بعُضإ

 شتأ:-[ عمران 7102/أكجىةر/00]

ٌثن ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ـٍط خمفج٥ٰز ٨م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج مف١ز ټٽ٭جٍ خجٖضوًًٌز مج أهَ  ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

 .إٗض شومريىج

 

 مثإ غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ:-ميدي[ 7102/أكجىةر/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌشَٴز ثټ٩ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٍهي ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ٌثن ثټ٩ّ و

ٌثء مٌوي  مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.، ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ ٘ف
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 ققف َؾضٚع َٝاٙ مبزٜض١ٜ ُٖزإ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًر ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج دأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

 مرش٧ٌ مٌجو خمن١ٵز خٌض ن٩م لٽٱض أرضثً ٸدرير.

  

 عبع غاصات ع٢ً نتاف ٚباقِ بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/أكجىةر/00]

ٌخجٴم خمفج٥ٰز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٸصجٯ  ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ق مٙوً أمنٍ خ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و جٖضفج٥ٰز ټ

 من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ.

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز خجٴم.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

  

 أصبع غاصات ع٢ً فٓعا٤ ٚؽب٠ٛ ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/أكجىةر/00]

ق مٙوً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز خٵُضن  أٌٜ ٨ّٹٌي ټ

ٍر ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد  .خموًًٌز خنٍ م١ٌ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.. ٌٔ

َثن ٌه ٍض ؼٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثټو ٌثن ثټ٩ّ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و  .ـٌ
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 جضذنا باعتٗزاف عٛم ايًٌٝ بقعز٠ 57َٛاطٓا ٚ 58ر اعتؾٗا

 شتأ: -[ صعدة 7102/نىفمرب/10]

ٍث٠نج ٌؼٌؿ  59ثِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم  58م ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و آلًٌن ٘دجؿ ثټٌ

 ثِصيوٰض ٍِٳ ثټٽٌپ خموًًٌز ِفجً خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٍٸنور  ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ټ )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٢ ٍِٳ ثټٽٌپ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌثٖضفُضس ثټصؽجًًز ٌِ ٌأ٘فجح ثټد١ّجس   59مٹص٥ز خجټ٩مجٻ 

ٍث٠نج ٌإ٘جخز   آلًٌن خؽٌٌؿ ل١رير. 58م

ٌهًز خمفج٥ٰز  ٌأٌ٘ذ ظجټغ خ٭جًر ثِصيوٰض ٌِجًر ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٍث٠نجن  ٸمج ثِصٕيو م

 ٩٘ور.

 

 َزفعٞ ملضتظق١ ايعزٚإ ع٢ً ايطايع ققف

 شتأ : -[ الضالع 7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٴًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٌ٘ذ آلًٌن ٍض ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ٍث٠نجن  إِصٕيو م

 ثټفمريثء خمن١ٵز همض مفج٥ٰز ثټٝجټ٪.

ٍث خ ٌثن إِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً أمنٍ ټ ٵٙٲ مو٩ٍٰ منَٻ ٌأٌٜ

ٍث٠ن خٵًٌز ثټفمريثء ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز ثظنني آلًٌن.، م  مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

  

 مثإ غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ ميدي 7102/نىفمرب/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي  مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.، ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ ٘ف

  

 أصبع غاصات ع٢ً فضٚاح مبرافظ١ َأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/نىفمرب/10]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٌم ًثس ثِصيوٰض منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًثً ٸدرير  .خجٖضوًًٌز ممٽٱز أرضث

ٍث خجٖضو٩ٌٰز  ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٍث٠نني ٍض ثٖضوًًٌزٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م َث٧ً ثٖض  .م
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ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً فعز٠ 05

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/10]

ٍٿ ثظنٍ ٨رش ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس ألٌَ ٨٘ض ٸيُضن خمف٢ٌ موًنز ٩٘ور ٍض ٤پ شفٽٌٶ ، خموًًٌز ٸصجٯمن١ٵز ثټٱ٧ٌ  ٌ ِض ٬ج

 .مّصمٌ ٨٘ض ثٖضن١ٵز

ٍهي ٌه ثټ٩ّ ًثٍؿ خنريثن ـٌُ ثټفو ٍث٠ن من أخنجء موًًٌز  ٌٰمج ش٩ٌٜض ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض إ٘جخز م

ٍث٠نني ًث مجهًز خممصٽٹجس ثٖض ٍهي لٽٲ ثرضث  .منج٠ٶ خموًًٌز مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

  

 غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقضٚاح أصبع

 شتأ: -[ مأرب 7102/نىفمرب/17]

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثؿ خمأًح.  رص

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ:-[ ثعز 7102/نىفمرب/17]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ  ټٌ

ًثس رشٳ مٱٌٳ ثٖضمج  ًخ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ٔن أ ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

 خموًًٌز م٧ٍٍ

  

 اعتؾٗار ثالث١ َٛاطٓني بٓريإ ذضؼ احلزٚر مبزٜض١ٜ َٓب٘ بقعز٠

 شتأ:-[ صعدة 7102/نىفمرب/17]

ٍث ٌهًز خمفج٥ٰز ثِصٕيو ظُضظز م ٍهي ٍض موًًٌز مندً ثټفو ٌه ثټ٩ّ ٍٿ خنريثن ـٌُ ثټفو ٠نني ثټٌ

 ٩٘ور.

ٍث نريثن  ٍهي ٰصف ٌه ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ـٌُ ثټفو ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌهًز ٍض آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٍث٠نني خجٖضن١ٵز ثټفو أِٽفصيم ٨٘ض ٨وه من ثٖض

 .ظُضظز

ٌهًز خٕٹپ  ٍث٠نني ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټفو ٍهي شّصيوٯ ثٖض ٌه ثټ٩ّ ٍثس ـٌُ ثټفو ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴ

ٌثټمٱٌٱز. ١ز  ٽفز ثٖضصٍِ  مص٩مو خجِْض

  

 أطفاٍ بػاص٠ ع٢ً قض١ٜ َالذا باجلٛف 01إفاب١ 

 شتأ: -[ الجىف 7102/نىفمرب/17]

ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ث ٍٿ ؼ يم ل١رير ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰصيم أٌ٘ذ ٨رشر أ٠ٱجٻ خ٩ٝيم ؼٌـٌ ټ٩ّ

ج خموًًٌز ثٖضٙٽٍح خجټؽٍٯ.  خٵًٌز مُـض

ًر شؽم٪ ټٓض٠ٱجٻ  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ج  أ٠ٱجٻ خٌنيم إظنني ٍض ـجټز ـٌؼز. 14مج أِٱٌ ٨ن إ٘جخز ، خٵًٌز مُـض
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ـدوان1027العـيوميات 
 مخػ غاصات ع٢ً َٓطك١ املظصم عح١

 شتأ: -[ حجة 7102رب//نىفم17]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خممْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ.

  

 عبع غاصات ع٢ً باقِ ٚنتاف بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102//نىفمرب17]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ـّني ِجټم ٨ُّضن، منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز خجٴم ٍض من١ٵز آٻ ٨ُّضن  مّصيوٰج منَٻ ثٖض

ٌشرضً منجٍٻ مؽجًٌر. ٌشومري ثٖضنَٻ خجټٹجمپ  ٌثه أرسشً   خجٖضوًًٌز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِد٩ز من أٰ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ. ٌثن ٔن ظُضط ٬ج  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ ٍهي إِصيوٯ من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ثټفو  هًز.ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

 

 وجنرانمخػ غاصات ع٢ً فعز٠ 

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/10]

ٌثن. ٌٴ١ج٧ نؽ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور  ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵصٍ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌآٻ ٨ُّضن خموًًٌ ٬ٌجًر ٨٘ض ٴًٌز ثٖضٽٌق خمن١ٵز ، ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ ٍض ٸصجٯ، ز خجٴمآٻ ٘دفجن 

ٌثْض٬نجٿ ٍثيش   .ىًٌذ خموًًٌز ـٌوثن شّددض ٍض نٱٍٳ ٨وه من ثٖض

 ٢ ٌثن ٌِ ٍٴ٪ ثټٕدٹز خنؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض م ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 شفٽٌٶ مّصمٌ ٨٘ض ثٖضن١ٵز.

  

 عزٚإ ع٢ً ِْٗغاص٠ يطريإ اي 04

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  ِج٨ز ثٖضجٌٜز. ٬50جًر ٨٘ض موًًٌز نيم لُضٻ ثټـ  12ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ  12ٌأٌٜ

 َ ًثً خم ٍث٠نني.مصٱٌٴز خموًًٌز نيم لٽٱض أرضث ٌممصٽٹجس ثٖض  ث٧ً 

  

 مخػ غاصات ع٢ً َٛطع بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز م٧ٍٍ  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

 ّٹٌ لجټو.منيج ٬جًشني ٨٘ض م٩

  



 

 

225 

ـدوان1027العـيوميات 
 إعتؾٗار ٚإفاب١ أصبع١ َٛاطٓني بػاصتني ع٢ً بتعظ

 شتأ:-[ ثعز7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ًشني ٔنيمج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ آلٌ خ٭ج ٍث٠نني  إِصٕيو ظُضظز م

 ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ جًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضفؽٌ ٍض ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز آلٌ.، موًًٌز ثٖضمج  مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظُضظز م

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٱجن. ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن أ ٌثن ثټ٩ّ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤ 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/10]

 ٌ ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٬جًشني ٨نٌٱصني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ًٹٍ مّجء ثټٌ

ًر  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر من١ٵز ثټ٩ٌيض ٍض خجح ثټٌمن ثِضىٽز خجټّٹجن.  من١ٵز ثټنيوًن خموًًٌز ثټّد٩ني 

ًشني لٽٱصج أرضث ٌثټمج٘ز.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭ج ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   ًثً ٍض منجٍٻ ثٖض

 

 ققف جٟٛ ٚفاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/10]

ٌثټٙجًٌلٍ مّصيوٰجً منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ًثس ٨٘ض  ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٨رش ٬ج أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثْضؼجرش خموًًٌز ٸصجٯ ًثس ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ، من١ٵصٍ ثټدٵ٪  ٌظُضط ٬ج ًثس ٨٘ض موًًٌز خجٴم  ٌظُضط ٬ج

ٍټيم. ٌمنج َث٨ًيم  ٌم ٍث٠نني  ًثً خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض ٌهًز لٽٱض أرضث  ثټ٥جىٌ ثټفو

ٌمندً ش٩ٌٜ ٍهي ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌجس ٔوث  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍث٠نني ٍض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ٌمنجٍٻ ثٖض َث٧ً  ٌأـوط لّجبٌ ٰجهـز ٍض م ٍث٠ن ٍض موًًٌز ٔوث   .أهَ إٗض إ٘جخز م

ٌهًز ٍض  ٍث٠ن ٨٘ض ـّني ؼ٩ٕنٍ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ثټفو ٌأر ٍض ٬جًر ٨٘ض منَٻ ثٖض ٸمج ثِصٕيوس ثم

 مفج٥ٰز ٩٘وو.

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 04

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  12ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 
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 عًغ١ً غاصات تغتٗزف ايعاف١ُ فٓعا٤ 

 شتأ:-[ صنعاء7102/نىفمرب/10]

ٌثمٌز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.ٌث ًثشً ثٔضؼ ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٘پ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٿ  ٌثن ٔن مني ٰؽٌ ثټٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٌجء ثټّٹنٌز. ٌثْـض ًثس إِصيوٯ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ   ِٽّٽز من ثټ٭ج

ٌٴج٨ور  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من ٜمن ٌخٌز  ٍٿ إِصيوٯ خيج ثټٹٽٌز ثټف ًثس خ٩و ٨رص ثټٌ ىټٺ لمْ ٬ج

ٍث٠نني  ًثً ٍض منجٍٻ ثٖض ٌموًِز ثټفٌُ خموًًٌز ثټعًٍر لٽٱض أرضث ثټوًٽمٍ ثټؽًٍز خموًًٌز خنٍ ثټفجًط 

ٌثټمج٘ز.  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ـوًٵز  ثټفٙدز خموًًٌز ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ، ِدصمرب 51ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩و

 .ثټعًٍر

صٱجَضس خمٌوثن ثټّد٩ني، ٌثِصيوٯ خ٭جًر موًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز ن ٬جًر ممجظٽز ٨٘ض منٙز ثَـض ٌٔ. 

ٌثٖضنٕةجس ثټ٩جمز ٌممصٽٹجشيم  ٍث٠نني  ًثً ٍض منجٍٻ ثٖض ًثس أـوظض أرضث  .ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٭ج

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ـٽٶ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٨ٽٍ منمٱٞ ٍض ِمج ثټ٩ج٘مز إٗض ىټٺ أٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٰجشفج ـجؼَ ثټٍٙس.، ٘ن٩جء

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ بقٓعا٤ 03

 شتأ: -[ صنعاء7102/نىفمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  10ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ِنفجن 

 ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌخجن ٌأٌٜ ًثس ثِصيوٰض من١ٵصٍ ؼ ( أن ثټ٭ج

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  ًثً خمنجٍٻ ثٖض ٍر خجٖضوًًٌز ممٽٱز أرضث د ٌٜ 

  

 اعتؾٗار ٚجضح أصبع١ َٛاطٓني يف ذضف عفٝإ بعُضإ

 شتأ: -[ صنعاء7102/نىفمرب/10]

ٍٿ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني ٍض ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز م  موًًٌز ـٌٯ، ثِصٕيو ٌؼٌؿ أ

ٌثن.  ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م

ٌثن  ٍث٠نني ثظنني ثِصٕيوث ٌؼٌؿ آل ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً مفيل ٍض ثٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثن ٖضن١ٵز ٌ٘ٱجن ٍض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن.  ٍض ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ يف فعز٠ 00

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/10]

ٌثن  ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ  .٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 11ثټ٩ّ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمن١ٵز ثټٌٌ٘ٱجس خموًًٌز ٸصجٯ ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ، ٌثهي آٻ أخٍ ؼدجًر   .٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض

ٌخجن خموًًٌز ِجٴني خجټٵٌح من ٌأٔجً ثٖض ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز خنٍ ٬ ٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثً خجټ٭ز ٌٰيج  .ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٸيُضن خمف٢ٌ موًنز ٩٘ور، موًِز ثٖضن١ٵز أـوظض ثرضث
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ًثٍؿ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور. ٍه خموًًٌز  ٌٴ ًثس ثِصيوٰض مف١صٍ  ٌثء ظُضط ٬ج ٍث٠نجن ؼ  ٸمج أٌ٘ذ م

 

 ٢ً املدا َٚٛطع يف تعظثالث غاصات ع

 شتأ : -[ ثعز  7102/نىفمرب/10]

ٌم٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثٖضمج  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٔمجٻ ًمصپ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض   موًًٌز م٧ٍٍ.خموًًٌز ثٖضمج 

  

 غاص٠ 05ايعزٚإ ٜغتٗزف ذضض َٚٝزٟ بـ 

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  15ٌأٌٜ

ٌمٌوي  .موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 عبع غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/10]

ٌثؿ  ًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

نض ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ، خمفج٥ٰز مأًح إـوثىج من ٠جبٌر أمًٌٹٌز خوٌن ٠ٌجً ٌٔ

 .ز ټفؾثټٵد١ٌز خمفج٥ٰ

ًشني ٨٘ض موًًٌز نيم  ٬ٌج ٌثن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثٖضٽٹز خموًًٌز خنٍ ـٌٕٖ  ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز مؽجٍر ٍض ٨ّري  .ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاص٠ ع٢ً ذح١ 05

 شتأ: -[ حجة 7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثً خموًًٌز مّصدج خمفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ه  ٹٍ ثټٌ

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث ٌثً خموًًٌز مّصدج.م  ٠ن ٍض من١ٵز ه

ٌمٌوي خـ  ٌثن ثِصيوٯ موًًٌصٍ ـٌٛ   .٬جًر 11ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ث غاصات عٓٝف١ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤ثال

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/10]

ًثس ٨نٌٱز ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خعُضط  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس من١ٵز مدجنٍ ثټّٱ ًثشٌز خموًًٌز ثټٙجٌٰز ثِضىٽز خجټّٹجن.٬ج ٌثٔضمج ٍهًز   جًشني ثټ٩ّ

ٌثټمج٘ز ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً ٍض منجٍٻ ثٖض ًثس لٽٱض أرضث  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭ج
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 مخػ غاصات احلزٜز٠ ٚذح١

 شتأ: -[ صنعاء7102/نىفمرب/10]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز أٌٜ و

ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم ٌٔ ٌظُضط ٬ج خمفج٥ٰز ثټفوًور 

 .ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور

ٍر ٍض  ٍث٠نني خمن١ٵز ثټن٩جٔ ٍثيش ثٖض ٌم َث٧ً  ً ثِصيوٯ م ٍهًج ٩ِ ً ً ٘جًٌلٌج ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٴٙٱج

ًثٍؿ ٸمج ش٩ٌٜض ، موًًٌز ـٌوثن ٌخٌز من موًًٌز مندً ٌ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ثٖضنج٠ٶ ثټ٭

ٍهي ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  .ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

 

 اعتؾٗار ٚإفاب١ أصبع١ َٛاطٓني يف غاص٠ ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة7102/نىفمرب/12]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔنيج ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلٌٌن خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن  ثِصٕيو م

 م خمفج٥ٰز ٩٘ور.خجٴ

ًر  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍث٠ن ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن إ٘جخز أـوىم ل١رير.، أـو ثٖض  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

 

 َٛاطٓا يف عًغ١ً غاصات ع٢ً ذح١ 51إعتؾٗار 

 أ:شت -[ حجة 7102/نىفمرب/12]

ٌثن  64إِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض من١ٵز ى ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍث٠نج ؼ م

 خموًًٌز أٰٽق ثټٌمن خفؽز.

ٌثن ٔن أٸعٌ من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًر  16ٌأٌٜ ٬ج

موي ثټؽمج ٌثن خموًًٌز أٰٽق ثټٌمنإِصيوٰض منَيل ثټٌٕن ٨دوهللا ثټممٍيس ـٌ مج أهَ إٗض ، ٨ٍ خمن١ٵز ى

ٌأ٠ٱجٻ. 64إِصٕيجه ٌإ٘جخز  ٍث٠نج خٌنيم نّجء   م

ٍٻ ٌٰٳ ثٔضنٵجى إٗض مرسؿ  ٌثټصفٽٌٶ ٖضن٪ ٌ٘ ًثس  ٌث٘پ ٔن ثټ٭ج ٌثن  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٨ٌز خمن١ٵز ى ًر ثٖضٌ  .ثٖضؽَ

  

 غاص٠ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤ 05

 شتأ : -عاء [ صن7102/نىفمرب/12]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. 16ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض ثٖض٩يو ثټٱنٍ ټٽؽًٍز خموًًٌز خنٍ ثټفجًط. ض ٬ج  ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ٌِ

ٌثن ثِصيوٯ موًِز ثټفٌُ خموًًٌز ثټعًٍر خ٭جًرٌأٔجً ثٖضٙ . َضٰصج إٗض ثن .وً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثً ٍض منجٍٻ ثٖض ًثس لٽٱض أرضث  ثټ٭ج
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 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 50

 [ صنعاء ـ شتأ:7102/نىفمرب/12] 

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ٌثن ٔن ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ِض ٌأٸو مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ثٖض٩يو ثټٱنٍ ټٽؽًٍز ٍض من١ٵز ؼوً خموًًٌز خنٍ ثټفجًط ًثس ٨٘ض ٴج٨ور ثټوًٽمٍ ٌ ، ٬ج ٌشّ٪ ٬ج

ٍټز ثټؽمنز  .٬جًر ٨٘ض موًِز ثټفٌُ خؽ

ًر  ،ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ ٬ٌج

ٍر  .ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ، ممجظٽز ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض م ٌثن ثټ٩ّ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و  .ـٌ

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 [7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثَضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح. ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ  ثټٌ

ًثس منجٍٻ  ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خئ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ًث خجٖضمصٽٹجس. ٌثؿ ممٽٱز أرضث ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض  ٌم

ٌشَٴز إِصيوٰض خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴ ٌثؿ.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مٽٌٌٕج ثٖض  ز خرص

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري 00

 شتأ:-[ صعدة7102/نىفمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٴ١ج٧  11ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

 .٨ّري

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثټ٭جٔم ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم خ٩ٙور.من١ٵز ثْضؼ  جرش خموًًٌز ٸصجٯ 

٨ٍز خ٩ّري ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ ٨٘ض  ٌخ ًثس ٨٘ض موًنز ثټ ٌثن ٔن ِض ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 .ثٖضن١ٵز

  

 مثإ غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِٽّٽز ٬ج  ٍ مّجء ثټٌ

ًثس  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٌموًِز ثټفٌُ خموًًٌز ثټعًٍر. ز خموًًٌز خنٍ ثټفجًط  ٌخٌز ٍض من١ٵز ثټٌٌٜ  ٨نٌٱز ٨٘ض ثټٹٽٌز ثټف

ًثس ٠ريثن  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج ٍث٠نني  ً ٍض منجٍٻ ثٖض ًث ٌثن لٽٱض أرضث ثټ٩و

 ٌثټمج٘ز.
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 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ املدا بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندج ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًشني ٔمجٻ ًمصپ ٌأٌٜ ٌثن ٔن ٬ج ء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌه ثِصيوثٯ نٱْ ثٖضن١ٵز خ٭جًشني. ٨ٌج  خموًًٌز ثٖضمج 

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜضٜيت ذٝزإ ٚايظاٖض بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة7102/نىفمرب/10]

ٌثټ٥جىٌ خمف  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌوثن  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثهي ټٌز ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌ ٌثن خموًًٌز ـٌوثن ٌ ٬جًر ٨٘ض   .م

  

 غاصتني ع٢ً َظاصع املٛاطٓني يف ِْٗ

 شتأ:-[ صنعاء7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  مًٌٹٍ ثټٌ

َث٧ً  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ٨ٌجٻ مفمو ٍض نيم.  ثٖض

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ

 شتأ:-[ صنعاء7102/نىفمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ثټٌ

 ٘ن٩جء.

ًخ٪  ٌثن إِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ًثس من١ٵز ًًمز ـمٌو ممٽٱج أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  ٬ج

  

 ايعزٚإ ٜغتٗزف ايعاف١ُ فٓعا٤ بغبع غاصات

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/10]

ًثس ٍٿ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خّد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

 ٌ ٌخٍ خموً ٌثټوٰج٧ ثټؽٍي ٍض ٔج٧ً ثټّصني ثټ٭  ًز م٩ني.٨٘ض ٸٽٌز ثټ١ريثن 

ٍث٠نني. ٌثٯ لٽٱض أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖض ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټؽ  ٸمج ٔن ظُضط ٬ج
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 غاص٠ ع٢ً ذح١ 05ايعزٚإ ٜؾٔ 

 شتأ:-[ حجة 7102/نىفمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 16ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًثس  ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن إِصيوٯ خأ ٠ريثن ثټ٩و

 من١ٵز ثټ١٩ن خموًًٌز خٹٌپ ثٖضري.

ًثس ٨٘ض مٌوي. ض ٬ج ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ ٌِ ن ِض ٬ج ٌٔ 

ٌثن ٔمجٻ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي  مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.، ٘ف

  

 ٢ً َغٛص٠ ٚصَار٠ مبزٜض١ٜ ِْٗغاصتإ ع

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٨٘ض من١ٵصٍ  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

 مًٍّر ًٌمجهر خموًًٌز نيم.

  

 ٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصبغاصتإ ع

 شتأ: -[ مأرب 7102/نىفمرب/01]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًث خمنجٍٻ  ًثس ثٖض٩جهًز لٽٱض أرضث ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  ثٖض

ٌثؿ.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مٽٌٌٕج ثٖض  ٌشَٴز ٔنض ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص

 

 مثإ غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ: -[ ميدي 7102/نىفمرب/01]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.موً  ًٌصٍ ـٌٛ 

ٍهي  ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي  مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.، ٔمجٻ ٘ف

 

 غاصتإ ع٢ً َٛطع بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/نىفمرب/01]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمف ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

 ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ.
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 ايعزٚإ ٜغتٗزف َزٜضٜيت دلظ ٚنتاف ٚصاطح يف فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/نىفمرب/01]

ٍٿ موًًٌصٍ مؽَ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٌٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ ٍض موًًٌز ٸصجٯ. ٌظُضط ٬ج  ثټؽ٩مٽز خموًًٌز مؽَ 

ًثٍؿ مج أهَ إٗض  ٍث٠ن خمن١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خموًًٌز  ٌثن ٬جًر ٨٘ض منَٻ م ثِصٕيجه ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌشومري ثٖضنَٻ.  ظمجنٌز أٔمجٗ 

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌهًز ش٩ٌٜ ًثٍؿ ثټفو  ٌأٔجً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز 

 

 غاصتإ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/01]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز  ٌىٸٌ مٙوً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًشني لٽٱض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض  ثټ٩ٌيض ٍض خجح ثټٌمن خ٭ج

 

 ًَٕٝٛ رٚالص خغا٥ض َؤعغ١ َٛا٧ْ ايبرض األمحض جضا٤ ايعزٚإ ٚاحلقاص  554أنجض َٔ 

 شتأ: إةراهيم الروني -[ صنعاء 7102/نىفمرب/01]

ٌثټفٙجً ثټؽجبٌ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و مٌ ثټٌمنٌز ؼ ٍثنت ثټدفٌ ثْـض ّز م خٽ٭ض لّجبٌ مِؤ

ٍنجً ٌ 652 . 533مٽٌ ًٌَض  أټٲ ه

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٨٘ض نّمز منً ٍثًر ثټنٵپ ـٙٽض  ق شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن ٌ أن ثْضرضثً ، ٌأٌٜ

ٍثنت ثټصجخ٩ز ټيج نصٌؽز ثِصيوثٰيج ثٖضدجرش ٌثټمّجبٌ ثټصٍ ټفٵض  ٌثٖض ّز  ٌثٖضنٕآس ثټمج٘ز خجٖضِؤ خجٖضدجنٍ 

ٌثن خٽ٭ض  ٍنجً ٌ 156من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و . 163مٽٌ ًٌَض  أټٲ ه

ًخجؿ  ٌثْض ٌثهثس  ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ټٽمّجبٌ ٬ري ثٖضدجرشر ثټنجشؽز ٨ن ٰٵوثن ثًٔض

ٍثنت ثټصجخ٩ز ټيج ثټّنًٍز ٌلّجبٌ مٌنجء ثټفجًٌ ٌثٖض ّز  جٰز إٗض ثْض٨دجء ثٖضجټٌز ثټصٍ شفمٽصيج ثٖضِؤ جس خجٜٔض

ٌثټفٙجً خٽ٭ض  ٌثن  ٌثء ثټ٩و ٍنجً ٌ 099ؼ ًٌَض 14مٽٌ  .أټٲ ه

َثس  ٌثټصؽيٌ ٌثٖض٩وثس  ٌثٖضنٕآس  ٌثٖضدجنٍ  ٌخني ثټصٵًٌٌ أن ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر ثټصٍ ټفٵض خمٌنجء ثټفوًور 

ٌثء ثِصيوثًٰ خمةجس ثټ ٌثن خٽ٭ض ثټصجخ٩ز ټً ؼ ًثس من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و ً ٌ 14٭ج ٍنج ًٌَض 340مٽٌ ، آَضٯ ه

ٍنجً ٌ  316ٌٰمج خٽ٭ض ثټمّجبٌ ٬ري ثٖضدجرشر  ًثً. 523أټٱجً ٌ  209مٽٌ َض  ه

ٍنجً ٌ 21ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن لّجبٌ مٌنجء ثٖضمج ثٖضدجرشر خٽ٭ض  ًٌَض 131مٽٌ ٍنجً  ٬ٌ14ري ثٖضدجرشر ، أټٲ ه مٽٌ

ًٌَض 243ٌ ًٌَضٍض ـني خٽ، آَضٯ ه  .٭ض لّجبٌ مٌنجء ثټٙٽٌٲ ثٖضدجرشر ٨رشًن أټٲ ه

ني ٌ  ًخ٩ز مًُض ًأُ ٨ٌىس ثټنٱ١ٍ أ ّذ ثټصٵًٌٌ خٽ٭ض ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر خمٌنجء  ًٌَض 141ـٌ ٌ ، أټٲ ه

ٍنني ٌ  ً ٌ  565ثټمّجبٌ ٬ري ثٖضدجرشر مٽٌ ٌثهثس  544أټٱج ًٌَض ٌٰمج خٽ٭ض ثټمّجبٌ ٬ري ثٖضدجرشر ٍض ثًٔض ه

مٌثټصٍ ٸجنض شصفٙٽيج مِؤ ٍثنت ثټدفٌ ثْـض ني 149ٌّز م .  122مًُض ًٌَض  أټٲ ه
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ـدوان1027العـيوميات 
ًأُ ٨ٌىس ثټنٱ١ٍ  ٌثټٙٽٌٲ ٌ ٌثٖضمج  ٍثنت ثټفوًور  ٌثټمّجبٌ ثٖضدجرشر ٍض م ق ثټصٵًٌٌ أن ثْضرضثً  ٌأٌٜ

ٍٴٲ ثټ٩مپ خٕٹپ ٸيل ٍض خ٩ٝيج ٌ خٕٹپ  ٌثٰٶ ثټمومٌز ثټصجخ٩ز ټيج مج أهَ إٗض ش ٌثٖض ٔمٽض ثټدنى ثټصفصٌز 

َبٍ ٍض ثټد٩ٞ ثِضلٌ.  ؼ

ٌث٩ٰجس ثټؽرسًز  ٌٴٙٱً ټٽ ٌثن  ٍثټز آظجً ثټ٩و ٌټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ثټمّجبٌ ٬ري ثٖضدجرشر شٝمنض نٱٵجس إ

ٍثٿ  ٍثبو نٕجٟ مف١ز ثټفجًٌجس ټٓض٨ ٨ٌ ًخجؿ  ٍه٨جس ٌ ثټ٩ؽَ ٍض ثټٱجٴو من أ ، ٿ5411ـ 5412ٌثٖضّص

ٌثٖضمج ٌثـپ ثټص٩جٍض خمٌنجبٍ ثټفوًور  ًخجؿ م ٍثبو، ٌلّجبٌ أ جٰز إٗض لّجبٌ ٨ ٍه٨جس  خجٜٔض إًؽجً ثٖضّص

 .ثٖضصرضًر

ٍه ، ٸمج شٝمنض ثټمّجبٌ ٰصق ث٨صمجه مّصنوي ٌلّجبٌ ثِصٕجًًز ٌإهثًًز نصٌؽز إټ٭جء خ٩ٞ ثټ٩ٵ

ٌثن ٍض مٌنجء ثټٙٽٌٲ ًأُ ٨ٌىس خّدذ ثـصؽجٍو من ٴدپ ٴٍَ ثټ٩و ٍثبو شٕ٭ٌپ ثټٽنٖ ثټٵج٠ٌ  ، ٌٰٵوثن ٨

ٌث٩ٰجس ثټ صٱجهر من ممٌَن ٴ١٪ ٬ٌجً ثټ ٌرٌٸيث لّجبٌ ٨وٿ ثَِض ٍٴٌٲ شنٱٌي ثټربثمؾ ، ؽرسًز ثٖضوم ٌش

ّز. ٌثټص١ًًٌٍز ټٽمِؤ صعمجًًز   ثَِض

ٌثٖضمج ثټصٍ ٸجن من   ٌثټص١ًٌٍ ٖضٌنجبٍ ثټفوًور  ٩ز  ً مٕجًً٪ ثټصٍِ ٌشٕمپ ثټمّجبٌ ٬ري ثٖضدجرشر أًٝج

ٍثؼور ٍض مٌنجء ثٖضمج، ثٖضَم٪ شنٱٌيىج صعمجًًز ثټٝممز ثٖضص ًخجؿ ثټ٩وًو من ثٖضنٕةجس ثَِض ٨ن  ُٰٝضً ، ٌٸيث أ

ٌثټم٢١  ًثِجس  ٌثٖضمٙٙز ټ٩مپ ثټو ٍثنت ثټصجخ٩ز ټيج  ّز من ثٖض ٌثهثس ثټصٍ ٸجنض شصفٙٽيج ثٖضِؤ ثًٔض

٬ٌريىج من ثټنٱٵجس ثټصٕ٭ٌٽٌز. ٍثًه ثټدرشًز  ٌثټصأىٌپ ټٽم ٌثټصوًًذ  ٌثټربثمؾ ثٖضّصٵدٽٌز   ثټص١ًًٌٍز 

 

 تزَري أصبع١ َٓاطٍ بػاصات ع٢ً فٓعا٤ ايكزمي١

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض   ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ًخ٩ز منجٍٻ ؼ ٌهمٌس أ ٍث٠نني  أٌ٘ذ ظمجنٌز م

 من١ٵز خجح ثټٌمن خموًًٌز ٘ن٩جء ثټٵوًمز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.

ٌثن  ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن إـوَ ٬ج ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ني ٍض ـجًر ثټ٩ٙوي لٽٲ ؼجم٪ ثټٕيوثء من١ٵز ثټ٩ٌيض ٍض خجح ثټٌمن ثِضىٽز ثِصيوٰض منجٍٻ ثٖض

ًر ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجٌ ًخ٩ز منجٍٻ ٸٽٌجً  ٌشومري أ ٍث٠نني   .خجټّٹجن مج أهَ إٗض إ٘جخز ظمجنٌز م

 

 ثالث غاصات ع٢ً اخلٛخ١ ٚغاصتني ع٢ً ايًر١ٝ باحلزٜز٠

 شتأ:-[ الحديدة 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور.ٔن ٠ريثن ث ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خعُضط موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ثټمٍلز.

ٌثن  ٌأٌ٘ذ ظمجنٌز آلًٌن ٍض ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٌث  ق مٙوً مفيل أن ظمجنٌز ٌ٘جهًن ثِصٕيو ٌأٌٜ

ًخني ٍض ؼًٌَر ثټدٌٝ٪.ثِصيوٰصج ٴ  ج
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ـدوان1027العـيوميات 
 مثإ غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٍهي ٌأٔجً ث ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي  مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر.، ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ ٘ف

 

 مثإ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض موً ٍٿ ظمجنٍ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خعمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ًثً ٍض ممصٽٹجس ثٖض  منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًًٌز ممٽٱج أرضث

 

 إفاب١ طفٌ يف غاص٠ ع٢ً َٓظٍ مبزٜض١ٜ َٓب٘ يف فعز٠

 شتأ: - [ صعدة7102/نىفمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض منََضً ٍض موًًٌز مندً خمفج٥ٰز  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و أٌ٘ذ ٠ٱپ ثټٌ

 .٩٘ور

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ ٍض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌىٸٌ مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

 .من١ٵز آٻ مٵن٪ خموًًٌز مندً مج أهَ إٗض إ٘جخز ٠ٱپ

ق ثٖض ًثس ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثْضؼجرش  ٙوً أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

 .ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ

  

 وجنرانأصبع غاصات ع٢ً ٚجٝظإ 

 شتأ: -[ صنعاء7102/نىفمرب/00]

ٍٴ٪ ثټٕدٹز ٍض  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثن َثنٌ ، نؽ  .٬جًشني ٨٘ض ٴًٌز ٴمٌ ٍض ؼٌ

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/نىفمرب/07]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ  ٍث٠نني خموًًٌز رص َث٧ً ثٖض ٌم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن منجٍٻ  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثټمج٘زش٩ ًث ٍض ثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٌثن لٽٲ أرضث ٌشَٴز ثټ٩و  .ٌٜض ټٵٙٲ مو٩ٍٰ من م
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ـدوان1027العـيوميات 
 مثإ غاصات ع٢ً فعز٠ ٚعغري ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/07]

ٌٴ١ج٨ٍ  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور  ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمريٸٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٌّري َثن   .ؼٌ

ق مٙوً أمنٍ خ ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٩ٙور ټ

ٌهًز  .من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم ثټفو

ًر  ٬ٌج َثن  ًثس ٨٘ض ٴًٌز ٴمٌ خؽٌ ٍهي ثْضمريٸٍ ٔن لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز خ٩ّري ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ ٨٘ض ثٖضن١ٵز ٌخ  .٨٘ض موًنز ثټ

ٌهًزٌټ ٌمو٩ٌٰج إِصيوٯ من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ثټفو َث٧ً ، ٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج ٘جًٌلٌج  ٌم

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ٠ُضن خموًًٌز ـٌوثن.  ثٖض

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/07]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   من١ٵز مًٍّر خجٖضوًًٌز لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 غاص٠ ع٢ً ذح١ ٚجٝظإ ٚعغري 00

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/07]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـريثن أٌٜ )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ ٌ مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ًخ٪ ٬ج  .ٌأ

٨ٍز ٍض  ٌخ َثن ٌ ٬جًر ٨٘ض ثټ ًثس ٨٘ض ٴًٌز ٴمٌ ٍض ؼٌ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن لمْ ٬ج

 ٨ّري.

  

 ٚطٜض ايهٗضبا9٤ خغا٥ض قطاع ايهٗضبا٤ ٜكزص غُغ١ ًَٝاصات رٚالص

 شتأ:-[ صنعاء7102نىفمرب//07]

ٌثء  ٌخجء ؼ ٌثټ١جٴز ثٖضينوُ ټ١ٲ ثټؽٌمٍٍي ثټنٵجح ٨ن لّجبٌ ٴ١ج٧ ثټٹي ٌخجء  ٸٕٲ ًٌٌٍ ثټٹي

ٌثن مني مجًُ  ًٌَض5412ثټ٩و ًثس ه  .ٿ خمج ًٵجًح لمّز مٽٌج

ٌشًٍٍ٪ ثټ١جٴز  ٍټٌو  ٌٴجٻ ثټًٌٍٍ ثټؽٌمٍٍي ٍض ًٌٔز ٨مپ لج٘ز خمنجٴٕز مرش٧ٌ َضبفز شن٥ٌم ش

ٌخجبٌز ټٽ ٌخجبٌزثټٹي ٍټوثس ثټٹي ٌخجء ، مّصيٽٹني من ؼجنذ مُضٷ ثٖض ّز ثټ٩جمز ټٽٹي ٌثٖضِؤ ٍثًر  ن٥مصيج ثټٍ

ّز  ٍثهً مِؤ ٌثن ُٰٝض ٨ن ِٵٍٟ ٨وه من ٸ ٌثء ثټ٩و ٌخجء ٍض ثټٌمن شأظٌ خٕٹپ ٸدري ؼ " إن ٴ١ج٧ ثټٹي

ٌنجٍؿ". ٌخجء خني ٔيٌو ٌؼًٌق   ثټٹي

ٌخ ٌثن خفٶ م٤ٍٱٍ ٴ١ج٧ ثټٹي ٌثبم ثټ٩و جء شمعٽض ٍض ؼًٌمز إِصيوثٯ ثٖضوًنز ٌأٔجً إٗض أن أخٌٍ ؼ

ٌخجبٌز مّجء ثټؽم٩ز  ٨ٌمجٻ مف١ز ثٖضمج ثټٹي ٌم٤ٍٱٍ  ٍټٌٍ  50ثټّٹنٌز ٖضينويس  ًثؿ 5412ً ٌثټصٍ  ٿ 

ٌأٸعٌ من  152ٜفٌصيج   ؼًٌق. 144ٔيٌوث 
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ـدوان1027العـيوميات 
جٌِز ټدنجء  ٪ ثټٽدنجس ثِْض ٌخجء إٗض أىمٌز معپ ىيو ثټٱ٩جټٌجس ټص٩ًََ ثټرشثٸز ٌٌٜ ٌټٱض ًٌٌٍ ثټٹي

ٌش٩ًٍٍيج خمج ًٽدٍ إـصٌجؼجس ثٖضؽصم٪ من ثټصٌجً شرش٩ًٍ ً ٌخجبٌز  ٍټٌو ټٽ١جٴز ثټٹي ن٥م نٕجٟ ثټص

ٌخجبٍ  .ثټٹي

 

 عت غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌمٌوي ٌأٌٜ ًثس ثِصيوٰض موًًٌصٍ ـٌٛ   .أن ثټ٭ج

ٌثء مٌوي ٌشَٴز ٔمجٻ ٘ف ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ٴٙٱض شؽم٩جس ټٽم  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

  

 ٚجٝظإ ٚعغري وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  02

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱ 13ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ ٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

٨ٌّري. َثن   ٌؼٌ

ٌثهي آٻ ثخٍ ؼدجًر  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٸمج ٔن ، ٌ معٽيج ٨٘ض موًًٌز خجٴم، ٌ ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ، ثِصيوٰض ٌِجًر م

 .٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ

ٍهي ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز ٌأٸو ثٖضٙ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٍث٠نني ثظنني خٵٙٲ ٘جًٌلٍ  وً إ٘جخز م

ٌهًز  .مٕريثً إٗض أن ثټٵٙٲ ثِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثٖضوًًٌز، مندً ثټفو

ٌثن ٌ ٬جًر  ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م ٍهي ثْضمًٌٹٍ لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

َثن ٨ٍز ٍض ٨ّريٌ ، ٨٘ض ٴًٌز ثټمپ ٍض ؼٌ ٌخ  .٬جًر ألٌَ ٨٘ض موًنز ثټ

  

 غاصتإ ع٢ً تعظ ٚحلخ

 شتأ: -[ صنعاء7102/نىفمرب/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٔمجٻ م٩ّٹٌ لجټو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ٸٌٓ خمفج٥ٰز ټفؾ.، خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ

 

 إلصؽار ايطا٥ضات مبطاص فٓعا٤ققف اجلٗاط املالذٞ 

 شتأ: -[ صنعاء7102/نىفمرب/00]

ًشني ٨٘ض م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل. ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق موًٌ ٨جٿ م١جً ٘ن٩جء لجټو ثټٕجًٲ ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ٍ ث ًشني ثټؽيجٍ ثٖضُـض ٌثس مج أهَ إٗض شومريو ٸٽٌجً.ثِصيوٯ خ٭ج  ټمجٗ خئًٔجه ثټ١جب

ٌثن  ٩ٍ ثټ٩و ٍ ٩ٌٌِٶ ـٌٸز ثټ١ريثن ثْضمٌ ثټيي ًؤٸو إرصثً ٌِ ٌأٔجً إٗض أن ثِصيوثٯ ثټؽيجٍ ثٖضُـض

 ً  .خٹپ ثټ١ٌٳ ٨٘ض خٵجء م١جً ٘ن٩جء م٭ٽٵج

 

 



 

 

238 

ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً َطاص احلزٜز٠ ايزٚيٞ

 شتأ: -[ الحديدة7102/نىفمرب/00]

ٍٿ م١جً ثټفوًور ثټوٌيلثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٘دجؿ ثټٌ  .ٌثن ثټ٩ّ

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض م١جً  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 .ثټفوًور

 .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن مّصمٌ خجټصفٽٌٶ ٍض ِمجء موًنز ثټفوًور

  

 ايعزٚإ ٜغتٗزف َضتظقت٘ يف تعظ

 شتأ: -[ ثعز7102مرب//نىف00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴصً ٍض ؼدپ ثټ٩ٌٌُ خمفج٥ٰز ش٩َ.، ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ شؽم٩جس ٖض  ثټٌ

ٍث خني ٴصٌپ ٌؼًٌق لُضٻ  ٌشَٴز ِٵ١ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٨وه من ثٖض ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثن.  ثِصيوثٰيم من ٠ريثن ثټ٩و

َٴز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌش ٌشفٌٙنجس شجخ٩ز ټٽٵٌجهي ٍض ثٖض ٌممجٍن  ٍثٴ٪  ٌثن ٴٙٲ م

ٌثن.، خمفج٥ٰز ش٩َ "أخٍ ثټ٩دجُ" ٌشَٴز ثټ٩و  ٌىټٺ ٍض ٤پ لُضٰجس ٸدرير ٍض ٘ٱٍٯ م

  

 أصبع غاصات ع٢ً َٓطكيت ايظاٖض ٚاحلقا١َ يف فعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/00]

ٍٿ ثټٵٙٲ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثټٙجًٌلٍ مّصيوٰجً منج٠ٶ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و ٌثٖضو٩ٍٰ  ثټؽٍي 

 .مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثټ٭جٔم ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جىٌ  .من١ٵصٍ ثټ٥جىٌ 

ٌمن١ٵز  ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً  ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ش٩ٌٜض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ آٻ ثټٌٕن 

ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز َث٨ًيم  ٌم ٍث٠نني  ٌمو٩ٍٰ مٹعٲ ٠جٻ منجٍٻ ثٖض  .ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

  

 ثالث غاصات ع٢ً اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز  ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬جًس ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

 موًًٌز ثټمٍلز.

  

 ثالث غاصات ع٢ً املدا بتعظ

 شتأ:-[ ثعز 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضن ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬جًس ٌأٌٜ دجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 من١ٵز ًمصپ خجٖضمج.
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 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء7102/نىفمرب/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم مفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًشني  ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ٌثٖضوٍٰن ممٽٱج أرضثً خٽٌ٭ز خممصٽٹجس ثٖض  من١ٵصٍ مفيل 

  

 ٚعغري وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  03

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٨ٌّري. 10ٔن ٠ريثن ثټ٩ّ ٌثن  ٌنؽ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

 ٌ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٌأ ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٜق مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٌثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ٔوث 

ًثس ٨٘ض  ٌظُضط ٬ج ٌثن  ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

٨ٍز خ٩ّري. ٌخ  موًنز ثټ

ٌمو  ً ً ٘جًٌلٌج ٌخٌز من موًًٌز مندً ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج ً ثِصيوٯ ثٖضنج٠ٶ ثټ٭ ٍهًج ٩ِ ً ٩ٌٰج

ٌهًز  .ٌمن١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ٌ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز ٔوث ثټفو

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ 50

 شتأ: -[ صنعا7102/نىفمرب/00]

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًٌصٍ ـٌٛ ٬جًر ٨٘ض موً 51أٌٜ

 ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز.

 

 فضٜل ايضفز بٛطاص٠ ذكٛم اإلْغإ 9 جضمي١ ايبطٝع تغتٛجب املالذك١ ايكطا١ٝ٥ ملضتهبٝٗا

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ٍهي ټٽٌٙجهًن ٍض ؼًٌَر ثټدٌٝ٪  ٌثن ثټ٩ّ ٍثًر ـٵٍٳ ثٔضنّجن ؼًٌمز ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ث٨صربس ٌ

ٌټٌز ټٹپ خموًًٌز ثټٽفٌز مفج٥ٰز ثټفوًو ٵز ثټٵٝجبٌز ثټو ٌثبم ثټفٌح ثټصٍ شّصٍؼذ ثٖضُـض ر من ؼ

ًشٹجخيج ٌثٯ ثټٝجټ٩ز ٍض ث  .ثْض٠

ٌشٹدز ٍض  ٍظٌٶ ټٱ٨ٌيج خمفج٥ٰز ثټفوًور إٗض أن ثټؽًٌمز ثٖض ٌثټص ٍثًر ٍض شٵًٌٌ ًٌٰٶ ثټٌ٘و  ٌأٔجًس ثټٍ

ٍثنني ثټفٌح ٌٴ ٌث٧ ثټصمٌٌَ خني ثْضىوثٯ ټم ، ـٶ ثټٌٙجهًن ش٩و ثنصيجٸجً ٘جًلجً ټٽٵجنٍن ثټوٌيل ثٔضنّجنٍ  ش

ٌثْضىوثٯ ثٖضونٌز  .ثټ٩ّٹًٌز 

ٌثس  ًثس ثټؽًٍز ثټصٍ ٔنصيج ٠جب ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز منً أن ثټ٭ج ٌأٸو ثټصٵًٌٌ ثټيي شٽٵض 

ٌمص٩مو ٜو  ٢ ثټدفٌ ٍض ؼًٌَر ثټدٌٝ٪ شم شٍؼٌييج خٕٹپ مدجرش  ٍثًح ٌ٘و ٌِ ٌثن ٨٘ض ٴ شفجټٲ ثټ٩و

١ٌجه ىوٯ ىي ٠د٩ٌز مونٌز ًٵ٪ ًٌصمص٪ خجټفمجًز ، ٍض ن١جٳ ثٖضٌجو ثٔضٴٽٌمٌز ثټٌمنٌز ثټصٍ شّصموٿ ټُ٘ض

ٌټٌز ٍثظٌٶ ثټو ٌثٖض ٍثنني   .ٌٰٶ ثټٵ

ٍثًح ټٽٌٙو مج أهَ إٗض ِٵٍٟ ٨رشر  ًثس ٨٘ض لمّز ٴ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهًن، ٔيوثء ٌ ِصز ؼٌـى َثٻ أـو ثټٌٙجهًن ٍض ٨وثه ثٖضٱٵ ٍث ًمجًٍِن نٕج٠يم ٍض  ،ٌٰمج ًَض ٸجن
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ٌثه ٍټٍن من أٰ ٍٰري ـٌجر ٸًٌمز ټيم ٌٖضن ٩ً ً لٽٲ ټٵمز ثټ٩ٌٖ ټص ١ٌجه ٩ٌِج ًصمص٩ٍن خفمجًز ، ثَ٘ض

ٌټٌز خ١د٩ٌصيم ثٖضونٌز  .ه

ٌثټؽٌـى  ٌخٵٌض ؼعغ ثټٝفجًج  ٍٻ إٗض مٹجن ثټؽًٌمز  ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى ټم شصمٹن من ثټٍ٘

ٌثن ثټصٍ أ٨جٴض ٨مٽٌجس ثٔضنٵجى٨جټٵٍن ٍض ثټؽًٌَر خّدذ ثټصفٽ ٌثس ثټ٩و  .ٌٶ ثٖضٹعٲ ټ١جب

مٌ  ٌټٌز ټٽٙٽٌذ ثْـض ّذ ثټصٵًٌٌ ٌؼً مٹصذ ثټٙفز خمفج٥ٰز ثټفوًور منجٔور ٨جؼٽز ټٽؽنز ثټو ـٌ

ٍٻ إٗض ؼًٌَر ثټدٌٝ٪ َضنصٕجٻ ثټؽعغ ٌإنٵجى ثټٌٙجهًن ټ٩وٿ شمٹن ثټٱٌٳ ثٖضفٽٌز من ، ثټوٌيل ټٽٍ٘

ٌثس ثَض  ٍهًز ثټصٍ شّصيوٯ ٸپ من ًفجٌٻ ثَضٴرتثح من ثټؽًٌَر.ثنصٕجټيم خّدذ شفٽٌٶ ٠جب  خجش ي ثټ٩ّ

ٌثبم ثِصيوثٯ أٸعٌ من  ٌٴجب٪ ټؽ ٌظٵض  ٍثًر ـٵٍٳ ثٔضنّجن  ًثؿ  529ٌټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٌ ٴجًح ٌ٘و 

ٌٴجب٪ ثَضنصيجٸجس ثټصٍ ، ٌ٘جهثً خني ٴصٌپ ٌؼًٌق 813ٜفٌصيج مج َض ًٵپ ٨ن  ٌثبم  مّص٩ٌٜجً خ٩ٞ ثټؽ

ٌمنج٠ٶ ثټٌٙو ٍض مفج٥ٰجس ثټفوًور ثِصيوٰض ثٖضنٕأس ٌأخني، ثټّمٹٌز   .٨ون 

ٌممنيؾ  ٌخٌز ثټصجخ٩ز ټً مجًِض خٕٹپ مصٹًٌ  ٍثًػ ثټف ٌثن ٌ ثټد ٌثس شفجټٲ ثټ٩و ٌخنّي ثټصٵًٌٌ أن ٠جب

ٌخٌز مج أؼرب ثټٌٙجهًن  ٍثـپ ثټ٭ ٍثؼوًن ٨٘ض ثټّ ٍثًح ثټٌٙو ثٖضص ٌٴ ثټ٩وًو من ثَضنصيجٸجس ٜو ثټٌٙجهًن 

ٌثټصرشه ٍٰري ٴٍس أ٠ٱجټيم، ٍض منج٠ٶ ممصٽٱز ټٽدفغ ٨ن مٙوً ًٍٳ آلٌ ٨٘ض ثټنٌَؿ  ٌشفّني ، ټص

ٌٰيم ثَضٴصٙجهًز ثټ٩ٙدز. ٌ٤ 

١ٌجه ٍثًح ثَ٘ض ٌثن ثټصٍ شص٩مو ثِصيوثٯ ٴ ًثس ثټ٩و ً ٍض مفج٥ٰجس ، ٌٴجٻ ثټصٵًٌٌ إن " ٬ج ج لٍٙ٘

ٌخ ٍثـپ ثټ٭ ٌثټّ ٍث٠ت  ٌنٵٽض ثٖض٩جًٷ ثټ٩ّٹًٌز ٨٘ض ٠ٍٻ منج٠ٶ ثټٕ ّؽز  ٌش٩َ ـٌ ٌثټٌٴجخز ثټفوًور  ٌز 

١ٌجه ز ٨٘ض ـٌٸز ثَ٘ض ًشٱج٧ أ٩ِجً ، ثټ٩ّٹًٌز ثٖضٱٌٌٜ ٌث ٌٴجس  ٌثټفٙجً ثټيي شّدذ ٍض نوًر ثٖضفٌ

ٌثٰٶ ثټصمًَن ٌم ٌثټنٵپ  ٍه  ٍٴ مجٷ، ثټ ٌثټصرشه ، ٸپ ىټٺ ؼ٩پ ثِضَضٯ من ٌ٘جهي ثِْض ًٌّٰز ټٽد١جټز 

 .ٌثټ٩ٌٖ ٍض ٤ٌٌٯ ٴجٌِز "

ٍثًر ـٵٍٳ ثٔضنّجن شأٸٌوو ٨٘ض أن ثَض  ٍث٨و ٌؼوه ًٌٰٶ ٌ ً ټٵ ٌث ً ِجٰ ٨صوثءثس ٨٘ض ثټٌٙجهًن شمعپ ثنصيجٸج

ٌثټمج٘ز خفمجًز ـٌجر ثټّٹجن ثٖضونٌني ، ٌثټٵجنٍن ثټوٌيل ټفٵٍٳ ثٔضنّجن، ثټٵجنٍن ثٔضنّجنٍ ثټوٌيل

ٍٴيم ٌثټُّضمز ثټٕمٌٙز.، خمج ٌٰيج ـٶ ٸپ إنّجن ٍض ثټ٩مپ، ٌثـرتثٿ ـٵ ٌثْضمن   ٌثټفٌجر 

ٌث وه ثټصٵًٌٌ ٨٘ض أىمٌز إهثنز ثټؽ ًشٹدصيج هٌٻ ثټصفجټٲ ٌٔ ٌثً ثټصٍ ث و ل١ ٌثْٔض ٌثَضنصيجٸجس ثټؽٌّمز  بم 

ٌثنٌز خمج ٍض ىټٺ ًٰ٪ ثټفٙجً ، ٨٘ض ثټٌمن أًٜج ٌإنّجنج ٍٴٲ ثټٱًٍي ټٽ٩مٽٌجس ثټ٩ّٹًٌز ثټ٩و ٌثټ

 ثټٕجمپ ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض ثټٌمن.

ٌثن  ٌثټ٩و ٌثبم ثټفٌح  ٌثٖضينٍ ٍض إهثنز ؼ ٍنٍ  ٌثٔضخجهر ثټؽمج٨ٌز ٌه٨ج مؽٽْ ثْضمن إٗض ثټٵٌجٿ خوًٌو ثټٵجن

ٌثبم ٜو ثٔضنّجنٌز ثټصٍ شٌشٹذ خفٶ ثٖضونٌني ٍض ثټٌمن ٌشٹدٌيج ، ٌثټؽ ٵز ٌإـجټز م ٌشفٵٌٶ ثټ٩وثټز خمُـض

مجن ٨وٿ ثٔضُٰضس من ثټ٩ٵجح ٌإنٙجٯ ثټٝفجًج. ٌټٌز ٌٜ  ټٽمفجٸم ثټو

ٌشفمپ م ٌمٹجشذ ثْضمم ثٖضصفور ٍض ثټٌمن ټٽٵٌجٿ خوًٌىج ثٔضنّجنٍ  ٍټٌصيج شؽجو ٸمج أٸو ٨٘ض شٱ٩پ أؼيَر  ّة

ٌثټفٙجً ٌثن  ٌثء ثټ٩و جبپ ، ثټٹجًظز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ٩ًجنٍ منيج ثټٌمنٌني ؼ ٌټٌز ٌٌِ ٍر ثٖضن٥مجس ثټو ٌه٨

ٌثبم  ٌثټصفٵٌٶ ٍض ثټؽ ٌثَض٠ُض٧ ٨ن ٴٌح  ثٔض٨ُضٿ ثٖضيصمز ټًَجًر ثټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ټصٵيص ثټفٵجبٶ 

ٌثْض٨ٌجن ث ٌثټعٵجٌٰز.ٌثَضنصيجٸجس ثټؽٌّمز ثټصٍ شٌشٹذ ٍض ـٶ ثٖضونٌني   ٖضونٌز 

ٌأن١ٕز  ًر ـٵٍٳ ثٔضنّجن ٌٰمج ًص٩ٽٶ خربثمؾ  ٍث غ ثټصٵًٌٌ من٥مجس ثٖضؽصم٪ ثٖضونٍ ثټصنٌّٶ م٪ ٌ ـٌ

ٌثن ٌإ٘وثً ثټصٵجًًٌ ىثس ثټٙٽز ٌثبم ثټ٩و ٍظٌٶ ؼ ٌش ٍنٌز ، ً٘و  ٌثٖضّج٨وثس ثټٵجن ٌثټ٩مپ ٍض شٵوًم ثټ٩ٍن 

 ٌثٔضنّجنٌز،



  

 

240 

ـدوان1027العـيوميات 
ٌمفجًور ټ ٌټٌز مّصٵٽز  ٌثبم ثټصٍ ثًشٹدصيج هٌٻ ٌه٨ج إٗض شٕٹٌپ ټؽنز ه ٌثټصفٵٌٶ ٍض ثټؽ صٵيص ثټفٵجبٶ 

ٌثن ٍض ثټٌمن  .شفجټٲ ثټ٩و

ٍمجس ثْضمن ثټ٭يثبٍ ٰئن  ٌنجمؾ ن٥جٿ م٩ٽ % من ثټٌٙجهًن 62ٌخفّذ ثټصٵًٌٌ ثَضٴصٙجهي ثټٙجهً ٨ن خ

ٌث ِدپ ٨ٌٕيم ٌثټفٙجً مني مجًُ ، ثټٌمنٌني ٰٵو ٌثن  ٌثء ثټ٩و ً خجټ٭ز ، ٿ5412ؼ ًث ٌثټيي أټفٶ أرضث

ٌثهًز ٍض ثټٌمن.، ج٧ ثټّمٹٍخجټٵ١  ثټيي ٩ًُو من أىم ثټٵ١ج٨جس ثًٔض

ق ثټصٵًٌٌ ثَضٴصٙجهي أن  ٌثټنٵپ ٍض ٴ١ج٧ ثټٌٙو  624ٌأٌٜ ٌثټصمًَن  أټٱجً من ثټ٩مجٻ ٍض مؽجٻ ثټص٩دةز 

ٌث أ٨مجټيم مجٷ ٰٵو مجٷ ٍض ثټٌمن خّدذ ثټفٌح، ٌثِْض ٍّٴٱض أ٬ٽدٌز لومجس ٴ١ج٧ ثِْض  ٌٰمج ش

 

 أصبغاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مب

 شتأ: -[ مأرب 7102/نىفمرب/00]

ٌثؿ خمفج٥ٰز  ًشيم خموًًٌز رص ٍهي إِصيوٰض ٌِج ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ثټٌ إِصٕيو م

 مأًح.

ٍث٠ن  ٌثن إِصيوٯ ٌِجًر م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ًشً.ٍض من١ٵز ثټٌٝٶ مج أهَ إٗض إِصٕيجهو ٌإـرت   ثٳ ٌِج

  

 إفاب١ َٛاطٔ ٚأبٓت٘ إثض اْفحاص قٓب١ً عٓكٛر١ٜ يف ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض  ٌثن ثټ٩ّ ٍهًز من ممٽٱجس ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٌثخنصً ثټٌ ٍث٠ن  أٌ٘ذ م

 موًًٌز نيم.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أ ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌثء ثنٱؽجً ٴندٽز ٌأٌٜ ٌأخنصً أٌ٘دج ؼ ٍث٠ن  ن م

ٌثن ٍض ٴًٌز ثټٌمجهر خموًًٌز نيم. ٍهًز من ممٽٱجس ٠ريثن ثټ٩و  ٨نٵ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٴ١ٌدني ٍض نيم. ٌثن ثټ٩ّ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ايعزٚإ ٜؾٔ غاصتني ع٢ً تعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض موثًُ  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٨ٌٍز. َثن ٍض موًًٌز ثټ ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ٨ ٌخجح   ثټ٩مٌي خموًًٌز ى

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  04

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور  12ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  .ٌٴ١ج٧ نؽ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵصٍ ثټدٵ٪ ٌلٽٌٵج ٌثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ  ٌثټٍٙؿ   خيثس ثٖضوًًٌز. ثټٵم٪ 
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ٌثن ٍض  ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ ًثس ٨٘ض م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ ٨٘ض ثٖضن١ٵز.

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز ٬مٌ  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘دض ٠ٱٽز ًٌؼپ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأر  ٸمج ثِصٕيوس ثم

 مفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌمو٩ٍٰ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ ٍٿ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌمندً ش٩ٌٜصج ثټٌ ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ ٬مٌ 

ٍهي ٌممصٽٹجشيم.، ٩ِ َث٨ًيم  ٌم ٍث٠نني   ٠جٻ منجٍٻ ثٖض

 

 أيف بغبب احلقاص 41َٓظ١ُ صعا١ٜ األطفا9ٍ ٚفٝات األطفاٍ بايُٝٔ قز تتحاٚط ايعزر املتٛقع بـ 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ٍثيل ٴجټض من٥مز ٨ًجًز ثْض٠ٱجٻ إن  ٍٴ٩ز خف ٍثْض٨وثه ثٖضص أټٲ ىيث  24ٌٌٰجس ثْض٠ٱجٻ ٍض ثټٌمن ٴو شصؽجٌ

ٍهًز ٍهو ثټ٩ّ  .ثټ٩جٿ خّدذ ثټفٙجً ثٖضّصمٌ من ٴدپ ثټصفجټٲ ثټيي شٵ

ٍهًز ٨٘ض  ٍهو ثټ٩ّ فض ثٖضن٥مز ٍض خٌجن ٘فٱٍ أن ثټفٙجً ثٖضّصمٌ من ٴدپ ثټصفجټٲ ثټيي شٵ ٌأٌٜ

ًشٱ ٍثيل منجٰي ثټولٍٻ ثټٕمجټٌز ټٽدُضه ًصّدذ ٍض ث ٍٴ٩ز خف ٌٍٰجس ثٖضص ٌٴو ًصؽجٌٍ ٨وه ثټ ٌٍٰجس  ج٧ م٩وٻ ثټ

ٍثيل ، أټٲ ىيث ثټ٩جٿ 24 ٌثٛ شٵصپ ـ ٌثْضم  .٠ٱپ ٨٘ض ثْضٴپ 134ـٌغ أن ثټؽ٧ٍ ثټٕوًو 

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( نّمز منً أن مج ًٵجًح  أټٲ ٠ٱپ ًفصجؼٍن إٗض  044ٌىٸٌ ثټدٌجن ثټيي شٽٵض 

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه ى ٍٻ إټٌيم ؼم٩ٌجً ٍض ٤پ نٵٚ ثټ٩ُضػ من ِ يث ثټ٩جٿ إى شٹجٰق من٥مجس ثٔض٬جظز ټٽٍ٘

ٍنجس. ٌثٖض٩ ز ٨٘ض هلٍٻ ثټ٭يثء  ٍه ثٖضٱٌٌٜ ٌثټٵٌ ٍټريث ثْضٸرب ٍض ثټصجًًن ثټفوًغ  ٌخجء ثټٹ ٌشٱ ي   ثټصمًٍپ 

يًس من٥مز ٨ًجًز ثْض٠ٱجٻ من أن نٙٲ ٨وه ثْض٠ٱجٻ ثٖضيٸًًٍن ٌِدٵٍن خُض ٨ُضػ إن ټم ًصم شّيٌپ  ـٌ

ٌمجټم ًصم ًٍجهر ثټصمًٍپ ټُضِصؽجخز ثٔضنّجنٌز.٨مپ ثٖض ٍثبٶ أمجميج  ٍثټز ٸپ ثټ٩  ن٥مجس ٌإ

ً إٗض ثْضهټز ثٖضصجـز ٍء ثټص٭يًز ثټفجه  34-54ٌِمٍس ، ٌأٔجً ثټدٌجن إٗض أنً ثِصنجهث خجٖضجبز من ـجَضس ِ

 ثټٍلٌم خني ثْض٠ٱجٻ ٸپ ٨جٿ مج ټم ًصم ٨ُضؼيم ـصى ٴدپ ىيث ثټفٙجً.

ٌخنج ٌثس ثټفّجخٌزٌأٜجٯ ثټدٌجن "  ٍٴ٪ أن ًصٌٍض ، ء ٨٘ض ثټصٵوً أټٲ ٠ٱپ هٌن ِن ثټمجمّز  244ًص

ٌىټٺ خم٩وٻ  ٍء ثټص٭يًز خّدذ ثټؽ٧ٍ أٌ ثٖضٌٛ ىيث ثټ٩جٿ  ٌثـو  134مٙجخٍن خّ ٍٿ أٌ ٠ٱپ  ٠ٱپ ٍض ثټٌ

 .ٸپ ٨رش هٴجبٶ"

ً ٴدپ ثټفٙجً ٍض ؼمٌ٪ أنفج ٍٻ ثټ٩جمٽني ثٔضنّجنٌني ٸجن ٩٘دج ء ثټٌمن ٌٴجټض ثٖضن٥مز " إن شنٵپ ٌٌ٘

ٌثټٙٽٌٲ ٰئن آَضٯ  ٌمٌنجبٍ ثټفوًور  ٍٻ خٕٹپ ٸجمپ ٸم١جً ٘ن٩جء  ٌثِضن خ٩و إ٬ُضٳ ٸپ منجٰي ثټٍ٘

 ثْض٠ٱجٻ ٨٘ض ىجًٌز ثټم١ٌ ".

ٍثه ثټ٭يثبٌز ثْضلٌَ  ٌثٖض ٌثء  ٌثټو ٌأٸو ثټدٌجن أنً َض ًٍؼو خوًپ ٨ميل ټييو ثٖضنجٰي ٔضهلجٻ ٸمٌجس ثټ٭يثء 

ًثً من ثټؽ٧ٍ.ثټُضٍمز ٍض خ٩ٞ منج٠ٶ ثټٌمن ثْضٸعٌ ش  رض

ٍه ٍض ٬ٍٝن أًجٿ ٴٽٌٽز ممج أهَ إٗض شٵٽٌٚ ٴوًر ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز  ٍٴ ٌثټ ًشٱج٧ أ٩ِجً ثټ٭يثء  ٌټٱض إٗض ث

ٍنجس ثٖضنٵير ټٽفٌجر.  ٨٘ض شٵوًم ثٖض٩
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 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/نىفمرب/02]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ؾ خموًًٌز ثټمٍلز.  ثٖضٍٔ

ٍث٨ٝجس خموًًٌز ثټَىٌر ٌثن إِصيوٯ ـجٰٽز خمن١ٵز لمٌْ ثټ ، ٌثٔجً مٙوً مفيل إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٌؼٌؿ ظمجنٌز آلًٌن.مأ أهَ إٗض   إِصٕيجه ِصز م

٨ٌٍر ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور. ١ٌجه خجټ ٍهي مٌٸَ ثٔ٘ض ٌثن ثټ٩ّ  ٸمج ثِصيوٯ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و

 

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/نىفمرب/02]

ٌثؿ خمأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌىٌُضن ٌأ ٌثن إِصيوٯ منج٠ٶ ـدجح  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌٜ

 خ٭جًشني.

ٌثؿ ممٽٱز أرضثً  ٌشَٴز إِصيوٰض خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منج٠ٶ مصٱٌٴز خرص ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مٽٌٌٕج ثٖض

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم  ٍض منجٍٻ 

  

 غاص٠ ع٢ً ذح١ 08

 أ:شت -[ حجة 7102/نىفمرب/02]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨يل موًًٌز ٨دْ خمفج٥ٰز  11ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠ن ثټٌ م

 ـؽز.

ٌثن ثِصيوٯ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ٍض شرصًق ټ ٌأٌٜ

ًر مفُض شؽجًًج ٍض من١ٵز ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٍث٠ن. 11خ٭ج  م

ٌثن ٔن  ٌمٌوي. 18ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثء  ٍهي ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز شؽم٩جس ٖض ٸمج ثِصيوٰض مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

 مٌوي.

  

 مخػ غاصات ع٢ً باقِ بقعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/نىفمرب/02]

ٍٿ لمْ ٬ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ؼًٍز إِصيوٰض موًًٌز خجٴم خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ج

 ٩٘ور.

ًثس  ٌثن ثټ٭جٔم ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًثً خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض ٌمن١ٵز آٻ ٘دفجن خموًًٌز خجٴم لٽٱض أرضث  ٨٘ض ؼدپ ٩ٔري 

ٍهي ثِصيوٯ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

َث٧ً. ٌثٖض ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   منجٍٻ ثٖض
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 ثالث غاصات ع٢ً ُٖزإ بقٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/02]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء مج أهَ  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 إٗض إ٘جخز ٠ٱپ.

ق مٙوً  ًثس ٨٘ض خٌض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مفيل خجٖضوًًٌز ټ

ٍث٠نني. ٌشرضً منَٻ أـو ثٖض  ن٩م خجٖضوًًٌز مج أهَ إٗض إ٘جخز ٠ٱپ خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز 

  

 ثالث غاصات ع٢ً َٛطع َٚفضم َا١ٜٚ بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/نىفمرب/02]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ظُضط ٬ج  مّجء ثټٌ

ٌثن ٔن ٬جًشني رشٳ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ٬ٌجًر ٨٘ض مٱٌٳ مجًٌز.، م٩ّٹٌ لجټو ٍض موًًٌز م٧ٍٍ

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ ٚعبػ 04

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/00]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِٽّٽز من ثټ٭ج  ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ  15ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  ـٌٛ 

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌو   ي.ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ ٘ف

ًثس ٨٘ض موًًٌز ٨دْ. ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ق مٙوً مفيل أن ٠ريثن ثټ٩و  ٌأٌٜ

  

 عت غاصات ع٢ً تعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ِٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و  ٨ج

 ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ثن إِصيوٯ خأ

ًشني ٔمجٻ ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج.، ؼنٍح م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ  ٬ٌج

 

 عبع غاصات ع٢ً فٓعا٤ ٚفعز٠

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 .خمفج٥ٰز ٘ن٩جء

ٍهًجً ثِصيوٯ من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ٌ منج٠ٶ ٌأٔجً ثٖضٙوً إ ٌمو٩ٌٰجً ٩ِ ٗض أن ٴٙٱجً ٘جًٌلٌجً 

ٌهًصني ًثٍؿ ٌ مندً ثټفو  .مصٱٌٴز من موًًٌصٍ 
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ًثس ٨٘ض من١ٵز ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور  ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ّذ ثٖضٙوً ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ  .٬ٌجًشني ٨٘ض م

  

 بع١ َٛاطٓني بػاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ُٖزإإعتؾٗار ٚإفاب١ ع

 شتأ:-[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ىموثن  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ِصز آلًٌن ٍض ٬ج ٍث٠ن  ثِصٕيو م

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

جٰز إٗض شرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ.، ن١ٵز خٌض ن٩مم ٍث٠ن ٌؼٌؿ ِصز آلًٌن خجٜٔض  مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

 

 إعتؾٗار مثا١ْٝ أطفاٍ ٚثالث ْغا٤ بػاصتني ع٢ً اجلٛف

 شتأ:-[ الجىف 7102/نىفمرب/00]

َټيم 11إِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض من ٌثن ثټ٩ّ ٌأ٠ٱجٻ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نج ؼم٩ٌيم نّجء   م

 خموًًٌز ثٖضٙٽٍح مفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٍث٠ن مفمو  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌظُضط نّجء.، ـّن ثټُّضٻ خمن١ٵز ثټيٌؽز خموًًٌز ثٖضٙٽٍح  مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظمجنٌز أ٠ٱجٻ 

ٌثء ٬جًر ټٽ١ريثن ثِصيوٰض ٌِجًشً ٍث٠ن ؼ  ٍض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خموًًٌز ثٖض١مز. ٸمج ثٌ٘ذ م

 

 أصبع غاصات ع٢ً سٚباب َٚٛطع بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/00]

ٌم٧ٍٍ خمفج٥ٰز  ٌخجح  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ى ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ش٩َ.

ٌثن ٔن ٬جًر رشٳ موثًُ ثټ٩مٌي  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز أن ٠ريثن ثټ٩و ٌظُضط ٌأٌٜ خموًًٌز ىخجح 

ًثس رشٳ ؼرس ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ.  ٬ج

 

 عبع غاصات ع٢ً ذح١ ٚاعتٗزاف ػُعات يًُضتظق١ يف َٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ثِصيوٰض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٌأٌٜ أن ثټ٭ج

 ٌمٌوي.

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي.  ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ ٘ف
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 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 55

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌخجٴم خمفج٥ٰز ٩٘ور. 55ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ٸصجٯ 

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټ١٩ٱني خموًًٌز ٸصجٯ ًثس ثٖض ٌثټٱ٧ٌ  14ٸمج ٔن ، ٌِج ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ثټٍٙؿ  ٬ج

 خموًًٌز ٸصجٯ.

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټع٩دجن خموًًٌز خجٴم ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٌه ٔن ، ٠ريثن ثټ٩و ٨ٌج

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضوًًٌز.  ظُضط ٬ج

  

 ثالث غاصات ع٢ً احلزٜز٠ َٚاصب

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـٌْ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 مفج٥ٰز ثټفوًور.خ

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح ٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض موًًٌز رص ٌثمٌٖ  ن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٌٔ. 

 

 اعتٗزاف َزٜض١ٜ اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/نىفمرب/71]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلٌٌن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني  ثِصٕيو ش٩ّز م

ٍث٠ن خموًًٌز ثټمٍلز ٍض مفج٥ٰز ثټفوًور.ثِصيوٰض ٔ  جـنز م

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر هًنز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني  ؾ ٍض موًًٌز ثټمٍلز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ش٩ّز م ٍث٠نني ٍض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز مٍٔ و ثٖض ْـض

ٌټ  ٌز.ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن ٍض ـٌٙٽز أ

ٌثن  ًثس ټ١ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و ٌثء ٬ج ًخ٩ز ٌ٘جهًن خموًًٌز ثټمٍلز ؼ ٌأٌ٘ذ أ ٸمج ثِصٕيو 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  .ثټ٩ّ

 

 تزَري َٓظٍ يف ِْٗ ٚغاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ خٛالٕ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/71]

َضن ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ نيم ٌل ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن خمن١ٵز ًمجهر ٍض موًًٌز نيم  مج أهَ إٗض شومري ثٖضنَٻ ٸٽٌج.، م

ٌثن إِصيوٯ من١ٵز ًمجهر خ٭جًر ألٌَ ممٽٱج أرضثً ٍض ممصٽٹجس  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن شفجټٲ ثټ٩و

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني   ثٖض

َضن مج أهَ إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًشني موًًٌز ل ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌممصٽٹجشيم ٍث٠نني   .ثٖض
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 غاص٠ 05اعتٗزاف ذضض َٚٝزٟ بـ

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/71]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ  .ج٨جس ثٖضجٌٜز٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز لُضٻ ثټّ 15ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 .٬جًر 15ٌ مٌوي ٍض ثٖضفج٥ٰز خـ 

ٌثن ٔمجٻ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٯ شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱجً مو٩ٌٰجً ټٽؽٌٖ 

ٌثء مٌوي  .٘ف

  

 يف غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ َٓب٘ يف فعز٠ اعتؾٗار َٛاطٓني

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/71]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خمن١ٵز آٻ مٵنً ٍض موًًٌز مندً  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نجن ثټٌ ثِصٕيو م

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور  .ثټفو

ٌثن ٔن ٬جًر ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٨٘ض ٌِجًر ٍض  ٌأٌٜ

ٍث٠نني ثظنني ٌثهي ثٖضٽٌپ ، ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز آٻ مٵن٪ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض 

 خموًًٌز ٸصجٯ

ٌثء ش٩ٌٜيج ټٵٙٲ  ًثٍؿ ؼ ٍث٠نني خ٩ور منج٠ٶ من موًًٌز  َث٧ً ثٖض ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض ـوٌط أرضثً ٍض م

ٍهي جًٌلٍ ٩ِ ٍث٠نني ٍض موًًٌز مندً ٌ مٕريثً إٗض أن ٴٙٱجً ممجظُضً ث، مو٩ٍٰ ٌ٘ ِصيوٯ ممصٽٹجس ثٖض

ٌهًز.  من١ٵز ثټ٭ًٍ ٍض موًًٌز ٬مٌ ثټفو

  

 ثالث غاصات ع٢ً تعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/71]

ٌم٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ ٌخجح  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ى ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضن ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موثًُ ٌأٌٜ دجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًشني رشٳ ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ. ٌخجح   ثټ٩مٌي خموًًٌز ى

  

 ثالث غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/نىفمرب/71]

ٌثمٌ ًٌذ ثټٵ ٌثؿ ـٌ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٖ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضفؽَر  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثمٌٖ. ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ ٌثؿ   خرص

 

 إفاب١ طفًني بكقف َضتظق١ ايعزٚإ ملٓاطٍ املٛاطٓني يف حلخ

 شتأ: -[ لحج7102/نىفمرب/70]

ٌشَٴز ث ٌثء ٴٙٲ م ٍٿ ؼ ٍث٠نني خموًًٌز ثټٵد١ٌز أٌ٘ذ ٠ٱُضن ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٖضنجٍٻ ثٖض ٌثن ثټ٩ّ ټ٩و

 .ٍض مفج٥ٰز ټفؾ
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ٌثن  ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ٱٽني أٌ٘دج خؽٌٌؿ إظٌ ٴٙٲ م ٌىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

ٍث٠نني ٍض ٴًٌز ثټّٵٌمجس خجٖضوًًٌز  .منجٍٻ م

  

 ققف املعٗز ايتكين مبزٜض١ٜ فضٚاح يف َأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/نىفمرب/70]

ٌثؿ  ٍٿ ثٖض٩يو ثټصٵنٍ خمن١ٵز ثٖضفؽَر ٍض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز مأًح.

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ إـوثىج ثِصيوٰض ثٖض٩يو ثټصٵن ًثً ٸدرير خجٖضدنىخموًًٌز رص  .ٍ ٌلٽٱض أرضث

ٌثؿ خمأًح. ٌثهي ًـذ خموًًٌز رص ٌثن ؼرس   ٸمج همٌ ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً عاذٌ اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/نىفمرب/70]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ِجـپ ٌأٌٜ ز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټمٍلز.

 

 عبع غاصات ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/70]

َثن ٌٴ١ج٧ ؼٌ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور  ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٰمج ، ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمو٩ٍٰ. ٌمندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ًثٍؿ   ش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض موًًٌصٍ 

 ٌ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز ٌأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٜق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ

ٌثهي ٨ُضٯ ٍض موًًٌز ِفجً، ثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جىٌ ن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ٌٔ. 

ٍث٠نني ٍض منج٠ٶ  ٌممصٽٹجس ثٖض َث٧ً  ً ثِصيوٯ م ٍهًج ٩ِ ً ٌمو٩ٌٰج  ً ً ٘جًٌلٌج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٴٙٱج

ٌهًصنيمصٱٌٴز من موً ٌمندً ثټفو ًثٍؿ   .ًٌصٍ 

َثن ٍخز ٍض ؼٌ ٌم٩ٕپ خجټم ٌهٌ  ًثس ٨٘ض ؼديل ثټو ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ خب ٚايؾعف باجلٛف

 شتأ : -[ الجىف 7102/نىفمرب/70]

ٌثټ ًثس ٨٘ض موًًٌز لذ  ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس من١ٵز  ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثټ٩ٕٲ  .ثټٙربًن خموًًٌز لذ 
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 عؾض غاصات ع٢ً ذح١ ٚجٝظإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/70]

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ أٌٜ ِض ٬ج

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز  .ـٌٛ 

ٌم٩ٕپ ٌه  ًثس ٨٘ض ؼديل ثټو ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ َثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و  .ٌٍض ؼٌ

 

 ثالث غاصات ع٢ً َأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/نىفمرب/77]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ـًٌذ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

ٌثمٌٖ ٌثؿ، ثټٵ ًشني موًًٌز رص  .ٌثِصيوٯ خ٭ج

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ:-[ الحديدة7102/نىفمرب/77]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ٌأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌٜ

ؾ ٍض موًًٌز ثټمٍلز.  مٍٔ

  

 مخػ غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ:-[ صعدة7102/نىفمرب/77]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً ثمن ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٍ خ٩ٙور ټ

ٍث٠نني. ًثً خجټ٭ز خممصٽٹجس ثٖض ٌهًز لٽٱض أرضث  موًًٌز خجٴم ثټفو

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌ  .هًزثټفًًٌٌز خموًًٌز ٸصجٯ ثټفو

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/77]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض من١ٵز مفيل خجٖضوًًٌز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث ًثً خممصٽٹجس ثٖض ٍټيم.ممٽٱز أرضث ٌمنج  ٠نني 
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 غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 01

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/77]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 14ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬ج

ٌثن ثِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس  14ٌأٌٜ ٬ج

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 ع٢ً ذلافظ١ ؽب٠ٛثالث غاصات 

 شتأ: -[ صنعاء7102/نىفمرب/77] 

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍر  .٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

 

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ احلايٞ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة7102/نىفمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټفجيل خمفج٥ٰز ثټفوًور.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ  ٍ ثټٌ

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  من١ٵز ثټؽدجنز خموًًٌز ثټفجيل لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 عبع غاصات ع٢ً قٝف١ بايبٝطا٤

 شتأ: -لتيضاء[ ا7102/نىفمرب/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ثټدٌٝجء. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٶ ٌٴض َـض ًثس ٍض  ٌه ثِصيوثٰيج خعُضط ٬ج ٨ٌج  .من١ٵز ٴٌٱز 

  

 ترز٠ اىل َطاص فٓعا٤َٓع ٚفٍٛ طا٥ضات يألَِ امل

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/70]

ٌثٔضنّجنٌز  ٌثس ثٔض٬جظٌز  ٌثټ١جب ٌثس ټٓضمم ثٖضصفور  ٍٻ ٠جب ٍٿ ٌ٘ ٍهي ثټٌ ٌثن خٵٌجهر ثټ٩ّ من٪ شفجټٲ ثټ٩و

 إٗض م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل.

ٍٸجټز ثْض  ٘جه ثټوٸصًٍ مجٍن ٬جنم ټ ٌثًٔض ق ثٖضصفوط ثټٌِمٍ ټٽيٌةز ثټ٩جمز ټٽ١ريثن ثٖضونٍ  ندجء ٌأٌٜ

ٍٿ ث١٨ى شٙجًًق ټٌـُضس ثَضمم ثٖضصفور ًٌـُضس ثٖضن٥مجس  ٌثن ًٰٞ ثټٌ ثټٌمنٌز)ِدأ( أن شفجټٲ ثټ٩و

ٍنٌّٲ ثټصٍ شفمپ ټٵجـجس  ٌنجمؾ ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ ًٌـٽز ثٖضّج٨ور ثټصجخ٩ز ټٽٌ ٌخ ٌه  و ثٔضنّجنٌز َض٠دجء خُـض

 ټٕٽپ ثَض٠ٱجٻ.

ٽصج أمْ إـوثىمج شجخ ٌألٌَ ٌثٔجً ثٗض ثن ثټ١جبٌشني ثټٽصني ٌ٘ ٌز ټنٵپ ٠جٴم ثټّٱجًو  ٩ز ټٽّٱجًر ثټٌٌِ

مٌ ٴجمض ٰٵ٢ خ٩مپ إلُضء ٠دٍ ټ٩وه من م٤ٍٱٌيج. ٌټٌز ټٽٙٽٌذ ثْـض  شجخ٩ز ټٽؽنز ثټو

ٌخٵٌز ثټٌـُضس ثَضنّجنًٌ  ٍٿ ًٌـُضس ثْضمم ثٖضصفور  ٌثٗض ثټٌ ٍٰمرب ثټفجيل  ٌٴجٻ "مني ثټّجهُ من ن

ٍثټض مفًٍٝر". ٌنٵپ ثټٌٸجح ثټٌمنٌني مج  ٌثٔض٬جظٌز 
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ق ثټوٸصًٍ مجٍن أن أٸعٌ من ٌ  ٍث من  554ثٌٜ م٤ٍٲ إ٬جظز شجخ٪ ټٓضمم ثٖضصفور ٨جټٵٍن ٍض ٨مجن ټم ًصمٹن

ٍثؼدجشيم ثَضنّجنًٌ ٌ  ٍٻ إٗض ٘ن٩جء ټٽٵٌجٿ خ ٌټًٌ  314ثټٍ٘ ٌثٖضن٥مجس ثټو م٤ٍٲ شجخ٩ٍن ټٓضمم ثٖضصفور 

ًـٽز ثممٌز  35ثټصٍ شم إټ٭جبيج مٕريثً إٗض إن ٨وه ثټٌـُضس ، ثټ٩جمٽً ٍض ثٖضؽجٻ ثَضنّجنٍ ٨جټٵٍن ٍض ٘ن٩جء

ٌأ٬جظٌز مني  ٍٰمرب ثټؽجًي خفّذ مٙجهً من مٹصذ ثَضمم ثٖضصفور خجټٌمن. 6ٌثنّجنٌز   ن

 

 إعتؾٗار َٛاطٔ بإْفحاص قشٜف١ مبزٜض١ٜ املتٕٛ باجلٛف

 شتأ:-[ الجىف7102/نىفمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خئنٱؽجً ٴيًٱز من ممٽٱجس ثټ٩و ٍث٠ن ثټٌ  موًًٌز ثٖضصٍن خجټؽٍٯ.ثِصٕيو م

ٌأهس  ٌثن ثنٱؽٌس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴيًٱز من ممٽٱجس ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٸجن خجټٵٌح منيج. صٕيجه م  ِٔض

  

 ٚجٝظإ وجنرانعبع غاصات ع٢ً فعز٠ 

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/70]

ًثس ٨٘ض ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن  ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

َثن ٍهي.، ٌؼٌ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌوثن ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ   ٌٰمج ش٩ٌٜض موًًٌصٍ ٬مٌ ـٌ

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٍهي من١ٵز ٠ُضن خموًًٌ، خمفج٥ٰز ٩٘ور ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ز ـٌوثن ٌ ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌهًز  .من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ثټفو

ٌثهي ؼجًر ٍض  ٌثن ٌ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  ًثس ٨٘ض ثټٕدٹز ٍض نؽ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

َثن َثن خـ ، ؼٌ ٌٴٍَ خؽٌ ٌثن ٴٙٱض ٴًٌصٍ ٴمٌ  ٌجس ثْضخجش ي ثټصجخ٩ز ټٽ٩و ً إٗض أن مٌـٌ  16مٕريث

 ً  .٘جًٌلج

  

 ملظصم عح١ثالث غاصت ع٢ً َٓطك١ ا

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬جًس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثٖضًَٳ خفٌٛ. 

 

 ١ٜ ِْٗايعزٚإ ٜزَض َغحزا يف َزٜض

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/70]

ٍٿ مّؽوث خموًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  همٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن  ٔجه خجٖضفج٥ٰز ثًمن ٨دوثټٵجهً ټ ٌثًٔض ٌٴجٯ  ق موًٌ مٹصذ ثْض ٌأٌٜ

ٌثن همٌ خ٭جًر مّؽو ٍض من١ٵز ٨ٌجٻ مفمو خ ٍث٠نني.شفجټٲ ثټ٩و جٰز إٗض شرضً ٨وه من منجٍٻ ثٖض  جٜٔض

ٌثمٍ خجِصيوثًٰ خٕٹپ  ٌثن ثٔضؼ ٌثبم شفجټٲ ثټ٩و ٌث٨صرب ثِصيوثٯ ثٖضّؽو ؼًٌمز شٝجٯ إٗض ِؽپ ؼ

 مّؽوثً خجٖضفج٥ٰز. 55مدجرش 
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 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ َٛطع بتعظ

 شتأ: -[ ثعز 7102/نىفمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج  ٍٿ أ

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

مجٻ م٩ّٹٌ لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ.  ثټيجميل ٌٔ

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  04

 شتأ: -[ صعدة 7102/نىفمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثن. 12ثټٌ ٌٴ١ج٧ نؽ  ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خ٩ٙور 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌثء ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ. ٌظُضط ٬جًس ٨٘ض ـٽٌٵج ٌؼدجٻ ٨ٽٌذ ٴدجټز ٘ف ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ   ثٖضُـض

ٍث٠ن خموًًٌز خجٴم ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ث ٌمنَٻ م ًثس من١ٵز ثټع٩دجن  ٖض٩جهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج

 خ٩ٙور.

ٌثن. ٌثټرشٰز خنؽ ٍٴ٩ٍ ثټٕدٹز  ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن لمْ ٬ج  ٌىٸٌ أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٌٴض ِجخٶ ثټٌ ٌثن ٴو ٔن ٍض   ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

 

 ثالث غاصات ع٢ً ؽب٠ٛ ٚعغري

 شتأ: -نعاء [ ص7102/نىفمرب/70]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن   ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍر.  خمفج٥ٰز ٔد

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًشني ٨٘ض ٴًٌز مؽجٍر ٍض ٨ّري. ٌثن ثټ٩ّ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 أصبع غاصات ع٢ً فعز٠ ٚعغري

 شتأ:-[ صعدة7102/نىفمرب/70]

ٌٴ١ج٧ ٨ّرئن ٠ري  ًثس ؼًٍز ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ثن ثټ٩و

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًشني ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌمنوخز خموًًٌز خجٴم جٰز إٗض ٬جًر ألٌَ إِصيوٰض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز، من١ٵصٍ آٻ ثټفمجٴٍ  آٻ  خجٜٔض

ٌهًز  .مٵن٪ خموًًٌز مندً ثټفو

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز مؽجٍر خٵ١ج٧ ٨ّري ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ ٨٘ض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 .ثٖضن١ٵز

ٍهي  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن منٵ١ز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ثټفو

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني   ثِصيوٯ منجٍٻ ثٖض
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 ٢ تعظثالث غاصت عً

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌخجح. ٍثٍن خموًًز ى ٬ٌٌح ـ  من١ٵصٍ ثټ٩مٌي 

  

 عبع غاصات ع٢ً عز٠ ذلافظات

 شتأ: -[ صنعاء 7102/نىفمرب/70]

ٌثن ثِصيوٯ من١ٵز ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ىٸٌ مٙوً ٨ّٹٌي ټ

 .ٍض مفج٥ٰز ـؽز

ٌثؿ ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ـّٽٶ خٹعجٰز ٍٰٳ مٌنجء ثټفوًور ٌ ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص

 .خمفج٥ٰز مأًح

ٌثټٕدٹز ٌټٱض ثٖضٙوً إ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز  ًثس ٨٘ض م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  .ٍض نؽ

  

 أصبع غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ يف ذح١

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/70]

ًثس ٌمٌوي ٍض ـؽز خأًخ٪ ٬ج ٍٿ موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ًثس ٨٘ض  ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز  .موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 غاصتإ ع٢ً َٓطك١ اهلاًَٞ بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/نىفمرب/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ٔن ٠ريثن ثټ٩ّ

ٍٸجټ ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ز ثْضخنجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ

 ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ.

  

 إفاب١ طفًني باْفحاص قٓب١ً ٚققف ٜغتٗزف املٛاطٓني بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/70]

ٌثن خ٩ٙور ٍهًز من ممٽٱجس ثټ٩و ٍٿ إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز ٨نٵ ٌثن ، أٌ٘ذ ٠ٱُضن ثټٌ ٌث٘پ ثټ٩و ٌٰمج 

ٌثٖضو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خجٖضفج٥ٰز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٴٙٱً ثټٙجًٌلٍ   ثټ٩ّ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إ٘جخز ٠ٱٽني خؽٌٌؿ إظٌ ثنٱؽجً ٴندٽز من  ٌأٸو مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ

ٌثن خمن١ٵز ىًٌذ خموًًٌز ـٌوثن.  ممٽٱجس ثټ٩و

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ  ثٖضُـض

 ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ.، من١ٵز آٻ ثټفمجٴٍ خموًًٌز خجٴم
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ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٔوث ٌمو٩ٍٰ ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌٰمج إِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍث٠نني ثٖضفمٽز خج ًثس ثٖض ٌج ٍهي ًّصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من ثٖضوًًٌز ٌِ ٍثه ثټ٭يثبٌز ٍض ثټ١ًٌٶ ٩ِ ٖض

ٌهًز. ٌو خموًًٌز ٔوث ثټفو  ثټـٍ

ٍهي ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ًثٍؿ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ٌٴو ش٩ٌٜض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز   .ىيث 

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/نىفمرب/72]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمو ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ًًٌز رص

ًثس منج٠ٶ ىٌُضن  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  ٌثٖضموًر ٔمجٻ رشٳ موًًٌز رص

ٌثؿ  ٍث ٴٙٲ مو٩ٍٰ مٹعٲ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٌثن ٔن ٌشَٴز ثټ٩و ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن م

َث٧ً ث ٌم ًث خمنجٍٻ  ٍث٠نني.ممٽٱج أرضث  ٖض

  

 غاصتإ ع٢ً َزٜض١ٜ بٝت ايفكٝ٘ باحلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/نىفمرب/72]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ مٱٌٳ  ٌأٌٜ

 ثټؽجؿ خموًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ.

  

 ٚعغري  وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  02

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/72]

٨ٌّري ٌثن  ٌنؽ ًثس ٨٘ض ٩٘ور  ٍٿ ٨رشثس ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٰمج إِصيوٰض ، ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن خأٸعٌ من  ٌجس ثټ٩و َثن. 04مٌـٌ  ٘جًٌلج أمجٸن مصٱٌٴز خؽٌ

ق مٙوً ٨ّٹٌي  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټفؽٽز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

ٌهًز ًثٍؿ ثټفو  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ٘دفجن خموًًٌز خجٴم.، خموًًٌز 

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍر ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬ٌجًر ٨٘ض ٴًٌز مؽج

 خ٩ّري.

ٌجس  ٌثن ٴٙٱض خأٸعٌ من ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن مٌـٌ ٘جًٌلج ٴًٌصٍ ٴمٌ  04ثْضخجش ي ثټصجخ٩ز ټٽ٩و

َثن. ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ جمٝز ٌ  ـٌ

  

 صب ٚتعظ ِْٚٗأعبع غاصات ع٢ً َ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/نىفمرب/72]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٍض  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ًخ٪ ٬ج ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح أ ًشني ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ، ٨٘ض موًًٌز رص ًر ، ٬ٌج ٬ٌج

 ثِصيوٰض ٔمجٻ ؼرس مفيل ٍض موًًٌز نيم.
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 ققف جٟٛ ٚفاصٚخٞ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠

 شتا : -[ صعدة 7102/نىفمرب/70]

ٌثٖضو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ  ٌثټٙجًٌلٍ  ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 ٌ  .ٴز خمفج٥ٰز ٩٘ورمصٱ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

 .٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ، ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ، من١ٵز ثٖضٽٌپ

ٌمن١ٵز ثټ٭ ٌآٻ ٨مٌ خموًًٌز مندً  ٌمنج٠ٶ ألٌَ خموًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ آٻ ثټٌٕن   ًٍ

ٍث٠نني ٌممصٽٹجس ثٖض ٌمنجٍٻ  َث٧ً  ٍهي ٠جٻ م ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  .٬مٌ ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

  

 عت غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ عح١

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً أمنٍ خج ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٖضفج٥ٰز ټ

ٌمٌوي. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ـريثن ٌلمْ ٬ج

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل ث ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٖضوًًٌز ټ

٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ثټفٍٻ خموًًٌز نيم.  مًٍّر 

  

 عؾض غاصات ع٢ً عز٠ ذلافظات

 شتأ : -[ صنعاء 7102/نىفمرب/70]

ٌثن ٔن ٬جًر ٔمجٻ رشٳ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٩ّٹٌ أٌٜ

 .لجټو خموًًٌز م٧ٍٍ ٍض مفج٥ٰز ش٩َ

ٍر ٌ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټٵًٌٌٕز ٍض  ٌثن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

 .مفج٥ٰز ثټدٌٝجء

ًثس ٨٘ض  َثن ٌ لمْ ٬ج ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض  ّذ ثٖضٙوً ٔن ثټ١ريثن ثټ٩ّ ـٌ

ٌثن ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض نؽ  .م

  

 ات ع٢ً َزٜض١ٜ َٝزٟ مبرافظ١ ذح١أصبع غاص

 شتأ : -[ حجة 7102/نىفمرب/70]

ًثس ٨٘ض موًًٌز مٌوي خمفج٥ٰز ـؽز ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ مٌوي خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ   .ٌأٌٜ

ٌثن ٔمجٻ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱجً م ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٯ شؽم٩جس ٖض و٩ٌٰجً ټٽؽٌٖ 

ٌثء مٌوي  .٘ف
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 اعتؾٗار َٛاطٔ ٚإفاب١ أخض بٓريإ ذضؼ احلزٚر بقعز٠

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/70]

ٍهي ٌه ثټ٩ّ ٍٿ خنريثن ـٌُ ثټفو ٌأٌ٘ذ آلٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور ثټٌ ٍث٠ن  ٌش٩ٌٜض ٨وه من ، ثِصٕيو م

ٌمو٩ٍٰ. منج٠ٶ ثٖضفج٥ٰز ټ ٌٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ًثس   ٭ج

ًثٍؿ  ً من أخنجء من١ٵز ٩ٔدجن خموًًٌز  ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٍهي.، ثِصٕيو ٌه ثټ٩ّ ٌهًز خنريثن ـٌُ ثټفو  ٌأٌ٘ذ آلٌ ٍض من١ٵز ثټٌٴٍ خموًًٌز مندً ثټفو

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُض  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ٠مٌز خموًًٌز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ط ٬ج

ٌثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ.  مؽَ 

ٍثًًن من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ ٌجس ثْضخجش ي ٴٙٱض خ٩وه من ثټٙ ن ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن مٌـٌ ٌٔ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثٖضٽٌپ خجٖضوًًٌز ىثشيج ٌثن ٬جًر ٨٘ض ثٖضن١ٵز نٱّيج   .٠ريثن ثټ٩و

 ً ً ٘جًٌلٌج ًثٍؿ  ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج ً ثِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٍهًج ٩ِ ً ٌمو٩ٌٰج

ٌهًز.  ثټفو

  

 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ايترٝتا باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/نىفمرب/01]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍٿ ؼ ٍث٠نجن ثټٌ ثِصٕيو م

 ثټصفصٌج خمفج٥ٰز ثټفوًور.

ق  َث٧ً ٌأٌٜ ًثس ٨٘ض إـوَ ثٖض ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مٙوً أمنٍ ټ

ٍث٠نني أظنني.  ٍض موًًٌز ثټصفٌصج مج أهَ إٗض إِصٕيجه م

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 51

 شتأ : -[ صعدة 7102/نىفمرب/01]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور.٬جًر ٨٘ض منج 54ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن إِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٬جًر  12ٌأٌٜ

 من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ.

ًثس ٨٘ض آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً ٬ٌجًشني ٨٘ض ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظُضط ٬ج

ٌثهي لٽذ خموًًٌز  ثټ٥جىٌ. من١ٵز ثټ٥جىٌ ٌ

  

 عًغ١ً غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ 7102/نىفمرب/01]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍثٴ٪ شجخ٩ز ٖضج ًّمى شن٥ٌم ثټٵج٨ور ، خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ ًثس ټ١ريثن أمًٌٹٍ خوٌن ٠ٌجً ٨٘ض م ٽّٽز ٬ج ٌِ

ًخٌ٪ خمفج٥ٰز ثټدٌٝجء.ٍض موًًٌ ٌټو   ز 

 ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض ًمصپ خموًًٌز ثٖضمج خص٩َ.
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ٍثًًن ٴًٌز ٴمٌ ٌثن ٴٙٱض خ٩وه من ثټٙ ٌجس ثْضخجش ي ثټصجخ٩ز ټٽ٩و ن ٠ريثن ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن مٌـٌ ٌٔ

َثن ٌثهي ؼجًر خؽٌ ٬ٌجًشني ٨٘ض  ٌثن ٬جًر ٨٘ض ٴٍَ  ن ٠ريثن ثټ٩و، ثټ٩و ٍٴ٪ ثټٕدٹز ٌٔ ٌثن ٬جًر ٨٘ض م

ٌثن.  خنؽ
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 ٚجٝظإ وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  07

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ ٌٰمج ش٩ٌٜض  18ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  موًًٌز مندً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ق مٙوً أمنٍ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ  ٌأٌٜ ٌثن ٔن شّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و خ٩ٙور ټ

ٌثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ ٌثټٱ٧ٌ  ًثٍؿ، ثټٵم٪  ٌٰمج ثِصيوٯ ٴٙٲ ، ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز خٌٸجن خموًًٌز 

ًثٍؿ. ٍهي منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٘جًٌلٍ 

ٌمو٩ٍٰ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز مندً ث ٌهًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ  ټفو

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض ٍهي لٽٲ أرضثً خم ٩ِ 

ًثس ٨٘ض ٴًٌز  ٌثهي ؼجًر ٌلمْ ٬ج ًشني ٨٘ض  ٬ٌج ٌثن  ٍٴ٪ ثټٕدٹز ٍض نؽ ٌثن ٬جًر ٨٘ض م ن ثټ٩و ٌٔ

َثن.  ثټؽجخٌي ٍض ؼٌ

 

 تزَري َب٢ٓ احمله١ُ اإلبتزا١ٝ٥ ٚاجملُع احلهَٛٞ عٛث

 شتأ: -[ عمران 7102/ديصمرب/10]

ٍمٍ خموًنز  ٌمدنى ثٖضؽم٪ ثټفٹ ٍٿ مدنى ثٖضفٹمز ثٔضخصوثبٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ همٌ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن.  ـٍط خمفج٥ٰز ٨م

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ًبٌْ مفٹمز ـٍط ثٔضخصوثبٌز ثټٵجيض ٨دوثټٌـمن ثټٵٽٌيص ټ ق  ٌأٌٜ

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض مدنى ثٖضفٹمز ثٔضخصوثب ٸمج ٔن ، مج أهَ إٗض شومري مدنى ثٖضفٹمز ٸٽٌج، ٌز٠ريثن ثټ٩و

ٍمٍ خجٖضوًًٌز  مج أهَ شومريو خٕٹپ ٸيل.، ٬جًشني ٨٘ض ثٖضؽم٪ ثټفٹ

 

 مثإ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/10]

ًثس لُضٻ أټـ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظمجن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ ثټّج٨ز ثٖضجٌٜز ٨٘ض موًًٌز رص  50ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمأًح.

ٌىٌُضن  ٌثن إِصيوٰض منج٠ٶ ثٖضموًر  ًثس ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ٌأٰجه مٙوً أمنٍ ټ

ٌثؿ ٌثهي ـدجح خموًًٌز رص ٍث٠نني.، ٌ ًث خممصٽٹجس ثٖض  ممٽٱز أرضث

ًشً ٨٘ض  ٌثن ثِصيوٰض ٌِج ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ً ثِصٕيو ؼ ٍث٠نج ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز أن م ٌأٌٜ

ٌثؿ. ثټ١ًٌٶ ٍثهي ـدجح ٍض موًًٌز رص  ثټ٩جٿ خ

 

 مخػ غاصات ع٢ً ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

 .٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز ٴ١دني ٍض نيم من١ٵز ًمجهر
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 غاص٠ ع٢ً جٝظإ 06

 شتأ: -[ نجران 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ، ٬جًر 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌٰمج إِصيوٰض مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

٨ٌّري. ٌثن  ٍثٴ٪ ٍض نؽ ٌشَٴصيم ٍض ٨وه من ثٖض ٌم ٍهًني  ٍه ثټ٩ّ  شؽم٩جس ټٽؽن

 ٌ ق مٙوً ٨ّٹ ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثهي ؼجًر  11ي ټ ٬جًر ٨٘ض 

َثن. ٍٴ٪ م٩ٕپ خؽٌ ٌم ٌمؽم٪ ثټوٰج٧  ٌخصٍٻ   ٌٴًٌصٍ ٴٍَ 

ٍهي ٍض شدز ثټمٕدجء ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٸمج ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج مو٩ٌٰج إِصيوٯ شؽم٩جس ٖض

ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز شؽم٩جس ټٽ ٌثن.إِصيوٰض مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ٍٴ٪ ثټرشٰز خنؽ ٍهًني ٍض م ٍه ثټ٩ّ  ؽن

ٌشَٴصيم ٍض ًٴجخز ثټينؽٌ  ٌم ٍهًني  ٍه ثټ٩ّ ٍر ثٖضو٩ٌٰز إِصيوٰض شؽم٩جس ټٽؽن ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ثټٵ

ٌٴدجټز ثٖضنٱي ٍض ٨ّري.  ٌمنٱي ٨ٽذ 

  

 عبع غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ: -[ حجة 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ِٽّٽز من ثټ٭ج

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  ـٌٛ 

ٍهي  ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز إِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي.  ٔمجٻ ٘ف

  

 ٍ َٛاطٔ بقعز٠أصبع غاصات ع٢ً َٓظ

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/17]

ٌأٌ٘ذ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ 11إِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٍث٠نج ٍض أ ٍث٠ن ، م إِصيوٰض منَٻ م

 خموًًٌز ِفجً خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثمٍ ٔن أ ٌثن ثٔضؼ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٴٍٻ خموًًٌز ِفجً مج أهَ إٗض إِصٕيجه ِد٩ز إِصيو ٍث٠ن مؽجىو ؼّجً خمن١ٵز ثٍَض ٰض منَٻ ثٖض

ًخ٩ز آلًٌن خٌنيم ٌظُضط نّجء ًٌؼپ ٌإ٘جخز أ ٍث٠نني خٌنيم ظُضظز أ٠ٱجٻ   .م

ًشٱج٧ ٨ٌز ثټصٍ شمعپ .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ـٌٙٽز ثټٕيوثء مٌٔفز ټٕض ٌث خٕور ىيو ثټؽًٌمز ثٖضٌ . مّصنٹ

ٌمّم٪ ثٖضؽصم٪ ثټوٌيلإنصيجٸج ٘جًلج ټ ٌأَ   .فٵٍٳ ثٔضنّجن ٨٘ض م

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 00

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/17]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خـ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر  11ٌأٌٜ

ٌمٌوي.موًًٌ  صٍ ـٌٛ 
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 غاصتني ع٢ً َزٜضٜيت ُٖزإ ٚعٓرإ

 [ صنعاء  شتأ:7102/ديصمرب/10]

نفجن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌصٍ ىموثن ٌِ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ً خمنجٍٻ ، ٧ خموًًٌز ىموثنُٜض  ًث ً أرضث ٌخجن خموًًٌز ِنفجن ممٽٱج ن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵ١ز ؼ ٌٔ

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   ثٖض

 

 أصبع غاصات ع٢ً ذضف عفٝإ بعُضإ

 شتأ: -[ عمران7102/ديصمرب/10]

ٌثن. ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٨م ًخ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ أ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰ ًثس ٌأٌٜ ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ز ټ

ٍمز ٌإهثًر ثْضمن خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن  .مدنى ثټفٹ

ٍه خموًًٌز ِٱٌجن  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر رشٳ ثټؽدپ ثِْض

  

 وجنرانعت غاصات ع٢ً فعز٠ 

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/10]

ٌموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙورٔن ٠ريثن ثټ٩ ٌثن  ًثس ٨٘ض نؽ ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٰمج ، و

ٌمو٩ٍٰ منج٠ٶ مصٱٌٴز خ٩ٙور.  إِصيوٯ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ًشني من١ٵز ثټمٽٌٵً  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

 خموًًٌز ٸصجٯ.

ٌثن ظُضط ٬ج ٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و  .ًثس ٨٘ض ثٖضمٌٌٳ ٌ ٬جًر ٨٘ض ثټرشٰزٌٍض نؽ

ًثٍؿ  ٍهي إِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌصٍ  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

َث٨ًيم.، ٌمندً ٌم ٍث٠نني   لٽٲ أرضثً ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖض

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/10]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص  مًٌٹٍ ثټٌ

ًشني منج٠ٶ رشٳ  ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  رص

  

 مثإ غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ًثس ٨٘ض ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ   ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

 ٨٘ض م١جً ٘ن٩جء ثټوٌيل.

ن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز خنٍ ثټفجًط ٍثً ٰنوٳ أًؽپ.، ٌٔ  ٌثِصيوٯ خ٭جًشني مٙن٪ ټٽدٌٍس ثټؽجىَر ؼ
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 ٬جًر ٨٘ض ثټينوِز ثټ٩ّٹًٌز خموًًٌز ٩ٍٔح.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن 

  

 غاصتني ع٢ً َزاصؼ ايعُضٟ بتعظ

 شتأ : -[ ثعز  7102/ديصمرب/10]

ٌخجح خمفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ى ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ً ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ شني ٨٘ض موثًُ ٌأٌٜ

ٌخجح.  ثټ٩مٌي ٍض ى

  

 غاص٠ ع٢ً ذح١ 00

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  11ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌشَٴز ثټؽٌٖ ٌٰمج أٔج ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ً مٙوً ٨ّٹٌي أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي. ٍهي ٔمجٻ ٘ف  ثټ٩ّ

  

 غاصتني ع٢ً اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل خجٖضفجٰ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٥ز ټ

 ثټمٍلز.

  

 غاصتني قًع١ ايكاٖض٠ عح١

 شتأ: -[ حجة 7102/ديصمرب/10]

ًشجن ٨٘ض موًنز ـؽز ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌثن ثټ٭جٔم إِصيوٯ ٌأٌٜ أن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني ٴٽ٩ز ثټٵجىٌر خموًنز ـؽز.  خ٭ج

  

 عًغ١ً غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٰؽٌ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌم ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٌأٌٜ نٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض شدز ثټصٽٱًٍَن. ٬ٌجًر ٨٘ض مٽ٩ذ ثټعًٍر  ٌخٍ  ٌثٯ ثټ٭  موًِز ثټفٌُ خمن١ٵز ثټؽ

ٍټز ٨مجن ٍث٠ن ٨ٙجٿ ؼٌجٓ ٍض ؼ ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ ثٖض ٸمج ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټٙدجـز.

ن ٬جًشني ٨٘ض شد ٌممصٽٹجشيم.ٌٔ ٍث٠نني   ز ثْضهټز ثټؽنجبٌز خفٍ ىىدجن لٽٱض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض
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 َٛاطٓا بػاص٠ ع٢ً عٓرإ 07إعتؾٗار ٚجضح 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ٌخنٍ  18إِصٕيو ٌؼٌؿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نج خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و م

 خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. 

ق مٙو ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٍِٳ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌټٌز.. مدٌنج أن ٨وه ثټٝفجًج مٌٔق ټٽًَجهر.  18مج أهَ إٗض إِصٕيجه ٌإ٘جخز ، ن٩ٞ ٍث٠نج ٍض ـٌٙٽز أ  م

 

 عت غاصات ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني بقعز٠ ٚجٝظإ

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/10]

ٍث٠ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز خجٴم ثِصٕيو م ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ألٌ ؼ ن 

 خمفج٥ٰز ٩٘ور.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٌإ٘جخز آلٌ ٍض ـٌٙٽز ٬ري نيجبٌز. ٍث٠نني ٍض خجٴم مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م  ثٖض

ّذ ث  ٌٴٙٲ ٠ريثن ثْضخجش ي خأٸعٌ من ـٌ ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن أ ٌخٍ ثټصجخ٪ ټٽ٩و ٖضٙوً ٔن ثټ١ريثن ثټف

َثن ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ  .لمّني ٘جًٌلجً 

 

 مثإ غاصات ع٢ً ايكقض اجلُٗٛصٟ بقٓعا٤

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ًثس ٨٘ض ثټٵرص ثټؽمي ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًٍي خجټ٩ج٘مز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٘ن٩جء.

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن أ ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس. ًخ٪ ٬ج ٌه ثِصيوثًٰ خأ ٨ٌج ٢ ثټ٩ج٘مز   ٨٘ض ثټٵرص ثټؽميًٍي ٌِ

ٌثټمج٘ز..  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ًثس لٽٱض أرضثً خمنجٍٻ ثٖض َضٰصج إٗض أن ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٭ج

َثٻ مّصمٌ ٍض ِمجء ثټ٩ج٘مز.  ثټصفٽٌٶ َض ً

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜضٜيت ذضض َٚٝزٟ 03

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 10ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيو ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًر  10ٯ خـ ٌأٌٜ ٬ج

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 أصبع غاصات ع٢ً عُضإ

 شتأ : -[ عمران 7102/ديصمرب/10]

ٌثن. ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خأ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج

 ثټ٩مٌٕز خموًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن.



 

 

275 

ـدوان1027العـيوميات 
 غاص٠ ع٢ً ذقٔ عفاـ مبزٜض١ٜ عٓرإ

 شتأ :  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز  ًثشً ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٍٿ ٔن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌه ٠ريثن ثټ٩و ٨ج

 ٘ن٩جء.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًر ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و

 ـٙن ٨ٱجٓ مٽفٵج أرضثً ٸدرير ًٌٰ.

  

 غاص٠ ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤ 06

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/10]

ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ٨وه من ثټ٭ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٰؽٌ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِ ق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ًثس ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ دأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌبجِز ًثس ٨٘ض ـٍ ثټٹمٌم.، ٨٘ض ؼرس ثټ ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌبجِز  ٍثخز ثټ  ٬ٌجًشني ٨٘ض خ

ٌه ٔن ٬جًر شج٩ِز ٨٘ض ثټٵرص ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض منٙز ثټّد٩ني ٨ٌج

٢ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.  ثټؽميًٍي ٌِ

٢ ثټ٩ج٘مزٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثٖضوًِز ثټٱنٌ ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ـور، ز ٌِ ًشني ٨٘ض ثٖضٙدجـٍ   .٬ٌج

ٌثټمج٘ز  ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني  ٌثن لٽٱض أرضثً ٸدرير ٍض ممصٽٹجس ثٖض ًثس ثټ٩و ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٬ج

 .ٌشومري ټٽدنٌز ثټصفصٌز

 

 إعتؾٗار مثا١ْٝ َٛاطٓني يف عًغ١ً غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: –[ صعدة 7102/ديصمرب/10]

ٍث٠ن  ثِصٕيو ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض ٌِجًر م ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ظمجنٌز م

ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ور  .خموًًٌز مندً ثټفو

ٍث٠ن  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٌِجًر م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  خمن١ٵز آٻ مٵن٪ مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظمجنٌز م

ًثس ٨٘ض ، ً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندًٌأٔج ًخ٪ ٬ج ٌأ

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ٨يل  ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ  من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ٌ ظُضط ٬ج

ًثٍؿ  .خموًًٌز 

ٌآٻ ٠جًٳ خموًًٌز مندً ٌ من١ٵز ثټ٭ًٍ خموً ًٌز ٬مٌ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٌش٩ٌٜض من١ٵصٍ آٻ مٵن٪ 

ٍهي ٌثن أٸعٌ من ، ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ًثٍؿ  544ٌأ٠ٽٶ ثټ٩و ٘جًٌك ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز 

ٌهًز  .ثټفو

 

 األباتؾٞ ٜكقف َٓاطل َتفضق١ ظٝظإ

 شتأ: -[ جيزان 7102/ديصمرب/10]

ٍثًًن َثن خ٩رشثس ثټٙ ٍٿ منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ٴ١ج٧ ؼٌ ٌثْضخجش ي ثټٌ ٌخٍ  ٌثن ثټف  ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و

 .ٌثټٵنجخپ



  

 

277 

ـدوان1027العـيوميات 
ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و َثن ټ ق مٙوً ٨ّٹٌي خؽٌ ٌأٌٜ

ٍخز. ٌثهي ؼجًو ٍض ثټم  ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز 

ٌثهي ؼجًو خـ  ٍهي ٴٙٲ  ً  52ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثْضخجش ي ثټ٩ّ ٌٰمج ٴٙٲ أًٝجً ، ٘جًٌلج

ٍثًًن ٍض ٤پ شف ٍث٘پ ٨٘ض ثٖضن١ٵز.ٴًٌز ٴٍَ خ٩رشر ٘  ٽٌٶ مص

 

 غاص٠ ع٢ً رنتٌ بتعظ 05

 شتأ : -[ ثعز 7102/ديصمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ أٸعٌ من  ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. 15ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خأٸعٌ من  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ  15ٌأٌٜ

 ز ًمصپ ٍض ثٖضمج لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.٬جًر من١ٵ

  

 َٛاطًٓا جضا٤ غاصات ع٢ً ذح١ 02اعتؾٗار طف١ً ٚإفاب١ 

 ِدأ: -[ ـؽز5411/هًّمرب/42]

ٌأٌ٘ذ  ٌثن  13ثِصٕيوس ٠ٱٽز  ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ؼ ً آلًٌن خٌنيم نّجء  ٍث٠نج م

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز مدني خمفج٥ٰز ـؽز ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  .ثټ٩ّ

 ٌ ٌثن ٔن ٌأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٜق مٙوً مّةٍٻ خ٭ٌٰز ثټ٩مٽٌجس ثٖضٕرتٸز ټ

ٍث٠نني خمن١ٵز ٔمّجن ٍض موًًٌز مدني مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٠ٱٽز ٍض ثټعجمنز من  ٬جًر ٨٘ض منَٻ ثـو ثٖض

ٍث٠نجً آلًٌن ٨13مٌىج ٌإ٘جخز  ًر، م ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجٌ  .ٌشومري ثٖضنَٻ 

ٌثن ٔن  ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز أن ٠ريثن ثټ٩و ٌمٌوي 11ٌأٌٜ  .٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 مخػ غاصات ع٢ً عُضإ ٚؽب٠ٛ ٚاحلزٜز٠

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/10]

ٌثن ٨٘ض ثټم٢  ٍث٠ن أٌ٘ذ إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثن.ثټ٩جٿ ٍض من١ٵز نؽٌ خم  وًًٌز ٨ٌجٻ رسًق ٍض مفج٥ٰز ٨م

٬ٌجًر ٨٘ض موًنز  ٍر  ًثس ٨٘ض موًًٌز ٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټفوًور.

 

 إفاب١ أصبع١ َٛاطٓني بػاص٠ اعتٗزفت ذلط١ ٚقٛر باملدا

 شتأ: -[ ثعز 7102/ديصمرب/10]

ٌثء ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ؼ ًخ٩ز م ٍٿ ٍض موًًٌز ثٖضمج أٌ٘ذ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ

 خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر مف١ز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ًخ٩ز م ٍه ٍض من١ٵز ثټنؽٌدز خجٖضمج مج أهَ إٗض إ٘جخز أ  ٌٴ
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 ثالث غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -نعاء [ ص7102/ديصمرب/10]

ًثس ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض ـٍ ثټٹمٌم.  ثْضٸجهًمٌز ثټ٩ّٹًٌز 

ًثس لٽٱض أرضثً ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر  ٨٘ض ٸٽٌز ثټرش٠ز.. َضٰصج إٗض أن ثټ٭ج

ٌثټمج٘ز. ٌثٖضمصٽٹجس ثټ٩جمز  ٍث٠نني   خمنجٍٻ ثٖض

  

 إفاب١ َٛاطٔ جضا٤ ققف فاصٚخٞ ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/10]

ٍهي إِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٍٿ خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز إظٌ ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٍث٠ن ثټٌ أٌ٘ذ م

ًثٍ ٌهًز خمفج٥ٰز ٩٘ورموًًٌز   .ؿ ثټفو

ٌث٘پ ٴٙٱً ثټٙجًٌلٍ  ٍهي  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني خؽٌٌؿ ل١ٌر. ًثٍؿ مج أهَ إٗض إ٘جخز أـو ثٖض  ٌثٖضو٩ٍٰ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز 

ًثس ٨٘ض موًنز ٩٘ور ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ  لٽٱض أرضثً ٍض ٨وه من ثٖضنجٍٻ. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 بجُإ غاصات مبزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ثټٌ ٌأٌ٘ذ ظُضظز آلًٌن خٌنيم نّجء  ٍث٠نني  ًخ٩ز م ثِصٕيو أ

 ثِصيوٰض منََض خمن١ٵز ثٖضوًو خموًًٌز نيم.

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً أمنٍ خجٖضوًًٌز ټ ٍث٠ن ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ منَٻ م ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني خٌنيم ظُضظز أ٠ٱجٻ ٌؼٌؿ لمّز آلًٌن.  خمن١ٵز ثٖضوًو مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِد٩ز م

َثٻ شدفغ ٨ن ٜفجًج شفض ثْضنٵجٛ.  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٌٰٳ ثٔضنٵجى َض ش

ًثس ثِصيوٰض م ٍهي ثْضمًٌٹٍ لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خٵًٌز ٨ٌجٻ مفمو ٌٔ نجٍٻ ثٖض

ٌهمٌس مّؽوث ٌثن ٬جًشني ٨٘ض موًِز ثټٱٍٍ ٌإهثًر ثْضمن خموًًٌز ، ٌمن١ٵز ًمجهر  ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 نيم.

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 02

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/10]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز  13ٔن ٠ريثن ثټ٩و لُضٻ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

 ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.

ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثء مٌوي مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر. ٍهي ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ  شؽم٩جس ٖض
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 ثالث غاصات ع٢ً بتعظ

 شتأ:-[ ثعز7102/ديصمرب/12]

ٍٿ ٸفٙ ٌأٌ٘ذ ظُضظز أ٠ٱجٻ ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ٌټٌز ټ٭جًشني ٔنيمج ٠ريثن ثټ٩و ٌٽز أ

 ٨٘ض موًًٌز م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌټٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ٠ٱٽز ٌإ٘جخز ٠ٱٽني ٸفٌٙٽز أ ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ

 ټ٭جًشني ثِصيوٰصج منَٻ ٔمجٻ ٴًٌز ثټنؽٌدز ٍض ثټيجميل خموًًٌز م٧ٍٍ.

ٌثه ثْضرسر ٬جټدٌصيم ٸمج ثِصيوٰض ٬  ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټَىجًي مج أهَ ثٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز أٰ جًر منَٻ م

ٌثْض٠ٱجٻ.  من ثټنّجء 

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 00

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/12]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٍٸ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض ٌأٌٜ جټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر. ٍهي ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ  شؽم٩جس ٖض

  

 أصبع غاصت ع٢ً ِْٗ ٚعٓرإ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/12]

ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ِنف ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌنيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  جن 

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني ٴًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

مٌ ٍض ِنفجن، ٨ٌجٻ مفمو خموًًٌز نيم ن ٬جًشني ٨٘ض ٴًٌز خٌض ثْـض ٍث٠نني ، ٌٔ ًثً خمنجٍٻ ثٖض لٽٱض أرضث

 .ٌ ممصٽٹجشيم

  

 بقعز٠ إفاب١ طفًني بكقف فاصٚخٞ ع٢ً صاطح

 شتأ :  -[ صعدة 7102/ديصمرب/12]

ًثٍؿ ٍهي ٨٘ض موًًٌز  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌثء ٴٙٲ ٘جًٌلٍ  ٍٿ ؼ ٌثن ، أٌ٘ذ ٠ٱُضن ثټٌ ٌٰمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور ًثٍؿ  ًثس ٨٘ض موًًٌجس ِفجً ٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِد٪ ٬ج  .ثټ٩ّ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ٱُضً  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثء ثټٵٙٲ  ٌأٌٜ ٠ٌٱٽز أٌ٘دج ؼ

ٌهًز. ًثٍؿ ثټفو ٌثٖضو٩ٍٰ ثٖضٹعٲ ثټيي ش٩ٌٜض ټً موًًٌز   ثټٙجًٌلٍ 

ًثس ٨٘ض من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ خموًًٌز ِفجً ٌ ظُضط  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثهي أخٍ ؼدجًر خموًًٌز ٸصجٯ ًثس ألٌَ ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ ٌ ىًٍ ٸمج ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثْضٍ ، ٬ج

ًثٍؿ  .خموًًٌز 

  

 ايعزٚإ ٜضتهب دلظصتني يف فعز٠ جضا٤ عًغ١ً غاصات

 شتأ:  -[ صعدة 7102/ديصمرب/10]

ٍهي  12ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ًشٹديج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٍض مؽًَر ظجنٌز ث ٌأٌ٘ذ آلٌٌن ثټٌ ٍث٠نج ٨٘ض ثْضٴپ  م

ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور.  ثْضمًٌٹٍ ٍض موًًٌز 
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ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً مفيل خ٩ٙور ټ ٌأٌ٘ذ ألًٌن ٍض  12ندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٌأٌٜ ٌث  ٍث٠ن ثِصٕيو م

ًثٍؿ. ٌثن ٨٘ض من١ٵز ٩ٔدجن ٍض موًًٌز  ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌټٌز ټ٭ج  ـٌٙٽز أ

َثٻ مّصمٌر ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ ټ١ريثن  ٌثنصٕجٻ ثټٝفجًج َض ش ٩جٯ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٨مٽٌجس ثِٔض

ٌثن ٍض ِمجء ثٖضفج٥ٰز.  ثټ٩و

ًثس ٨٘ض ٌٸجن ٠ريثن ثټ ٌثء ظُضط ٬ج ًثؿ ٜفٌصيج ظمجنٌز ٔيوثء ؼ ٍٿ  ًشٹذ مؽًَر ٘دجؿ ثټٌ ٌثن ث ٩و

 من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټٱ٧ٌ خموًًٌز ٸصجٯ.  ٸمج أٸو مٙوً ٨ّٹٌي أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌهًز. ٍهي ثِصيوٯ من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ثټفو ٌمو٩ٍٰ ٩ِ  ٌټٱض إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌثن.ٌ  ٌثټرشٰز خنؽ ٍٴ٩ٍ ثټٕدٹز  ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ظمجن ٬ج  أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بِٓٗ 01

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض نيم. 14ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  ق مٙوً أمنٍ ټ ٨ٍز ٌأٌٜ د ٌثن إِصيوٰض منج٠ٶ ًجٿ ٌٜ ًثس ثټ٩و )ِدأ( أن ٬ج

ٌثن ٍض ًجٿ. ٌشَٴز ثټ٩و َضس ٍـٲ ٖض َثمن م٪ مفج ٌثن خنيم خجټص ٌخ  ٌثټٵصذ 

  

 أصبع غاصات ع٢ً َٓاطٍ املٛاطٓني عح١

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/10]

ٌم فز  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٌٔ ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ دني خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني.  ـؽز مّصيوٰج منجٍٻ ثٖض

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټ٥ٱري خموًًٌز مدني ٌشومري ٨وه ، ثٖض ٌټٌز  ٍث٠نني ٍض ـٌٙٽز أ أِٱٌس ٨ن إ٘جخز ظُضظز م

 من ثٖضنجٍٻ.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز مدني.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض   أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټعًٍر خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ري  ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ًشني ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ثن ثټ٩و

ٍث٠نني ٌؼٌؿ لمّز آلًٌن من ثټ٩جمٽني  ًخ٩ز م ٍثخز ثټصٽٱًٍَن خموًًٌز ثټعًٍر أهس ثٗض ثِصٕيجه أ خ

ٌثِز خٌنيم إ٨ُضمٍ.   ٌثټف

  

 وجنرانغاص٠ ع٢ً َاصب  05

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/10]

  ٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض موًًٌز أٌٜ ًخ٪ ٬ج ثن ٔن أ

 .رصٌؿ خمفج٥ٰز مأًح
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ٌثن ٔن  ٌثن 15ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثټٕدٹز ٍض نؽ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز   .٬جًر ٨٘ض م

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/ديصمرب/10]

ٌثؿ خم ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  فج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ لٽٲ أرضثً ٸدرير ٌٰيج. ٍث٠نني خرص َث٧ً ثٖض ٌم  منجٍٻ 

 

 اعتؾٗار مخغ١ َٛاطٓني بػاصات ع٢ً عٛم خًك١ بِٓٗ

 شتأ:-[ مأرب7102/ديصمرب/10]

ٌهمٌس ظُضط ٌِج ٍث٠نني  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصٕيو لمّز م ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ًثس ثټٌ

ًثس ٍِٳ لٽٵز خنيم.  خممْ ٬ج

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ق مٙوً مفيل ټ ًثس ٍِٳ ، ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خممْ ٬ج أن ٠ريثن ثټ٩و

ًث ٸدرير ٍض ثٖضفُضس ثټصؽجًًز. ٌأرضث ًثس  ٌثـرتثٳ ظُضط ٌِج ٍث٠نني   لٽٵز مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕيجه لمّز م

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خنيم لُضٻ ثټّج٨جس  ٌثن ٸجن ٴو ٔن ٨رش ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثٖضجٌٜز.

  

 ثالث غاصات ع٢ً َز١ٜٓ نٛنبإ باحملٜٛت

 شتأ:-[ املحىيح7102/ديصمرب/10]

ٍٸدجن ثټصجًًمٌز خموًًٌ ًثس إِصيوٰض موًنز ٸ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ثټ٩ّ ز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 .ٔدجٿ مفج٥ٰز ثٖضفًٍض

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍٸدجن ٌبٌٌّز ٖضوًنز ٸ ٍثخز ثټ ٍث٠ن مفمو ًفٌى ٰصق ٸٽٌج ٌإ٘جخز ِصز ، ثټد ممج شّدذ ٍض شومري منَٻ ثٖض

ٌثه أرسشً جٰز إٗض شومري ثټربٸز ثَضظًٌز ، من أٰ ثٖضٵجخٽز ٖضولپ ثټٵٽ٩ز ٌإټفجٳ أرضثً ٍض ٨وه من ثٖضنجٍٻ خجٜٔض

ٍه شجًًميج ثٗض ثټٵٌن ثټعجنٍ خ٩و ثٖضٌُضه. ٌثټصٍ ٩ً ٍٸدجن   ٌثٖض٩جټم ثْضظًٌز خموًنز ٸ

ٌشومري  ٍثخز ثټٵٽ٩ز  ٌثن أهس إٗض شٕٵٵجس ٍض ثٖضنجٍٻ ثټّٹنٌز ثٖضفجىًز ټد ًثس ثټ٩و ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ج

يجًًؾ ثٖضٌجو َثنجس ٌ٘  ثْضظًٌز ثټٵوًمز. أـو ل

 

 غاصتني ع٢ً َٓطك١ ٜهال بايبٝطا٤

 شتأ:-[ التيضاء7102/ديصمرب/10]

ٌآټٌجشيم ٍض من١ٵز ًٹُض خمفج٥ٰز ثټدٌٝجء. ٌشَٴصً  ٍٿ م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  إِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ًشني آټٌصني ٌثن إِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌشَٴصً  ٌأٌٜ ٖض

 ٍض من١ٵز ًٹُض.
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 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 00

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/10]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض  11ٌأٌٜ

ٌمٌوي  .موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 ٚعغري وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  04

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/10]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن  12ٔن ٠رين ثټ٩و ٌنؽ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور 

 ٨ٌّري.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌهًز خ٩ٙور.ٸصجٯ ٌإِصيوٯ خ٭ج ٌثهي نمٽز خمن١ٵز آٻ مٵن٪ خموًًٌز مندً ثټفو  ًشني ؼرس 

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثن  ٍثٴ٪ مصٱٌٴز ٍض ثټرشٰز خنؽ ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٨٘ض مؽجٍر خ٩ّري.

  

 عبع غاصات ع٢ً احلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/ديصمرب/10]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټصفٌصج مفج٥ٰز ٔن ٠رين ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌْ  ٍٿ ِد٪ ٬ج مًٌٹٍ مّجء ثټٌ

 ثټفوًور.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٍض موًًٌز ثټصفٌصج.، موًًٌز ـٌْ ٌم٨ًَز م ًشني ٨٘ض منَٻ   ٬ٌج

ٍخٌو ل  ٽٱض ٔيوثء ٌؼٌـى.ٌثِصيوٯ خ٭جًر ٍِٳ ٔجؼ٪ خموًًٌز 

 

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ خب ٚايؾعف باجلٛف

 شتأ:-[ الجىف7102/ديصمرب/01]

ٌثټ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ًثس ٨٘ض موًًٌز لذ  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍهي ثِصيوٯ خ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ّض ٌأٌٜ

ٌثټ٩ٕٲ. ًثس من١ٵز ثټٙربًن خموًًٌز لذ   ٬ج

 

 غاصتني ع٢ً َغتؾف٢ ذٝػ باحلزٜز٠

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/ديصمرب/01]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مّصٕٱى ـٌْ خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن  ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ًشني ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ثټ٩و

 مّصٕٱى ـٌْ.
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 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ عح١ 00

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/01]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٘ض موًًٌز ٌأٌٜ

فز ٌمٌوي.، ٌٔ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ   ٌشّ٪ ٬ج

  

 وجنرانغاصات ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ  01

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/01]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ َثن  14ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘وهر ٌؼٌ ٬ج

ٌثن.  ٌنؽ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض من١ٵصٍ ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ن ٠ريثن ثټ٩و

ًثٍؿ ٌثټٵو خموًًٌز  ىًٍ   ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ٔوث.، ثٍْض

ًشني ٬جًشني ٨٘ض ثټٕدٹز  ٬ٌج َثن  ٌثهي ؼجًر خؽٌ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٨٘ض 

ٌثن.  خنؽ

  

 غاص٠ ع١ً ؽب٠ٛ ِْٚٗ 05

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/01]

ق مٙ ًثس ٨٘ض موًًٌز أٌٜ ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و وً ٨ّٹٌي ټ

ٍر ثِصيوٰض ٬جًر منيج ٌِجًشني ٍض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ  .٨ٌُّضن خمفج٥ٰز ٔد

ًثس. ٌثن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز نيم خّض ٬ج  ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ 03

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض موًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز ثِصٕيو ِص ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ز م

 ٩٘ور.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ثٖضؽم٪  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  ثټرتخٍي خموًًٌز ٸصجٯ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِصز م

 ٌ ٩جٯ ثټصٍ ى٨ٌض إٗض مرسؿ ثټؽًٌمز ٍض ثٖضؽم٪ ٌأٸو ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ثِٔض ثن ثِصيوٯ ٌِج

 ثټرتخٍي.

ًثٍؿ ٌآٻ ٨يل خموًًٌز  ٌم٨ًَز ٍض من١ٵز ثټٵو  ور ٘فٌز  َټني ٌـٌ ًثس من ًخ٪ ٬ج ن ، ٌثِصيوٯ خأ ٌٔ

 .٬جًشني ٨٘ض من١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ خجٖضوًًٌز نٱّيج

ٌثه ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵصٍ آٻ ٴ ٬ٌجًر ٨٘ض  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌمنوخز خموًًٌز خجٴم 

ٌثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ٠مٌز خموًًٌز مؽَ.  من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ 

ًثس من١ٵز خنٍ م٩جى خموًًٌز ِفجً ٍث٠نني ، ٌإِصيوٯ خممْ ٬ج لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

َث٨ًيم.  ٌم
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ـدوان1027العـيوميات 
 مثا١ْٝ ؽٗزا٤ بػاص٠ اعتٗزفت عٝاص٠ َٛاطٔ بتعظ

 شتأ:  -[ ثعز 7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ  ثِصٕيو ظمجنٌز م

ٌثن إِصيوٯ ٌِجًر أـو  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثٖضفؽٌ خموًًٌز ثٖضمج مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظمجنٌز م ٌټٌز. ثٖض  ٍض ـٌٙٽز أ

 

 إفاب١ َٛاطٔ بػاص٠ إعتٗزفت عٝاصت٘ مبزٜض١ٜ ذٝػ باحلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز ـٌْ خمفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠ن خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و أٌ٘ذ م

 ثټفوًور.

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ(  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌثء إِصيوثٯ ٠ريثن ٌأٌٜ ٍث٠نج أٌ٘ذ ؼ أن م

ٌثن ٌِجًشً ٍض موًًٌز ـٌْ.  ثټ٩و

  

 إعتؾٗار َٛاطٓني إثٓني بػاص٠ يف عغٝالٕ ؽب٠ٛ

 شتأ : -[ شتىة 7102/ديصمرب/00]

َټيمج خموًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ إِصيوٰض من ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ٍث٠نجن ثټٌ إِصٕيو م

ٍر.  ٨ٌُّضن ٍض ٔد

ق مٙوً مفيل ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر منَٻ ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و  خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠نني ثظنني. ٍث٠ن خموًًٌز ٨ٌُّضن مج أِٱٌ ٨ن إِصٕيجه م  م

ٍث٠نني ًثس ثٖض ٌج ًثس منجٍٻ ٌِ ٌثن إِصيوٯ خّٽّٽز من ثټ٭ج ممٽٱز ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 لّجبٌ ٍض ثٖضمصٽٹجس.

 

 وجنران٢ ذح١ غاص٠ عً 05

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثن. 16ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌنؽ  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز 

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٍض موًًٌز ثټٕ٭جهًر.  م

ًثس ثٖض٩يو ثٖضينٍ خمن١ٵز ٨جىم ٍض موًًٌز ٸرش.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ري  ٌثن إِصيوٯ خعُضط ٬ج  ثن ثټ٩و

ٍٴ٪ ثټٕدٹز  ًثس ٨٘ض م ًخ٪ ٬ج ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٌ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًر ٨٘ض م ّذ ثٖضٙوً ٔن ثټ١ريثن ثټ٩ّ ـٌ

ٌثن  .ٍض نؽ

ٌمٌوي ًثس ثِصيوٰض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِد٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ. 

 

 ٢ً ِْٗثالث غاصات ع

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًشني ٔمجٻ مٱٌٳ ًمجهر  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 .٨ٌ٘ض ؼدپ ثټّٽ١جء ٌ ٬جًر ٨٘ض نٵٌپ خن ٬ٌُضن خموًًٌز نيم ٍض مفج٥ٰز ٘ن٩جء
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ـدوان1027العـيوميات 
 اعتؾٗار ٚإفاب١ مخغ١ َٛاطٓني بػاص٠ ع٢ً فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/07]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٰؽٌ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘ذ ثظنجن آل ٍث٠نني  ثِصٕيو ظُضظز م

ٌخٌز خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء.  ٍٿ ٨٘ض مف٢ٌ ثټٹٽٌز ثټف  ثټٌ

ًر  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز ثظنني آلًٌن. ، ٌخٌزمف٢ٌ ثټٹٽٌز ثټف  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٔج٧ً ثٖض١جً ٔمجٻ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ً إٗض أن .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و . َضٰصج

ًثس ٨٘ض أـو ثٖضنجٍٻ خموًًٌز ٩ٍٔح مج شّدذ خأرضثً مجهًز  ثټ١ريثن ثٖض٩جهي أټٵى ٘جًٌلج ًفمپ منٍٕ

 

 ٢ً َزٜض١ٜ ِْٗمخػ غاصات ع

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/07]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز نيم. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

٨ٌٌجٻ مفمو خموًًٌز نيم.  ثټٌمجهر 

 

 غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصبمخػ 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/ديصمرب/07]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٰض منج٠ٶ  ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌث ٌىٌُضن  ٌثؿ.ثٖضموًر   ٖض١جً خموًًٌز رص

ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منجٍٻ  ٌشَٴز ثِصيوٰ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثٖض

ٌثؿ لٽٲ أرضثً ٸدريو ٌٰيج.  خرص

  

 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/07]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ِ ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌخنٍ خيٽٍٻ خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و نفجن 

 ٘ن٩جء.

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خصّ٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  من١ٵز ًًمز ـمٌو لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

 

 عبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ يف ذح١ 

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/07]

ٍه  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِد٪ ٬ج  ي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 
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ـدوان1027العـيوميات 
و آخجً ثٖضٌجو ٍض  ٍثؿ ٔمٌّز شجخ٩ز ْـض ٍمز أټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من٥ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 موًًٌز ٨دْ.

ًخ٩ز  ًثس ثټٙجټز ثټًٌجٌٜز خموًنز ـؽز مج أهَ إٗض إ٘جخز أ ٌثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأر. ٍث٠نني خٌنيم ثم  م

 

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ ٚعغري 02

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/07]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ َثن ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٘ 13ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٩ور ٌؼٌ

 ٨ٌّري.

ًثس ٨٘ض من١ٵز خنٍ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ًثٍؿ  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ، ٌ٘جؿ خموًًٌز 

ٌهًز ٍض مفج٥ٰز ٩٘ور   .ثټفو

٬ٌجًر ٨٘ض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن  ٌثهي ؼجًر  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من  ًخ٪ ٬ج ثٖض٩جهي ٔن أ

َثن ٨ٍز ٍض ٨ّري.، ؼدپ شًٍٽٶ ٍض ؼٌ ٌخ ن ٬جًشني ٨٘ض ثټ ٌٔ 

 

 مخػ غاصات ع٢ً جغض ٚارٟ صعِٝ بتعظ

 شتأ : -[ ثعز 7102/ديصمرب/07]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. ٍٿ لمْ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙ ٌثهي ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ ؼرس  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و وً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز مٵدنز، ًٌِم خ٭جًر ًخ٪ ٬ج ن أ ٍث٠ن أهس إٗض ، ٌٔ إـوثىج ٨٘ض ٌِجًر م

ٌث٘جخز آلٌ 11ثِصٕيجه  ٍث٠نج   .م

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ اخلٛخ١ باحلزٜز٠

 شتأ : -حديدة [ ال7102/ديصمرب/07]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض م٩ّٹٌ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمن١ٵز ثټٵ١جخز خموًًٌز ثټمٍلز.  أخٍ مٍىس 

  

 غاصتني ع٢ً َز١ٜٓ احملٜٛت

 شتأ : -[ املحىيح 7102/ديصمرب/07]

ٌجء ثټّٹنٌز خموًنز ثٖضفًٍض. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثْـض ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌجء  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني ثْـض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍ منٝفز ٔمجٻ مو ٨ٌؽجمز ـٌ ًنز ثٖضفًٍض مج أهَ إٗض شومري ٨وه من ثټّٹنٌز خجشؽجو خٌض ثټيمجًي 

 .ثٖضنجٍٻ
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 ؽٗٝزإ بػاص٠ اعتٗزف عٝاص٠ َٛاطٔ بعظي١ مشري بتعظ

 شتأ:-[ ثعز 7102/ديصمرب/00]

ٍث٠ن خموًًٌز  ٍٿ ٨٘ض ٌِجًر م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نجن ٍض ٬جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و أِصٕيو م

 مٵدنز خمفج٥ٰز ش٩َ.

ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًر ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني. َټز ٔمري خموًًٌز مٵدنز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ٍث٠ن ٍض ٨  م

 

 ايعزٚإ ٜضتهب دلظص٠ مبب٢ٓ األعض٣ بقٓعا٤

 شتأ:-[ صنعاء7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٖضدن ٌثن ثټ٩ّ ًشٱ٩ض ـٌٙٽز ؼًٌمز ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ى ثْضرسَ خموًًٌز ٩ٍٔح ث

٨ٌرشثس ثټؽٌـى. 31خٙن٩جء إٗض   ٴصٌُض 

ٌثن ثِصيوٯ خّد٪  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ًثس ثٖضدنى ثٖضمٙٚ ټٓضرسَ خموًًٌز ٩ٍٔح مج أهَ ِٵٍٟ   ٴصٌپ ٌإ٘جخز ثټ٩رشثس. ٬34ج

 

 اتايعزٚإ ٜغتٗزف ذضض َٚٝزٟ بغبع غاص

 شتأ : -[ ميدي 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٍٿ مفج٥ٰز ـؽز خّد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ِد٪ ٬ج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي  .موًًٌصٍ ـٌٛ 

ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِ ً ټٽؽٌٖ  ً مو٩ٌٰج ٍهي ٌأٔجً إٗض أن ٴٙٱج ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و صيوٯ شؽم٩جس ٖض

ٌثء مٌوي  .ثْضمًٌٹٍ ٔمجٻ ٘ف

  

 غاصتني ع٢ً ِْٗ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٘ض ٴًٌصٍ ٌأٌٜ

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني  ًثً خممصٽٹجس ثٖض ٨ٌٌجٻ مفمو خموًًٌز نيم لٽٱصج أرضث  ًمجهر 

 

 ٚجٝظإ ٚعغري وجنرانعًغ١ً غاصات ع٢ً فعز٠ 

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/00]

َثن  ٌثن ٌؼٌ ٌنؽ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ٩٘ور  ٍٿ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٨ٌّري.

ق مٙو ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټد١نز ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ً أمنٍ خ٩ٙور ټ

ٌشز. ٍث٠نني ثظنني ٌإ٘جخز ِصز آلًٌن خؽٌٌؿ مصٱج ٌمندً مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م  مج خني موًًٌز ٴ١جخٌ 
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ٌثه ٌىم ًفٌى أـمو ِٽٌمجن ؼ ى ىم ٌثټؽٌـ، ٌمفمو ِجټم ًفٌى ـدٌٖ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أِمجء ثټٕيوثء 

ٌأمني ِجټم مٱٌؿ ؼربثن ٌثه  ٌىجبپ ٩ٌِو ؼربثن ، أمني ؼربثن ِٽٌمجن ؼ ًٌفٌى ٴجِم ـّن ـدٌٖ 

ٌثه. ٌمٙٽق أـمو ِٽٌمجن ؼ ّن ًفٌى مٱٌؿ ؼربثن   ـٌ

ٍث٠ن ٍض من١ٵز خنٍ خفٌ خموًًٌز ِجٴني مج أهَ إٗض شومريو  ًر ٨٘ض منَٻ م ٌثن ٬ج ٸمج ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثْض٬نجٿ ٍثيش   ٌنٱٍٳ ٨وه من ثٖض

ن ًثٍؿ ٌٔ ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌصٍ ٬مٌ ٌ  ٸمج ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ ٩ٔري ٍض ٩٘ور.، ِض ٬ج

ٌر ٍض موًًٌز ِفجً خمفج٥ٰز ٩٘ور. ًر ثِصيوٰض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ٌٰ ٍث٠نني خ٭ج ًخ٩ز م  ٌأٌ٘ذ أ

ًثٍؿ  ٍهًج ثِصيوٯ منج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  ٌمو٩ٌٰج ٩ِ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ٴٙٱج ٘جًٌلٌج 

ٌهًز ٌهًز.، ثټفو ٍهًج من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً ثټفو  ٸمج ثِصيوٯ ٴٙٱج ٘جًٌلٌج ٩ِ

ٌه ٌثټو ًثس ٨٘ض ؼديل شًٍٽٶ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ َثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌٰمج أ٠ٽٶ ، ٌٍض ؼٌ

ٌثن ثْضخجش ي  َثن. ٠38ريثن ثټ٩و  ٘جًٌلج ٨٘ض ٴًٌز ثټفعرير خؽٌ

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٍرٌخدن ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٍٴ٪ مؽج ًثس م ًر ، مًٌٹٍ ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٸمج ٔن ٬ج

٨ٍز ٍض ٨ّري. ٌخ  ٨٘ض موًنز ثټ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثن. 11ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثټٕدٹز ٰذ نؽ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز   ٬جًر ٨٘ض م

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب 

 شتأ:  -[ مأرب 7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًشجن ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ٬ج  ًٌٹٍ ثټٌ

ًشني منج٠ٶ رشٳ  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريشن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  رص

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

  

 ز٠مثإ غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ باحلزٜ

 شتأ : -[ الحديدة 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍخٌو.  موًًٌز 

ٌث ٌثـٌٍأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ًشني م٨ًَز ٍض ـٍ ثټؽ ن ٬جًشني ٨٘ض ، ن ثِصيوٯ خ٭ج ٌٔ

 موًًٌز ثټمٍلز.

ٍث٠نني ٍض موًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ.  ٌثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ أـو ثٖض

 

 غاصتني ع٢ً ذلافظ١ ؽب٠ٛ

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/00]

 ٌ ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًز ٨ٌُّضن أٌٜ

ٍر  .خمفج٥ٰز ٔد
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 غاص٠ ع٢ً ِْٗ ٚفضٚاح 00

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز  11ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خنيم 

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.  رص

ٍهي ثِ ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ صيوٰض ٨رش ٬ج

ز خموًًٌز نيم. ٌثٖضؽجـٌ ٨ٌٌجٻ مفمو  ٨ٍز  ٌثټٝد  منج٠ٶ ًمجهر ًٌجٿ 

ًثس  ٌثؿ.. َضٰصج إٗض أن ثټ٭ج ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټنؽو خموًًٌز رص

َث٨ًيم. ٌم ٍث٠نني  ًث خممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض أرضث

  

 ٓاطل َتفضق١ بتعظَٛاطٓا بػاصات اعتٗزفت َ 05اعتؾٗار 

 شتأ: -[ ثعز 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز  15ثِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نج خ٭ج م

 .خمفج٥ٰز ش٩َ

ًثس  ٌثن ٔن ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثخ٢ خني ٌثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجًٌرثِصيوٰض ثټؽرس ثټ  ٌْ ٌمٵدنز ـٌ ٍث٠نج 15مج أهَ إٗض إِصٕيجه ،  ثټربؿ   .م

  

 مثإ غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/00]

ٌمٌوي خمفج٥ٰز ـؽز. ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍٿ ظمجنٍ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض ٌأٌٜ ( أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٍثٻ مفٵٵز إ٘جخجس مدجرشر. ٌمنٱي ثټ١ ٌثء مٌوي  ٍهي ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټؽٌٖ ثټ٩ّ  شؽم٩جس ٖض

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ 56

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث 51ٔن ٠ريثن ثټ٩و ِصيوٰيج ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور 

 ٘جًٌلجً. ٠04ريثن ثْضخجش ي خـ 

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  16ٌأٌٜ

ً  04مٕريثً إٗض أن ٠ريثن ثْضخجش ي ٴٙٲ ثٖضن١ٵز نٱّيج خـ ، لٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ  .٘جًٌلج

ٌثء ثِصيوثٯ ثټ١ريثن  ٍث٠نني ؼ ًثٍؿ خ٭جًشني.ٌثِصٕيو ظُضظز م  ټٽ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ثټٵو ٍض موًًٌز 

ٱپ خجٖضوًًٌز نٱّيج. ٍثً ثِْض ًثس ٨٘ض من١ٵز ِ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌظُضظز م٩ّٱني خ٭ج ٌأشني ٠ٌٱپ  ٌث خٌنيم ثم ٍث٠نني ثِصٕيو ق مٙوً مفيل أن ظمجنٌز م ٌأٌٜ

ٍمٌز ٍض موًًٌز ٬ ٌثن ٨٘ض من١ٵز ثټٕ  مٌ.ثټ٩و

َثن ًثس ٨٘ض ٴًٌز ـجمٝز ٍض ؼٌ ٌثن ٔن لمْ ٬ج ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٽٶ ٠ريثن ثْضخجش ي ، ٌأٌٜ

 ٘جًٌلجً ٨٘ض ثټفعرير. 15
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 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٌثؿ خمأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس منج٠ٶ  ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ.  ثٖضموًر ٌؼدپ خفٌر ٌرشٳ ٍِٳ رص

ٍث٠نني. َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

 

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚعغري ٚجٝظإ 03

 شتأ:-[ صعدة 7102//ديصمرب00]

ًشني  ٌثن ثټ٭جٔم ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ أٌٜ

ٍث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  جٰز إٗض ٌِجًر أـو ثٖض ٍِٳ من١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً خجٜٔض

ًخ٩ز آلًٌن. 53 ٍث٠نجً ؼم٩ٌيم من ٨مجٻ ثټٵجس ٌإ٘جخز أ  م

ٌأشني ٌ  ٌثټدً خموًًٌز ثټ٥جىٌ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ثم ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز  أٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ٩و

ٍټيم. ٌمنج ٍث٠نني  ًثً ٍض ممصٽٹجس ثٖض  ممٽٱز أرضث

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض مّؽو خموًًٌز ٬مٌ مج أهَ إٗض  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٸو ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 شومريو خجټٹجمپ.

٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز ٌٴجٻ ثٖضٙوً  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض من١ٵز ثټفٙجمز خموًًٌز ثټ٥جىٌ  أن ٠ريثن ثټ٩و

 .ثټٌٌ٘ٱجس خموًًٌز ٸصجٯ

ًثس ٨٘ض ثٖضؽجٍر خ٩ّري ٌثن ٔن لمْ ٬ج ًر ، ٌټٱض ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثهي ؼج ًشني ٨٘ض  ٬ٌج

َثن ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ ٨٘ض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ مني ثټٙدجؿ  .خؽٌ

ٍث٠نج خجِصيوثٯ ٍِٳ ثټنؽٌدز خص٩َ 53ثِصٕيجه ٌإ٘جخز   م

 ِدأ:-[ ش5411َ٩/هًّمرب/12]

ٌأٌ٘ذ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ټٍّٳ ثټنؽٌدز ٍض  53ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ؼ ٍث٠نج ثټٌ م

 ثټيجميل خمفج٥ٰز ش٩َ.

ٌأٌ٘ ٌث  ٍث٠نني ثِصٕيو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ظمجنٌز م ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ  12ذ ٌأٌٜ

ٌثن ټٍّٳ ثټنؽٌدز ٍض ثټيجميل. صيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌټٌز َِض  آلًٌن ٸفٌٙٽز أ

 

 تغع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ عح١

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ث ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي  ٬ٌجًشني ٨٘ض موًًٌز ٨دْ.، موًًٌصٍ ـٌٛ 
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 غاص٠ ع٢ً َٓطك١ ايغام مبزٜض١ٜ عغٝالٕ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټّجٳ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٍر.خموًًٌز ٨ٌُّض   ن ٍض مفج٥ٰز ٔد

 

 ايعزٚإ ٜضتهب دلاطص باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  54ثِصٕيو أٸعٌ من  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ٍض ٬ج ٍث٠نج ؼٽيم نّجء  م

 ثټيٌّصريًز ٨٘ض ٴًٌز ٍض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز ثټفوًور.

ٍٸجټز ثْض  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ًثس ٨رص ٌأٌٜ ٌثن ٔن ِٽّٽز ٬ج ندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

َث٨ًز خموًًٌز ثټمٍلز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أٸعٌ من  ٍث٠ن  54أمْ ٨٘ض ٴًٌز ثٖض ٍث٠نج خٌنيم أرسر ثٖض م

 ٨دو هللا م٧ًٌٍ ٴٝض خجټٹجمپ.

ٍه  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ؼ ٍث٠نني خٌنيم نّجء  ٌأٌ٘ذ ِصز م ي ٸمج ثِصٕيو 

٢ ٍِٳ خموًًٌز ـٌْ خمفج٥ٰز ثټفوًور. ٌجًر ٌِ  ثْضمًٌٹٍ مفپ شؽجًي ٌِ

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/00]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٰض منجٍٻ ٌأٌٜ ًثس ٠ريثن ثټ٩و ( أن ٬ج

ًث ٸدرير ٌٰيج. ٌثؿ ممٽٱض أرضث ٍثهي ـدجح خموًًٌز رص ٍث٠نني خ َث٧ً ثٖض  ٌم

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ بالر ايضٚؼ

 شتأ:-[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خُضه ثټٌٌُ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مفيل خجٖضوًًٌز ټ

ٍث٠نني.، ٘ربر  لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 ثالث غاصات ع٢ً نٗبٛب بًرخ

 شتأ:-[ لحج 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ټفؾ. ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً مفيل  ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و خجٖضفج٥ٰز ټ

 ٸيدٍح.
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 عت غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ: -[ حجة 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ٌأٌٜ ٌثن ٔن ِض ٬ج ٠ريثن ثټ٩و

ٌمٌوي  .ـٌٛ 

ٌثن ٔمجٻ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس ٖض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي.  ٘ف

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 28

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ثِصيوٰض أمجٸن مصٱٌٴز خمفج٥ٰز  39ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 .٩٘ور

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌجًشً خمن١ٵز ثټؽم٩ٽز خموًًٌز مؽَ ٍث٠ن ٌِ  .ثهس إٗض شومريىج خجټٹجمپ، م

ٌثن ٔن  ؼجرش ٌلٽٌٵج خموًًٌز ٸصجٯ لُضٻ ٬جًر ٨٘ض من١ٵصٍ ثْض  31ٌثٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 .ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز

ً خأٸعٌ من  ٍهي ثِصيوٰض من١ٵصٍ ثْضؼجرش ٌلٽٌٵج أًٝج ٌجس ثْضخجش ي ثټ٩ّ  84ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن مٌـٌ

ص١ُض٧ ٨٘ض شٽٺ ثٖضنج٠ٶ ٌثَِض ٌثَضخجش ي  ٌخٍ   .٘جًٌلجً ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ټٽ١ريثن ثټف

 

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 00

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثٖضٙٽٍح ٌ   ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثټ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ. ًثس ٨٘ض موًًٌز لذ   ظُضط ٬ج

ٌثن ٌ ٬جًر ٨٘ض  ٌثټٕدٹز ٍض نؽ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز  ًثس ٨٘ض م ٌثن ظُضط ٬ج ّذ ثٖضٙوً ٰٵو ٔن ٠ريثن ثټ٩و ـٌ

ًثس ٨٘ض مؽجٍر ٍض ٨ّريٴًٌز ـجمٝز  َثن ٌ ظُضط ٬ج  .ٍض ؼٌ

 

 اعتٗزاف عضؼ عضٜب ايكضاَٝؿ يف َأصب

 [ مأرب ـ شتأ:7102/ديصمرب/02]

ٍٸذ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض م ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض مؽًَر ؼوًور ټ١ريثن ثټ٩و ثِصٕيوس ٨رش نّجء ثټٌ

ٌثمٌٖ ٍض مفج٥ٰز مأًح.  ٨ٌُ خمن١ٵز آٻ ىٌّجن خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ

ٍٸذ نّجء لُضٻ  ٌأٸو مٙوً ًثس ٨٘ض م ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و أمنٍ ټ

ٌثُ ٍض ثٖضن١ٵز مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕيجه  ٍهشين من أـو ثْض٨  .منين ٨14

 

 عت غاصات ع٢ً َٛطع بتعظ

 شتأ:-[ ثعز7102/ديصمرب/02]

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  م٧ٍٍ خمفج٥ٰز ش٩َ.ٔن ٠ريثن ثټ٩و
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ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خممْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثټٕجىيل ٍض موًًٌز م٧ٍٍ.

ن ٬جًر ٨٘ض إـوَ ثٖضوثًُ خمن١ٵز ثټٍؼٌَ ٍث٠نني خٌنيم موًٌ موًِز.، ٌٔ  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

  

 زٜز٠عبع غاصات ع٢ً ذلافظ١ احل

 شتأ:-[ الحديدة 7102/ديصمرب/02]

ٍٿ ِد٪ ٨٘ض مفج٥ٰز ثټفوًور. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني ثټ١ًٌٶ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس م ٌثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٌثټمٍلز خجټفوًور..  ٍث٘پ خني موًًٌصٍ ـٌْ  ٌثً خموًًٌز ثټفٍٷ.ثټ  ن١ٵز ثټو

ًشني ٍِٳ ثټّمٺ ٍض من١ٵز ثٖضٱجٍر خموًًٌز ثټصفٌصج لٽٱض  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ق ثٖضٙوً أن ثټ٩و ٌأٌٜ

 أرضثً مجهًز.

 

 تغع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقضٚاح ِْٚٗ

 شتأ:-[ مأرب7102/ديصمرب/02]

ًثس ٨٘ض منجٟ مصٱ ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌنيم.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌثؿ   ٌٴز ٍض رص

ٌثؿ  ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خنيم.  خمأًح ٌلمْ ٬ج

  

 أصبع غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/02]

ٍٿ ِٽّٽز من ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ثټ٭ج

ًخ٪ ٨٘ض موًًٌصٍ  ٌثن ٔن ِض أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  ـٌٛ 

ٌشَٴز ثټؽٌٖ  ٌشفٌٙنجس ٖض ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٌثء مٌوي. ٍهي ٔمجٻ ٘ف  ثټ٩ّ

  

 ألجاؽض بقعز٠غاصات ع٢ً َٓطك١ ا 01

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/02]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ٸصجٯ خمفج٥ٰز ٩٘ور. 11ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ ح ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٬جًر  11ٌأٌٜ

 من١ٵز ثْضؼجرش خموًًٌز ٸصجٯ.

 

 وجنران ثالث غاصات ع٢ً حلخ

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/02]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٸيدٍح  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ٌثن ٌثټٕدٹز ٍض نؽ ٍٴ٩ٍ ثټرشٰز  ًشني ٨٘ض م ٬ٌج  .خمفج٥ٰز ټفؾ 
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 ققف عٝاص٠ يف بٝرإ بؾب٠ٛ

 شتأ: –[ شتىة 7102/ديصمرب/00]

ٍث٠نني ٌثهي  ثِصٕيو لمّز م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٌ٘ذ ثظنني خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ  ثټٌ

ٍر.  لري خموًًٌز خٌفجن مفج٥ٰز ٔد

ًر  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍثهي لري خموًًٌز خٌفجن ٍث٠ن ٍض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خ ٍث٠نني ٌإ٘جخز ثظنني.مج أهَ إٗض ثِصٕيج، م  ه لمّز م

ٌمفمو  ٌثمز  ٌأمني ٬ ٌثمز  ٨ٌدوثټمجټٶ ٬ ٌثمز  ٌمفمو ٬ ٍخٌ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټٕيوثء ىم نجرص ٨دوهللا ٴ

 أـمو ىٌمٍٍ ٔمُضن.

  

 أصبع غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ يف ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض نيم.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټفٍٻ  ٌثن  ٌثن ثِصيوٯ منج٠ٶ ثټ٩ٵ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ًثس. ًخ٪ ٬ج  ٌمًٍّر خموًًٌز نيم خأ

  

 وجنرانمخػ غاصات ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ 

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ لمْ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ خجٴم  ٬ج

 ٩٘ور.

ًر ٨٘ض مٱٌٴز خجٴم  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ألٌَ ٨٘ض من١ٵز منوخز ٍض موًًٌز خجٴم ٍث٠ن   .ثِصيوٰض ٌِجًر م

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز ثٖضُض   .ـ٢ٌ ٍض موًًٌز ثټ٥جىٌٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٴ٪ ثټٕدٹز ٍض   ٬ٌجًر ٨٘ض م َثن  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز ـجمٝز ٍض ؼٌ ق ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٌثن  .نؽ

 

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ عح١ 08

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ق مٙوً أمن ٌثن ٔن ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض  19ٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

  

 َٛاطٓا بػاص٠ ع٢ً احلزٜز٠ 04اعتؾٗار ٚإفاب١ 

 شتأ : -[ الحديدة 7102/ديصمرب/00]

ٌأٌ٘ذ  ٍٿ ٨٘ض موًًٌز ث 12ثِصٕيو  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نج خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ټمٍلز م

 خمفج٥ٰز ثټفوًور.
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ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز  ٌټٌز. 14ثټ١ٱّز خموًًٌز ثټمٍلز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه لمّز م  ٍض ـٌٙٽز أ

  

 غاص٠ تغتٗزف عٝاص٠ بؾب٠ٛ

 شتأ : -[ شتىة 7102/ديصمرب/00]

ًشٱ٩ض ٍث٠ن خمن١ٵز ٴًٌن  ث ٍهي ثټصٍ ثِصيوٰض ٌِجًر م ٌثن ثټ٩ّ ـٌٙٽز ٜفجًج ٬جًر ٠ريثن ثټ٩و

ٍر إٗض ظمجنٌز ٔيوثء.  خموًًٌز خٌفجن خمفج٥ٰز ٔد

ٍث٠نني إظٌ ٬جًر ټ١ريثن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه ظمجنٌز م ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌثن ثِصيوٰض ٌِجًر خجټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵ ٌثـيم.ثټ٩و ٌٰجر ظُضظز مصأظًٌن خؽ  ز ٴًٌن خ٩و 

ٍهي ٔن  ٌثن ثټ٩ّ ٨ٌٵدز  12ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز خٌفجن 

 ثټٵنو٧ لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز.

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ : -[ مأرب 7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹ ٌثن ثټ٩ّ ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ  ٍ ثټٌ

ًثس منج٠ٶ  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز)ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني. ٌثؿ لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض  مصٱٌٴز خرص

  

ّٜٛ َٔ  0111خالٍ  املزٕ ايتاصرن١ٝ تٓظِ َؤمتضًا فرفًٝا َٚعضضًا يًقٛص عٔ األضضاص مبز١ٜٓ فٓعا٤

 ايعزٚإ
 شتأ: –[ صنعاء 7102/ديصمرب/00] 

ً ټ٩ٌٛ نصجبؾ شٵًٌٌ مرسؿ  ً ٘فٱٌج ٌث ٍٿ مؤشم ن٥مض ثټيٌةز ثټ٩جمز ټٽمفج٥ٰز ٨٘ض ثٖضون ثټصجًًمٌز ثټٌ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ. 1444ثْضرضثً خموًنز ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز ثټصٍ نصؽض ٨ن  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً 

ٍثهً ثټيٌةز  ٌٍض ثٖضؤشمٌ ثټٵض نجبذ ًٌٌٍ ٌثټصٵوًٌ ټٹ ٌخض ٌٰيج ٨ن ثټٕٹٌ  ثټعٵجٰز ىوَ أخُضن ٸٽمز أ٨

ٌو ٍض شٵًٌٌ مّق ثْضرضثً ٌثبم خفٶ ، ًٌٌٰٶ ثٖضّق ٨٘ض مج ثنؽَ ًشٹذ أخٕ٪ ثټؽ ٌثن ث مؤٸور أن ثټ٩و

ً ـجرضثً  َخٽز ثټصجًًن خٌنمج ٥ٌِپ شجًًمنج ٌثن ٌِيىذ ثٗض م ٌثظنج ثټعٵجٍض ٨٘ض ثمصوثه ثټ٠ٍن إَض أن ثټ٩و ش

ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټٌمن.ٌٔ ٌثن ثټ٩ّ  ىوثً ٨٘ض خٕج٨ز ثټ٩و

ًبٌْ ثټيٌةز ٌٜٲ هللا ٰجًُ ٸٽمز شٌـٌدٌز أ٨ٌح ٌٰيج ٨ن ثټٕٹٌ ټٱًٌٶ ثٖضّق مّص٩ٌٜجً ، ٌٰمج ثټٵى 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټٌمن لُضٻ  ٌثن ثټ٩ّ ًشٹدً ثټ٩و ٌثبم خفٶ ثټرتثط ثټعٵجٍض ثټٌمنٍ  1444مج ث ٍٿ من ؼ ً

 ٌ ٍث٠ؤ هٌيل ټٌْ ټً معٌپ.ٍض ٤پ ٘مض ٨جٖضٍ ممَ   ش

ًثس نصؾ ٨نيج ثټٹعري من ثْضرضثً  ٌأٔجً ٰجًُ إٗض مج ش٩ٌٜض ټً ثٖضون ثټصجًًمٌز ٨٘ض ثمصوثه ثټدُضه من ٬ج

 خمج ٌٰيج ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خموًنز ٘ن٩جء ثټٵوًمز.

ًبٌْ ًٌٰٶ ثٖضّق ندٌپ منرص نصجبؾ شٵًٌٌ ثٖضّق ًبٌْ ثټيٌةز  ق، من ؼجندً ثِص٩ٌٛ نجبذ   ـٌغ أٌٜ

 أن ثٖضّق ٔمپ:

 منََض منيج َض شٍؼو خيج أرضثً 211منََض خٙن٩جء  5205

ٌشز ش٨ٍٍض ٨٘ض: 1962ٌ   ټفٵض خيج أرضثً مصٱج
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 منََض ټفٶ خيج ثرضثً لٱٌٱز 1064 

١ز 316ٌ  منََضً ټفٶ خيج أرضثً مصٍِ

 منََضً ټفٶ خيج ثرضثً ؼٌّمز 86ٌ

 منََض شم شومريىج شومريث ٸٽٌج. 03ٌ

 منََضُ شفصجػ شو٨ٌم ٨جؼپ 538ٖضنجٍٻ شفصجػ إٗض شولپ ٨جؼپ من لُضٻ ٌأٔجً ثٗض أن ىيو ث 

 منََض شفصجػ شّٵٌٱج 166ٌ

 منََض شفصجػ إ٨جهر خنجء 15ٌ

 منََض شفصجػ ټرتمٌم 026ٌ

 منََض شفصجػ ټٌٙجنز 1435ٌ

َثنٌز َض شٵپ ٨ن   مٽٌجً ًًجٻ. 5.2ٌؼم٩ٌيج شفصجػ مٌ

ٍثٳ ؼفجٯ خٌجن ثټي ٌٸٌپ ثټيٌةز أمز ثټٌ ٌةز ٨ن ثَضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجٖضون ثټصجًًمٌز لُضٻ ٸمج ثټٵض 

ٌثن. 1444 ٍٿ من ثټ٩و ً 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثٌٰز ٨ن ثْضرضثً ثټصٍ ثټفٵيج ثټ٩و ٬ٍ ٍش شمٽپ ثٖضؤشمٌ شن٥ٌم م٩ٌٛ ًٍ٘ ٰ

ٌثن. 1444خجٖضون ثټصجًًمٌز ثټٌمنٌز لُضٻ  ٍٿ من ثټ٩و ً 

ٌثن.شم لُضٻ ثٖضؤشمٌ شٹًٌم ثٖضٕجًٸني ٍض ًٌٰٶ مّق ثْضرضث ٌثء ثټ٩و  ً خموًنز ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز ؼ

  

 5107ّص٥ٝػ ايٛطصا٤ ٜؾاصى يف ٚصؽ١ إعرتاتٝح١ٝ ايعٌُ اإلْغاْٞ يف ايُٝٔ يعاّ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ًثء ثټوٸصًٍ ٨دوثټ٩ًََ ٘جټق خن ـدصًٍ ًبٌْ ثټٍٍ ٍض مٱصصق أ٨مجٻ ًٌٔز ثټ٩مپ ثټمج٘ز ، ٔجًٷ 

ًر ، ٿ5418 ثټٌمن ټ٩جٿ خئِرتثشٌؽٌز ثټ٩مپ ثٔضنّجنٍ ٍض ٍث ٍٿ خٙن٩جء خصن٥ٌم من ٌ ثټصٍ ٨ٵوس ثټٌ

ٌشٕج". ٌمٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټصنٌّٶ ثټٕؤٌن ثٔضنّجنٌز "أ ٌثټص٩جٌن ثټوٌيل   ثټصم٢ٌ١ 

ٌمن٥مجس ثْضمم  ٌثټصٵوًٌ ٖضٹصذ ثټصنٌّٶ  ًثء ٸٽمز خجٖضنجِدز ٨رب ٍض مّصيٽيج ٨ن ثټٕٹٌ  ًبٌْ ثټٍٍ ٌأټٵى 

ٌثٖضن٥مجس ثٔضنّجن ٍمٌز ْضٸعٌ ثٖضصفور  ٌمج شٵومً من مّج٨وثس ً ٌثًىج ثٔضنّجنٌز  ٌز ثټ٩جمٽز ٍض ثټٌمن ٨٘ض أه

ٍث٠ن ًمنٍ. ني م  من ِد٩ز مًُض

ٍه ټصّيٌپ  ٍٿ خً من ؼي ٌثټص٩جٌن ثټوٌيل ٨٘ض مج شٵ ٍثًر ثټصم٢ٌ١  ٍٴض نٱًّ ٨ن ثمصنجنً ټٍ ٌأ٨ٌح ٍض ثټ

ټٕؤٌن ثٔضنّجنٌز ؼٌمٍ ٌٸيث مج ٴومً منّٶ ث، نٕجٟ ثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز ٍض أٸعٌ من مفج٥ٰز

ٍټوًًٺ من ؼيو إنّجنٍ ًخمج مج خ٩وىج شؽجو ثټ٩ٕذ ، مجٸ٭ ٌمج ٴدٽيج ٌ ٍثس ثٖضجٌٜز  ٨٘ض موَ ثټعُضط ثټّن

 ثټٌمنٍ.

ٌثټصٍ شأشٍ ثمصوثهث ټٽوًٌ ثٔضنّجنٍ ثټٹدري  ٌأٔجً ثټوٸصًٍ خن ـدصًٍ إٗض ثټد٩ُو ثٔضنّجنٍ ټييو ثټًٍٔز 

ٍٴض ثټي  ٌټم ًٙمو ټٽمن٥مز شؽجو ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ٍض ثټ ٌثٖضّٽمني  ٌه٨ً أٔٵجءو من ثټ٩ٌح  ي ٬جهًو ًٌٰ ٌ

ٍث٘پ هًٌىج ثٔضنّجنٍ.  ٬ريىج ټص

ٌثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ٌٍض ممصٽٲ ثٖضؽجَضس ني ثټٌمنٌني ًّصٱٌوٌن من ثټربثمؾ  ٌىٍ مج ، ٌٴجٻ " مًُض

ٌثټفٙجً". ٌثن  ٌأ٨جننج ٍض أٍمصنج ثٔضنّجنٌز ثټصٍ شّدذ خيج ثټ٩و  ًصٍؼذ شٵوًٌ من ٘مو 

ٌأن َض نص٩جمپ م٪ ثٖضّأټز خ١ّفٌز ٰجٖضن٥مجس ثْضممٌز شٵوٿ ٌأٜج ٌٰنج  ٌث٨ٍ ٠د٩ٌز ٤ٌ ٯ " ٨ٽٌنج أن ن

ني ًمنٍ ٌشّيٌپ نٕج٠يج خٕٹپ ، ثټ٩ٍن ْضٸعٌ من ِد٩ز مًُض وو ٸجٯ ټٽص٩جٌن ثٖضّةٍٻ م٩يج  ٌىيث ـٌ

 ٸدري".
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ٌمج ٸمج أ٨ٌح ٨ن شٱيمً ټ١د٩ٌز ثټٝ٭ٍٟ ثټصٍ شمجًِيج ثټوٌٻ ثټنجٰير ٍض مؽٽْ ثْضمن ٨٘ض  ثْضمم ثٖضصفور 

ًثس مؤٖضز ټٽٌمنٌني ٍض ثٖضؽجٻ ثټٌّجيس ٌث  .ًٙوً ٨نيج من ٴ

٨ٍز ثټ٩مپ ثٔضنّجنٍ ٍض ثټٌمن ًبٌْ ثٖضؽٽْ ثټٌّجيس ثْض٨٘ض خٕأن شّيٌپ نٕجٟ مؽم ، ٌأٸو ٨٘ض شٍؼٌيجس 

ٌثءثس ټصّيٌپ ٨مٽيج  ًثس ٌإؼ ٌث َثٿ ٸجٰز ثټؽيجس ىثس ثټ٩ُضٴز خمج ًٙوً من ٴ ٌشٕوًوو ٨٘ض رضًٌر ثټص

ٍمز ثٔضنٵجى  .ثٔضنّجنٍ من ٴدپ ـٹ

ٌثټ٩ج٘مز خٕٹپ لجٗ لُضٻ  وثط ثٖضؤٖضز ثټصٍ مٌ خيج ثټ٠ٍن ٨جمز  ًثء إٗض ثْـض ًبٌْ ثټٍٍ ٌش١ٌٳ 

٨ٍني ثٖضجٌٜني د م ثټؽديز ثټوثلٽٌز.ثِْض ٌٴجٻ " ٨ٽٌنج ؼم٩ٌج أن ن٩ٍَ من شُـض ٰئمج أن نصٱ٫ٌ ، . 

ٌثن ثټيي ًرتخٚ ِخنَ  ٍثؼً ثټ٩و ٍثؼيجس ٌٰمج خٌننج أٌ ن ٌنصؽجٌٍ ټٽم ٌآلٌ  ٌمٹٍن  ٌآلٌ  َض ًٱٌٳ خني ٌٰه  ج 

ٌن١ٍي ٘ٱفصً ".  مج ـوط 

ًثس  ٌټيټٺ ممن٧ٍ ثټعج ً ٜو ثِضلٌ ٰأؤٸو ټٹم أننج ټن ننصرص  ٌثـو منج ُِـض ٌأٜجٯ " إىث مج ٌؼً ٸپ 

ًشٵجء  ٌثَض ٌشٙٱٌز ثټنٱٍُ  م  ٨ٌٽٌنج أن نوثٰ٪ ٨ن ؼديصنج ثټوثلٽٌز خجٖضًَو من ثټصُـض ٌشٙٱٌز ثټفّجخجس 

ٌىيث مّصفٌپ خ٩و ٍٰٳ ثټ ٌثًز ثټدٌٝجء  ٵٝجًج ثټٕمٌٙز ".. َضٰصج إٗض أن ثټ٩وٌ ًًٌو من ثټؽمٌ٪ ًٰ٪ ثټ

ٍٿ. ٍهو ْضٸعٌ من أټٲ ً م  ثټصٝفٌجس ثټٹدرير ثټصٍ ٴوميج ثټ٩ٕذ ٌ٘

ٌشٵدز ټنجبذ مد٩ٍط ثْضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور إٗض ثټٌمن إِمج٨ٌپ ، ٌٸٕٲ ثټوٸصًٍ خن ـدصًٍ ٨ن ًٍجًر م

ٍثِم مٕرتٸز من أؼپ إنٵجى ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ٍض ، ٌټو ثټٌٕن پ إٗض ٴ ٌخج ٨ن أمٽً ٍض ثټصٍ٘ ًنجًٌ ثٖضٵدپ.. م٩

ٌثټفٙجً ٌثن  ٌثء ثټ٩و  .ثټيي شرضً خأٸمٽً ؼ

ٌثً  صٵ ٌثَِض ٩دنج ًٌفٵٶ ثْضمن  ٌثمز ٠ٌننج ٌٔ ٌٴجٻ " ِن٩ّى إٗض أن ًٹٍن ىنجٷ ُِضٿ مرشٯ ًفٱ٦ ٸ

 ټٽؽمٌ٪ ".

ًثء ٍض لصجٿ ٸٽمصً ٔٹٌو ٖض ًبٌْ ثټٍٍ ٌٸپ من ًٵوٿ لومجس ٌؼوه  ٌمّج٨وًً  نّٶ ثټٕؤٌن ثٔضنّجنٌز 

ٌټٽمٕجًٸز ثٖضٹعٱز ٍض أ٨مجٻ ثټًٍٔز ٌبجٿ .ؼٽٌٽز ټٽ٩ٕذ ثټٌمنٍ  . مصمنٌجً أن ًٹٍن ثټ٩جٿ ثٖضٵدپ ٨جٿ ُِضٿ ٌ

 ٌثنصٙجً.

ٍه ثټصٍ شديټيج من٥مجس  ٌثټص٩جٌن ثټوٌيل ٨دوثټ٩ًََ ثټٹمٌم ٨رب ٨ن ثټصٵوًٌ ټٽؽي ٌٸجن ًٌٌٍ ثټصم٢ٌ١ 

ٌشؽٌّو ثټٌِجټز ثٔضنّجنٌز ٍض شٵوًم ثْضمم ث ٌثټرشٸجء ثټ٠ٍنٌني  ٍمٌز  ٌټٌز ٬ري ثټفٹ ٌثٖضن٥مجس ثټو ٖضصفور 

جٌِز ټٽٱةجس ثٖضفصجؼز  ٍٰري ثټمومجس ثَضؼصمج٨ٌز ثِْض ٌشٵوًم ثټو٨م ټص ٌمّج٨ور ثٖضفصجؼني  ثٔض٬جظز 

ٍٿ. ٌثن مني أټٲ ً ٌثټ٩و ٌثء ثټفٌح  ًر ؼ  ٌثٖضصرض

ٌثن ٨٘ض ثټٌ ٍثنذ ثَضٴصٙجهًز ٌأٔجً إٗض أن آظجً ثټ٩و من ټم شٵصرص ٨٘ض ثټؽجنذ ثټ٩ّٹٌي ٌإنمج ٔمٽض ثټؽ

ٌٸيث ثِصيوثٯ ثټرتثط ثټعٵجٍض  ٌثټربي  ٌثټؽٍي  ٌثٔض٨ُضمٌز ٨رب ثټفٙجً ثټدفٌي  ٌثټعٵجٌٰز  ٌثَضؼصمج٨ٌز 

ٌشومري ثټدنٌز  ٌثبم ثټد٩ٕز خفٶ ثٖضونٌني  جبپ إ٨ُضٿ ثټ٩وٌ ټٽصٝٽٌپ ٨٘ض ـٵجبٶ ثټؽ ٌشّمري ٌِ ٌثټفٝجًي 

 ټُضٴصٙجه ثټ٠ٍنٍ.ثټصفصٌز 

ٍثيل  ٌثؼ٪ ثټنمٍ ثَضٴصٙجهي خف ٌثټفٙجً أهَ إٗض ش ٍر  36ٌٴجٻ " إن ثټفٌح  ٌشوىًٍ ثټٵ خجٖضجبز ِنًٍج 

َثًو  24ثټرشثبٌز ټٽ٩مٽز ثټ٠ٍنٌز خأٸعٌ من  ٌٸپ ىټٺ أهَ إٗض ش ٌثخز ثټٙٱٌ  ًثس إٗض ٴ ٌشؽمٌو ثټٙجه خجٖضجبز 

ٌأظٌ ِٽدج ٨٘ض ىٌي ثټ ٌثټصٝمم  ٌثټٱٵٌ  ٌثټٵ١ج٧ م٩وَضس ثټد١جټز  ٌټز  ٌه خمج ٌٰيم م٤ٍٱٍ ثټو ولپ ثٖضفو

 ثټمجٗ ".

ٍنٌز ٍض ًه٧ ثٖض٩صوًن ٌإًٵجٯ  ٌثټٵجن ٌټٌصً ثْضلُضٴٌز  ٌثن ټٽمؽصم٪ ثټوٌيل أن ًصفمپ مّؤ ٌأٜجٯ " آن ثْض

ٍه ټٽدنجء  ٌأمجن ًٌفٕو ثټؽي ٌثنٌز ـصى ًصمٹن ثٖضؽصم٪ ثټٌمنٍ من ثټ٩ٌٖ خُّضٿ  ىيو ثټفٌح ثټ٩و
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ٌثس  ٌثِص٭ُضٻ ظٌ ٌثَضنصٵجٻ من ثَض٨صمجه ٨٘ض ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز إٗض إًؽجه خٌةز ؼجىخز ٌثټصنمٌز  ثټدُضه 

ٍه خجټنٱ٪ ٨٘ض ثټؽمٌ٪ ".  ټُضِصعمجً خمج ٩ً

ٍمٌز  ّجس ثټفٹ ٌټٱض ثټًٌٍٍ ثټٹمٌم إٗض أن ىيث ثټٽٵجء ًؽّو أـو أٌؼً ثټرشثٸز ثټٱج٨ٽز خني ثٖضِؤ

ٌىټٺ خيوٯ شدجهٻ ث ٌټٌز ثټ٩جمٽز ٍض ثټدُضه  صؽجخز ثٔضنّجنٌز ټ٩جٿ ٌثٖضن٥مجس ثټو ټٌؤَ ٔض٨وثه ل١ز ثَِض

صؽجخز5418 ٌأن َض شٵصرص ٨٘ض ثْضن١ٕز ٍض شٵوًم ثٔض٬جظز ثٔضنّجنٌز ٍض ثٖضؽجَضس ثټصٵٽٌوًز ټم١ز ثَِض . .ٿ 

ٍث٠نني  ٌأن١ٕز إٜجٌٰز شّصيوٯ شفّني ِدپ ثټ٩ٌٖ ټٽم م٩ربث ٨ن ثْضمپ ٍض أن شٕمپ ثټم١ز مؽجَضس 

 خٕٹپ مّصوثٿ.ٌشمٹٌنيم من ثَض٨صمجه ٨٘ض أنٱّيم 

صؽجخز ثٔضنّجنٌز ټ٩جٿ  ٌثؼ٩ز مّصٍَ ثْضهثء ٍض شنٱٌي ل١ز ثَِض ، ٿ5411ٌث٨صرب ىيث ثټٽٵجء ٌٰ٘ز ٖض

ٌثِصمُٗض  ٍر من ثټم١ز  ٍخجس ثټصٍ شؤظٌ ِٽدج ٨٘ض شفٵٌٶ ثْضىوثٯ ثٖضٌؼ ٌثټ٩ٙ ٍٴٍٯ ٨٘ض ثټصفوًجس  ٌثټ

صؽجخز ټٽ٩جٿ ثٖض  ٵدپ.ثټوًٌُ ثٖضّصٱجهر ټصٹٍن هټٌُض ٨مٽٌج ٔض٨وثه ل١ز ثَِض

ٌمنّٶ ثټٕؤٌن ثٔضنّجنٌز  ٍه ثٖضمعپ ثٖضٵٌم ټٓضمم ثٖضصفور  ٌثټص٩جٌن ثټوٌيل خؽي ٍو ًٌٌٍ ثټصم٢ٌ١  ٌن

ٍثًه ثٖضجټٌز  ٌټٌز ٍض ثټرتًٌؾ ټييو ثټم١ز أمجٿ ثټؽيجس ثٖضجنفز خيوٯ ـٕو ثٖض ٌشفمٽيم ْض٨دجء ثٖضّؤ ًٌٌٰٵً 

ٌثٖضٕجًً٪ ثټصٍ شصٝمنيج.  ثټُضٍمز ټصنٱٌي ثْضن١ٕز 

ٌثٖضّجنور ټٽمن٥مجس ٌأٸو ـٌٗ ثټفٹ ٌثٖضفيل ټصٵوًم ثټو٨م  ّجشيج ٨٘ض ثٖضّصٍَ ثٖضٌٸَي  ٍمز خٹپ مِؤ

ٍٻ ټٽٱةجس  ٌشّيٌپ ثټٍ٘ ٌميجميج ثٔضنّجنٌز  ٌټٌز ثټ٩جمٽز ٍض ثټٌمن خمج ًمٹنيج من ثټٵٌجٿ خوًٌىج  ثټو

ٍٰري ٌش ٌثٖضوًًٌجس  ٌشٌّري ـٌٸز ثٔضنصٵجٻ إٗض ٸجٰز ثٖضفج٥ٰجس  ٌثس  ثٖضّصيوٰز ٍض ثٖضنج٠ٶ ثٖضصرضًر  ثْضه

 ٌثٖض٩وثس ثټُضٍمز ټٽٵٌجٿ خأ٨مجټيج.

ٌثِضمنز ټٹپ ثٖضن٥مجس ثټ٩جمٽز ٍٰري ثټدٌةز ثټفجٜنز  ٍمز ټص . معمنج إرصثً .ٌؼوه ثټصأٸٌو ٨٘ض ـٌٗ ثټفٹ

ٌثٖضفج٥ٰجس ثْضلٌَ.  ثٖضن٥مجس ٨٘ض ثټدٵجء ٍض ٘ن٩جء 

ٌث ًثء ثٔضهثًر ثٖضفٽٌز ٨يل خن ٨يل ثټٵٌيس  ٌثټ١جٴز ثٖضينوُ ٌٍض إٰصصجؿ ثټًٍٔز ثټصٍ ـرضىج ٌٍ ٌخجء  ټٹي

٨ٌوه من  ٌثټدٌةز ثٖضينوُ ندٌپ ثټًٌٍٍ  ٌثٖضٌجو  ٌثټٙفز ثټوٸصًٍ مفمو ِجټم خن ـٱ٦ٌ  ټ١ٲ ثټؽٌمٍٍي 

ٍٸُضء ٌثټ ًثء  ٍثح ثټٍٍ ٌثٖضمعپ ثٖضٵٌم ټٓضمم ثٖضصفور ؼٌمٍ .ن . ه٨ج منّٶ ثټٕؤٌن ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن 

ٌثٯ ثٖض٩نٌز ٍض ثټٌمن ثټص٩جٌن خٕٹپ  ٍټوًًٺ ثْض٠  أٸرب ټصّيٌپ ثټ٩مٽٌجس ثٔضنّجنٌز.مجٸ٭

جٌِز ىٍ إنّجنٌز خفصز ٌميمصيج ثِْض ٍٿ خأي هًٌ ٌِجيس  ٌىوٯ ، ٌٴجٻ " إن ثْضمم ثٖضصفور َض شمٽٺ أن شٵ

جُ ىٍ من أؼپ مّج٨ور من  ٌټٌز ثْضلٌَ ٍض ثِْض ٌثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز ثټو ٍه من٥مجس ثْضمم ثٖضصفور  ٌؼ

 ًفصجؼٍن إٗض ثٖضّج٨ور ٍض ثټٌمن ".

ٌثً ثټ٩مٽٌجس ثټٵصجټٌز  ٌأٜجٯ " ٌثِصم إن ثټفجټز ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن ٍض شوىًٍ ٸدري ؼوث خّدذ ثټفٙجً 

ٍٿ من ثټفٌح ٌىنجٷ مج ًٵجًح من أٸعٌ من ، ٌمن خ٩و أټٲ ً مٽٌٍن ًمنٍ  51شٱجٴمض م٩جنجر ثټٌمنٌني 

 خم٩نى ظٽعٍ ثټّٹجن ٍض ثټٌمن خفجؼز إٗض مّج٨وثس إنّجنٌز ".

. مدٌنج أن ىنجٷ مج ًٵجًح من .من أٸرب ٸجًظز إنّجنٌز ٍض ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ ٌأٔجً إٗض أن ثټٌمن ٩ًجنٍ

مٽٌٍن نّمز ٩ًجنٍن من ثن٩وثٿ ثْضمن  8ً 5مٽٌٍن ٩ًجنٍن من ثن٩وثٿ ثْضمن ثټ٭يثبٍ منيم  11ً 8

َض ًوًٌن من أًن ِصأشٍ ٌؼدصيم ثټٵجهمز. ٌثـور   ثټ٭يثبٍ ثټفجه ًأٸٽٍن ٌؼدز 

ٍټوًًٺ أن ثْضم ٌٴٽز ثٔضمٹجنٌجس ثٖضجټٌزٌأٸو مجٸ٭ ٌثٖضٙج٨ذ  ِجىمض ٍض شنٱٌي ، م ثٖضصفور ٬ًٌم ثټصفوًجس 

ٌه  صؽجخز ثٔضنّجنٌز خفو ٌىٍ ثظنني مٽٌجً ٌ  64ل١ز ثَِض مٽٌٍن  344خجٖضجبز من إؼمجيل ثٖضدٽٮ ثٖض١ٽٍح 

ًٌَض ني نّمز ٔيًٌج.ه  .. َضٰصج إٗض أن ثْضمم ثٖضصفور شٵوٿ مّج٨وثس ٬يثبٌز مدجرشر ټّد٩ز مًُض
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ٌأٰٝپ مّج٨ور إنّجنٌز شٵوٿ ټٽٌمن ىٍ ٌٴ جٻ " ٬ًم ٸپ ىټٺ شدٵى ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ټٌّض ىٍ ثټفپ 

ٌمصوىًٍر ٌإىث ثِصمٌ ، ثټفپ ثټٌّجيس ٌإنيجء ثټفٌح ٰجټفجټز ثٔضنّجنٌز ٍض ثټٌمن ىيث ثټ٩جٿ ٸجنض ٌِةز 

ٌش٩ٌٛ ـٌجر ثٖضُض  ٌشصٱجٴم م٩جنجر ثټٌمنٌني   .ًني إٗض ثټم١ٌ"ثټرصث٧ لُضٻ ثټ٩جٿ ثٖضٵدپ ِصصٝج٨ٲ 

ًر ، ٨ٵذ ىټٺ خوأس أ٨مجٻ ثټًٍٔز ثټصٍ شٕمپ ٨وه من ثٖضفجًٌ ٻ ن٥ٌر ٨جمز ـٍٻ هٌ شٝمن ثٖضفًٍ ثٌْض

صؽجخز، ثټربثمؾ ثٔضنّجنٌز " ثټصم٢ٌ١ ٌثٴدز"، ٌثِٔض ٴوميج مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټصنٌّٶ ثټٕؤٌن ، ٌثٖض

ٌشٕج" ٌ ، ثٔضنّجنٌز " أ ٌبٌٌّز  ٍثٌٜ٪ ثٔضنّجنٌز ثټ ٌثټمومجس ش١ٌٴض إٗض ثٖض ثٖضصمعٽز ٍض ـمجًز ثٖضونٌني 

ٌثْضظٌ ٨٘ض  ٌٰٵوثن ِدپ ثټ٩ٌٖ  جٌِز ټٽدٵجء ٨٘ض ٴٌو ثټفٌجر  صٌجؼجس ثِْض ٌثٔـض ٌثټدنٌز ثټصفصٌز  جٌِز  ثِْض

 .ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ

صٌجػ خٽٮ  مجٗ ىٌي ثٔـض مجٗ ، أټٲ نّمز 344مٽٌٍن ٌ 55ٌخٌنض أن إؼمجيل ثْٔض ٌٰمج إؼمجيل ثْٔض

صٌجػ ثټٕوًو  صٌجؼجس ثټٕوًور شرتٸَ ٍض ٴ١ج٨جس مص٩وهر ، أټٲ نّمز 344ٌٍن مٽ 11ىٌي ثٔـض ٌأن ثٔـض

ٌثټ٩جبوًن ٌثٖضنج٠ٶ ثټصٍ شٝم أ٨وثه ٸدرير من ثټنجٍـني  َث٧  ٌٰمج شم ثټص٩ٵٌذ ٨٘ض ىيث ثٖضفًٍ ، خمنج٠ٶ ثټن

ٌثټص٩جٌن ثټوٌيل. ٍثًر ثټصم٢ٌ١   من ٴدپ ممعپ ٨ن ٌ

صٌجؼجس ثٔض  ٌظٌٵز ثٔـض ٍء ٨٘ض  ٽ٢ ثٖضفًٍ ثټعجنٍ ثټٝ من ٴدپ مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ، ٿ5411نّجنٌز ټ٩جٿ ٌِ

ٌشٕج" صٌجؼجس ثټٵ١ج٨ٌز ټ٩جٿ .ټصنّٶ ثټٕؤٌن ثٔضنّجنٌز" أ ًنيج خجـصٌجؼجس 5411. مّص٩ٌٜج ثَـض ٌٴج ٿ 

ٍثء 5410 ٌثًٔض ٌثټص٭يًز  ٌثټٙفز  ٌثټرصٯ ثټٙفٍ  ٌثټن٥جٰز  ٌثٖضٌجو  ًث٨ز  ٌثټَ ٿ ٍض مؽجَضس ثْضمن ثټ٭يثبٍ 

 ٌ ٌثٖضيجؼ ٌثټص٩ٽٌم  ٌثټُضؼةني.ٌثټفمجًز   ًن 

ٌشٕج" إٗض ، ٌٰمج ش١ٌٳ ثٖضفًٍ ثټعجټغ ثٖضٵوٿ من ٴدپ مٹصذ ثْضمم ثٖضصفور ټصنٌّٶ ثټٕؤٌن ثٔضنّجنٌز " أ

رتثشٌؽٌز ټ٩جٿ  ٌثْضىوثٯ ثِٔض ًثبيم ـٍٻ ، ٿ5418ٌِنجًًٍ ثټصم٢ٌ١ ثٖضٵرتؿ  ٌٰمج ٠ٌؿ ثٖضٕجًٸٍن آ

صٌجؼجس ثٔضنّجنٌز ټٽ٩جٿ ث ٌظٌٵز ثٔـض ٍء  صٌجػ ٨٘ض ٜ ٌټًٍجس ثٔـض  ٖضٵدپ.أ

ٌټًٍز خنجًء ٨٘ض ٌِنجًًٍ  ٨ٍجس ٨مپ ٖضنجٴٕز ثْضن١ٕز ىثس ثْض ٌشم خ٩و ىټٺ شٵٌّم ثٖضٕجًٸني إٗض مؽم

رتثشٌؽٌز ټ٩جٿ  ٌثْضىوثٯ ثِٔض  .ٿ5418ثټصم٢ٌ١ ثٖضٵرتؿ 

 

 ّٜٛ 0111َزصع١ َٚٓؾأ٠ تع١ًُٝٝ ع٢ً َز٣  550ايعزٚإ ٜزَض أيفني ٚ
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ٍثًر ثټرت  ٌشرضً أټٱني ٌٸٕٱض ٌ ٌثټص٩ٽٌم ٨ن شومري  ٌمنٕأر ش٩ٽٌمٌز 651خٌز  ٌثن ، موًِز  ٌثء ثټ٩و ؼ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موَ  ٌثن ٨٘ض ثټٌمن. 1444ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً 

ٌثن ٍٿ من ثټ٩و ٍٿ خٙن٩جء خمًٌٌ أټٲ ً ٌثټص٩ٽٌم ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵوشً ثټٌ ٍثًر ثټرتخٌز  فض ٌ أن ، ٌأٌٜ

ٌثْضرضثً ثٖضجهًز ثټصٍ ټفٵض ٌثن شؽجٌٍس  ثټمّجبٌ  ٌثء ثټ٩و ثټٲ  25مٽٌٍن ٌ 330خٵ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ؼ

. ًٌَض  ه

ٌشرضً  ٍثًر ثټرتخٌز شومري  ٌش٩ٽٌم منيج  18ٌخٌنض شٵجًًٌ ٌ ٌخٌز  ٌمٹصذ ش منٕأر  51منٕأر ش٩ٽٌمٌز 

ٌشٌمٌميج  ٌخٽ٭ض ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔض٨جهر شأىٌٽيج   ً ًٌَض ٌٰمج خٽٮ إؼمجيل ثټصٹٽٱز  814همٌس ٸٽٌج ثټٲ ه

ٌمصرضًر  5203ټدنجء ٌإ٨جهر شأىٌپ ثټصٵوًًٌز  جٰز  134مٽٌٍن ٌ  531موًِز مومٌر  ًٌَض خجٜٔض ثټٲ ه

ًثٌِز 205مٽٌٍن ٌ  92إٗض مدٽٮ  ٌمّصٽَمجس شٽٺ ثٖضوثًُ" مٵج٨و ه َثس  ًٌَض شٹٽٱز شؽيٌ ، ثټٲ ه

ًثس َثس مٹصدٌز "، إىث٨جس موًٌِز، م٩جمپ، ِدٍ  .شؽيٌ
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 69ثټٲ ٌ  256ٺ ثٖضوثًُ ثټصٍ ٸجن ًوًُ ٌٰيج مٽٌٍن ٌٌأٔجًس ثټصٵجًًٌ إٗض أن ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خصٽ

ً ٌ ٠564جټدج ٠ٌجټدز ش٨ٍٍض ٨٘ض شومري  َبٍ 5583موًِز ٸٽٌج موًِز  845ٌٰمج ، موًِز شومري ؼ

ٌمّجٸنيم. ٍشيم  ٌثن خٌ ٌثْضىجيل ثټيًن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني  ٌمأٌَ ټٽم صموثميج ٸّٹن   شرضًس َِض

ٍثًر ثټرت  ٙجبٌجس ثټٌِمٌز ټٍ ٍثؼيجس ثٖضّٽفز خٌز ٰئن ٨وه ثٖضوثًُ ثٖض٭ٽٵز خّدذ ثټفٌخفّذ ثٔـض ٌثٖض ٌح 

ثټٲ  ٠93جټذ ٌ 552ثټٲ ٌ ٠154جټدج ٠ٌجټدز منيم  594ثټٲ ٌ 513موًِز ًوًُ ٌٰيج  684خٽ٭ض 

 .٠جټدز 62ٌ 

َثس ٨دوثټٹًٌم ثټؽنوثًي ٌثټصؽيٌ ٌٸٌپ ٴ١ج٧ ثٖضٕجًً٪  أن ىيو ثټصٵجًًٌ ، ٌٍض ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ أٔجً 

ٙجبٌجس ش ٍنيج شٌ٘و ثټرضً ثټيي ٌثٔـض َء ثټٌّري ټفؽم ثټرضً ثټيي ټفٶ خجټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ٸ ٩ٹْ ثټؽ

ٌمنٕآس ش٩ٽٌمٌز ٰٵ٢. ّجس  ٌمِؤ  ټفٶ خجٖضدجنٍ من موثًُ 

ٌثټرتخًٍني  ٌثٖض٩ٽمجس  ٌثٖض٩ٽمني  ٌثٖض٩نًٍز ثټٹدرير ثټصٍ أٌ٘ذ خيج ثټ١ُضح  ٌټٱض إٗض ثْضرضثً ثټنٱٌّز 

ِصيوثٰيج ٍض ثْض٬ٽذ خجټٵٙٲ ثٖضدجرش مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ثټ٩جمٽني ٍض شٽٺ ثٖضوثًُ ثټصٍ شم ث

ٌثټ١جټدجس ٌثټ١ُضح   .ثٖضةجس من ثټرتخًٍني 

ٌثٖضنٕآس ثټص٩ٽٌمٌز ًأشٍ ٍض إ٠جً ٨مٽٌز ممنيؽز  ٌثن ټٽموثًُ  ٌثٸو ثټؽنوثًي أن ثِصيوثٯ ثټ٩و

ٌثن ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز خٌمصيج ٌثن خصّٽٌم ثٖضن٥مجس مٌٝٱجً " ٴمنج ٍض خوث، ًّصيوٯ من لُضټيج ثټ٩و ًز ثټ٩و

٨ٌ٘ض ثټ٬ٌم  ٌثن  ٌثټصٍ خوًٌىج ِٽمصيج ټٵٌجهر ثټ٩و ٍثٴ٪ ؼمٌ٪ ثٖضوثًُ ٍض ثټؽميًًٍز  ثٖض٩نٌز إـوثظٌجس خم

ٌمنٕأشنج ثټص٩ٽٌمٌز "  .من ىټٺ شم ثِصيوثٯ موثًِنج 

ٌثن من شألري ٠دج٨ز ثټٹصجح ثٖضوًيس.. َضٰصج إٗض أنً شم ثٔضشٱجٳ م٪ من٥مز  ٌش١ٌٳ إٗض مج شّدذ خً ثټ٩و

ٍټيج إٗض مٌنجء ثټفوًور ٴجٿ  ٨ٌنو ٌ٘ ني ٸصجح  ٍثه ثټمجٿ ټ١دج٨ز لمّز مًُض ٍنٌٌّٲ ٨٘ض شًًٍو ثٖض ثټٌ

ؽَىج ٖضور ِد٩ز ثٔيٌ ٌثن خئ٨جهشيج إٗض مٌنجء ؼور ـٌ  .ثټ٩و

ٌټٌز  ٌخج٨ٍ ٨ن ٔٹٌو ټٽمن٥مجس ثټو ٍنّٹٍ ثټوٸصًٍ ثـمو ثټ من ؼجندً ث٨ٌح أمني ٨جٿ ثټٽؽنز ثټ٠ٍنٌز ټٽٌ

ٌأِيمض ٍضثټصٍ ثِص ٍثؼوىج ٍض ثټٌمن  ٌش ٍث٠نني.. مٌس ٍض ٨مٽيج  َضٰصج إٗض ثْضرضثً  ثټصمٱٌٲ من أ٨دجء ثٖض

ٌٸجٰز أخنجء ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ. ٌثټٹجهً ثټرتخٍي  ٌثن ٨٘ض ثټ١ُضح   ثټنٱٌّز ثټصٍ لٽٱيج ثټ٩و

ٌثن..هث٨ٌج ٌثً ثټ٩و ٌثء ثِصم ٌثټدٌةز ثټدفًٌز ؼ ثٖضن٥مجس  ٌأٔجً إٗض ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجٖضون ثټصجًًمٌز 

ٍٰري  ٍه ټص ٕو ثټؽي ؽجخٍ م٪ ٴٝجًج ثټص٩ٽٌم ـٌ ٌثټصٱج٨پ ثًٔض يجٿ  ٌټٌز ټٕضىصمجٿ خجټص٩ٽٌم من لُضٻ ثِٔض ثټو

 ثټو٨م ثټُضٍٿ ټيج.

ٌثټصٍؼًٌ ثٖضّج٨و مفمو ثن٩م ٌٸٌپ ٴ١ج٧ ثٖضنجىؾ  ٌثټٹجهً ، خوًٌو ظمن  ٌثٖض٩ٽمجس  ٌظدجس ثٖض٩ٽمني  ٍه  ٘م

ٌثًىم ٍض ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌ ٌثِصم ٌثن ثټرتخٍي  ٌثً ثټ٩و ٌثء ثِصم ٍخجس ؼ ٌثټ٩ٙ ز مصؽجًٌٍن ٸجٰز ثټصفوًجس 

ٌثمز ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ..ثټ٭جٔم ٌٸ ٍه ٍض ِدٌپ ٨َر  ٍث٘ٽز ثټٙم  . هث٨ٌجً ثټؽمٌ٪ إٗض م

ٌثټ١جټدجس ٨٘ض موَ ٌظدجس ثټ١ُضح  ٍه  ٌج ٘م ًثهشيم ٬ًم هٌي  1444ـٌ ٌثن ثنصرصس ٌٰيج إ ٍٿ من ثټ٩و ً

ٍثًًمً ٌثن ٌ٘ ًثس ٴنجخپ ثټ٩و ٍث٘ٽز مٌٕو.. ثنٱؽج ٌټٌجء ثْضمًٍ ٌإرصثًىم ٍض ثټوٰ٪ خأخنجبيم ٖض ٍه أ ثً خؽي

 .ثټص٩ٽٌم ٍض ثٖضوثًُ

ٍثن ثټ٩َي أن ٨وه ثٖضوثًُ ثٖضومٌر ٸٽٌج  ق موًٌ ٨جٿ ثټمج٠ًز ثٖضوًٌِز ًٜ موًِز شٝم  564ٌٰمج أٌٜ

ًثٌِز ٌلومٌز منيج  0666 َبٌج  ٬3626ٌٰز ه ًثٌِز ٌٰمج خٽٮ ٨وه ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر ؼ موًِز  5583ه

ًثٌِز ٌلومٌز منيج  01816شٝم  ًثٌِز ٬59100ٌٰز ه  .٬ٌٰز ه



  

 

310 

ـدوان1027العـيوميات 
ٍٰري  ٩ٌيج ثٖضّصمٌ ټص ٍثًر ٌِ ٍٸٌپ ثټؽنوثًي ـٌٗ ثټٍ ٌٍض م٩ٌٛ إؼجخصً ٨٘ض شّجؤَضس ثټٙفٱٌني أٸو ثټ

ًثِصيم ُٰٝض ٨ن ثټ٩مپ ٨٘ض شٌمٌم ٨وه من  ٍث٘ٽز ثټ١ُضح ه ثټدوثبپ ټٽموثًُ ثٖضومٌر ٸٽٌج خمج ًٹٱپ م

 ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر.

خجٖضجبز ٌٰمج ثټٽؽجن  64ـ  54موثًُ خني  114ٻ " شصٱجٌس نّدز ثٔضنؽجٍ ٍض أ٨مجٻ ثټرتمٌم ثټؽجًًز خـ ٌٴج

ٺ ثٔض٨ُضن ٨ن منجٴٙجس شٌمٌم ټـ  ٌشٌمٌم  موًِز" 36ثٖض٩نٌز ٨٘ض ٌٔ ٍث٘پ ټدنجء  َضٰصجً إٗض أن ثټ٩مپ مص

ٌثټو٨م ثٖضصجؿ. ٌٰٵجً ټٕضمٹجنجس   ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر 

 

 ّٜٛ َٔ ايعزٚإ 0111َؤمتضا فرفٝا ذٍٛ أضضاص َؤعغاتٗا خالٍ ايتعًِٝ ايفين تعكز 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ّجشيج  ٌث ٘فٱٌج ـٍٻ ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خمِؤ ٍٿ مؤشم ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ ثټٌ ٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ٨ٵوس ٌ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ثټٌمن. 1444ثټص٩ٽٌمٌز لُضٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً 

ٍٿ خٙن٩جء إٗض أن ٌأٔجً نجبذ ًٌٍ ٍثيل ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ثټٌ ٌ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ثټوٸصًٍ لجټو ثټف

ّجس  1444مًٌٌ ٌثن ٨٘ض ثټ٠ٍن ًمعپ مف١ز ټٌ٘و ـؽم ثټومجً ثټيي لٽٱً ٨٘ض ٸجٰز مِؤ ٍٿ من ثټ٩و ً

ٌمنيج ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ثټيي ش٩ٌٜض م٥٩م منٕةجشً ٍض  ًثس ثټٌمن   مفج٥ٰز ټٽصومري.  11ٌمٵو

ٌثټ٥ٌٌٯ ثټ٩ٙدز ثټصٍ شمٌ خيج ثټدُضه من ٌټٱض إٗض أن ث ٍثًر شمٹنض خجټ٬ٌم من ٔفز ثٔضمٹجنٌجس  ټٍ

ٌثً ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ٌأظنجء ثَضمصفجنجس ، ثِصم ّجس ثټص٩ٽٌمٌز  ٌثِص٩ٌجح ثټ١ُضح ثټنجٍـني ٍض ثٖضِؤ

ٌمم١١جشً. ٌثن  ٌثبم ثټ٩و ٌثټٱ٩جټٌجس ثٖضمصٽٱز ټٹٕٲ ؼ ٌثس  جٰز إٗض شن٥ٌم ثټنو  خجٜٔض

صعنجبٍ ٌخني ثټوٸصًٍ ٪ ثَِض مز ټٽص٩جمپ م٪ ثټٍٜ ٍثًر أٌؼوس إهثًر ثٍْض ٍثيل أن ثټٍ خجټصنٌّٶ م٪ ، ثټف

ّجس ثټصٍ ش٩ٌٜض ټٽصومري، ثټّٽ١جس ثٖضفٽٌز ُٰٝض ٨ن ، ٸمج أنيج ثِص١ج٨ض إًؽجه أمجٸن خوًٽز ټٽمِؤ

ٌثټمٌٌػ خٌؤًز ټص١ًٌٍو. يس  ٍٿ خيج ٌٰمج ًص٩ٽٶ خجټدنجء ثٖضِؤ ٌشٵ جس ثټصٍ ٴجمض  ُـض  ثٔ٘ض

ٌثن.. مؤٸوث أن ٌث٨صرب  ًث ٨٘ض ثټ٩و ٌثً ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ًمعپ ثنصٙج نجبذ ًٌٌٍ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ أن ثِصم

ٌثٖضينٍ. ٍثٴ٪ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ًشٵجء خ ّجشيج ثٖضمصٽٱز مجٍٜن ٴومج ټُض ٌمِؤ ٌثټ٩جمٽني ٌٰيج  ٍثًر   ٴٌجهر ثټٍ

ٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ټٵ١ج٧ ثٖضٕجًً٪ ثټوٸصًٍ منري ثټٵجيض  ٌٸٌپ ٌ ق  ّجس ٌٰمج أٌٜ أن إؼمجيل ٨وه ثٖضِؤ

ٌثن خٽٮ  ّز منيج  80ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و ٍمٌز ٌ  61مِؤ ٌٰمج خٽ٭ض ثټصٹٽٱز ثٔضؼمجټٌز ، لج٘ز 11ـٹ

 ثَضٯ ًًجٻ. 348مٽٌٍن ٌ 966مٽٌجً ٌ 28ټٓضرضثً نفٍ 

ًثس ٌ  ٌثْضظجط ٍض ثٖضنٕآس ثٖضومٌر ٸٽٌج خٽٮ لمّز مٽٌج َثس   338ٌخني أن إؼمجيل ثْضرضثً ثټمج٘ز خجټصؽيٌ

َبٌج مج ًٵجًح أظنني مٽٌجً ًًجٻ، ثټٲ ًًجٻ 196مٽٌٍن ٌ ٌٰمج خٽ٭ض ، ٌٸٽٱض أرضثً ثٖضنٕآس ثٖضومٌر ؼ

ٌثن خٕٹپ مدجرش  ٌثټصوًًدٌز ثٖضّصيوٰز من ٴدپ ثټ٩و ّجس ثټص٩ٽٌمٌز   51خجٖضجبز مٵجخپ  13نّدز ثٖضِؤ

صيوثٯ ٬ري مدجرش.  خجٖضجبز ش٩ٌٜض َِض

ٌثؼ٪ نّدز  ٌثن شّدذ ٍض ش ٸمج ثظٌ ٨٘ض ثنمٱجٛ ، خجٖضجبز 04ثټ١ُضح ثټوثًِني خنفٍ ٌټٱض إٗض أن ثټ٩و

ٌثٖضينٍ. ّجس ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ   ثټٹجهً ثټ٩جمپ ٍض مِؤ

ٌممعٽني ٨ن  ٍٿ  ًثء ثټ٩م ٌمو ٍٸُضء ثٖضّج٨وٌن  ٌثټ ٍثًر  ٌٸُضء ثټٍ شمٽپ ثٖضؤشمٌ ثټٙفٱٍ ثټيي ـرضو 

ّجس ثټص ٌمِؤ ٌظجبٵٍ ٨ن ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خمنٕآس  جبپ ثٔض٨ُضٿ ٨ٌٛ ٌٰٽم  ٩ٽٌم ثټٱنٍ لُضٻ ٌِ

ٌثن. 1444 ٍٿ من ثټ٩و ً 
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 ّٜٛ َٔ ايعزٚإ 0111أيف َٛاطٔ خالٍ  24تكضٜض ذكٛق9ٞ اعتؾٗار ٚإفاب١ أنجض َٔ 

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٍٴٍ ثِصٕيجه ٌإ٘جخز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ  1444لُضٻ  895أټٲ ٌ 32أٸو شٵًٌٌ ـٵ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً

 .٨٘ض ثټٌمن

ق ثټصٵًٌٌ ثټيي ٌثنصيجٸجس ثټٵجنٍن  ٌأٌٜ ٌثبم ثټفٌح  ٍثن "ؼ أ٨وو ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵٍٳ ثٔضنّجن خ٩ن

ٍٿ خٙن٩جء 1444ثټوٌيل ثَضنّجنٍ ټـ  ٌثن " ثټيي ثِص٩ًٌٜ ثټٌ ٍمج من هٌٻ شفجټٲ ثټ٩و  13ثِصٕيجه ، ً

ٍث٠نني خٌنيم أټٱني ٌ  643أټٲ ٌ ٌأټٱني ٌ 892م ٌثن ٠535ٱپ  ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٌثء ٬ج ٌآر ؼ  .أم

 ٌ ٍث٠ن خٌنيم ظُضظز آَضٯ ٌ 589أټٲ ٌ  55ًٌ إٗض إ٘جخز ٌأٔجً ثټصٵ ٌأټٱني ٌ 19م ٌثر ٠364ٱپ  . .أم

ٌثْض٨ٌجن ثٖضونٌز ثٖضّصٕٱٌجس ٌثن ثټدنى ثټصفصٌز  ٍٿ ثِصيوٯ ثټ٩و فج ثنً لُضٻ أټٲ ً ثٖضوثًُ ، مٍٜ

ٌخجبٌز، ٌثټؽجم٩جس ٍټٌو ثټ١جٴز ثټٹي ٌثټؽًٍّ، ٌمف١جس ش ٌمنٕآس ، ٌثټ١ٌٴجس  دٹجس ثَضشٙجَضس  ٌٔ

ٍٰري ٌثٰٶ ثټصٍ شٵوٿ ثټمومجس ټٽّٹجن. ش ٬ٌريىج من ثٖض ٍه  ٍٴ  ثټ

ٌثٖضنٕآس ثټٙنج٨ٌز  ٌثټؽجم٩جس  ٌثٖضوثًُ  ٌثٰٶ ثټٙفٌز  ٌثٖض ٌثِص٩ٌٛ ثټصٵًٌٌ ٨وه ثٖضّصٕٱٌجس 

ٌثټ١ٌٳ  ٌخجء  دٹجس ٸي ٌثٖضّجؼو مف١جس ٌٔ ٌثټٌّجـٌز  ٌثٖضدجنٍ ثْضظًٌز  ٍثٴ٪  دٹجس ثشٙجَضس ثٖض ٌٔ

ًثس ٌثٖض١ج ٌثن. ٌثټؽًٍّ ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز  ّجس ثٔض٨ُضمٌز ثټصٍ همٌىج ثټ٩و ٌثٖضِؤ ٍثنت   ٌثٖض

ٌټٌز ٌلج٘ز ثٖضٱٍٛ ثټّجمٍ ټٕضمم ثٖضصفور ثټيي أٸو  ٌشٵجًًٌ ثٖضن٥مجس ثټو ٍثٴٲ  ٌش١ٌٳ ثټصٵًٌٌ إٗض م

ٌثبم ـٌح  ٌشٵٍ ْضن شٹٍن ؼ ٍثس ثټصفجټٲ شٌشٹذ ثنصيجٸجس ټٽٵجنٍن ثٔضنّجنٍ ثټوٌيل ش ًٌٰ أن ٴ

ٌټٌجً ٍض ٌجء ثْضىٽز خجټّٹجن. ٌثِصموثٿ أِٽفز مفٌمز ه ٌثٔـض  منج٠ٶ ممصٽٱز ٍض ثټٌمن خمج ٌٰيج ثٖضون 

ٌټٌز مّصٵٽز ټٽصفٵٌٶ ٍض ٸجٰز  ٌشٕٹٌپ ټؽنز ه ٌثن ًٌٰ٪ ثټفٙجً خٕٹپ ٸجمپ  ٌه٨ج ثٖضٌٸَ إٗض إًٵجٯ ثټ٩و

ٌشفمپ  ٌمٹجشذ ثْضمم ثٖضصفور ٍض ثټٌمن  ٌثبم ثټصٍ ثًشٹدض ٍض ثټٌمن.. م١جټدج خصٱ٩ٌپ ٸجٰز أؼيَر  ثټؽ

ٍټٌصي ًظز ثٔضنّجنٌز ثټصٍ ٩ًجنٍ منيج ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.مّة  ج شؽجو ثټٹج

ٍنٍ ټٽمؽٽْ ثټٌّجيس ثْض٨٘ض ثټٵجيض ٨دو ثټ٩ًََ ثټد٭وثهي ّجس ، ٌٰمج أٸو ثٖضّصٕجً ثټٵجن أىمٌز هًٌ مِؤ

ٍهي ًٌٍٲ إ٨ُضمً. ٌٸٕٲ ـٵٌٵز ثټن٥جٿ ثټ٩ّ ٌثن  ٌثبم ثټ٩و ٍظٌٶ ؼ ٌش  ٌمن٥مجس ثٖضؽصم٪ ثٖضونٍ ٍض ً٘و 

ٍهي ٍض ٴصپ ثټٌمنٌني ٌأٔجً إٗض أن أټٲ  ٌثټ٩ّ ٌثن ٸٕٲ ـٵٌٵز ثټٹٌجنني ثٔضرسثبٌيل  ٍٿ من ثټ٩و ً

ٌشومري خنٌصيمج ثټصفصٌز.  ٌثټٱٽ١ٌّنٌني 

ٍٿ  ٍه أټٲ ً ٌثن ٴجخٽً ٘م ٍمج من ثټ٩و ٍثًر ـٵٍٳ ثٔضنّجن ٨يل شٌّري أن أټٲ ً ٌٸٌپ ٌ ق  خوًٌو أٌٜ

ٌټٽؽجن .ْضخنجء ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ َضس ثټصٍ ١ًٌّىج ثټؽٌٖ  ٌثټرشٯ.. معمنج ثټد١  ثټ٩ٕدٌز ٍض ؼديجس ثټ٩َر 

ًشٹديج ٠ريثن  ٌثٖضؽجًٍ ثټصٍ ث ٌثبم  ًبٌّز ثٖضٌٸَ ثټٌمنٍ ټفٵٍٳ ثٔضنّجن أمپ ثٖضجليي ثټؽ ٌٰمج ثِص٩ٌٜض 

ٍمج ٍهي ثْضمًٌٹٍ لُضٻ أټٲ ً ٌثن ثټ٩ّ  .ثټ٩و

 

١ُٜٛٗ ٚايرتا 0111أضضاص جغ١ُٝ خًفٗا ايعزٚإ بكطاع ايجكاف١ خالٍ  ث ّٜٛ َٔ االعتٗزاف املُٓٗخ يً

 ايُٝين

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٌشز  ٌمصٱج ٌثټرتثط ٍض ثټٌمن ممٽٱج أرضثً ؼٌّمز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٴ١ج٧ ثټعٵجٰز  ٌثن ثټ٩ّ ثِصيوٯ ثټ٩و

ٌثٖضنٕآس ثټعٵجٌٰز لُضٻ  ٌثٖضمصٽٹجس  ٌثٖض٩جټم ثْضظًٌز  صيوثٯ  1444ٔمٽض ثُٖضون ثټصجًًمٌز  ٍٿ من ثَِض ً

ٌثټرتثط ث ٌثټيثٸٌر   ټعٵجٍض ثټٌمنٍ.ثٖضمنيؾ ټٽيًٍز 
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ٌثن ټ٩وه من ثٖضون ثټصجًًمٌز ٍض  ٨٘ض ٩ٌ٘و ثٖضون ثټصجًًمٌز ٸٕٱض خٌجنجس ـوًعز ٨ن ثِصيوثٯ ثټ٩و

ٌىٍ ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز ٔدجٿ ، مٵومصيج ثٖضون ثټصجًًمٌز ثټٌمنٌز ثټعُضط ثٖضّؽٽز ٍض ٴجبمز ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ 

ٍٸد، ٍخٌو، ـرضمٍس جٰز إٗض مون ألٌَ معپ موًنز ٔدجٿ ٸ ٬ٌريىج خجٜٔض ٨ٌون  ؽز ٌإح  جن ثٖضفًٍض ـٌ

ٌثن خأٸعٌ من  ٌثٴٖ ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و ٌثټٵٌمز ثټصجًًمٌز خمج ٌٰيج آظجً موًنز خ من ثٖضون ىثس ثٖض٩جټم 

ٌثن. ٌثٖض٩جټم ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و ٬ٌريىج من ثٖضون  ًثس مصصجټٌز   لمْ ٬ج

 ثٖضون ثټصجًًمٌز

ًبٌْ ثټيٌةز ثټ٩جمز ټٽمفج٥ٰز ٨٘ض ثٖض ق نجبذ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٌأٌٜ ون ثټصجًًمٌز ندٌپ منرص ټ

ٌشز ٍض ثٖضون ثټصجًًمٌز ٨٘ض ثمصوثه ثټٌمن. ٌمصٱج ًثً ٸدرير  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټفٶ أرضث ٌثن ثټ٩ّ  أن ثټ٩و

ٌثن ٔمپ ) ٌثء ثټ٩و ق أن آلٌ مّق ټٓضرضثً ثټصٍ ټفٵض خموًنز ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز ؼ ( منََضً 5205ٌأٌٜ

ٍ 211منيج ) ٌشز ش٨ٍٍض ٨٘ض )1962ؼو خيج أرضثً ٌ)( منََض َض ش ( 1064( منََضً ټفٵض خيج أرضثً مصٱج

١ز ٌ)316منََض ټفٶ خيج أرضثً لٱٌٱز ٌ) ( منََضً ټفٶ خيج أرضثً 86( منََضً ټفٶ خيج أرضثً مصٍِ

 ( منََض شم شومريىج شومريثً ٸٽٌج.03ؼٌّمز ٌ)

َ  538ٌأٔجً إٗض أن ىيو ثٖضنجٍٻ شفصجػ إٗض شولپ ٨جؼپ منيج  ( منََض 166َضُ شفصجػ شو٨ٌم ٨جؼپ ٌ)من

( منََض شفصجػ 1435( منََض شفصجػ ټرتمٌم ٌ)026( منََض شفصجػ إ٨جهر خنجء ٌ)15شفصجػ شّٵٌٱج ٌ)

َثنٌز َض شٵپ ٨ن )   ( مٽٌجً ًًجٻ.5.2ټٌٙجنز ٌؼم٩ٌيج شفصجػ مٌ

ٌثن أرضثً خٽٌ٭ز خموًنز ٩٘ور من لُضٻ ثِصيوثًٰ ټـ)  موًنز ٔدجٿ ( خٌصج ٌٍض124ٌأٜجٯ" أټفٶ ثټ٩و

ٍٸدجن ) ( خٌصج خمج ٌٰيج ثْضرضثً ثټنجؼمز ٨ن ٨مٽٌجس شن٥ٌم 164( خٌصج ٌٍض موًنز ٔدجٿ ـرضمٍس )184ٸ

ٌمصفٲ ٘جټز ٌٍض ـؽز شم ثِصيوثٯ ظُضط ٴُض٧  ثټٵج٨ور ٌٍض موًنز ش٩َ شم ثِصيوثٯ ٴٽ٩ز ثټٵجىٌر 

ٍر شم ثِصيوثٯ خٌصني ٌٍض ًًٌم ٌؼدٽز ٌإح ًخ٩ز مدجنٍ شجًًمٌز ٌٍض ٔد ( خٌصجً 044شم ثِصيوثٯ) ٌأ

ٌشز ٍخٌو خٕٹپ ٬ري مدجرش خأرضثً ممصٽٱز )، خأرضثً مصٱج ( خٌصج ٌٍض مفج٥ٰز 04ٌٰمج ثِصيوٯ ٍض 

ٌثن )34٘ن٩جء شم ثِصيوثٯ ) ( مدنى شجًًمٍ 35( خٌصج ٍض ٰؾ ١٨جن ٌٍض مفج٥ٰز ٨ون ثِصيوٯ ثټ٩و

 ٴ١٪ ثظًٌز". ٌمصفٲ ٌٍض مفج٥ٰز ىمجً شم ثِصيوثٯ مصفٲ ىمجً ثٔضٴٽٌمٍ خمج ًٌٰ من

ٌمٌرسر ټصنٱٌي نٌَٻ  َثٻ ٬ري مٹصمٽز؛ ْضن ثٔضمٹجنجس ټم شٹن مصجـز  ٙجبٌز مج ش ٌأٔجً إٗض أن ىيو ثٔـض

ٌٰٶ ثٔضمٹجنجس ثٖضصجـز.  ًٌ٘و ٔجمپ ټٹپ ثٖضون ثټصجًًمٌز إَض أنيج شٵوًًٌز 

 ثِضظجً

ٍٸج ٌثٖضصجـٲ مينو ثټٌّجنٍ ټ ًبٌْ ثټيٌةز ثټ٩جمز ټّضظجً  ق  ټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٨٘ض ٩ٌ٘و ثِضظجً أٌٜ

ٌىټٺ مني  1444مج ش٩ٌٜض ټً ثٖض٩جټم ثْضظًٌز ثټٌمنٌز لُضٻ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثٖضمنيؾ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً

ٌثء ٨ٽذ خصجًًن  ٍثٳ ثټٙن٩جنٍ ٍض ـم ٌثٖضصمعپ ٍض مّؽو ثٔضمجٿ ٨دو ثټٌ ثخًٌپ  16ش٩ٌٛ أٌٻ م٩ٽم ًمنٍ 

 ٿ.5412

ٌثن ټـ  ٌهث٨ٖ  65ٌأٔجً ثټٌّجنٍ إٗض ثِصيوثٯ ثټ٩و م٩ٽمج آظًٌجً ٌٰمج ثِصيوٰض ؼمج٨جس شن٥ٌم ثټٵج٨ور 

ٌټٌز. 55  م٩ٽمجً أظًٌجً ٍض ـٌٙٽز أ

ىجح لُضٻ  ٌثًٔض ٌثن  ٍثٴ٪ ثْضظًٌز ثټصٍ ش٩ٌٜض ْض٨مجٻ شومريًز من ٴدپ ثټ٩و ٍٿ 1444ٌمن ثٖض ٍثٴ٪ .ً ..ثٖض

 ثټصجټٌز:

ٌثء ٨ٽذ  ٌثء، ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز–مّؽو ـم ٌثٴٖ، ثټفّن هثً، ٴًٌز ٰؾ ١٨جن، ٴٽ٩ز ثټٙٱ -موًنز خ

ٌثؿ، مأًح ، ٘ن٩جء –، ٴرص ثټ٩دويل -مصفٲ ٨ون، ٨ون –ٴٽ٩ز ٘رير ، موًنز ٩٘ور، مأًح -موًنز رص

 –ٴٽ٩ز ثټٵجىٌر ثْضظًٌز ، ٩٘ور –مّؽو ٌؼجم٪ ثٔضمجٿ ثټيجهي ، موًنز ٩٘ور، ثټٝجټ٪ –هثً ثټفّن 
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ٍخٌو ثټصجًًمٌز، موًنز ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز، ش٩َ ، ٘ن٩جء –ثٖضصفٲ ثټ٠ٍنٍ ، ٘ن٩جء –ٴرص ثټُّضؿ ، موًنز 

 مصفٲ ىمجً.، ٘ن٩جء–ٴٽ٩ز نٵم ، ٩٘ور –ثټٵٱٽز ، إح –ؼٌٯ ث٩ِو ثټٹجمپ ، ٘ن٩جء –مصفٲ ثٖضًٌٍط 

موًنز مأًح ، ٘ن٩جء -ٴرص ثټفؽٌ، ِو مأًح –ثٖضرصٯ ثټٕمجيل ، ثټفوًور -ٌٴٽ٩ز ؼدپ ثټرشًٲ

ٍر -مصفٲ ٨صٶ، ٘ن٩جء-ٴدز ثٖضيوي، ٘ن٩جء –مؽم٪ ثټ٩ٌيض ، ثټٵوًمز ، ـؽز –ـٙن ثټن٩مجن ، ٔد

ثٖضؽم٪ ، مٌوي –ٴٽ٩ز ثٖضنًٍٙر ، مٌوي –ثټٵٕٽز ، ـؽز –ـٙن ثټرشٯ ، ـؽز –ـٙن ثٖضنًٍٙر 

ٍمٍ ثټٵوًم  ٌثبذ ٴٽ٩ز ثَضهًًيس ، مٌوي –ثټفٹ ٌثټمًٍ ، مٌوي –ل ٌثبذ ثټؽٍح  ٌثبذ ، مٌوي –ل ل

ٌثبذ ؼدپ ؼفٱجن ، ـٙن ٴٱپ ـٌٛ، مٌوي -ثټ٩ُضيل ؼجم٪ ، ثٖضٹُض –ٍح ٴدز ثټٌٕن ٩ًٵ، ـٌٛ –ل

ٌثن –ـدًٍ ٤ٽٌمز  ٍهي ، ٨م مّؽو ، ټفؾ –ٴدز ثټٌٕن ثٔضمجٿ ثټّٵجٯ ، ش٩َ –ٴدز ٨دوثټيجهي ثټّ

ٴرص ، ـرضمٍس -موًنز ٔدجٿ ثټصجًًمٌز، ثټٕفٌ -ٴدز ثټفدٌذ ـمو خن ٘جټق، ٘ن٩جء –ثټٱٽٌفٍ 

ٌثؿ، ش٩َ –ٴدز ثټٌٕن ثٖض٩ٌنٍ ، ش٩َ –٘جټز  ٨ٌجٻ رص ٍٸدجن ، م٩دو ث خٌض مجٻ ، فًٍضثٖض –ٴٕٽز ٸ

ٌثن–ثٖضّٽمني  ٌثن -خٌض ثَضمجٿ ثټدوً، ثټٕفٌ –ٴدجح مٵربر إِمج٨ٌپ ، ٨م ٌثرضـز ، ٨م ٨ٍز ٴدجح  مؽم

ٍر -ـٙن نؽو ثٖضًٌَ، ـرضمٍس –٬ٌپ خجًٌٌٍ  ٍر–ـٙن ثټرتح ، ٔد ٍثٴ٪ ٍض .ٔد ٬ٌريىج من ثٖض ..

ٌټٌز  .إـٙجبٌز أ

ٍٴٲ ٌټٱض ثټٌّجنٍ إٗض ثٖضمج٠ٌ ثټصٍ ًص٩ٌٛ ټيج ثټرتثط ثټُضمجهي  ٌثن من لُضٻ ش ٌثء ثټ٩و ثټٌمنٍ ؼ

ٌثط ثټٌمن ثټُضمجهي. َء ىجٿ من ش صٱجَضس ثټصٵٽٌوًز ثټصٍ ىٍ ؼ  شن٥ٌم ٨وه من ثَـض

ٌثٖضمصٽٹجس ثټعٵجٌٰز  ثٖضصجـٲ 

ٍثٻ إٗض ثِضن مؽيٍٻ ثٖضٙري ٌٰمج شم ؼم٪  ٨٘ض ٩ٌ٘و ثٖضصجـٲ أٔجً ثټٌّجنٍ إٗض أن ممٌَن مصفٲ ش٩َ مج

ٌٸجن ًٝم ٴ٩١ز أظًٌز من خني أنٵجٛ  1344 ٌثن  ٴ٩١ز أظًٌز  15244مصفٲ ىمجً ثټيي همٌو ثټ٩و

ٌشومري مصفٲ ىمجً. ٌثن  ٌثء ثِصيوثٯ ثټ٩و  ممج ٩ًنٍ ٰٵوثن أٸعٌ لمّز آَضٯ ٴ٩١ز أظًٌز ؼ

ٌثن نفٍ ٌثٖضنٕآس ثټعٵجٌٰز ثِصيوٯ ثټ٩و ممصٽٹز ظٵجٌٰز خمج ٌٰيج ٨وه من  ٨52٘ض ٩ٌ٘و ثٖضمصٽٹجس 

ٌثٸَ ثټعٵجٌٰز ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰ جٰز ثٖض ٌثٖضٹُض خجٜٔض ٌشّدذ خنيذ مٹصدصني ِم٩ٌصني ٍض إىث٨صٍ ٨ون  جس 

ٍهي ثټ٭جٔم لُضٻ ثټ٩جٿ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ٍثه ثټٌمنٌز ٍض أٌٻ ً  ٿ.5412إٗض شومري ًٌٔز ٘نج٨ز ثْض٨

 

 ققف َٓاطٍ املٛاطٓني يف ذضٜب ايكضاَٝؿ

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/00]

ٍث٠نني خموًًٌز ـًٌذ ث َٴز ش٩ٌٜض منجٍٻ ثٖض ٌش ٍٿ ټٵٙٲ مو٩ٍٰ مٹعٲ من ٴدپ م ٌثمٌٖ خمأًح ثټٌ ټٵ

ٍهي. ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

َث٧ً  ٌم ًث ٸدرير خمنجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټٵٙٲ ثٖضو٩ٍٰ لٽٲ أرضث ٌأٸو مٙوً مفيل ټ

ٌثمٌٖ. ٍث٠نني ٍض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ثٖض

  

 عت غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ خب ٚايؾعف باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف 7102/ديصمرب/00]

ٌثټ٩ٕٲ  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز لذ  ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ًثس  ٌثن ثِصيوٯ خّض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض ٌثټ٩ٕٲ لٽٱض أرضث  منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز لذ 
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 ؽٗزا٤ ٚجضذ٢ يف غاص٠ ع٢ً احلزٜز٠ 6

 شتأ : -[ الحديدة 7102/ديصمرب/00]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثـيم ل١رير إظٌ ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خ٩ٝيم ؼ ٌأٌ٘ذ أٸعٌ من ِد٩ز م ثِصٕيو 

ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټؽجؿ خموًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ مفج٥ٰز ثټفوًور ًثس ثٖض  .ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ٌِج

ق مٙوً مفيل خجٖضف ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ ٌِج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ج٥ٰز ټ

ٍث٠نني خ٩ٝيم  ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټؽجؿ خموًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ِد٩ز م ثٖض

ٌټٌز ٌثـيم ل١رير ٍض ـٌٙٽز أ  .ؼ

 

 اعتؾٗار تغع١ َٛاطٓني بكقف َزفعٞ يف ايٛاطع١ٝ بتعظ

 شتأ : - [ ثعز7102/ديصمرب/00]

ٍخز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ٴًٌز ثټ٩ٕ ٌثن ثټ٩ّ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٿ خٵٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ٍث٠نني ثټٌ ثِصٕيو ش٩ّز م

ٍث٨ٌٍز خمفج٥ٰز ش٩َ. ٌٍٳ خجټ  ٬ٌح مٱٌٳ ثْـض

ٌثن إِصيوٯ  ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٴٙٲ مو٩ٍٰ ٖض ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍثن ٨دوو ٍض  ٍث٠ن ٠ً ٨ٽ ٍث٨ٌٍزمنَٻ ثٖض ٌٍٳ خجټ ٍخز ٬ٌح مٱٌٳ ثَـض مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ، ٴًٌدز ثټ٩ٕ

صز أ٠ٱجٻ  .ظُضط نّجء ٌِ

  

 َٛاطًٓا بػاص٠ اعتٗزفت َٓظاًل يف ؽب٠ٛ 04اعتؾٗار 

 شتأ : -[ شتىة 7102/ديصمرب/00]

َټيم ٍض  12ثِصٕيو  ٍهي ثِصيوٰض من ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌأ٠ٱجٻ ثټٌ ً خٌنيم نّجء  ٍث٠نج م

ٍر.من١ٵ  ز ٨دٌز خموًًٌز خٌفجن مفج٥ٰز ٔد

ٍث٠ن  ٌثن ثِصيوٯ منَٻ ثٖض ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍثهي مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌثه أرسشً. ٨12يل خن ٨يل ثټّ  ٔمٙجً من أٰ

  

 عت غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/00]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ٌثن ثټ٩ّ

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 

 

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 00

 شتأ : -[ صعدة 7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ث ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خ٩ٙور ٌٰمج ش٩ٌٜض  11ټٌ

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٬ٌمٌ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ   موًًٌصٍ مندً 

َث٧ً  ًثس ٨٘ض م ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌآٻ مؽو٧ خموًًٌز خجٴم. ٌآٻ ٘دفجن  ٍث٠نني ٍض منج٠ٶ مفوًور   ثٖض
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ًشني ٨٘ض  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٬ٌج ٌهًز  ًشني ٨٘ض من١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ثټفو ٌثن ٔن ٬ج ٠ريثن ثټ٩و

ًثٍؿ ىًٍ خموًًٌز  ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ.، من١ٵز ثٍَض ن ظُضط ٬ج ٌٔ 

ٌآٻ مٵن٪  ٍهي مٹعٲ ثِصيوٯ من١ٵصٍ آٻ ثټٌٕن  ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

 ٌمن١ٵز ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ.، خموًًٌز مندً

َث٧ً  ٌأٸو ٌثٖضو٩ٍٰ لٽٲ أرضثً ٸدرير خم ٌثټٵٙٲ ثټٙجًٌلٍ  ٌثن  ثٖضٙوً أن ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و

ٌممصٽٹجشيم. ٍث٠نني   ثٖض

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ايكضٜؾ١ٝ بايبٝطا٤

 شتأ : -[ التيضاء 7102/ديصمرب/00]

 ٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض موًًٌز ثټٵ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًشني ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ ِصز م ٌٔز ثِصٕيو 

 خمفج٥ٰز ثټدٌٝجء.

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز ظُضظز آلًٌن.  ثټٵٌٌٔز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

 

 اعتٗزاف عُضإ ٚجٝظإ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٍٸجټز ثْضندج ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٍثً أٌٜ ًشني ٨٘ض ؼدپ ثٖضٌـز ؼ ٌثن ٔن ٬ج ء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن  .مٙن٪ ثِمنض ٨م

ٌثن أٸعٌ من  ّذ ثٖضٙوً أ٠ٽٶ ٠ريثن ثْضخجش ي ثټصجخ٪ ټٽ٩و َثن 93ـٌ  .٘جًٌلجً ٨٘ض ثټفعرير ٍض ؼٌ

 

 تغع غاصات ع٢ً ذلافظ١ عُضإ

 [ عمران ـ شتأ:7102/ديصمرب/71]

ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٌثن.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض ٨ور موًًٌجس خمفج٥ٰز ٨م  ًٌٹٍ شّ٪ ٬ج

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍمٍ خجٖضوًًٌز  .موًًٌز ـٍط ثِصيوٰض إـوثىج ثٖضؽم٪ ثټفٹ

ٌه ثِصيوثٯ ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ظُض ٍثً مٙن٪ ٨ٌج ؼدپ ثٖضٌـز ؼ

ًثس ٌثن خعُضط ٬ج  .ثِمنض ٨م

  

 عت غاصات ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/71]

ًثس ٍٿ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء خّض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  .ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ظُض  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض ٌىٸٌ مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ط ٬ج

ٌخٍ ٍثح ٍض ثټّصني ثټ٭  .مدنى مؽٽْ ثټن

ًثس ألٌَ ممجٍن ٬يثء شجخ٩ز ټٽصجؼٌ ـٌوً ٰجىم خموًًٌز  ٌأٰجه ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثِصيوٯ خعُضط ٬ج

 .ثټعًٍر
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 مثإ غاصات ع٢ً ذلافظ١ فٓعا٤

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/71]

ًثس ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌىموثن  ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌخنٍ خيٽٍٻ  ٨٘ض موًًٌصٍ ِنفجن 

ٍث٠ن.  خمفج٥ٰز ٘ن٩جء مج أهَ ثِصٕيجه م

ٌثن ثِصيوٰض  ً ثِصٕيو خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌخنٍ خيٽٍٻ ٍثه خموًًٌز ِنفجن  َټً ٍض من١ٵز ثټّ ًثس ٨٘ض ، من ً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ظُضط ٬ج مٕريث

ٍثه.م٩ّ  ٹٌ ثټّ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ـجٍ خموًًٌز ىموثن. ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ققف املعٗز املٗين مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ:-[ مأرب7102/ديصمرب/71]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًشجن ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٍ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خئـوَ ثټ٭ج ٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثؿ َر خرص  مج أِٱٌ ٨ن ـوٌط أرضثً ٍض ثٖضدنى.، ثٖض٩يو ثٖضينٍ خمن١ٵز ثٖضفؽ

ًثس لُضٻ ثټ٩جٿ ثٖضجيض. ٌثؿ خّٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ٴو همٌ مدجنٍ ثٖض٩يو ثٖضينٍ خرص  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ ٚعغري 31

 شتأ:-[ صعدة7102/ديصمرب/71]

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ أٌٜ

ًث ٍض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ. ٌأـوثط ثرضث ٍث٠نني  ٌثء مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م ٍثن خموًًٌز ثټٙٱ  ثټ٩جٿ خمن١ٵز ٨ٹ

ٌثن ٔن ٬جًشني  ثلٌَ ٨٘ض مٹجن ثټؽًٌمز ٍض موًنز ٩٘ور مج ثهَ إٗض ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض ثن ٠ريثن ثټ٩و

ٌأر خؽٌٌؿ ل١ٌر نٵٽض ٨٘ض ثظٌىج إٗض ثٖضّصٕٱى.  ث٘جخز ثم

َټيج خموًنز  ًثس مدنى نجهي ثټُّضٿ ثټيي ٸجن ٴو نَـض إټًٌ أرسر همٌ من ًخ٪ ٬ج ٌثن خأ ٌثِصيوٯ ثټ٩و

ٌش٩ّز ؼٌـى إ٘جخ 13أهس ثٗض ثِصٕيجه ، ٩٘ور ٌأ٠ٱجٻ  ٍث٠نج خٌنيم نّجء   .ز خ٩ٝيم ل١ٌرم

ٌثن  ن ٠ريثن ثټ٩و َثن 33ٌٔ ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ ٌمنج٠ٶ مصٱٌٴز من  ، ٬جًر ٨٘ض ٴًٌصٍ ٴمٌ ٌ ـجمٝز 

٨ٍز ٍض ٨ّري ٌخ  .٬ٌجًشني ٨٘ض ثټ

 

 عبع غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ : -[ حجة 7102/ديصمرب/71]

ٌمٌوي خم ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  فج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٯ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثء مٌوي. ٌثن ٔمجٻ ٘ف ٌشَٴز ثټ٩و  شؽم٩جس ٖض
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 عت غاصات ع٢ً احلزٜز٠

 شتأ : -[ الحديدة 7102/ديصمرب/71]

 ٌ ٌثـٍ  ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثټؽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ثټوًًيمٍ خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټفوًور.

ًثس ٨٘ض  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

٬ٌجًر ٨٘ض موًًٌز ثټوًًيمٍ. ٌثـٍ   موًًٌز ثټؽ

ٍث٠نني ٍض موًنز ثټفٌّنٌز ٌثن خ٭جًر م٨ًَز أـو ثٖض ًثً ٸدرير ٌٰيج.، ثِصيوٯ ثټ٩و  لٽٱض أرضث

  

 َزٜض١ٜ ذضف عفٝإ بعُضإغاصتني ع٢ً 

 شتأ : -[ عمران 7102/ديصمرب/71]

ٌثن. ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني مدنى  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ثٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍم ٌثٖضؽم٪ ثټفٹ  ٍ خجٖضوًًٌز.ثٖضفٹمز 

  

 ّٜٛ َٔ ايعزٚإ 0111خالٍ  واإلجنازاتَٓؾأ٠ صٜاض١ٝ ٚاحنغاص األْؾط١  74تزَري 

 شتأ : -[ صنعاء 7102/ديصمرب/71]

ٍثٻ شجًًميج معٽمج ش٩ٌٜض ټً لُضٻ  ٌثنفّجً ٍض أن١ٕصيج ٠  1444ټم شص٩ٌٛ ثټًٌجٜز ثټٌمنٌز ټصومري 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ. ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً 

ٌثن  ٌثن ٍض مجًُ ٌأټفٶ ثټ٩و ٌىټٺ 5412أرضثً خجټ٭ز ٨٘ض ثټًٌجٜز ثټٌمنٌز مني خوء ثټ٩و ٍٿ  صى ثټٌ ٿ ـٌ

ٌټيج ثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس، ٨٘ض ظُضظز مفجًٌ ٌثټٱ٩جټٌجس ، أ ٌظجنٌيج ثنفّجً ثْضن١ٕز 

َضس ثټًٌجٌٜز ثټٌِمٌز ٌثؼ٪ ثټفًٍٝ ثټًٌجيض ثټٌمنٍ ٍض ثٖضفجٰپ ثټمجًؼٌز نص، ٌثټد١ ٌؽز ٌظجټعيج ش

ٌثً. ٌخف ٍثً  ٌثً ٌؼ ٌثن ٨٘ض ثټٌمن خ  ثټفٙجً ثټؽجبٌ ثټيي ًٱًٌٜ ثټ٩و

ٌثټٕدجخٍ ٍض ثټٌمن ٨٘ض موَ  ٍأ ٨مٽٌز  50ٌش٩ٌٜض ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽ٩مپ ثټًٌجيض  أټٲ ِج٨ز إٗض أِ

ٌثن ، شومريًز ٍض شجًًن ثټًٌجٜز ثټٌمنٌز ٌثټٕدجخٌز ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و ـٌغ خٽٮ ٨وه ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز 

٬ٌري مدجرش خٕٹپ م ٌٰٵجً ټصٵًٌٌ ًِمٍ ٘جهً ثٔضهثًر  13منٕأر ًًجٌٜز م٨ٍٍز ٨٘ض  82دجرش  مفج٥ٰز 

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ٨٘ض  ٌثټًٌجٌٜز ـٙٽض  ٍثًر ثټٕدجح  ثټ٩جمز ټٽمٕجًً٪ ٍض ٴ١ج٧ ثٖضٕجًً٪ خٍ

 نّمز منً.

ً ټٽصٵًٌٌ ٰئن إؼمجيل شٹٽٱز ثْضرضثً ثټنجؼمز ٨ن ثِصيوثٯ ثٖضنٕآس ثټ ٌٰٵج ٌثټٕدجخٌز أٸعٌ من ٌ ًٌجٌٜز 

ًٌَض ش٨ٍٍض خني  944 ٌثن خٕٹپ  624مٽٌٍن ه ًٌَض شٹٽٱز أرضثً ثٖضنٕآس ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و مٽٌٍن ه

صيوثٯ ٬ري ثٖضدجرش ټدٵٌز ثٖضنٕآس. 524ٌ، مدجرش ًٌَض شٹٽٱز ثْضرضثً ثټنجؼمز ٨ن ثَِض  مٽٌٍن ه

ٌثن ثټ٭جټدٌز ثټ٥٩مى ممج شفٵٶ ټٕدجح ًًٌجٌٍٜ ثټٌ ٍه ٌأـجٻ ثټ٩و ٍثٻ ٨ٵ ٌىج ٠ من من مٹصّدجس ثنص٥ٌ

ٍه.  مٝض إٗض ًٸجٿ مج ًؤظٌ ِٽدجً ٨٘ض ثټًٌجٜز ثټٌمنٌز ٨٘ض موَ ٨ٵ

ٌشومري مٹصّدجشيم ثټصٍ شفٵٵض  ٌثن ٖضنٕآشيم  ٌټم شٵصرص شٝفٌجس ثټًٌجٌٜني ثټٌمنٌني ٨٘ض ٴٙٲ ثټ٩و

ٌأٌ٘ذ آلٌٌن لُضٻ ثِصيو، ټيم خ٩و ٨نجء ٠ًٍپ ًشٵى خ٩ٞ ًًجٌٍٜ ثټٌمن ٔيوثء  ثٯ ٠ريثن خپ ث

جٰز إٗض مٕجًٸز خ٩ٝيم ٍض ؼديجس ثټوٰج٧ ٨ن  ٌثٖضٵجً ثٖضونٌز خجٜٔض ٌثن خ٩ٞ ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز  ثټ٩و

 ثټ٠ٍن.
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ٌخٕٹپ ٩ًٹْ  ٌشَٴصً  ٌم ٌثن ٨رب ٠ريثنً  ٌثټٕدجخٌز نٌٙدجً من ثِصيوثٯ ثټ٩و ٌنجټض ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز 

ٌثټٌمنٌني خممصٽٲ رش  ٌثن ٨٘ض ثټٌمن  ثبفيم خمج ٍض ىټٺ ثټًٌجٌٜني موَ ثټفٵو ثټيي شٹنً ٴٍَ ثټ٩و

ٌشفٞ ٨٘ض ثټُّضٿ.  ٌثټٕدجح ٬ًم أن ثټًٌجٜز ًِجټز ٨جٖضٌز شو٨ٍ 

ٍٴجب٪  ًثس شعدض ثټ ٌثټٕدجخٌز أٌ ٬ريىج خمرب ٌثبميج خفٶ ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز  ٌثن ؼ ٌهثبمجً مج شربً ٴٍَ ثټ٩و

 ً ٍمج ً ً ٌأخنجء ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ثٴصنج٨ج ٌثټٕدجح  ٌخيصجنيج ټٌَهثه ثټًٌجٌٜني  ٌثن  ًٍٱيج  خ٩و آلٌ خأن ثټ٩و

ٍٿ ټً ٴجبمز. َض ًًٌو أن شٵ  ًّصيوٯ ثټٌمن أًٜجً ٌإنّجنجً 

ٍثٴ٪ ٴًٌدز  82ٌش٩ٌٜض شٽٺ ثٖضنٕآس ثټـ ٌثء ثِصيوثٰيج خٕٹپ مدجرش أٌ ٴٙٲ م ٌشز ؼ ْضرضثً مصٱج

ٌثخز مٽٌجً ، مج أهَ إٗض لٌٌػ أ٬ٽديج ٨ن ثټ٩مپ خٕٹپ نيجبٍ، منيج ٌشٌمٌميج ٴ ًٌص١ٽذ إ٨جهر إنٕجبيج 

 ٌ ٌثټًٌجٜز.ه ٍثًر ثټٕدجح  ٌثس ًِمٌز ٘جهًر ٨ن ٴ١ج٧ ثٖضٕجًً٪ خٍ ٌٰٵجً ټصٵوً  ًَض 

ٌثن أىم ثٖضنٕآس  ٌثن خني منٕأر ًًجٌٜز ٘٭رير أٌ ٸدرير ـٌغ ٠جٻ ٴٙٲ ٠ريثن ثټ٩و ٌټم ًٱٌٳ ثټ٩و

ٌمنيج ٘جټز  ٌثټٕدجخٌز ثټٹربَ ٍض ثټٌمن  ٌثْضن١ٕز  55ٌثٖضٕجًً٪ ثټًٌجٌٜز  ٌټٌز  ٌثس ثټو مجًٍ ټٽمؤشم

٢.ثټًٌجٜ ٌأٰٝپ ثټٙجَضس ثټًٌجٌٜز ٍض ثټرشٳ ثْضٌِ ٌثټصٍ ٸجنض ش٩و إـوَ أٸرب   ٌز خأمجنز ثټ٩ج٘مز 

ٌثن ٨٘ض  ٌثټٕدجخٌز ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و مفج٥ٰز ـٽض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٨٘ض  13ٌش٨ٍٍض ثٖضنٕآس ثټًٌجٌٜز 

ٍثٴ٪  ٗض خ ٌشدز ثٌْض ٬ٌري 58ثٖض ٌثن ټيج خٕٹپ مدجرش  ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و  مدجرش منٕأر شرضًس ؼ

َبٌز. ٨ٍض خني ٸٽٌز ٌؼ  ٌټفٵض خيج أرضثً شن

ٌشدز ثټعجنٌز خصّ٪ منٕآس ًًجٌٜز ، أخني، ـؽز، ًٽٌيج مفج٥ٰجس ثټفوًور، ٌؼجءس مفج٥ٰز ٨ون ٍض ثٖض

ٍثٴ٪ ِد٪ منٕآس ٍض ٸپ منيج، ٌثټدٌٝجء، ٩٘ور ٌشدز ثټعجټعز خممْ ، خ ٌٰمج ؼجءس مفج٥ٰز ش٩َ ٍض ثٖض

ٌشَٴصً.منٕآس ًًجٌٜز ثِصيوٰيج ٠ريثن ثټ٩ ٌم ٌثن   و

ٽض مفج٥ٰجس إح ٌثن منٕأشني ًًجٌٜصني ، ىمجً، ـٌ ٌثخ٩ز ـٌغ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌشدز ثټ ٌثن ٍض ثٖض ٨ٌم

ٌثء ، ٍض ٸپ منيج ٌثٖضفًٍض ټٽصومري ؼ ٌثـور ٍض ٸپ من مفج٥ٰصٍ ثټٝجټ٪  ٌٰمج ش٩ٌٜض منٕأر ًًجٌٜز 

ٌثن.  ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټًٌجٜز ٍض ثټٌمن خٕٹ ٍٴٲ ٌشأظٌ ٴ١ج٧ ثټٕدجح  ٌثن ټييو ثٖضنٕآس مج أهَ إٗض ش پ ٸدري خٵٙٲ ثټ٩و

ٌثټًٌجٌٜني ُٰٝض ٨ن شرضً  ٌثؼ٪ ممٌٲ ٖضّصٍَ ثټًٌجٜز  ٌش ممصٽٲ ثْضن١ٕز ثټٌِمٌز ثٖضفٽٌز 

ٍثٴيم ثټصٍ من  ٌثنٵ١ج٧ أً ٍٴٲ أ٨مجټيم  ٌثټٕدجخٌز خص ٌثټ٩جمٽني ٍض ممصٽٲ ثٖضؽجَضس ثټًٌجٌٜز  ثټًٌجٌٜني 

 لُضټيج ٩ًٌٽٍن أرسىم.

ٙجًو ثټؽجبٌ ٨٘ض ثټٌمن ٍض ثنفّجً ٸدري ٌشّدذ ثټ٩و ٌثټٕدجخٌز ـٌ ٌثِصيوثًٰ ټٽمنٕآس ثټًٌجٌٜز  ٌثن 

ٌثټٕدجخٌز ثټٌِمٌز ٌثټٱ٩جټٌجس ثټًٌجٌٜز  ٌثټيٌةجس ، ټٓضن١ٕز  ـٌغ ټم ٩ًو خمٵوًٌ ممصٽٲ ثَضشفجهثس 

َضس أٌ ٩ٰجټٌجس ٨٘ض مّصٍَ ثټؽميًًٍز ٍ ، ثٖضمصٙز إٴجمز أن١ٕز أٌ خ١ َ ٰجٴصرصس ثْضن١ٕز ٨٘ض مّص

 ٸپ مفج٥ٰز أٌ خٝ٪ مفج٥ٰجس ٰٵ٢.

ٌثټٕدجخٌز ثټٌِمٌز من لُضٻ ثِصيوثٯ ثٖضنٕآس ثټفجٜنز  ٌثن إًٵجٯ ثْضن١ٕز ثټًٌجٌٜز  ٬ًٌم ش٩مو ثټ٩و

وي، ټيج ٍث مٹصٍٍض ثًْض ٌثټًٌجٌٜني ثټٌمنٌني ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس ټم ًٵٱ ٍث ٨وه من ، إَض أن ثټٕدجح  خپ ن٥م

جٰز إ ٌثټٕدجخٌز أن١ٕز ثْضن١ٕز ثټًٌجٌٜز ثْضىٽٌز خجٜٔض ٌثټيٌةجس ثټًٌجٌٜز  ٗض شن٥ٌم خ٩ٞ ثَضشفجهثس 

ٌثن ، ًِمٌز ٌإن ٸجنض ٴٽٌٽز ٌشفوًيم ټٽ٩و ٍه ٔدجح ًًٌجٌٍٜ ثټٌمن  ٌؼمٌ٪ شٽٺ ثْضن١ٕز ٨ربس ٨ن ٘م

ٶ ثټ٠ٍن خأٸمٽً. ٌثبمً ٍض ـٵيم ـٌ  ٌؼ

ٌٴجًًجً ٌإ ٌټٌجً  دجح ثټٌمن ٍض ثٖضفجٰپ ثټمجًؼٌز ه ً ٌٍض مج ًص٩ٽٶ خمٕجًٸز ًًجٌٍٜ ٌٔ ٌثن ، ٴٽٌمٌج ٨مپ ثټ٩و

ٌٌٰٳ  ٌثؼ٪ مٕجًٸجس َض٨دٍ  ٙجًو ثټؽجبٌ ٨٘ض ش٭ٌٌذ ثِم ثټٌمن ٨ن شٽٺ ثٖضفجٰپ ثټيجمز مج أهَ إٗض ش ـٌ
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ٍثس ثټصٍ ٸجنض شفٵٵيج ثټًٌجٌٜز ثټٌمنٌز ٍض  ٌثؼ٪ ٍض ٨وه ثٔضنؽج ٌخجټصجيل ش ٌمنصمدجس ثټٌمن ٍض شٽٺ ثٖضفجٰپ 

ٌثن. ٍثٿ ثټّجخٵز ټٽ٩و  ثْض٨

ٍثبٶ ثټصٍ ٬ًٌم ىټٺ إَض أن ثټُض  ٍث ٍض أـٌجٍن ٸعرير ٨٘ض شٽٺ ثټ٩ ٌثٖضنصمدجس ثټ٠ٍنٌز ش٭ٽد ٌثټٱٌٳ  ٨دني 

ٌثن  ٌجن ټصؽجٌٍ ـٙجً ثټ٩و ٌث إٗض إشدج٧ مّجټٺ ل١ٌر ىوهس ـٌجشيم ٍض خ٩ٞ ثْـض ٌټؽأ ٌثن  ٩يج ثټ٩و ٌٜ

ٌثٔضٴٽٌمٌز. ٌخٌز  ٌثټ٩ ٌثټٵجًًز  ٌټٌز  ٍثؼو ثټٌمن ًٌٰ٪ ٨ٽمً ٍض ثٖضفجٰپ ثټو  خ٭ٌز ش

ٌأخ١ ٍٿ  ٍثس ٸدرير لُضٻ مٕجًٸجشيم ٍض شٽٺ ٌشمٹن نؽ ٌثټٕدجح من شفٵٌٶ ثنؽج جٻ ثټٌمن ثټًٌجٌٜني 

ٍث أن ثټٌمنٌني ىٌي ٨ًَمز  ٌټٌعدص ٌثن  ٌث خيټٺ ـٙجً ثټ٩و ٍث ٌٰيج ٨ٽم ثټٌمن ٨جټٌجً ټٌٹرس ثٖضفجٰپ ثټصٍ ٩ًٰ

 َض شٽني ميمج ٸجنض ثټ٥ٌٌٯ ثټصٍ شٹجټدض ٨ٽٌيم.

ٌثن شٹٕٱض ټًٌجٌٍٜ ث ٗض ټٽ٩و جٿ ثٌْض ٌشَٴصً ٌمني ثًْض ٌم ٌثن  ٌخيصجن ثه٨جءثس ٴٍَ ثټ٩و دجخً ًٍٲ  ټٌمن ٌٔ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ، ٌأ٠مج٨يم ٌثن ثټ٩ّ ٍثؼيز ټٽ٩و ٌثْضن١ٕز ثٖض َثټٍن ثټ٩وًو من ثټٱ٩جټٌجس  َض ً ٍث  ٰن٥م

ٌثټصٕصض. ٌثټٱٌٴز   ٌثٖضنوهر خممجًِجشً ثټيجهٰز إلٝج٧ ثټٌمن ٌإ٨جهشً إٗض ٨ًٍٙ ثټ٥ُضٿ 

ٍث ثټ٩وًو من ثټٌِجبپ إٗض  ٽ ٌټٌز خييث ثټٕأن ٌٍض مٵومصيج ثْضمم ثٖضصفور ٸمج أٌ٘ ٌثٖضن٥مجس ثټو ثټيٌةجس 

ٌثٖضؽصم٪ ثټوٌيل خٕٹپ ٨جٿ. ٢ ٘مض مًٌذ من ىيو ثٖضن٥مجس  ٌِ 
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ٌثټؽٌـى  1444ن ٨٘ض موَ لٌم ٨٘ض ثټٌم ٙجً ؼجبٌ ـٙو لُضټيج آَضٯ ثټٕيوثء  ٌثن ٬جٔم ـٌ ٍٿ ٨و ً

ٌثټنّجء ٌثټٌؼجٻ  ٌثټمجٗ ٨٘ض ، من ثْض٠ٱجٻ  ٍمٍ  ًث ىجبُض ټٽدنٌز ثټصفصٌز ټٽٵ١ج٧ ثټٙفٍ ثټفٹ ٌلٽٲ همج

ٍأ ٸجًظز ٘فٌز ٍض ثټ٩جټم. ٍثء مج شّدذ ٍض أِ  ـو ِ

ًشٱج٧ ـؽم ثټٝفج ٌخةز مج ِدذ ٌأهَ ثنيٌجً ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ إٗض ث ٌثْض ٌثٛ  ٌثنصٕجً ثْضم ٍث٠نني  ًج من ثٖض

ٌثٛ ثټصٍ ٰصٹض خجټد٩ٞ ، ٸجًظز ٘فٌز ٌإنّجنٌز َض معٌپ ټيج ٌثء ثْضم ٍث٠نني ثِضَضٿ ؼ ني ثٖض ٌشؽ٧ٌ مًُض

ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز. ٍه ثْضهًٌز  ٨ٌوٿ ٌؼ  ٌثِصٱفٽض نصٌؽز ثټفٙجً 

ٌثټؽٌـى ٌثټّٹجن أن ٨وه ثټٕيوثء  ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض  ٌشؤٸو ٌ ٌثن ثټ٩ّ نصٌؽز ثټ٩و

ٌثٰٶ ثټٙفٌز لُضٻ  ٌثٖض ٍث ټٽمّصٕٱٌجس  ٽ ٌثن خٽٮ أٸعٌ من  1444ثټٌمن ثټيًن ٌ٘ ٍٿ من ثټ٩و أټٱج  33ً

 ٔيٌوث ٌؼًٌفج. 352ٌ

ٌأر 226ٌأټٲ ٌ، ٠ٱپ 29منيم أټٱني ٌ، ٔيٌو 528آَضٯ  14ٌأٔجًس إٗض أن ٨وه ثټٕيوثء خٽٮ  ٌٰمج ، ثم

ٌأر094ٌأټٱني ٌ، أ٠ٱجٻ 9آَضٯ ٌ 3منيم ، ؼًٌق 512ٌ أټٲ 51خٽٮ ٨وه ثټؽٌـى  َضٰصج إٗض أن ، ثم

 إ٨جٴز. 24إؼمجيل ثٔض٨جٴجس أټٱني ٌ

ٌثء ثټٵٙٲ ثٖضّصمٌ ثټيي ٠جٻ  ٍثء من ثټؽٌـى ؼ ٙجءثس أن مةجس ثِضَضٯ من ثٖضونٌني ِ ٌشٕري ثٔـض

ٌخ ٌشٱ ي ثْض ٌثٛ ثٖضَمنز  ةز خفجؼز إٗض ٨ُضػ م٥٩م موًًٌجس مفج٥ٰز ثټؽميًًٍز أٌ من ثٖضٙجخني ثْضم

ٌثټٵ١ج٧ ثټمجٗ  ٍثًر  ٌٍٰر ٍض ممجٍن ثټٍ ٌمّصٽَمجس ٠دٌز لج٘ز شٽٺ ثټصٍ ټم ش٩و مص ٌمفجټٌپ  ٌأهًٌز 

ٍٳ ثْضهًٌز. ٌِ 

ٌثټّٹجن ثټوٸصًٍ مفمو ِجټم خن ـٱ٦ٌ ّذ ًٌٌٍ ثټٙفز ثټ٩جمز  ٌثن ٔيو  1444أن ، ـٌ ٍٿ من ثټ٩و ً

ٍمز ثټٙفٌز.ثټٌمن ٌٰيج ٸجًظز ٘فٌز ٌإنّجنٌز ٌإنيٌجً ٔدً ٸجمپ ټٽ  من٥
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ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن مؤرشثس ثَضنيٌجً شصمعپ ٍض شومري ٠ريثن  ق ثټوٸصًٍ خن ـٱ٦ٌ ټ ٌأٌٜ

َبٌج  پ ٨وه ثٖضنٕآس ثٖضومٌر ٸٽٌج ٌؼ ٌثن خٕٹپ مدجرش ټٽمنٕآس ثټٙفٌز ـٌغ ٌ٘  62ٌ، منٕأر 054ثټ٩و

ٌمٙن٩ٍ أٸّؽني.  ٌِجًر إ٩ِجٯ 

ٌټٌز ٌخني ثټوٸصًٍ خن ـٱ٦ٌ أن إؼمجيل ثټم ٌثس ثْض ٌٰٶ ثټصٵوً ّجبٌ ثٖضجهًز ثټصٍ ټفٵض خجٖضنٕآس ثټٙفٌز 

ًثس ٌ  َثس ثټ١دٌز ، مٽٌٍن ًًجٻ 305خٽ٭ض ظمجنٌز مٽٌج . 862مٽٌٍن ٌ  94ٌلّجبٌ ثټصؽيٌ ًٌَض  أټٲ ه

ٍٴٲ ثټ٩مپ ٍض أٸعٌ من  ٌثٰٶ ثټٙفٌز ـٌغ ش٩مپ ـجټٌج  22ٌٰمج ش ٍض ثٖضجبز من ىيو  02ٍض ثٖضجبز من ثٖض

ٌثٰٶ خفوىج  ٌشيج من٥مجس ثْضمم ثٖضصفور، ثْضهنىثٖض جس أؼ  .خفّذ مّـٍ

ٌثن شمعپ ٍض ثټ١ٌٌّر ٨٘ض  صيوثٯ ٬ري ثٖضدجرش ټٽٵ١ج٧ ثټٙفٍ من ٴدپ شفجټٲ ثټ٩و  14ٌأٔجً إٗض أن ثَِض

ٍنز ثټصٕ٭ٌٽٌز  ٍث ٌثٰٶ من ثٖض ٬ٌريىج ممج ـٌٿ ؼمٌ٪ ثٖض ٌمنجٰي ٌؼمجًٷ  ٌنٱ٢  ٌټز من ٬جٍ  ٍثًه ثټو % من م

ٌمنيج ثٖضّصٕٱ وثس ٘فٌز.ثټٕيًٌز  ٌثټـٍ ٌثٸَ  ٌثٖض  ٌجس 

ٍٴٲ ٬ٌٯ ثټ٩مٽٌجس  ٍٿ إٗض ش ٍمٌز لُضٻ أټٲ ً ٌخجء ثټ٩م ق ًٌٌٍ ثټٙفز أن ٴٙٲ مف١جس ثټٹي ٌأٌٜ

ٍشى ثټصٍ شفصجػ إٗض  ٌظُضؼجس ثٖض جٜنجس ثْض٠ٱجٻ ثټموػ  ٌثٸَ ثټ٭ٌّپ ثټٹٽٍي ـٌ ٌم ٌثټ٩نجًز ثٖضٌٸَر 

ٌخجء ٨٘ض موثً   ِج٨ز. 50ثټٹي

أټٲ م٤ٍٲ ٍض ثټٵ١ج٧  08ټٙفٍ ٍض ثټٌمن من لُضٻ ٨وٿ ـٍٙٻ أٸعٌ من ٌٴجٻ " ًصؽ٘ض إنيٌجً ثټن٥جٿ ث

ٌشدجشيم ْضٸعٌ ٨جٿ". ٌثٖضوًًٌجس ٨٘ض م ٌثٖضفج٥ٰجس   ثټٙفٍ ٨٘ض ثٖضّصٍَ ثٖضٌٸَي 

ٌآخجً  َثنجس  ٍهًز ثِصيوٯ مٕجًً٪ ثٖضٌجو ٌل ٌثن خٵٌجهر ثټ٩ّ ق ثټوٸصًٍ خن ـٱ٦ٌ أن شفجټٲ ثټ٩و ٌأٌٜ

 ٍ ني من ثٖض يجَضس ثٖضٌجو ممج أؼرب ثٖضًُض ٌثَِض ٌخةز  ث٠نني ٨٘ض رشح مٌجو من مٙجهً ٬ري آمنز ٰجنصرشس ثْض

ٽض إٗض مٽٌٍن ـجټز ٌٰمج شؽجٌٍس  ٍټريث ٌ٘ ٌثټٹ يجَضس  صدجو خجَِض ٍټريث.. َضٰصج إٗض أن إؼمجيل ـجَضس ثَٔض ٌثټٹ

ٍٰجر أټٱني ٌ   .ـجټز 534ـجَضس ثټ

ٌثن  ٌثٰٶ ثټٙفٌز ٌلومج 22ٌأٜجٯ " أن ش١٩ٌپ ثټ٩و ٌمنيج شفٙني ثْض٠ٱجٻ ٜو ٍض ثٖضجبز من ثٖض  11شيج 

ٌثؼ٪ نّدز ثټص٭١ٌز خجټصفٙني".  مٌٜآ ٴجشُض شّدذ ٍض ش

ٌنجمؾ ثټصفٙني خوأس ٍض ثټٌمن مني أٸعٌ  ٌثن ټٌومٌ مج شفٵٶ من ، ٨جمج 04ٌټٱض إٗض أن خ ٰؽجء ثټ٩و

ٍثس ٍض ًٰ٪ مّصٍَ ثٖضنج٨ز ټوَ ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ًمعٽٍن  ٌثؼ٩ض ثټ 24إنؽج ص٭١ٌز خجٖضجبز من ثټّٹجن ـٌغ ش

ٍه مني ثلصٱجءو. ًخ٩ز ٨ٵ ٌخجء ثټوًٱعريًج خ٩و مج ًٵجًح أ  خجټصفٙني مج شّدذ ٍض ٤يًٍ 

ٌخجء ثټوًٱعريًج ثنصرش ـصى ثِضن ٍض  ٌخٽٮ إؼمجيل ـجَضس ثٖضٙجخز  12ٌأٸو ثټوٸصًٍ خن ـٱ٦ٌ أن  مفج٥ٰز 

ٍه ىًٱجن ثټوًٱعريًج )ثٖضٙپ ثٖضٝ 30ٴىض منيج ، ـجټز 344أٸعٌ من  ٌثٰٶ ـجټز نصٌؽز ٨وٿ ٌؼ جه( خجٖض

ٌثټٍّٳ ثټصؽجًي. ٍمٌز أٌ ثټمج٘ز   ثټفٹ

ٌٍٰر ٍض هثلپ  Antitoxinٌٴجٻ "أن مٝجهثس ثټيًٱجن  ٬ٌري مص ٍخجء  ىٍ منٵير ټفٌجر ثٖضٙجخني خييث ثټ

ٌثً ىيث ثټفٙجً ثټؽجبٌ  ثټٌمن ًٌؽذ إـٝجًىج من ثټمجًػ خًٍٙر ٨جؼٽز".. مٕريث إٗض أنً ٍض ـجٻ ثِصم

ًظز ٘فٌز َض شٵص ٌټةٺ ثټيًن ٌِؤهي إٗض ٸج رص آظجًىج ٨٘ض أ٠ٱجٻ ثټٌمن خفّذ خپ ش١جٻ ثټدجټ٭ني لج٘ز أ

ٍټز". ٍث ٨٘ض ش٩١ٌمجشيم ٍض ِن ثټ١ٱ  ټم ًفٙٽ

ٌثـو ًؤهي إٗض ش٩ًٌٞ ـٌجر أٸعٌ من مٽٌٍن  ٍٿ  ٌشألري ٨ُضؼً ً ٌأٜجٯ " ثټوًٱعريًج مٌٛ ل١ري ؼوث 

ٌخةز  ٬ٌريىج من ثْض ٍٰجر خّددً  ٌثټ جخز  ٌمعپ ىټٺ ثټدجټ٭ني خجٔ٘ض ثټصٍ شنصرش رس٩ًج ٍض معپ ىيو ٠ٱپ 

 ثټ٥ٌٌٯ ثټصٍ شمٌ خيج ثټٌمن ـجټٌج".

ٌثټّٹجن أن ثټفٙجً ثَضٴصٙجهي ثټٕجمپ ٨٘ض ثټٌمن أهَ إٗض ًٍجهر م٩جنجس  ٌخني ًٌٌٍ ثټٙفز ثټ٩جمز 

ٍء ثټص٭يًز ـٌغ أن ىنجٷ أٸعٌ من  ٌثء ًٍجهر ِ ٍث٠نني ؼ ٍث٠ن ىم خفجؼز ٖضّج٨ور إنّجنٌز  51ثٖض مٽٌٍن م
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ٍث٠ن ًرشٍٰن ٨٘ض ثټولٍٻ ٍض مٌـٽز ثٖضؽج٨ز  9ٌأن ىنجٷ أٸعٌ من ، ثْضممٌز ـّذ ثټصٵجًًٌ ني م مًُض

ًث٨ز "ثټٱجٌ" ٌثټَ ٌمن٥مز ثْض٬يًز  ٌنجمؾ ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ   .ـّذ شٙنٌٱجس خ

ٌنٙٲ مٽٌٍن ٠ٱپ ٩ًجنٍن من  ٍء ثټص٭يًز  ٍنٍ ٠ٱپ ٩ًجنٍن من ٔٹپ من أٔٹجٻ ِ ٌأٔجً إٗض أن مٽٌ

ٍء ثټص٭يًز ثټٕوًو ثټيي ًٵرت  ٍٰجرِ ٌٰجر ٠ٱپ ٸپ .ح من ثټ ٍٴجًز منيج  14.َضٰصج إٗض  دجح ًمٹن ثټ هٴجبٶ ِْض

ٍنٌٌّٲ  .ـّذ من٥مز ثټٌ

ٌث  25ٌأٸو أن  ٍٴجًز منيج َض ًولپ ٌٰيم من ثِصٕيو دجح ًمٹن ثټ ٍث لُضٻ ثټ٩جٿ ثٖضجيض ِْض أټٲ ٠ٱپ ٴٝ

ًثس ٌثن .خّدذ ثټ٭ج ٌثء ثټ٩و ٪ ثټ٭يثبٍ ثټٌّت ٍض ثټٌمن ؼ أهَ إٗض ٩ٜٲ ٔوًو . َضٰصج إٗض أن ىيث ثټٍٜ

ٌخةز خٹجٰز أٔٹجټيج. ٌثْض ٌثٛ   ټٽمنج٨ز ٌرس٨ز ثنصٕجً ثْضم

ًظز إنّجنٌز َض شٵپ  ج٧ خّدذ ثټفٙجً ٰئن ىنجٷ ٸج جًر إٗض أنً نصٌؽز ټييو ثْضٌٜ ٌټ٩ٽً من ثٖضٱٌو ثٔٔض

ٍثؼً ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ خجټٌمن شصمعپ ٍض لومجس نٵپ ثټوٿ ثټصٍ ًٵوميج ثٖضٌٸَ ثټ٠ٍنٍ  ٌث ٨ن ِجخٵصيج ش ل١

ٍٴٲ إىث ټم ًصم ه٨مً.ټ ٌأخفجظً ثٖضيوهر خجټص  نٵپ ثټوٿ 

َثًو  ٌِٴٌح ثټوٿ م٪ ش ـٌغ ًٵٍٻ موًٌ ٨جٿ ثٖضٌٸَ ثټوٸصًٍ أًمن ثټٕيجًي " ن٩جنٍ من ثن٩وثٿ ثٖضفجټٌپ 

ٍثًا ثټيي ًمٌ خً ثټٌمن ٪ ثټ١ ٌٴٲ ثټنٱٵجس ، ٠ٽدجس نٵپ ثټوٿ ٍض ٤پ ٌٜ ٌنصٌؽز ٔفز ثٔضمٹجنٌجس ٌ

ٌٰجر ثټ٩وًو من ثٖضٌىض ثټصٕ٭ٌٽٌز ټٽمٌٸَ مج ًيوه خ ٍٴٲ لومجس نٵپ ثټوٿ نيجبٌج ممج ًؤهي إٗض  ص

 ٌثٖضٙجخني".

ٌثٛ  ٌٸيث ـجَضس ثْضم ٌثٖضٙجخني  ٌأخفجظً ًٵوٿ لومجشً ټٽؽٌـى  ٌټٱض إٗض أن ثٖضٌٸَ ثټ٠ٍنٍ ټنٵپ ثټوٿ 

ًثظٍ. ٌثٛ ثټوٿ ثټٍ ٌأم ٌثټٱٕپ ثټٹٽٍي   ثٖضَمنز معپ ثټرس٠جن 

ٍثًر  ّذ شٵجًًٌ إـٙجبٌز ٘جهًر ٨ن ٌ ًظٍ خٹپ مج ـٌ ٪ ٸج ثټٙفز ٰئن ثټٵ١ج٧ ثټٙفٍ ًمٌ خٍٜ

ٌثٖضفجټٌپ ، ش٩نًٌ ثټٹٽمز من م٩نى شوىًٍس ٍض ٤ٽً ثټمومجس ثټٙفٌز م٪ نٵٚ ـجه ٍض ثْضهًٌز 

ٍمٌز  ٌثٰٶ ثټٙفٌز ثټفٹ ٌم٭جهًر ثټٹجهً ثْضؼندٍ من ثٖض ٌٌٰٳ ثټصمًٌٞ  ٌثْض٠دجء  ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز 

 ٌثټمج٘ز.

ٌثٖضمصربثس ثټ٩جمز ميوهر خجٔض٬ُضٳٌشٕري إٗض أن ٸعري من ثٖضّصٕٱ ٌثٰٶ ثټٙفٌز  ٌثٖض ٍمٌز  ـٌغ ، ٌجس ثټفٹ

ٌثٸَ ٬ٌّپ ٸٽٍي ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس نصٌؽز ثن٩وثٿ مّصٽَمجشيج.  أ٬ٽٵض ِد٩ز م

ٌث أن أٸعٌ من  ٍثًر مؤل ٌثٛ ثٖضَمنز ثټيي نٱيشً ثټٍ ٍث٠ن  144ٌأ٤يٌ ثٖضّق ثټ٠ٍنٍ ټٓضم أټٲ م

ٌثټٝ ٌثٛ مَمنز ٸجټّٹٌي  ٌثٛ ثټنٱٌّز.مٙجخٍن خأم ٌثْضم ٌثټرص٧  ٌخٍ  ٌثټ  ٭٢ 

ٙجءثس أن ىنجٷ أٸعٌ من ِصز آَضٯ ٔمٙج مٙجخني خجټٱٕپ ثټٹٽٍي ًصٌٍض منيم  فض ثٔـض إٗض  5ٌٰمج أٌٜ

3  ٌٍٰ جٰز إٗض ٨وٿ ش ٨ٌٍج خّدذ نٱجى ثٖضفجټٌپ ثټمج٘ز خيم خجٜٔض ٘نٱج من أهًٌز ثټرس٠جن ٍض  21أِد

ٍثٳ. ٍثًر ٌٍض ثِْض  ممجٍن ثټٍ

ٍثخيج أمجٿ ثٖضٌىض نصٌؽز ثن٩وثٿ % م 82ٌخٌنض أن  ٌنٵپ ثټوٿ ميوهر خئ٬ُضٳ أخ ن ثٖضمصربثس ثٖضٌٸًَز 

ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز  .ثٖضفجټٌپ 

ٍثًر ثټٙفز ثټوٸصًٍ ٨دوثټفٹٌم ثټٹفُضنٍ أن ٸعٌ من   524أټٲ ٌ 11إٗض ىټٺ أٸو ثټنج٠ٶ ثټٌِمٍ ټٍ

ٌثً ثټ ٌثء ثِصم ٍث ټ٩وٿ شمٹنيم من ثټّٱٌ ټٽ٩ُضػ خجټمجًػ ؼ ٌثټفٙجً ٌإ٬ُضٳ م١جً مًٌٝج ٴٝ ٌثن  ٩و

 ٘ن٩جء ثټوٌيل.

ق أن أٸعٌ من  دجح مٌٌٜز ٸعرير منيج مج  92ٌأٌٜ أټٲ ـجټز مٌٌٜز خفجؼز ټٽّٱٌ ِنًٍآ ټٽ٩ُضػ ِْض

ٌمّص٩يص ٨ُضؼً هثلپ ثټ٠ٍن.  ىٍ ل١ري ؼوث 
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ٌثټٱنٌز ټ٩ُضؼً ٰئنً مفجرص من ثټفٙ ٌٍٰس ثٔضمٹجنٌجس ثټدرشًز  ٍٻ ٌأٸو ثټوٸصًٍ ثټٹفُضنٍ أنً ٍض ـجٻ ش

ٌث. ٌخف ٍث  ٌآ ٌؼ ٌثً ثټفٙجً ثټؽجبٌ خ ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز خّدذ ثِصم  ٨٘ض ثْضهًٌز 

ٌٰجر  ٌثـو ًؤهي إٗض  ٍٿ  ًث ْضن شألري ىټٺ ټٌ مًٌٝج"..  352ٌٴجٻ "إن ٰصق م١جً ٘ن٩جء ًؽذ أن ًصم ٍٰ

ٍث٠نني ظم من٩يم ٨ن ثټّٱٌ ټصٽٵ ٌثن ًٌشٹذ ؼًٌمز مٌٸدز من لُضٻ ثِصيوثًٰ ټٽم ٍ مٕريث إٗض أن ثټ٩و

ٌمن٪ هلٍٻ ثْضهًٌز.  ثټ٩ُضػ 

ٌثٴٌپ  ٌثس ثْضمم ثٖضصفور إٗض م١جً ٘ن٩جء خّدذ ثټ٩ ٍٻ ثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ٠ٌجب ٸمج أٸو أن شألٌ ٌ٘

ٌثن ٬ٌريىج ، شفجټٲ ثټ٩و ٌثټوٌٰرتًج  ٍټريث  ٌخجء ثټٹ ٌمٹجٰفز  ًٱجٴم ثٖضأِجر ثٔضنّجنٌز ټٽمٌىض خٕٹپ ٨جٿ 

ٌخةز خٕٹپ لجٗ.  من ثْض

 

 ٞ مخغ١ ًَٝاصات رٚالص خغا٥ض قطاع ايهٗضبا٤ خالٍ أيف ّٜٛ َٔ ايعزٚإٚطٜض ايهٗضبا9٤ ذٛاي

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/71]

ٌأرضثً  ٌخجء ټمّجبٌ  ٌثټ١جٴز ثٖضينوُ ټ١ٲ ثټؽٌمٍٍي ٨ن ش٩ٌٛ ٴ١ج٧ ثټٹي ٌخجء  ٸٕٲ ًٌٌٍ ثټٹي

ٍهي ثْضمًٌٹٍ لُضٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و ًٌَض ؼ ًثس ه ٍثيل لمّز مٽٌج ٍٿ. 1444شٵوً خف ً 

ٍٿ خٙن٩جء خمًٌٌ ٌ  ٍٿ  1444ٴجٻ ثټًٌٍٍ ثټؽٌمٍٍي ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ثټٌ ٌثن " إن أټٲ ً ٍٿ من ثټ٩و ً

ٌمن  ٌشومري ټٽدنٌز ثټصفصٌز ٍض ٸجٰز ثٖضفج٥ٰجس  ٨ٌز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثن شّدذ ٍض مؽجًٍ مٌ من ثټ٩و

جٰز إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز  ٌخجء خجٜٔض ٍ من م٤ٍٱ 544ىټٺ أرضثً ؼٌّمز ش٩ٌٛ ټيج ٴ١ج٧ ثټٹي

ٌأرسىم". ٌخجء  ّز ثټ٩جمز ټٽٹي  ثٖضِؤ

َء من ثْضرضثً ثټصٍ ٠جټض ثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض  ٌخجء ىٍ ؼ ٌأٔجً إٗض أن ثْضرضثً ثټصٍ ش٩ٌٛ ټيج ٴ١ج٧ ثټٹي

ٌټز. ّجس ثټو ٌمِؤ  ٸجٰز ٴ١ج٨جس 

ؽجه ثټدوًپ  ٍثًه ًٔض فز ثٖض ٌهًز ثٔضمٹجنجس ٌٔ ٍثًر ٍض ٤پ مفو ٍه ثټٍ ٌثِص٩ٌٛ ثټًٌٍٍ ثټؽٌمٍٍي ؼي

ٍټٌو ثټص ًثِز.ټص َثٻ ٴٌو ثټو ٌمج ً ٌخجبٍ ٨رب ثټٵ١ج٧ ثټصؽجًي ثټيي شٵوٿ خمرش٧ٌ ٍض ىيث ثټؽجنذ   ٌجً ثټٹي

ٌخجء ٌثٖضنٕآس ثټمج٘ز خجټٹي ٌثن ثٖضمنيؾ ټٽدنٌز ثټصفصٌز  أظٌ ٨٘ض م٤ٍٱٍ ، ٌأٜجٯ " إن ثِصيوثٯ ثټ٩و

ٌثټفٙ ٍټٌو  ٌثشديم مني أٸعٌ من ٨جٿ خّدذ لٌٌػ مف١جس ثټص ٌثء ثنٵ١ج٧ ً ٌخجء ؼ جً ٴ١ج٧ ثټٹي

 ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض ثټدُضه ".

ٌخجء شأظٌ خًٍٙر  ًثٔو إٗض أن ٴ١ج٧ ثټٹي ٌثټ١جٴز ثٖضينوُ لجټو  ٌخجء  ّز ثټٹي ٌٰمج أٔجً موًٌ ٨جٿ مِؤ

ٌثن. ٌثء ثټ٩و  ٸدرير ؼ

ٌثټصٍ ٸجنض شمعپ 5412ٌٴجٻ " مني لٌٌػ مف١ز مأًح ثټ٭جًٍز ٨ن ثټمومز ٍض مجًُ  خجٖضجبز من  04ٿ 

ٍټٌو ٌثء ثن٩وثٿ ، أ١ّ٬ْ من ىثس ثټ٩جٿ 58من لٌٌػ ټدٵٌز ثٖضف١جس ٍض ٌمج شد٩يج ، إؼمجيل ٠جٴز ثټص ؼ

ٌثټفٙجً ٍه  ٍٴ ٌثټ٩جمٽني ٌٰيج".، ثټ ٌم٤ٍٱٌيج  ّز  ٌشرضًس ثٖضِؤ ٌخجء خٕٹپ ٸجمپ  ٍٴٲ ٴ١ج٧ ثټٹي  ش

ًخ٩ز  ٌثټفٙجً خٽ٭ض أٸعٌ من أ ٌثن  ٌثء ثټ٩و ّز ؼ ٌټٌز ثټصٍ ټفٵض خجٖضِؤ ٌأٸو أن إؼمجيل ثټمّجبٌ ثْض

ًثس ٌ ٌٴ١ج٧ .ًٌَضمٽٌٍن ه 034مٽٌج ٌثټنٵپ  ٌثټصفًٍپ  ٍټٌو  ٌثن ثِصيوٯ مف١جس ثټص . مدٌنج أن ثټ٩و

ٌم٥٩م منج٠ٶ  ٌثټدٌٝجء  ٌثټفوًور  ٌش٩َ  ٨ٌون  ثټصًٍٍ٪ ٍض ٨وه من ثٖضون ٌٍض ثٖضٵومز أمجنز ثټ٩ج٘مز 

 ٩٘ور.

ٌثن ٌثء ثټ٩و ٌخجء ٸدرير ؼ ٍٿ ، ٌأٜجٯ " ثْضرضثً ٍض ٴ١ج٧ ثټٹي ٌثن ٰؽٌ ثټٌ ـٌغ ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٸجنض لجًؼز ٨ن ثټمومز ". ثظنني ٌخجء خمفج٥ٰز ٨م َضس ثټٹي  من مف
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ّز  ٍه ثٖضِؤ ٌهًٌىم ٍض ٘م ٌخجء  ّز ثټٹي ٌمينويس مِؤ ٌٰنٌٍ  ٍه ٨مجٻ  ًثٔو خؽي ٌأٔجه ثٖضينوُ لجټو 

ٌثن ٍٿ من ثټ٩و ٌخجء ټٹجنض ثْضرضثً أٸرب من ىټٺ .لُضٻ أټٲ ً ٍه خٵ١ج٧ ثټٹي َض ىيث ثټٙم . مؤٸوث أنً ټ

 خٹعري.

ٌخجبٌز مأًح ٌٴجٻ " شم إ ٌٸيث  –ُ٘ضؿ ل١ٍٟ نٵپ ثټ١جٴز ثټٹي ٌٰربثًٌ ثټ٩جٿ ثٖضجيض  ٘ن٩جء ٍض ًنجًٌ 

ٌه  ٌخجء 144ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ شفض ثټٵٙٲ خفو ٌثن ، ٸٌٽٍ من ٔدٹجس ثټٹي ٌثټ٩و ٌثً ثټفٌح  ٌټٹن م٪ ثِصم

ٌخجبٌز".  ټم ًصم ثِصٹمجٻ إُ٘ضؿ خٵٌز ثټٕدٹز ثټٹي

رتثشٌؽٌز  ٨ٌٌػ ٨٘ض ثْضرضثً ثټصٍ ش٩ٌٜض ټيج مف١ز ثٖضمج ٌثټصٍ ش٩و إـوَ ثٖضف١جس ثِٔض ٌخجبٌز  ثټٹي

ٍټٌو  ٌخجء خص ور ِٹنٌز ټٽ٩جمٽني ٌٰيج 164ټٵ١ج٧ ثټٹي ٌمج شمصٽٹً من ـٌ ٌثس  ٌثن .مٌؽج  . مدٌنج أن ثټ٩و

ور ثټّٹٌنز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌثټـٍ  آلًٌن. 124ٌإ٘جخز أٸعٌ من  85ثِصيوٯ ثٖضف١ز 

ٍٴٲ  ٌخجء أن ش ّز ثټٹي ّز ٍض .مف١ز ثٖضمج ٸجًظز ٍض ـو ىثشًٌأٸو موًٌ ٨جٿ مِؤ ٍه ثٖضِؤ . مّص٩ٌٜج ؼي

ٌشم إ٨جهر  ٌثس منيج ټٽمومز. 24إ٨جهر شأىٌٽيج ٌإُ٘ضؿ ثْضرضثً   مٌؽج

ٌه٨ميم ټٓضرس ثٖضصرضًر من ٘نوٌٳ مف١ز  ٨ٌدوثټؽٽٌپ ظجخض  ٍو خوًٌ مفج٦ٰ ثټفوًور ـّن ثټيٌؾ  ٌن

ٍثؼيز ثْض٨دجء ٨٘ض ٸجىپ ثْضرس ٌثټيي أنٕأ ٖض ٌخجء ثٖضمج  ٌثء ٸي جخجس ؼ ٌم٩جټؽز ـجَضس ثٔ٘ض  ثټصٍ شرضًس 

ٍٰري ٔٵٶ ټيج. ٌش ٌثن ٨٘ض ثٖضف١ز   ثټ٩و

ٍث٠نني  ٍٰري ثټمومز ټٽم ٌش ٍٴٱيج ٨ن ثټ٩مپ  ٍټٌو ىٍ ش ًثٔو أن أٸرب شرضً ٖضف١جس ثټص ٌأٸو ثٖضينوُ 

ٌنٱٵجس شٕ٭ٌٽٌز ٌشدجس  ّز من م َثمجس ثٖضِؤ ٍثؼيز ثټص ٌثهثس ٖض ٍٴٲ ثًٔض . َضٰصج إٗض أن مف١ز ـًََ .ٌش

ٌٍٰ ثټمومز خٵوًر  ٌىټٺ نصٌؽز  04ٸجنض لُضٻ ثټ٩جٿ ثٖضجيض ش ٌثس  جټٌج خٵوًر ِد٩ز مٌؽج ٌثس ـٌ مٌؽج 

ٌٍٰ ثٖضجٌٍس.  ٨وٿ ش

ًأُ ٸصنٌذ خمفج٥ٰز ثټفوًور ّز ٍض شٕ٭ٌپ مف١ز  ٍه ثٖضِؤ ّز خجنص٥جً .ٌش١ٌٳ إٗض ؼي . مدٌنج أن ثٖضِؤ

ٌثٖضٵوًر خـ  ٍٻ ٸمٌز ثٖضجٌٍس إٗض ثٖضف١ز  ٌثټصٍ  أټٲ ٠ن خو٨م من 34ٌ٘ ٌخجء خجٖضفج٥ٰز  ٘نوٌٳ ثټٹي

ٌخجبٍ لُضٻ ثټٱرتر ثٖضٵدٽز.  ِصّيم ٍض شفّن ثټصٌجً ثټٹي

ٌخجء ثٖضينوُ مفمو ثټٌٕدجنٍ ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض  ّز ثټٹي خوًٌو ثِص٩ٌٛ موًٌ ٨جٿ ثټنٵپ خمِؤ

ٌثء ثټ٩و ٌټٌز ټيج ؼ ٌثټمّجبٌ ثْض ٌخجء ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس  ٍټٌو ٍض ٴ١ج٧ ثټٹي دٹجس ثټص ٌثن خمف١جس ٌٔ

ٍٿ  .لُضٻ أټٲ ً

ٌثن خٽ٭ض  ٌثء ثټ٩و ٍټٌو ؼ ًٌَض 315مٽٌٍن ٌ 658ٌخني أن لّجبٌ ٴ١ج٧ ثټص ٌٰمج خٽ٭ض ثټمّجبٌ ٍض ، أټٲ ه

ٌثټصفٹم  ٍټٌو  525مٽٌٍن ٌ 58ٴ١ج٧ ثټنٵپ  ٌمف١جس ثټص ًٌَض  . 948مٽٌٍن ٌ 15أټٲ ه ًٌَض  آَضٯ ه

ٌثن ٨٘ض  ٌثء ثټ٩و مٽٌٍن  599ٴ١ج٧ ثټصًٍٍ٪ خٽ٭ض ٌټٱض ثٖضينوُ ثټٌٕدجنٍ إٗض أن ثټمّجبٌ ثٖضجهًز ؼ

ًٌَض 289ٌ ٌثٖضون ثټعجنًٍز خمدٽٮ  018مٽٌٍن ٌ 011ٌثټٵ١ج٧ ثټصؽجًي خمدٽٮ ، أټٲ ه ًٌَض   34أټٲ ه

. 324مٽٌٍن ٌ ًٌَض  أټٲ ه

ٌثن خٽ٭ض ثظنني مٽٌجً ٌ ٌثء ثټ٩و ٌخجء ٍض ٴ١ج٧ ثٖضٕجًً٪ ؼ ٌټٌز ټمّجبٌ ثټٹي  133ٌىٸٌ أن ثټصٹٽٱز ثْض

ًٌَض ٌٍض  548مٽٌٍن ٌ ٌخجء آَضٯ ه ٌثٖضدجنٍ  868مٽٌٍن ٌ 102إ٨جهر شأىٌپ ٴ١ج٧ ثټٹي ًٌَض  أټٲ ه

ٌخجء مٽٌٍن ٌ ًٌَض 041ٌثٖضنٕآس ثټمج٘ز خجټٹي  .آَضٯ ه
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 ّٜٛ َٔ تزَري ٚذقاص املطاصات ٚاملٛا٧ْ اي١ُٝٓٝ 0111قطاع ايٓكٌ.. 

 شتأ: إةراهيم الروني -[ صنعاء 7102/ديصمرب/71]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ لُضٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٴ١ج٧ ثټنٵپ خجټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ممٽٱج أرضثً  1444أِصيوٯ ثټ٩و ً

. ًٌَض ًثس ه ٌټٌز خنفٍ ِد٩ز مٽٌج  ٌلّجبٌ ؼٌّمز شٵوً شٹٽٱصيج ثْض

ٍهي أِصيوٯ ٸپ  ٌثن ثټ٩ّ ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩و ٍثًر ثټنٵپ شٽٵض  فض شٵجًًٌ ٌ ٌأٌٜ

ٌث، ٴ١ج٨جس ثټ١ريثن ثٖضونٍ ٌز  ٌثْضؼيَر ثٖضُـض ًثس  ٌثَضشٙجَضس أخٌٍىج ثٖض١ج ٌثٖض٩وثس  َثس ثټٱنٌز  ټصؽيٌ

٬ٌريىج. ٌخجس ثٔض٠ٱجء  ٨ٌ ًثس  ٌثهث  ٌثټ

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خٵ١ج٨جس ثټ١ريثن  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټمّجبٌ ثټصٍ لٽٱيج ثټ٩و ٌخٌنض ثټصٵجًًٌ أن ـؽم ثْضرضثً 

ًثس خٽ٭ض أظنني مٽٌجً ٌ ٌثٖض١ج . 244ثٖضونٍ  ًٌَض  مٽٌٍن ه

ٌثن إٗض ٌٰٛ ـ٥ٌ ؼٍي ٨٘ض ٸجٰز ثټٌـُضس ثٖضونٌز خمج ٌٰيج ًـُضس ثټم١ٍٟ ثټؽٍي  ٨ٌمو شفجټٲ ثټ٩و

ٌٰجر مج ًًَو ٨ن  ٌٰجر من ثٖضٌىض  358أټٲ ٌ 12ثټٌمنٌز ممٽٱج خيټٺ ٸجًظز إنّجنٌز ٸدرير أهس إٗض  ـجټز 

 خّدذ من٩يم من ثټّٱٌ ټٽمجًػ ټٽ٩ُضػ.

ًثس ثٖضونٌز ثنصيجٸج ټٌّجهر ثټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ًٌص ٙجًو ټٽم١ج ٌثن ـٌ نجٌض ىټٺ م٪ ٩ًٌو ثِصيوثٯ ثټ٩و

ٌټٌز ىثس ثټٙٽز. ٍثنني ثټو ٌثټٵ ٌثٖض٩جىوثس  ٍثظٌٶ  ٌثٖض ٌثٯ   ٸپ ثْض٨

ٌخيج ٨٘ض ثټٌمن ٬جًس مٹعٱز ٨٘ض م١جً ٘ن٩جء  ٗض ټف ٌثن مني ثټٽف٥جس ثٌْض ٌثس هٌٻ ثټ٩و ـٌغ ٔنض ٠جب

ٍثټض  ٌمج ٩ور  ٌثټفوًور ٌ٘ ٌش٩َ  ًثس ٨ون  ٍث٠نٍ ثټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ًٽًٌ م١ج ٗض ٖض ٍثخز ثٌْض ثټوٌيل ثټد

 ٍ ٍٿ.ش ًثس ثټٌمنٌز ـصى ثټٌ ٌٴٙٲ ثٖض١ج  ث٘پ ثِصيوثٯ 

ٌشومري  َثٻ ٨٘ض ثِصيوثٯ  ٌمج ً ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ش٩مو لُضٻ أټٲ ً ٌثن ثټ٩ّ ٌأٸوس ثټصٵجًًٌ أن ثټ٩و

ٌثټنجٰير ثټصٍ شٌخ٢ ثټٌمن خجټ٩جټم  ٍثنت ثټرشًجن ثټفٌٍي  ٌثٖض ٴ١ج٧ ثټنٵپ ثټدفٌي ممعُض خجټٕةٍن ثټدفًٌز 

ٌثټصٍ ش٩و ثٖضنٱي  ٌثٖضص١ٽدجس ثټمجًؼٍ  ٍه  ٍٴ ٌثټ ٌثء  ٌثټو جٌِز من ثټ٭يثء  صٌجؼجس ثِْض صريثه ثَـض َِض

 ثټرضًًٌز.

ٌشٵوٿ لومجشيج ٍض مؽجٻ ثټنٵپ  ٌشوًٌ  ّجس ثټصٍ شن٥م  ٌثٖضِؤ فض ثټصٵجًًٌ أن ثټٹعري من ثټيٌةجس  ٌأٌٜ

ٌخٍ  ٌثټدفٌ ثټ٩ ٍثنت لٽٌؾ ٨ون  ّصٍ م ٌمِؤ ثټدفٌي ٍض ثټٌمن منيج ثټيٌةز ثټ٩جمز ټٽٕةٍن ثټدفًٌز 

ٌز.شّ ًثشٍ مج أهَ إٗض ش١٩ٌپ لومجشيج ثٖضُـض ٌثٔضمج ٍهي  صُضٻ ثټ٩ّ ٍثس ثَـض  ١ٌٌ ٨ٽٌيمج ٴ

ٌثن ثٖضّصمٌ شٵوً خمٽٌجً  ٌىٸٌس ثټصٵجًًٌ أن ثټٵ١ج٧ ثټدفٌي ش٩ٌٛ ْضرضثً ٌلّجبٌ ٸدرير نصٌؽز ثټ٩و

ًٌَض مصٝمنز لّجبٌ ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ 019مٽٌٍن 54ٌٌ  .إټٲ ه

ٌث٩ٰجس ثټؽرسًز ٌأٔجًس إٗض أن مٌنجء ثټفوًور ش٩ٌٛ ْض  ٌثن ټٽ رضثً ٸدرير أخٌٍىج ثِصيوثٯ ثټ٩و

ٍثم٪ ثټ٭ُضٻ ممج شّدذ ٍض ٔپ  ٍه٨جس ٌ٘ ٌثٖضّص  ٍض ثٖضجبز من ـٌٸز ثټنٕجٟ ٍض ثٖضٌنجء. 84ٌثټينجؼٌ 

ًأُ ٨ٌىس ثټيي  جٰز إٗض مٌنجء  ٌشرشًو ثټ٩جمٽني ٍض ثٖضٌنجء خجٜٔض ٸمج ش٩ٌٛ مٌنجء ثٖضمجء ټصومري ٸجمپ 

ًثس ٠ريثن ثټ٩ ٌثنش٩ٌٛ ټ٭ج َثن ثټ٩جبم ، و ٌثن ثټّمجؿ خصٙوًٌ ٔفنز ثټنٱ٢ ثټمجٿ ٍض ثټم ًٌٰٞ ثټ٩و

ّذ ٌإنمج  ٘جٌٰ ثْضمٌ ثټيي ًنيً خأٸرب ٸجًظز خٌةٌز خفًٌز ٨٘ض مّصٍَ ثټ٩جټم ټن شٵصرص ٨٘ض ثټٌمن ـٌ

 ٨٘ض هٌٻ ثٖضن١ٵز.

ٌثن ٌثن ٸجن ثټنٵپ ثټربي ىٍ ثْضلٌ ٍض مٌمى ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ٍٿ من ثټ٩و ٍهي  ٨ٌ٘ض موَ أټٲ ً ثټ٩ّ

ٌثټيجمز ټٵ١ج٧ ، ثْضمًٌٹٍ جٌِز  ٌخٌي إٗض شومري ثټدنى ثټصفصٌز ثِْض ٌخ ٌثن خٕٹپ ممنيؾ  ـٌغ ش٩مو ثټ٩و

 ثټنٵپ ثټربي ثټيي رشًجن ثټفٌجر.
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ٌثټٌٴجخز ٨٘ض ٸجٰز  ٌثْضرشثٯ  ٌش٩صرب ثټيٌةز ثټ٩جمز ټصن٥ٌم ٔةٍن ثټنٵپ ثټربي ثټؽيجٍ ثٖض٩نٍ خجټصن٥ٌم 

ٌٸز ثټنٵپ أن١ٕز ٌلومجس ثټنٵپ ثټربي ٍض ث ٍثنت ثټربًز ـٌ ٌشصٍٗض إهثًر ثټ٩وًو من ثٖض ټؽميًًٍز ثټٌمنٌز 

ٌخٝجب٪. ٌثټمجًؼٍ ًٸجخج   ثټوثليل 

ٌبٌّز خنّدز  صيوثٯ ٖضدجنٌيج ثټ ٍثنت  04ٌش٩ٌٜض ىيو ثټيٌةز َِض ٍثٻ ثټربي أٸرب ثٖض ٌمٌنجء ثټ١ ٍض ثٖضجبز 

ٍه٩ًز ثټربي ٌثٰٵز ٌٰمج ش٩ٌٛ مٌنجء ثټ ٍثنت ثټربًز  ثټربًز ش٩ٌٛ ټٽصومري خٹجٰز م ثټيي ٩ًصرب من ثٖض

ٍنً أ٘دق شفض  ٌثن ٸ ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټصٍ شيىذ ـجټٌج ٖض ٌثهثس  ٌټز خئً ٌثټيي ٸجن ًٌٰو لًَنز ثټو ثټيجمز 

 ١ٌٌِشً.

ٌر  ٌثٰٵز ٌٰمج مٌنجء ٔفن ثټربي ًٵ٪ شفض ١ٌِ ٌثن مٌنجء ثټدٵ٪ ثټربي خٹپ م ٸمج همٌ شفجټٲ ثټ٩و

جٰز إٗض ٧ٌٌٰ ثټيٌةز ثټ٩جمز ټ ٌثن خجٜٔض ٌشيىذ ٨جبوثشيج ثټ٩و ٨ٌون  صن٥ٌم ٔةٍن ثټنٵپ ثټربي خفرضمٍس 

ٌثن. ٌشَٴز ثټ٩و  ټؽٌٍح م

صيوثٯ ثٖضّصمٌ ټ١ريثن  ٌثټمّجبٌ ثټصٍ ٠جټض ثټنٵپ ثټربي نصٌؽز ثَِض فض ثټصٵجًًٌ أن ثْضرضثً  ٌأٌٜ

ًثس ٌ ٌثٖضنجٰي ثټربًز خٽ٭ض ظُضظز مٽٌج ٍثنت  ٌثن ٨٘ض ٸپ ثٖض .344ثټ٩و ًٌَض  مٽٌٍن ه

ٌثن ثټ جٰز إٗض ثِصيوثٯ ٌخٌنض أن ثټ٩و َثس ثټيٌةز خجٜٔض ٌشؽيٌ ًث ٍض مدجنٍ  ٔجـنز نٵپ  212فٶ أرضث

ٌٴٙٲ  جٰز إٗض ٴٙٲ  532خٝجب٪  ٌٽز نٵپ مص٩وهر. 5210نجٴٽز نٱ٢ خجٜٔض ٌِ 

ٌثنٌز ِجٌٰر ٌخ١ًٌٵز ٨و ٌثټؽًٍّ ْضرضثً ؼٌّمز  ـٌغ شم شومري ، خٌنمج ش٩ٌٜض ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽ١ٌٳ 

َثٻ ٠ري  ٌمج ً ٌثټؽًٍّ  ٌثټؽًٍّ ٍض ممصٽٲ ثٖضفج٥ٰجس.ٔدٹز ثټ١ٌٳ  ٌثن ًّصيوٯ ثټ١ٌٳ   ثن ثټ٩و

  

 ّٜٛ َٔ ايعزٚإ 0111تكضٜض َقٛص ٜهؾف فزاذ١ خغا٥ض قطاع ايضٜاض١ خالٍ 

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/70]

ٌثټٕدجح ٍض ثټٌمن إٗض شومري ممنيؾ ٨٘ض موَ  ٍٿ من  1444ش٩ٌٜض ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٵ١ج٧ ثټًٌجٜز  ً

ٍهًز ثْض  ٌثن ثټ٩ّ  مًٌٹٍ.ثټ٩و

ٌشَٴصً  ٌم ٌثن  ٌثټٕدجح ٍض ممصٽٲ مفج٥ٰجس  82ٌثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و منٕأر لج٘ز خجټًٌجٌٜني 

ًر ، ثټؽميًًٍز ٍث ٌٰٵجً ټدٌجنجس ًِمٌز ٘جهًر ٨ن ٴ١ج٧ ثٖضٕجًً٪ خٍ ًٌَض  ٌثخز مٽٌجً ه خمّجبٌ ٴوًس خٵ

 ثټٕدجح.

دجح ثټٌمن ًٌٹٕٲ ىيث ثټصٵًٌٌ ثٖضًٍٙ ثټمّجبٌ ثټٱوثـز ثټصٍ ټفٵض خجټدنٌز ثټصفصٌز  ټًٌجٜز ٌٔ

ٌثټٕدجخٌز. ٍثشً ثټًٌجٌٜز  ًثس ثټ٠ٍن ٌإنؽج ٌثن ٨٘ض شومري مٵو  ٩ًٌٹْ إم٩جن ٴٍَ ثټ٩و

 

 ّٜٛ َٔ ايعزٚإ 0111ًَٝاص صٜاٍ خغا٥ض َباؽض٠ بكطاع ايتعًِٝ ايفين خالٍ  48

 شتأ: محمد قطران -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ ٍض ثټ ٌټز ْضرضثً ش٩ٌٛ ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ّجس ثټو ٌمِؤ ٌمن ٸ٭ريو من ٴ١ج٨جس 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ 1444ٰجهـز لُضٻ  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و  29ممٽٱج لّجبٌ ٍض ىيث ثټٵ١ج٧ شٵوً خـ ، ً

 مٽٌجً ًًجٻ.

ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن  ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ ٍض إـٙجبٌز شٽٵصيج  ٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  فض ٌ ٌأٌٜ

ٌثټصٍ شصؽجٌٍ ثټمّجبٌ خٵ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټ ٍثًر  ّجس ثټصجخ٩ز ټٽٍ ٌثٖضِؤ ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ ٔمٽض ثٖضنٕآس  ٱنٍ 

جٰز إٗض  11منٕأر م٨ٍٍز ٨٘ض  61  منٕأر لج٘ز. 11مفج٥ٰز خجٜٔض
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ٙجبٌز إٗض أن إؼمجيل شٹٽٱز ثْضرضثً ثٖضجهًز ټٽمنٕآس خٽ٭ض   122مٽٌٍن ٌ 661مٽٌجً ٌ 21ٌأٔجًس ثٔـض

ًثس ٌٌٰمج خٽٮ إؼمجيل شٹٽٱز ثْضرض، أټٲ ًًجٻ ٌثْضظجط نفٍ ِد٩ز مٽٌج َثس  مٽٌٍن  598ثً ٍض ثټصؽيٌ

 ثټٲ ًًجٻ. 223ٌ

ّجس ثټصجخ٩ز ټٵ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ٌثٖضِؤ ـٌغ شم شومري مج ، ٌشصٱجٌس ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجٖضنٕآس 

ًثس ٌ  13نّدصً   338خجٖضجبز من إؼمجيل ثټ٩وه ثټٹيل ټٽمنٕآس شومريث ٸٽٌج خمّجبٌ خٽ٭ض نفٍ لمّز مٽٌج

 ٍ َبٍ ، أټٲ ًًجٻ 196ن ٌ مٽٌ ًخض ثظنني  51ٌٰمج خٽ٭ض نّدز ثټصومري ثټؽ خجٖضجبز خمّجبٌ إؼمجټٌز ٴج

 مٽٌجً ًًجٻ.

ٌثن همٌ ٨جٿ  ٙجبٌز أن ٠ريثن ثټ٩و ٍمٌز شجخ٩ز ټٽص٩ٽٌم ثټٱنٍ 00ٿ نفٍ 5412ٌخٌنض ثٔـض ، منٕأو ـٹ

منٕأر  10ج شم شومري خٌنم، منٕأر لُضٻ ثټ٩جٿ ثټؽجًي 15ٌ، منٕأر ٍض ثټ٩جٿ ثټيي ًٽًٌ 11ٌثِصيوٯ 

ٌظُضط لُضٻ ثټ٩جٿ ثټفجيل.5412لج٘ز ٨جٿ   ٿ 

ّجس ثټص٩ٽٌم  ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ مفّن ثټنٵٌذ ٰئن ثټصومري ثټيي ٠جٻ مِؤ ّذ ًٌٌٍ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ـٌ

ٍٿ ٌثن لُضٻ أټٲ ً ٌثٖضينٍ من ٴدپ شفجټٲ ثټ٩و َأ من شومري ٔجمپ ٠جٻ ٸپ منجـٍ ، ثټٱنٍ  َء َض ًصؽ ؼ

ٌثټصنمٌز.ٌم، ثټفٌجر ٍض ثټٌمن ًثٰوث أِجٌِج ټ٩مٽٌز ثټدنجء   نيج ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ثټيي ٩ًو 

ٌثټ٩جمٽني أ٘فجح ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر ټصٽٺ ثٖضنٕآس ثټصٍ  ٌأٔجً إٗض ثْضرضثً ثټنٱٌّز ثټصٍ ټفٵض خجټ١ُضح 

ٌثن.  ثِصيوٰيج ٠ريثن ثټ٩و

ص ٌثټٵ١ج٧ ثټمجٗ َِض ٍثًر ـٌ٘ض ٨٘ض ثټصنٌّٶ م٪ ثټؽيجس ىثس ثټ٩ُضٴز  ٌثً ثټ٩مٽٌز ٌأٸو أن ثټٍ م

ٌثء  ًثِز ٌإؼ ٍث٘ٽز ثټ١ُضح ثټو ٌثًؽجه خوثبپ ټٽمنٕآس ثٖضصرضًر خمج ًٹٱپ م ثټص٩ٽٌمٌز ٍض ىيث ثټٵ١ج٧ 

ٍخز. ٌخجټًٍٙر ثٖض١ٽ ٌٴصيج ثٖضفوه   ثَضمصفجنجس ٍض 

ٌثټصٵٌٌم ټٓضرضثً ٌثټفرص  ٍه ثټصٍ شديټيج ثټٽؽجن ثٖضٹٽٱز خئ٨وثه ثټم٢١  . .ٌټٱض ثټًٌٍٍ ثټنٵٌذ إٗض ثټؽي

ّجس ثٖضصرضًر. مؤٸوث ـٌٗ ٌثٖضِؤ َض ٔض٨جهر ثَض٨مجً ټٽمنٕآس  ٍه ٌ٘ ٍث٘ٽز شٽٺ ثټؽي ٍثًر ٨٘ض م  ثټٍ

ٌثً ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز  صم ٍثًر َِض ٍه ثټٍ ٍثيل إٗض ؼي ، ٌٰمج أٔجً نجبذ ًٌٌٍ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ثټوٸصًٍ لجټو ثټف

جٰز إ ٌأظنجء ثَضمصفجنجس خجٜٔض ّجس ثټص٩ٽٌمٌز  ٌثس ٌثِص٩ٌجح ثټ١ُضح ثټنجٍـني ٍض ثٖضِؤ ٗض شن٥ٌم ثټنو

ٌثټ٥ٌٌٯ ثټ٩ٙدز ثټصٍ  ٌمم١١جشً ٬ًم ٔفز ثٔضمٹجنٌجس  ٌثن  ٌثبم ثټ٩و ٌثټٱ٩جټٌجس ثٖضمصٽٱز ټٹٕٲ ؼ

 شمٌ خيج ثټدُضه.

ٍثؼيز  ٍه ٍض م ٌثٖضينٍ ٩ًو ًٍ٘ر من ًٍ٘ ثټٙم ٌثً ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ٍض ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ث٨صرب ثِصم

ٌثن.  ثټ٩و

ٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ټٵ١ج٧ ث ق أن ثټٹٽٱز ثٔضؼمجټٌز ټٓضرضثً ٌٸٌپ ٌ ٖضٕجًً٪ ثټوٸصًٍ منري ثټٵجيض أٌٜ

ٽض إٗض ثټ٩ٝٲ خجټن٥ٌ إٗض ٰجًٳ ٩ٌِ ثټرصٯ.. مدٌنج أن ثټٹٽٱز  ّجس ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ ٌ٘ ثټصٍ ټفٵض خمِؤ

ٍٿ خٽ٭ض  ٌثن ٨٘ض موَ أټٲ ً ٌثټصٍ شّدذ خيج ثټ٩و  مٽٌجً ًًجٻ. 144ثټصٵوًًٌز ټٓضرضثً ٬ري ثٖضدجرشر 

ٍٸٌپ  ٌشٙجمٌم ٌؼوثٌٻ ثټٹمٌجس ٌخفّذ ثټ ًثِجس  ثټٵجيض ٰئن شٽٺ ثْضرضثً شصمعپ ٍض ٸٽٱز إ٨وثه ه

َثټيج ٍض منجٴٙجس ٍظجبٶ ٌإن َثٻ لربثء ټٱفٚ ثْضؼيَر ثټصٍ ًمٹن ، ٌإ٨وثه ثټ ٌشٹجټٌٲ إن ٌثْضرشثٯ 

ّجس، م٩جټؽصيج ًثس ثٖضِؤ ٍثًٳ ًٌٍجهر ثټ٩ٌّ، ٌإًؽج ُٰٝض ٨ن ثټمّجبٌ ثټصٍ شٹدوشيج ، ٌإؼمجيل ٸٽٱز ٰ

ٍٴٲ ثٖضٕجًً٪ ٴٌو ثټصنٱٌيٌشصٹ ٌثء ش ٍثًر ؼ ٌثټصأظري ثټنجشؾ ٨ن ٨وٿ مٵوًر ٨وه ٸدري من ثټ١ُضح ، دوىج ثټٍ

ًثِز ٍث٘ٽز ثټو ًر.، ٨٘ض م ٍث َثنٌز ثټٍ ٌثؼ٪ مٌ  ٌش
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ـدوان1027العـيوميات 
 ققف َباْٞ إْؾا٤ات االتقاالت ٚقض١ٜ ايكضٕ باحملٜٛت

 شتأ: -[ املحىيح 7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ّز  ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌثټرتٸٌدجس ثټصجخ٩ز ٖضِؤ ًثس مدجنٍ ثٔضنٕجءثس  خعُضط ٬ج

ٌٴًٌز ثټٵٌن.  ثَضشٙجَضس خمفج٥ٰز ثٖضفًٍض 

ٌثن همٌس ىنؽٌ ثټٌٙجنز  ًثس ٠ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ق مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َثء من منٕآس مدنى ثَضشٙجَضس ٍض ؼدپ ٨ؽجمز ثٖض١پ ٨٘ض موًنز ثٖضفًٍض ج شّددض ٍض شرضً ٨وه ٸم، ٌأؼ

ٍث٠نني ٌثء ثِصيوثٰيج خ٭جًر مّجء أمْ.، من منجٍٻ ثٖض ٍث٠نني خٵًٌز ثټٵٌن ؼ  ٌٸيث شرضً منجٍٻ ثٖض

 

 غاصتني ع٢ً َٝٓا٤ احل١ُٝ باحلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/ديصمرب/70]

ٍٿ مٌنجء ثټفٌمز ٍض موًًٌز ثټصفٌصج خمفج٥ٰ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ز ثټفوًور.ثِصيوٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض مٌنجء  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ثټفٌمز لٽٱض أرضثً مجهًز.

  

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ثٖضوًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 ثالث غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/70]

ًثٍؿ ًثس ٨٘ض موًًٌصٍ ثټ٥جىٌ ٌ ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٰمج ثِصيوٯ ، ٔن ٠رين ثټ٩و

ٌمو٩ٍٰ موًًٌز ٬مٌ خمفج٥ٰز ش٩َ.  ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ، ٌأٌٜ

ٌهًز. ًثٍؿ ثټفو  ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز آٻ ٨يل خموًًٌز 

ٍهي مٹعٲ ثِصيوٯ من١ٵز ثټ ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٌهًز.  ثټفو

  

 مخػ غاصات ع٢ً َاصب ٚعغري ٚجٝظإ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70] 

ٌثؿ  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موًًٌز رص ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 خمفج٥ٰز مأًح.

 ٌ ٍر ٍض ٨ّري  ًشني ٨٘ض مؽج ٌثن ٔن ٬ج َثنٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ ًشني ٨٘ض  ، ٬ج

ٌثهي ؼجًر خـ  ٌجس ثْضخجش ي ٴًٌز ٴٍَ ٌ  ٘جًٌلجً. 16ٌٰمج ٴٙٱض مٌـٌ
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ـدوان1027العـيوميات 
 أصبع غاصات ع٢ً َطاص احلزٜز٠

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/ديصمرب/77]

ًثس ٨٘ض م١جً ثټفوًور. ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني م١جً  ٌأٌٜ ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټفوًور لٽٱض أرضثً ٸدرير خجٖض١جً.

ّجس ثٖضونٌز خموًًٌز ثټفجيل  ٍثه ثټ٭يثبٌز ًصد٪ ثـوَ ثٖضِؤ ٍه٧ ټٽم ًشني ٨٘ض مّص ٌثن ٬ج ن ٠ريثن ثټ٩و ٌٔ

ٹن ثْض٠دجء ٌإ٘جخز ثٖضٌىض خفجټز من ث 55مج أهَ إٗض شرضً مّصٕٱى   ټيٽ٪.مجًٍ ٌِ

 

 عت غاصات ع٢ً َٓاطل َتفضق١ مبأصب ٚؽب٠ٛ

 شتأ:  -[ مأرب 7102/ديصمرب/77]

ٍر. د ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰصٍ مأًح ٌٔ ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٍهي ثِصيوٯ خعُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ خمأًح.موًًٌ  ز رص

ًشني ٨٘ض من١ٵز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔنض ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠جبٌر خوٌن ٠ٌجً شجخ٩ز ټٽ٩و

ٍر.  ٨ٵدز ثټٵنو٧ خموًًٌز خٌفجن خٕد

  

 غاص٠ ع٢ً َٓاطل َتفضق١ بقعز٠ 05

 شتأ:  -[ صعدة 7102/ديصمرب/77]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ صيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ ٬جًر ثِ 16ٔن ٠ريثن ثټ٩و

٬ٌمٌ خمفج٥ٰز ٩٘ور. ٌثء   ثټٙٱ

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ِض ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٌثء ٍض ٤پ شفٽٌٶ ٨٘ض أ٬ٽذ موًًٌجس  ٬ٌجًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ٨مجً خموًًٌز ثټٙٱ ثټ٭ًٍ خموًًٌز ٬مٌ 

 .ثٖضفج٥ٰز

ٍهي مٹعٲ ٠جٻ  ٌأٔجً ثٖضٙوً ٌمو٩ٍٰ ٩ِ إٗض أن من١ٵز ثټ٭ًٍ خ٭مٌ ش٩ٌٜض أًٝجً ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ 

ٍث٠نني.  ممصٽٹجس ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ثټ١ًٌٶ ثټ٩جٿ خمن١ٵز آٻ ثټٌٕن خموًًٌز مندً مج أهَ إٗض إ٘جخز ، ٌٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩و

ٍث٠نني خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز.  أـو ثٖض

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴٍٻ خموًًٌز ِفجً ثِصيوٰض ٔجـنز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و من١ٵز ثٍْض

ٍث٠نني ٍض ثٖضن١ٵز. و ثٖض  مٌجو شجخ٩ز ْـض

ٌشرضً  ٍث٠نني ٍض موًنز ٜفٌجن خموًًٌز مؽَ مج أهَ إٗض شومري منَٻ  ًثس ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ن لمْ ٬ج ٌٔ

٬ٌجًر ٨٘ض موًنز ٩٘ور ثٖضٹص٥ز خجټّٹجن مّصيوٰجً ثٖض٩يو ثټ٩جيل ټ.٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر  ٽم٩ٽمني.. 
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 عؾض غاصات ع٢ً ذضض َٚٝزٟ

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/77]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس موًًٌصٍ  ٌثن ثِصيوٯ خ٩رش ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  ـٌٛ 

  

 افظاتتغع غاصات ع٢ً عزر َٔ احمل

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/77]

ًثس ٨٘ض موًًٌز لذ  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 ٌثټ٩ٕٲ خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ.

ٌثن ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٯ ِٱٌجن خمفج٥ٰز ٨م ٌخٍ ظُضط ٬ج ن ثټ١ريثن ثټف ًثس ٨٘ض ، ٌٔ ٸمج ٔن ظُضط ٬ج

٨ٍز ٍض ٨ ٌخ  ّري.موًنز ثټ

 

 أطفاٍ ايُٝٔ.. َأعا٠ إْغا١ْٝ نرب٣ بعز أيف ّٜٛ َٔ ايعزٚإ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/77]

ٍر ٨٘ض أ٠ٱجٻ ثټٌمن و ٴّ ٍٿ ٸجنض ثْٔض ٌثټ٩رشًن من مجًُ .أټٲ ً ٍثټض 5412. خوأس ٍض ثټّجهُ  ٌمج ٿ 

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و ٌثؼً لُضټيج ثْض٠ٱجٻ ٔدق ثٖضٍس خج.ـصى ثټٽف٥ز ؼ ٌثټؽ٧ٍ .  ٍثًًن  ټٙ

 ٌثٖضٌٛ.

ٌثْضؼّجه ثټيًَٽز ٌثټؽعغ ثٖضصٱفمز  ُضء ثٖضصنجظٌر  ٍٿ من ثْٔض ٌر .أټٲ ً ًٍ ټن شمفى من ثټيثٸ . مٕجىو ٌ٘

ٌثن خفٶ  ٌثبم ثټ٩و ٌټٌز ثټصٍ ٬ٝض ثټ١ٌٯ ٨ن ؼ ٌثٖضن٥مجس ثټو مز ٨جً ٍض ؼدني ثٔضنّجنٌز  صدٵى ٌ٘ ٌِ

ٌټٌجً. ٽفز ثٖضفٌمز ه  أ٠ٱجٻ ثټٌمن خجِصموثٿ ثِْض

 ّ ٌظ ٍثًر ثټٙفز ثِصٕيجه أټٱني ٌٰٵو  ٌش٩ّز أ٠ٱجٻ آلًٌن ٍض  29ٵض ٌ ٠ٱُضً ٠ٌٱٽز ٌإ٘جخز ظُضظز آَضٯ 

ٌأمجٸن ټ٩ديم  ٌموثًِيم  ٍټيم  ٌثن ثټ٭جٔم خجِصيوثٯ منج ًشٹديج ٠ريثن ثټ٩و ٌٕز ث مؽجًٍ ـٌ

٬ٌريىج من ثٖضنٕآس ثٖضونٌز ثٖض ٍثٳ  ٌثِْض ًٍٝىم ثٖضنجِدجس ثَضؼصمج٨ٌز خٌٰٵز ىًٌيم ٌٍض ثٖضّجؼو  فمٌز ـٌ

 .خمٍؼذ ثټٵجنٍن ثټوٌيل ثٔضنّجنٍ

ٌثبم ثټصٍ شٌٴى إٗض مّصٍَ  ٌثًشٹذ ثټؽ ٍهًز ـٵٍٳ أ٠ٱجٻ ثټٌمن  ٌثن خٵٌجهر ثټ٩ّ ثنصيٺ شفجټٲ ثټ٩و

ٌثبم ثټفٌح ٍهثء ، ؼ ًثؼً ٨٘ض ثټٵجبمز ثټّ ٍشريًٖ إٗض إه ٍنٌٍ ٬ مج هٰ٪ ثْضمني ثټ٩جٿ ټٓضمم ثٖضصفور أن١

ٌىټٺ خ٩و إٜجٰصً إٗض ثټٵجبمز ټٱرتر ٌؼٌَر ثټ٩جٿ ثٖضجيض ظم ، ټٽوٌٻ ثٖضنصيٹز ټفٵٍٳ ثْض٠ٱجٻ ىيث ثټ٩جٿ

ٍٴٲ ثټصمًٍپ. ٍهًز ټٓضمم ثٖضصفور خ ٌثټصيوًوثس ثټ٩ّ  ثِصد٩و ٌٰمج خ٩و خّدذ ثټٝ٭ٍٟ 

ٌموثًِيم ٍټيم  جس أ٠ٱجٻ ثټٌمن شصف١م م٪ شف١م منج ٌآمجٻ ٠ٌمـٍ ٍٿ  ٌم٪ ثنصٕجً .مني أټٲ ً  .

ٌخةز ثټصٍ شيوه ـٌجشيم ٌثْض ٌثٛ  ٍثؼيز أٸرب أٍمز ټٓضمن ثټ٭يثبٍ ٍض . لٍٙ٘.ثْضم جً م٪ ٨وٿ ثټٵوًر ٨٘ض م

ٌثٛ خمّصًٍجس ټم ًّدٶ ټيج معٌپ ٌشٱ ي ثْضم جٌِز ، ثټ٩جټم  ٌثټفٌمجن من ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثټمومجس ثِْض

ٌثټص٩ٽٌم ٌثټص٭يًز  ٌثټٙفز  ٌثټرصٯ ثټٙفٍ   .ټٽمٌجو 

ٍٿ ٍنٌّٲ " ثټٌ ٍأ ثْضمجٸن ٍض ثټ٩جټم ټٓض٠، شٵٍٻ ثټٌ ٌثـو من أِ ًٌؤٸو مٹصذ ثْضمم ، ٱجٻ "ثټٌمن ىٍ 

ٌشٕج " ثـصٌجػ  مٽٌٍن ٠ٱپ ٍض ثټٌمن إٗض مّج٨وثس إنّجنٌز نصٌؽز  11.3ثٖضصفور ټٽٕةٍن ثٔضنّجنٌز " أ

ج٧ ٍض ثټدُضه مني ٔيٌ مجًُ   .ٿ5412ثْضٌٜ
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ٌثىج خ٩و أن ـجرصىج ثٖضٍس ٌٴ ٍټيج  ٌم٭جهًر منج ٌثن مةجس ثِضَضٯ من ثټ٩جبُضس إٗض ثټنٌَؿ  ، ث١ٌٜ ثټ٩و

ٌثٖضنٕةجس ثټ١دٌز ، ټفٌجر ْض٠ٱجټيجخفعجً ٨ن ث ټٹن م٩جنجشيج شٱجٴمض خئٴجمصيج ٍض ثْضمجٸن ثټ٩جمز ٸجٖضوثًُ 

ٌثټصٍ ش٩ٌٜض أًٝجً ټُضِصيوثٯ  ٍمجس ثټ٩ٌٖ  ٌٍٰ ٌٰيج أخ٢ّ مٵ ٌثټًٌجٌٜز أٌ ٍض مدجٍن ٬ري مٹصمٽز َض شص

ٌثن.  ثٖضدجرش من ٠ريثن ثټ٩و

ٍء ثټص ٌٰٶ ثټصٵجًًٌ ٌٰمج ًفصجػ ثټد٩ٞ إٗض ثټو٨م آَضٯ ثټنجٍـني خمن ٌٰيم ثْض٠ٱجٻ ٩ًجنٍن من ِ ٭يًز 

ٌثَضؼصمج٨ٍ ٌثٛ خمج ٍض ، ثټنٱيس  ٌثټ٥ٌٌٯ ٬ري ثټٙفٌز ٍض منج٠ٶ ثټنٌَؿ إٗض شٱ ي ثْضم ًٌؤهي ثَضٸص٥ج٣ 

ٌثٛ ثټؽٽوًز.  ىټٺ ثْضم

ق ثټصٵجًًٌ أن  ًٌٵّوً ٨وه ثْض٠ٱجٻ ، مٽٌٍن ٔمٚ نجٍؿ ىم من ثْض٠ٱجٻ 5.9خجٖضجبز من ثټـ  22ٌشٍٜ

ٍث خجٖضوثًُ خنفٍ  ثټنجٍـني  أټٲ ٠ٱپ. 213ممن ټم ًٽصفٵ

ٌثٖض٩ٌ ي ټٓضرس ٪ ثَضٴصٙجهي  ٌشوىًٍ ثټٍٜ ًشٱ٩ض نّدز ثټٱٵٌ  ٌثخز ، ث خجٖضجبز  84ٌأظٵٽض ثټوًٍن ٸجىپ ٴ

٨ٌمُضبً نٵپ ثټدنٺ ثٖضٌٸَي  ٌثن  ٌثً ثټ٩و ٌشدجس ٨ٵذ ٴ ٍٴٲ رصٯ ثٖض ٌثؼ٩ض مٙجهً هلٽيج خ٩و ش ٌش منيج 

ٍنيج ٌؼ٩ٽيم أٸعٌ ٨ٌٜز ثټٌمنٍ إٗض ٨ون؛ مج أظٌ خٕٹپ ٸد ٌثٖضٌجو ثټصٍ ًرشخ فز ثْض٠ٱجٻ  ري ٨٘ض ش٭يًز ٌ٘

ٌخةز. ٌثْض ٌثٛ  ٬ٌريىمج من ثْضم ٍټريث  ٌثټٹ ٍء ثټص٭يًز  جخز خّ  ټٕ٘ض

ٌټٌز أن  ٌمٍن من ثټ٨ٌجًز ثټٙفٌز 5.3شٱٌو ثټصٵجًًٌ ثټو ًٌمٍس ٠ٱپ ، مٽٌٍن ٠ٱپ ٠ٌٱٽز ٍض ثټٌمن مفٌ

ٍٴجًز منيج ٸجٔض  14ٸپ  ٌثٛ ًمٹن ثټ ٍء ثټص٭يًزهٴجبٶ خأم ٌثٛ ثټصنٱٌّز ٌِ ٌثْضم ٌٍض ىيث ثټٙوه ، ِيجٻ 

ٌثټّٹجن إٗض أن  ٍثًر ثټٙفز ثټ٩جمز  دجح. 25شٕري ٌ ٍث ثټ٩جٿ ثٖضجيض ټييو ثِْض ٍٰ  أټٲ ٠ٱپ ش

ٍنٍ ٠ٱپ ًمنٍ ٩ًجنٍن  ٍء ثټص٭يًز ٰمٽٌ ٍءثً من ـٌغ ِ ِ ٪ ٌثن شّدذ ٍض ًٍجهر ثټٍٜ ٍٿ من ثټ٩و أټٲ ً

ٍٿ من ىيث ثٖضٌٛ مج ٩ًنٍ أن ؼٌُضً  ٍثؼيز ثټٌ ٌثَضٰصٵجً إٗض ثټنمٍ ثټٹجٍض ٖض  من ثْض٠ٱجٻ ميوه خجټصٵَٿ 

ٍثؼً ، ثٖضّصٵدپ ٍء ثټص٭يًز ثټفجه ثټٍلٌم  044ٌٰمج ً جخصيم خّ َثًو ٔ٘ض أټٲ ٠ٱپ ل١ٌ ثٖضٍس خٕٹپ مص

ٍنٌّٲ.  خفّذ من٥مز ثټٌ

ٍء ثټص٭يًز ثټفجه  69إٗض  2أ٠ٱجٻ خ٩مٌ  2من  5ٌشفيً ثٖضن٥مجس من أن  ٌثً ٩ٌِجنٍن من ِ خفٽٍٻ ٔي

 ٿ.٨5418جٿ 

ٍټريث ىٍ ْض٠ٱجٻ هٌن  56ٸمج شٕري ثټصٵجًًٌ ثْضممٌز إٗض أن  خجٖضجبز من ثټفجَضس ثٖضٕصدً إ٘جخصيج خجټٹ

 ٨جمجً.  18خجٖضجبز منيج ْض٠ٱجٻ هٌن  26ثټمجمّز من ثټ٩مٌ ٌ

ٌثن ټـ  ٌثٰٶ ثټٙفٌز ٌلومجشيج ـٌٿ ثْض  22ٌشؤٸو ثټصٵجًًٌ ثټٌِمٌز أن ش١٩ٌپ ثټ٩و ٠ٱجٻ خجٖضجبز من ثٖض

ٌشٌنٌز ٜو  ٌثؼ٪ نّدز ثټص٭١ٌز خجټصفٙني  11من ألي ؼ٨ٌجس ثټصفٙني ثټٌ ٌشّدذ ٍض ش ً ٴجشُضً  مٌٜج

ٌثٛ منيج ثټوٰصريًج.  ٤ٌيًٍ ثټ٩وًو من ثْضم

ٍهي ثْضمًٌٹٍ آَضٯ ثْض٠ٱجٻ من ـٵيم ٍض ثټص٩ٽٌم خصومري أټٱني ٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌٿ ثټ٩و موًِز  651ـٌ

ًثِز إٗض ه٨م ټُضټصفجٳ  5.3ٌټٌز ـجؼز ٌٰمج شؤٸو ثٖضن٥مجس ثټو، ٌمنٕأر ش٩ٽٌمٌز مٽٌٍن ٠ٱپ ٍض ِن ثټو

 مٽٌٍن ٠ٱپ ٩ًٌٍٕن ٍض ثٖضنج٠ٶ ثٖضصرضًر خّٕور. 1.1منيم، خجټص٩ٽٌم

ٍث٧  ٌأخٕ٪ أن ٍٿ ش٩ٌٛ أ٠ٱجٻ ثټٌمن ټٹپ ثٖضمج٠ٌ ثٖضيوهر ټدٵجبيم ٨٘ض ٴٌو ثټفٌجر  ٨ٌ٘ض موَ أټٲ ً

ٍثـٍ ـ وثط ثټٙجهمز ثټصٍ شٌٸض خٙمجشيج ٨٘ض ٸجٰز ن ٌه ثْـض ٍٸٌجشيم ًٌه ٌثن٩ٹّض ٨٘ض ِٽ ٌجشيم 

 .أ٩ٰجټيم

ٍث َضنصيجٸجس ثټفٌح خٕٹپ مدجرش من لُضٻ ٴٙٲ  ًثِجس ثټ٩ٽمٌز إٗض أن ثْض٠ٱجٻ ثټيًن ش٩ٌٜ ٌشٕري ثټو

٬ٌريىج ٍټيم أٌ ٴصپ ىًٌيم  ٌٰٵوثن ثټٕيٌز، ٬جټدجً ًٹعٌ ټوًيم مٌپ ٔوًو ټٽ٩نٲ، منج َثػ  ، ٌش٭ري ٨جٿ ٍض ثٖض
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ٌثً صٵ ٌثټمٍٯٌ ، ٌثټ٩ًٍٕ خ٩وٿ ثَِض ٌثټفَن  ٌثټٹآخز  ٌثټٵٽٶ  ًثهي  ٌثټصدٍٻ ثټُضإ ٍٿ  ٌثخجس ثټن ٨ٌوٿ ، ث١ٜ

ٌثټرتهه ٌثٖضوًِز.، ثٖضدجهًر  ٌثټصيٸٌ لج٘ز شٽٺ ثْضمًٍ ثٖضص٩ٽٵز خجټص٩ٽٌم  ٩ٲ ثټيثٸٌر   ٌشٕصض ثټيىن ٌٜ

ٌثټ٩ٌٖ خُّضٿ ٌثٖضّجنور ثټنٱٌّز ټصم١ٍ شٽٺ ثٖضٕٹُضس  ًثِجس ـجؼز ثْض٠ٱجٻ ټٽو٨م  ٌٍض ىيث ، ٌشؤٸو ثټو

ٌثؼصمج٨ٌجً ټـ  ٍنٌٌّٲ أنيج ٴومض ه٨مجً نٱٌّجً  ٠ٱُضً ٍض ثٖضنج٠ٶ  350أټٱجً ٌ  592ثټٙوه خٌنض من٥مز ثټٌ

ٍټٌٍ   ٿ.5411ثٖضصرضًر ٍض ثټٱرتر من ًنجًٌ ـ ً

ٱيج ٌٰٵوثن أىپ .٩ًٌٖ أ٠ٱجٻ ثټٌمن مأِجر ش٩ؽَ ثټٹٽمجس ٨ن ٌ٘ ٌنٌَؿ  ٌشومري  . مأِجر ٴصپ 

فدز ٍټصيم إٗض ٜفجًج ٍض ٨مٌ مدٹ.ٌ٘ ٌأ٠ٱأس نًٍ ثټفٌجر .ٌ. ـ ٍټصيم  ٍثس ٠ٱ ٍٿ رسٴض أؼمپ ِن . أټٲ ً

ٍنيم ٍىيم.ٍض ٨ٌ ز خُؤ ٨٘ض ٌؼ ٍټز... ًِمض ټـٍ ٍث شؽجٌٍىج خّي ًثً نٱٌّز ټن ًّص٩ٌ١ ٌشٌٸض أظج  . 

ٌىپ آن  ٌأ٠ٱجٻ ثټٌمن ًّص٭ٌعٍن ًٌّصرصلٍن ثټٝمري ثٔضنّجنٍ خأي ىنذ ًفوط ټنج ٸپ ىيث؟  ٍٿ  أټٲ ً

ٍٴٲ ىيو ثٖضآيس؟ ٌثن ټٹٍ شص  .ثْض

 

 ًَٝاص رٚالص خغا٥ض ايتحاص٠ اخلاصج١ٝ خالٍ أيف ّٜٛ َٔ ايعزٚإ 20أنجض َٔ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/77]

ٌثټفٙجً شٵوً  1444شٹدو ٴ١ج٧ ثټصؽجًر ثټمجًؼٌز ٍض ثټٌمن لّجبٌ ٰجهـز لُضٻ  ٌثن  ٍٿ من ثټ٩و ً

. 004مٽٌٍن ٌ 211مٽٌجً ٌ 31خنفٍ  ًٌَض  أټٲ ه

ق شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن ٴ١ج٧  ٌٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٌأٌٜ ٍثًر ثټٙنج٨ز شٽٵصً  ثټصؽجًر ثټمجًؼٌز خٍ

ًثس ٬ري ثټنٱ١ٌز ٌإ٨جهر شٙوًٌ  ٌثټٙجه ٌثټ٭جٍ  شٽٺ ثټمّجبٌ ش٨ٍٍض ٨٘ض ثټ٩جبوثس ثټمج٘ز خجټنٱ٢ 

ٍٿ ثټؽمٌٸٌز ٌثټٌِ ًثس ثټمومٌز  ٌثټٙجه ٍثًهثس ، ثټّٽ٪ ثْضؼندٌز  ًخجؿ ثټمج٘ز خجټ إٜجٰز إٗض لّجبٌ ٍض ثْض

ًثس ثټمومٌز.ٌثټٙج ٌثټٙجه ًخجؿ إ٨جهر ثټصٙوًٌ  ٌٸيث أ ًثس ٬ري ثټنٱ١ٌز   ه

ٌثټ٭جٍ خٽ٭ض  ًٌَض 844مٽٌٍن ٌ 109مٽٌجً ٌ 51ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن لّجبٌ ٨جبوثس ثټنٱ٢  ٌٰمج ، أټٲ ه

ًثس ٬ري ثټنٱ١ٌز نفٍ مٽٌجً ٌ ًٌَض 120خٽ٭ض لّجبٌ ٨جبوثس ثټٙجه ٌخٽ٭ض لّجبٌ ٨جبوثس ، مٽٌٍن ه

ًٌَض 204مٽٌٍن ٌ 261٪ ثْضؼندٌز إ٨جهر شٙوًٌ ثټّٽ  .أټٲ ه

ًثس ٌ ًثس ثټمومٌز خٽ٭ض ظُضظز مٽٌج ٌٰٵج ټٽصٵًٌٌ ٰئن لّجبٌ ٨جبوثس ثټٙجه أټٲ  544مٽٌٍن ٌ 508ٌ

ٌثټرضثبذ ثټؽمٌٸٌز نفٍ مٽٌجً ٌ ٍٿ  ًٌَض ٌلّجبٌ ٨جبوثس ثټٌِ . 112ه ًٌَض  مٽٌٍن ه

ٍثًهثس ٴوًس خمدٽٮ مٽٌجً ٌ ًخجؿ ثټ ًٌَض 938ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن لّجبٌ أ ًخجؿ ، مٽٌٍن ه ٌٰمج شٵوً لّجبٌ أ

ًثس ٬ري ثټنٱ١ٌز خنفٍ  ًخجؿ إ٨جهر ثټصٙوًٌ  044مٽٌٍن ٌ 92ثټٙجه ًٌَض ٌلّجبٌ أ مٽٌٍن  22أټٲ ه

ًٌَض 544ٌ ًثس ثټمومٌز خنفٍ ، أټٲ ه ًخجؿ ثټٙجه . 804مٽٌٍن ٌ 350إٜجٰز إٗض أن لّجبٌ أ ًٌَض  أټٲ ه

ٌثن شّدذ ٍض ش٩ٌٛ ٨وه ٸدري  ً ټ٩وٿ ٌخني ثټصٵًٌٌ أن ثټ٩و ٌث من ثٖضّصًٍهًن ْضرضثً ٌلّجبٌ ٸدرير ن٥

ٍٴٲ ٔدً شجٿ ټنٕجٟ ثټصٙوًٌ لج٘ز  ٌش شمٹنيم من ٔفن ٌإهلجٻ ثټدٝجب٪ ثٖضص٩جٴو ٨٘ض إِصريثهىج 

ًثس ثټّٽ٩ٌز ثټنٱ١ٌز ٌإ٨جهر شٙوًٌ ثټّٽ٪ ثْضؼندٌز ٍٴٲ نٕجٟ ثټٹعري من ثټرشٸجس ، ټٽٙجه إٜجٰز إٗض ش

ٌثټٙنج ٌثټّمٹٌز  ًث٨ٌز  ّجس ثټَ ًثس.ٌثٖضِؤ ٌشؽيٌَ ثټٙجه  ٨ٌز ٌرشٸجس ثټمومجس ثټصًٍّٵٌز 

صريثه ٍض  ٍٴٲ ٔدً شجٿ ټنٕجٟ ثَِض ٌش ـٌغ ث١ٌٜس شٽٺ ثټرشٸجس إٗض شرسًق أ٨وثه ٸدرير من ثټ٩مجٻ 

ٌثًهثس  ٌشرسًق ثټ٩مجټز ثټمج٘ز خيج مج أهَ إٗض ثنمٱجٛ ٍض  صريثه ْضرضثً  ٌش٩ٌٛ رشٸجس ثَِض ثټٌمن 

ج ٬ٌري ثِْض جٌِز  ٍٴٲ إنصجػ ٨وه ٸدري من ثٖضٙجن٪ ثټ٭يثبٌز ثٖضفٽٌز خّدذ ثټّٽ٪ ثټ٭يثبٌز ثِْض ٌش ٌِز 

ٌمّصٽَمجس ثٔضنصجػ. ٍثه ثټمجٿ  ٌثًهثس ثٖض  ثنمٱجٛ 
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جٌِز شيوًوثً ټٽ٩ٕذ ثټٌمنٍ ثٖض٩صمو ٨٘ض إِصريثه  ٍثًهثس ثټّٽ٩ٌز ثِْض ٌثً ثنمٱجٛ ثټ ٌث٨صرب ثټصٵًٌٌ إِصم

صيُضٸ 82مج نّدصً  ٌثَِض صٌجؼجس ثټ٭يثبٌز   .ٌز من ثټمجًػٍض ثٖضجبز من ثَـض

ٵجٯ ثټفٌح ثټ٥جٖضز  ٌأٸو أن ىټٺ ًنيً خفوٌط ٸجًظز إنّجنٌز شٙپ إٗض ـو ثٖضؽج٨ز إىث ټم ًصولپ ثټ٩جټم ًٔض

ٍٰري ثـصٌجؼجس ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثٖضجټٌز ثټُضٍمز ټص ٌثٖضّج٨وثس ثٔضنّجنٌز ثټ٩ٌنٌز  ٍنجس  ٍٰري ثٖض٩ ٌش ٨٘ض ثټٌمن 

ٌثټيي ش ٌثء ثٖضّصًٍه من ثټمجًػ  ٌثټو ًثس ٌمن ثټ٭يثء  ً خنفٍ لمّز مٽٌج مٽٌٍن  125ٵوً ٴٌمصً ِنًٍج

. ًٌَض  ه

ٍثًه ثٖضجټٌز خجټ٩مُضس ثْضؼندٌز  ٍٴٲ ثٖض ٌأًؼ٪ ثټصٵًٌٌ ٨وٿ ٴوًر ثټٌمن ٨٘ض شمًٍپ ثټّٽ٪ ثټ٭يثبٌز إٗض ش

ًثس  ًخ٩ز مٽٌج ٌثًهثس ثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز ثټصٍ شٙپ إٗض أ ٌهٰ٪ ٴٌمز  ٌثټ٭جٍ  ًثس ثټنٱ٢  ٍٴٲ ٘جه ٌثء ش ؼ

َض  360ٌ ٍثيل مٽٌٍن ه ٍٴٲ مٙجٍض ٨ون ٨ن ثٔضنصجػ ثټيي ًٕٹپ إنصجؼيج ـ خجٖضجبز من  94ً ٌلج٘ز خ٩و ش

صيُضٷ ثټوثليل.  ثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز ټ٭ٌٛ ثِٔض

ٍثيل  ٌثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز شٕٹپ ـ ٍثًهثس ثټ٭يثبٌز  ّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ثټ خجٖضجبز من إؼمجيل ٴٌمز  64ـٌ

ٌنّدز  ٍثًهثس ثټّٽ٩ٌز ثټٌمنٌز من ثټمجًػ ِنًٍجً  ٌثٖضنصؽجس  04ثټ صريثه ثټّٽ٪  خجٖضجبز ثٖضصدٵٌز شيىذ َِض

ًثس ٌ ٌخئٜجٰصيج إٗض شٹجټٌٲ ٰجشًٍر ثټ٭يثء  984ثْضلٌَ خٵٌمز إؼمجټٌز لمّز مٽٌج ًٌَض  مٽٌٍن ه

ً إٗض  ٍثًهثس ثټّٽ٩ٌز ثټٌمنٌز ِنًٍج ًٌَض مج  691مٽٌجً ٌ 10ٌثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز شٙپ ٰجشًٍر ثټ مٽٌٍن ه

ٍٰجء  ٌثنمٱجٛ ًؽ٩پ ثټٌمن ٨جؼَر ٨ن ثټ ًثس ثټنٱ١ٌز  ٌثؼ٪ ثټٙجه خيج ٸجمٽز ٍض ثټ٥ٌٌٯ ثټ٩جهًز خّدذ ش

٩جً ثټ٩جٖضٌز ټٽنٱ٢.  ثِْض

ٍثًهثس لج٘ز  ٌثء ثټًَجهثس ٍض ثټ َثن ثټصؽجًي ثټٌمنٍ خفّذ ثټصٵًٌٌ من ٨ؽَ ٸدري ِنًٍجً ؼ ٩ًٌجنٍ ثٖضٌ

ٌثټيي أهَ إٗض ثنمٱ ٌثؼ٪ ثٔضنصجػ ثٖضفيل من ثټنٱ٢  ٌش ٌثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز  ًثس من ثټنٱ٢ ثْض٬يًز  جٛ ثټٙجه

ٌثخز " ٌثټيي ًّصنٱي ٴ صيُضٷ ثٖضفيل من ثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز  ٌٸيث ًٍجهر ثَِض خجٖضجبز" من  24إٗض  04ثټمجٿ 

ٌټز من ثٔضنصجػ ثټنٱ١ٍ ثټّنٍي.  ـٙز ثټو

َثن ثټصؽجًي ثټٌمنٍ لُضٻ  ٢ ثټ٩ؽَ ثټّنٍي ٍض ثٖضٌ ٍٻ مصٍِ ق ثټصٵًٌٌ أن ىټٺ شّدذ ٍض ٌ٘ ٌأٌٜ

ٍثٿ ثٖض ًثس ثټنٱ٢ ثټممّز ثْض٨ ٍٴٲ ثټصجٿ ټٙجه ٌأن ىيث ثټص ًٌَض "  ًثس ه جٌٜز مج خني " ظُضظز إٗض ِصز مٽٌج

٢ ثټّنٍي مج خني "  ٌثټصٍ شٵوً ٍض ثٖضصٍِ ٌٸيث ثټّٽ٪ ٬ري ثټنٱ١ٌز  ٌثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز   8.3ٌثټ٭جٍ 

ًٌَض ٌ ًثس ه ". 9.6مٽٌج ًٌَض ًثس ه  مٽٌج

ٌثټصؽجًر ټٵ١ج٧ ثټصؽجًر ثټمج ٍثًر ثټٙنج٨ز  ٌٸٌپ ٌ ق  ٍه أن ثَضٴصٙجه ٌأٌٜ ًؼٌز مفمو ًفٌى مفم

ٍٿ ٍض ٰٵوثن لًَنز  ٌثټيي شّدذ ٨٘ض موَ أټٲ ً ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثټ٩و ثټٌمنٍ ش٩ٌٛ ټمّجبٌ ٰجهـز ؼ

ٍٴٲ  ٌٸيث ش ٌثټ٭جٍ  ًثس ثټنٱ٢  ٍٴٲ ٘جه ٌثهثس من ثټ٩مُضس ثْضؼندٌز خّدذ ش ٌټز ٸعري من ثًٔض ثټو

ٌثټصٍ ثټصفًٍُضس ثٖضجټٌز خجټ٩مُضس ثْضؼندٌز من ثټمجًػ خجٔض  ٍٴٲ ٨مٽٌجس ثټدنٺ ثټوٌيل ٍض ثټٌمن  ٜجٰز إٗض ش

. ًٌَض  شٵوً ِنًٍجً خمٽٌجً ه

ٌثء إ٬ُضٳ مٹجشديج ٍض  ٌټٌز ؼ ٍٴٲ ثٖضٕجًً٪ ثټصنمًٍز ټٽمن٥مجس ثټو ٌثن شّدذ أًٝجً ٍض ش ٌأٔجً إٗض أن ثټ٩و

٨ٌٌٴٽز ـٌٸز ثټصؽجًر ثټوثل صٌج٠جس ثټنٵوًز ټوَ ثټدنٺ ثٖضٌٸَي ثټٌمنٍ  ٌثِصنٱجه ثَـض ٽٌز ثټٌمن 

ٌثن ټف٥ٌ  ٌثء ٌٰٛ ثټ٩و ز ٍض ثټٌمن خًٍٙر ٔدً شجمز ؼ ٍٴٲ ثٖضُـض ٌش ٌثټمجًؼٌز ٌإ٘جخصيج خجټٕٽپ ثټصجٿ 

ٌخفٌي ٨٘ض ثټٌمن.  ؼٍي 

ٍثًهثس  ٌثن أهس إٗض شأظٌ ـٌٸز إنٌّجح ثټ ٍخجس نصٌؽز ثټ٩و ٌثؼً ٩٘ ٍه أن ثټٌمن  ٍٸٌپ مفم ٌأٸو ثټ

ٍ 5411-5412ثټّٽ٩ٌز لُضٻ ثټٱرتر "  ٷ ثْضؼندٌز ٍض ٨وه من هٌٻ ثټ٩جټم من ٿ" نصٌؽز ثمصنج٧ ثټدن

ٌثټصفٌٙپ ٌٸيث ثمصنج٧ ثټدنٍٷ ثٖضفٽٌز من ٰصق ل١جخجس ثَض٨صمجه  مج ، ثټص٩جمپ م٪ ثټدنٍٷ ثٖضفٽٌز ثټٌمنٌز 
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ًشٱج٧  ٌثټيي ِجىم ٍض ث ٌثټمجًؼٌز  ٌثً ثٖضّصًٍهًن ټٽص٩جمپ م٪ رشٸجس ثټرصثٰز ثٖضفٽٌز  أهَ إٗض ث١ٜ

صريثه  .شٹجټٌٲ ثَِض

ٌأـؽجميج من ٌخني أن ثټفٙجً ث ٌټٌز  ٌز ثټو ٍخجس ٸدرير أمجٿ ثټرشٸجس ثٖضُـض ٌثټدفٌي أٌؼو ٩٘ ټؽٍي 

ٍثنت  ٨ٌوٿ شٱًٌٮ ثټٕفنجس ٍض ثٖض ٌثمجس ثَضنص٥جً  ٌثء ثټمّجبٌ ثٖضص٩ٽٵز خوٰ٪ ٬ ٍثنت ثټٌمنٌز ؼ ثټولٍٻ ټٽم

ًشٱج٧ شٹجټٌٲ ثټنٵپ ٌث ٨ٍوىج ثٖضفوه  ًشٱج٧ أ٩ِجً ثټصأمني ٨٘ض ثټدٝج، ثټٌمنٌز ٍض م  ب٪ إٗض ثټٌمن.إٜجٰز إٗض إ

 

 َالٜني صٜاٍ خغا٥ض ايتعًِٝ ايفين بأَا١ْ ايعاف١ُ خالٍ أيف ّٜٛ 316ثالث١ ًَٝاصات ٚ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/77]

ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ْضرضثً ٸدرير لُضٻ  ٍٿ من  1444ش٩ٌٛ ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ً

ًثس ٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ شٵوً خعُضظز مٽٌج ٌثن ثټ٩ّ ني ًًجٻ. 041ثټ٩و  مًُض

ٍٿ  ٌثن ثِصيوٯ لُضٻ أټٲ ً ق موًٌ مٹصذ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ًفٌٍ ثٖضأليي أن ثټ٩و ٌأٌٜ

ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز مج أهَ إٗض ش١٩ٌپ ثټ٩مٽٌز  ثټدنى ثټصفصٌز ٖضنٕآس ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ 

ٌٸٽٌز ټٽمؽصم٪ ىٍ ثټٹٽٌز خجٖضجبز منيج.. َضٰصج إٗض شرضً ظمجنٌ 12ثټص٩ٽٌمٌز ٍض أٸعٌ من  ز م٩جىو ٰنٌز 

ٍٰجن. ٍټٌصٹنٺ " ٍض ـٍ ٘ ٌثټص١دٌٵٌز " ثټد  ثټصٵنٌز 

ٌثټمّجبٌ ثٖضجهًز ټٽمدجنٍ ٍض ثٖض٩جىو ثټٱنٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثْضرضثً  ٌأٸو ٍض شرصًق ټ

ٌثټٹٽٌجس خٽ٭ض نفٍ أظنني مٽٌجً ٌ َثس ثټصٵنٌز مٽٌٍن ًًجٻ، ٍض ـني خٽ٭ض لّجبٌ ث 052ٌثټصٵنٌز  ټصؽيٌ

 أټٲ ًًجٻ. 668مٽٌٍن ٌ 985نفٍ 

ٌٸٽٌز ټٽٵٙٲ  ًخ٩ز م٩جىو  ٌأ ٌثټٵٙٲ ثٖضدجرش  ًخ٪ منٕآس ش٩ٽٌمٌز ش٩ٌٜض ټُضِصيوثٯ  ٌأٔجً إٗض أن أ

ٌثن من أ٘پ  َبٌز ، منٕأر ٍض أمجنز ثټ٩ج٘مز ٬11ري ثٖضدجرش من ٴدپ ثټ٩و نصؾ ٨نيج أرضثً ؼٌّمز أٌ ؼ

ٌثټصفصٌز ټصٽٺ جٌِز  ّجس. ٍض ثټدنٍ ثِْض  ثٖضِؤ

ٌبٌٌّز ټٽم٩يو  ٌثټُّضټم ثټ ٌثن أهَ إٗض شومري ثټٙجټز  ٌخنّي أن ثټٵٙٲ ثټيمؽٍ ټ١ريثن شفجټٲ ثټ٩و

وٌط شٕٵٵجس ٸدرير ٍض ثٖضدنى  ٌشف١م ثټّٵٍٯ ثٖضّص٩جًر ـٌ ٌثټٌّجـز خموًًٌز ٩ٍٔح  ثټ٠ٍنٍ ټٽٱنوٴز 

 ثټيي ټم ٩ًو ٘جټفج.

٨ٌدو ثټنجرص ثټصؽجًي  ق أن م٩جىو ثًٌَ ثټصؽجًي  ، ٌثټصٵنٍ ثټٙنج٨ٍ ش٩ٌٜض ټصومري ٔدً ٸيلٌأٌٜ

ٌشٽٲ ٨وه من ثْضؼيَر ٍض م٩جمپ ثټفجٍِح  ٍثح  ٌثْضخ ٍثٰي  ٨ٍض أرضثً ثٖضدجنٍ ثْضلٌَ خني لٽ٪ ثټن ٌٰمج شن

ٌشرضً م٥٩م ثْضٴّجٿ ثټٙنج٨ٌز  َثس إٗض ؼجنذ شٽٲ ثْضظجط  ٌثټصؽيٌ ٌثس  ٌخ٩ٞ ثْضه ٍثه ثټٹٌمٌجبٌز  ٌثٖض

 ثټصوًًدٌز.

ٹصذ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ خجْضمجنز ٨مپ مني ثټ٩جٿ ثٖضجيض ٨٘ض ش١دٌٶ ل١ز ټصُضٍض ٌأٔجً ثٖضأليي إٗض أن م

ٌثټيي أهَ إٗض شونٍ مّصٍَ ثټصفٌٙپ  ٌثن ٖضنٕآس ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ثټّٽدٌجس ثټنجشؽز ٨ن ثِصيوثٯ ثټ٩و

ٌثټصوًًدٌز ٍض ثٖضنٕآس ثټٱنٌز. ٌثټصأظري ثٖضدجرش ٨٘ض ِري ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز  ٌثټ١جټدجس   ثټ٩ٽمٍ ټٽ١ُضح 

ٌټز  ٌثټصنٌّٶ م٪ ثټؽيجس ثٖضّؤ ٌثټص٩جٌن  ٍه  ٌه٨ج موًٌ مٹصذ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ خجْضمجنز إٗض شٝجٌٰ ثټؽي

ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ أىمٌز ٸدرير خج٨صدجًو من أىم ًٸجبَ ٨مٽٌز ثټصنمٌز  ٌثٖض٩نٌز ٌإًُضء ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ 

ٌشأظريو ثٖضدجرش ٨٘ض ٌثټمومٍ  ٌثټصؽجًي  ًشدج٠ً خفٌٸز ثټنٕجٟ ثټٙنج٨ٍ  ٪ ثَضٴصٙجهي ټٽدٽو.َض   ثټٍٜ

ٌخنٌصً ثټصفصٌز خمج ٌٰيج  ًثس ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثن ثټيمؽٍ ٍض ثِصيوثٯ مٵو ٌثً ثټ٩و صم ٌؼوه إهثنصً َِض

ٌثٖض٩جىو ثټٱنٌز. ٌثټؽجم٩جس  ّجس ثټص٩ٽٌمٌز ثٖضوثًُ   ثٖضِؤ
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ٌثً ظدجس ثټٹجهً ثټص٩ٽٌ ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ثِصم مٍ ٍض ٌأٸو موًٌ مٹصذ ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ 

ٌثً ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  صم ٌثټصٵنٌز خممصٽٲ موًًٌجس ثْضمجنز.. مٌٕوث خو٨م أمجنز ثټ٩ج٘مز َِض ثٖض٩جىو ثٖضينٌز 

 ٌثټصٵنٍ.

جٰز إٗض  61ًيٸٌ أن نفٍ  ٌٸٽٌجس مؽصم٪ خجٜٔض ٌشٵنٌز  منٕأر لج٘ز ش٩ٌٜض  11منٕأر من م٩جىو ٰنٌز 

َبٌج أٌ ٸٽٌج خأمج ٍثء ؼ ٌثن ټٽصومري ِ ٍٿ من ثټ٩و ٌممصٽٲ مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز لُضٻ أټٲ ً نز ثټ٩ج٘مز 

ٍهي خصٹٽٱز لّجبٌ ټٽمنٕآس خٽ٭ض  ٌثن ثټ٩ّ أټٲ  122مٽٌٍن ٌ 661مٽٌجً ٌ 21من ٴدپ ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټصوًًذ ثٖضينٍ ٘وًس ـوًعز. ٍثًر ثټص٩ٽٌم ثټٱنٍ  ٙجبٌز ٌ  ًًجٻ ٠دٵج ٔـض

 

 ّٜٛ َٔ ايعزٚإ 0111ؽبه١ ايطضم ٚاجلغٛص.. تزَري ممٓٗخ ع٢ً َز٣ 

 شتأ:  -[ صنعاء 7102مرب//ديص77]

ٌثټؽًٍّ لُضٻ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔدٹز ثټ١ٌٳ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثن ٨٘ض  50ثِصيوٯ ثټ٩و أټٲ ِج٨ز من ثټ٩و

٬ٌري مدجرشر شٵوً خنفٍ ظ 100ثټٌمن خأٸعٌ من أټٱني ٌ ًثس ٬جًر لٽٱض لّجبٌ خجټ٭ز مدجرشر  ُضظز مٽٌج

ٌ344 . ًٌَض  مٽٌٍن ه

ٌث ٬ٌري ٌشٕري شٵجًًٌ ٘نوٌٳ ٌ٘جنز ثټ١ٌٳ أن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ لٽٲ لّجبٌ خجټ٭ز مدجرشر  ن ثټ٩ّ

ٌثټؽًٍّ ٍض ثټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ٨٘ض موَ  ٌثن. 1444مدجرشر خٕدٹز ثټ١ٌٳ  ٍٿ من ثټ٩و ً 

ٌثن ټنفٍ  ٸٽٌج  ؼرسث أهَ إٗض شومريىج شومريث 92ٌشصمعپ ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر ٍض ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و

ٌټٌز ٔض٨جهشيج  َبٌج شٵوً ثټصٹٽٱز ثْض .م 096ٌؼ ًٌَض  ٽٌٍن ه

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز  ًبٌْ مؽٽْ إهثًر ٘نوٌٳ ٌ٘جنز ثټ١ٌٳ ندٌپ ثٖضؤًو ټ ق ثټٵجبم خأ٨مجٻ  ٌأٌٜ

٬ٌري مدجرشر نفٍ  ٌثن ثِصيوٯ خًٍٙر مدجرشر  ٸٌٽٍ مرت من أؼمجيل ٔدٹز ثټ١ٌٳ  0936)ِدأ( إن ثټ٩و

ٌشدٽٮ ثټصٹٽٱز  ٍټيج ِد٩ز آَضٯ ٸٌٽٍ مرت  يج ٍض ثټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ثټدجټٮ ٠ ُـض ٌټٌز ٔ٘ض مٽٌٍن  992ثْض

. ًٌَض  ه

ٌث ټيمؽٌز  ٌثټ١ٌٳ ټم ًصم ثټصمٹن من ـرصىج ن٥ ٌأٔجً إٗض أن ىنجٷ أرضثً مدجرشر ٍض ٨وه من ثټؽًٍّ 

ٍث٘پ ټٹپ ـٌٸز خييو ثټ١ٌٳ. ٍٻ إټٌيج ٍض ٤پ ثِصيوثًٰ ثٖضص ٍخز ثټٍ٘ ٩ ٌثن ٌ٘  ثټ٩و

ٌثټؽًٍّ إن ثټمّ ّز ثټ٩جمز ټٽ١ٌٳ  ٌثء ٴٙٲ ٠ريثن ٍض ثٖضٵجخپ شٕري شٵجًًٌ ثٖضِؤ جبٌ ثٖضدجرشر ؼ

ٌثن َض شٵصرص ٨٘ض ثټمّجبٌ ثٖضجټٌز ٌثؿ ٩ًٌو ثٖضينوٍِن ، ثټ٩و خپ شص٩وثىج إٗض ثټمّجبٌ ثټدرشًز ٍض ثًْض

ٌثټؽًٍّ من نجـٌز ألٌَ ثخٌٍ  ٍث٠نني ثٖضّصمومني ټٕدٹز ثټ١ٌٳ  ٌثٖض ٌثټ٩مجٻ من نجـٌز  ٌثٖضرشٍٰن 

 ٜفجًجىج.

ٙجبٌجس إٗض أن ثِصيوثٯ ثټ٩و ٌثټؽًٍّ أهَ إٗض ثِصٕيجه ٌإ٘جخز ثِضَضٯ ٌشٕري ثٔـض ٌثن ټٕدٹز ثټ١ٌٳ 

ٌثټؽًٍّ  ٌثٖضّجًٌٰن ثٖضّصمومني ټٽ١ٌٳ  َث٨ًني  جٰز إٗض ثٖض ٌثټّجبٵني خجٜٔض ٌثْض٠ٱجٻ  ٬جټدٌصيم من ثټنّجء 

ٌثټٵٌَ. ٌثٖضون  ٌشفٌٸجشيم خني ثٖضفج٥ٰجس   لُضٻ شنٵُضشيم 

ٍخز ٬ًٌم ثټمّجبٌ ثټدرشًز ثټٹدرير ثټنجشؽز ٨ن إِصيوثٯ ثټ٩و ٩ ٌثټؽًٍّ ٌ٘ ٌثن ټٕدٹز ثټ١ٌٳ 

ٍثهط ثٖضًًٌٌز من ٜمنيج خجټن٥ٌ إٗض  ًثػ نّدز من ٜفجًج ثټف ٌثنو ٍمٌز  ٍنيج أ٘دفض ٔدز ً ـرصىج ٸ

ٌخجټصجيل  ٍه إ٨جهشيج ټٽمومز  ٌثؼ٪ لومجشيج ٌإ٨جٳ ؼي ٌثن ټٽ١ٌٳ أهَ إٗض ش ٌثً ثِصيوثٯ ثټ٩و أن ثِصم

٦ شؽجىپ ث ٍثهط إَض أن ثٖضُـض ٍظٌٵيج.ِجىم ٍض ًٍجهر ٨وه ثټف ٌش ٌټٌز ټيٸٌىج   ٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز ثټو

ٌثټٵجنٍن ثټوٌيل  ٌټٌز  ٌثٯ ثټو ٌثْض٨ ٍثنني  ٌثبم ثټصٍ شفٌميج ثټٵ ٌثټؽًٍّ من ثټؽ ٩ًٌصرب ثِصيوثٯ ثټ١ٌٳ 

مض هٌيل ممَي، ثٔضنّجنٍ ٍث٠ت ٌ٘ ٌأ ٍض ثًشٹجخيج ٍض ٤پ ش ٌثن ثِصم  .خٌو أن ثټ٩و



 

 

315 

ـدوان1027العـيوميات 
ٌثټؽّ ٌثن شرضح خٹپ ىټٺ ٨ٌٛ ًٌنٚ ثټٵجنٍن ثټوٌيل ٨٘ض ٨وٿ ثِصيوثٯ ثټ١ٌٳ  ًٍ إَض أن ٴٍَ ثټ٩و

ٍث٘پ ٨٘ض موَ  ٌثټؽًٍّ خٕٹپ مص ٌشم٩ن ٨٘ض شومري ٔدٹز ثټ١ٌٳ  ٍٿ. 1444ثټفجب٢  ً 

ًثس  ٌج ٌثټ٩جمز ٌِ ًثس ثټنٵپ ثټمج٘ز  ٍث٘پ ټٌّج ٌثن ٍض ثِصيوثًٰ ثٖضص ًٌصٝق ؼٽٌج ؼٌٿ شفجټٲ ثټ٩و

ٌثټ٭يثبٌز خٕدٹز ثټ ٍثه ثٔض٬جظٌز  ٌثٖض ٌثُ  ٍثٸذ ثْض٨ ٌم ٩جٯ  ٌأن ىوًٰ إًٵج٧ أٸرب ٴوً من ثِٔض ١ٌٳ 

 ثټمّجبٌ ٍض ٘ٱٍٯ ثٖضونٌني.

ٌټٌز  ٌثٯ ثټو ٌثْض٨ ٍثنني  ٌش٩جًًٜ م٪ ثټٵ ٌثن ٨٘ض ثټٌمن  ٌإٗض ؼجنذ ثټفٙجً ثَضٴصٙجهي ثټؽجبٌ ټٵٍَ ثټ٩و

ٌثټؽًٍّ  ٌشومري ثَضٴصٙجه ثټ٠ٍنٍ ؼ٩ٽض من ميمز ٌ٘جنز ثټ١ٌٳ  ٍر نٵپ ثټدنٺ ثٖضٌٸَي ثټٌمنٍ  ٰأن ل١

ٌثټفٙجً. شمعپ شفوًج ٩٘دج ٌثن  ٌثً ثټ٩و ٌثِصم ٍثًه   لج٘ز ٍض ٤پ ثن٩وثٿ ثٖض

ٌشَٴصً ٨٘ض ٨جبوثس ثټنٱ٢  ٌم ٌثن  ٍثى ٴٍَ ثټ٩و ٌثټؽًٍّ أن ثِصف ٌشدني شٵجًًٌ ٘نوٌٳ ٌ٘جنز ثټ١ٌٳ 

ٍخٌز  ٍٿ ثټؽمجًٷ ٍض ثٖضفج٥ٰجس ثټؽن ٌثټدرتٌٻ ًٌِ أهَ إٗض ـٌمجن ثټٙنوٌٳ من نّدز مد٩ٌجس ثټوًَٻ 

ٌثټؽًٍّ.ٌثټرشٴٌز ثټمج٘ز خً مج أهَ  ٌشد١ز خٌٙجنز ثټ١ٌٳ  ٌثٖضٕجًً٪ ثٖض ٍه   إٗض ٨ٌٴٽز ثټٹعري من ؼي

ٌثټؽًٍّ ٰئن ثْضرضثً ٬ري ثٖضدجرشر شصمعپ ٍض ثْضرضثً ثَضؼصمج٨ٌز ، ٌخفّذ ٘نوٌٳ ٌ٘جنز ثټ١ٌٳ 

ٌټٌز مٽٌجً ٌ ٌثټدٌةز خصٹٽٱز أ ٌثَضٴصٙجهًز  . 844ٌثټٙفٌز  ًٌَض  مٽٌٍن ه

 ٌ ٌثټ١ ٭جٻ ثټ٩جمز  ٍثًر ثْٔض ٍهي ٌخفّذ شٵجًًٌ ٌ ٌثن ثټ٩ّ صيوثٯ ثٖضمنيؾ من ٴدپ ثټ٩و ٳ ٰئن ثَِض

ٌثٖضنجٰي  ًثس  ٌثٖض١ج ٍثنت  ٌثٖض ٌثټؽًٍّ ًيوٯ إٗض ٰٙپ ثٖضون ٨ن خ٩ٝيج ثټد٩ٞ  ثْضمًٌٹٍ ټٕدٹز ثټ١ٌٳ 

ٍټيج ټٽمّصٱٌوًن. ٽ ٨ٌٌٴٽز ٌ٘ ٌثټ١دٌز  ٌٴ١٪ ثٔضموثهثس ثټ٭يثبٌز  ٌثټؽًٍز  ٌثټدفًٌز   ثټربًز 

ٌثن ٨٘ض ثِصي ٍٿ ًيوٯ إٗض ٸمج أن إم٩جن شفجټٲ ثټ٩و ٌثټؽًٍّ ٨٘ض موَ أټٲ ً وثٯ ٔدٹز ثټ١ٌٳ 

ًظز إنّجنٌز ٍض ثټ٩جټم  ٌثټصّدذ ٍض أٸرب ٸج ٌمٝج٨ٱز م٩جنجشيم  ٌش٩ٵٌوىج  ٍث٠نني  ش١٩ٌپ ـٌٸز شنٵپ ثٖض

ٌثټفٙجً. ٌثن  ٌثء ثټ٩و ٪ ٍض ثټٌمن ؼ ٌټٌز ټٽٍٜ ٲ ثٖضن٥مجس ثټو  ـّذ ٌ٘

 

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ عٓرإ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ِنفجن  ٌثن ثټ٩ّ ٌأر خؽٌٌؿ خٽٌ٭ز ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٌثم أٌ٘ذ ٠ٱُضن 

 خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.

ور  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ـٍ ثټـٍ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌأر. ٌثم  خجٖضوًًٌز مج أهَ إٗض إ٘جخز ٠ٱٽني 

ٌممصٽٹجشيم. ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٍث٠نني   ثټ٭جًر لٽٱض أرضثً ٸدرير خمنجٍٻ ثٖض

  

 اعتؾٗار ثالث١ َٛاطٓني بػاص٠ ع٢ً بٝت ايفكٝ٘ باحلزٜز٠

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز خٌض ثټٱٵًٌ  ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ثِصٕيو ظُضظز م

 خمفج٥ٰز ثټفوًور. 

ق مٙوً م ٌثن ٔن ٬جًر ثِصيوٰض ٌأٌٜ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و فيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٍث٠ن ٍض ِجـپ ثټؽجؿ خموًًٌز خٌض ثټٱٵٌز ٍث٠نني.، ٔجـنز م  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م
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 أصبع غاصات اعتٗزفت ٚقف١ مبزٜض١ٜ أصذب

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٍث٠ن ٌأٌ٘ذ ثټ٩رشثس من ثٖض ٌٴٱز ثِصٕيو  ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌثء ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ني ؼ

ٌٴٱز  جخٵز ل١رير ٍض ثِصيوثٯ  ٨ٌز ٌِ ثـصؽجؼٌز خموًًٌز أًـذ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء ٍض ؼًٌمز مٌ

 شٝجمنٌز م٪ ثټ٩ٕذ ثټٱٽ١ٌّنٍ.

ٌثن ثِصيوٯ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق موًٌ ٨جٿ ثٖضوًًٌز نٙري ثټفدجًي ټ ًخ٪ ٌأٌٜ خأ

ٌثن مج أهَ  ٍه ٍض ٌؼً ثټ٩و ٍٿ من ثټٙم ٌخمًٌٌ أټٲ ً ٌٴٱز شٝجمنٌز م٪ ثْضٴىص ثټرشًٲ  ًثس  ٬ج

ٍث٠نني خٌنيم ٠ٱپ ٌإ٘جخز أٸعٌ من  ٍث٠نج خئ٘جخجس خجټ٭ز. 54ثِصٕيجه لمّز م  م

ٸمج ثِصيوٯ خ٭جًر أ٠ٱجٻ ًٽ٩دٍن ٸٌر ثټٵوٿ خمف٢ٌ ؼجم٩ز أًـذ مج أهَ إٗض ثِصٕيجه لمّز أ٠ٱجٻ 

 ًٌن.ٌإ٘جخز أل

 

 غاص٠ اعتٗزفت َٓظٍ يف َأصب

 شتأ:  -[ مأرب 7102/ديصمرب/70]

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح. ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز رص ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و  ثِصٕيو م٠ٍنجن ثټٌ

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ  ٌأٸو ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ

ٌثؿ  ٍث٠نني ثظنني. خموًًٌز رص  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه م

ٌثؿ  ًثس لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز ٨٘ض موًًٌز رص ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ظمجن ٬ج

ٍث٠نني. ًث خممصٽٹجس ثٖض  لٽٱض أرضث

  

 أصبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ خب ٚايؾعف باجلٛف

 شتأ:  -[ الجىف 7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضم ٌثن ثټ٩ّ ٌثټ٩ٕٲ رشٳ خمفج٥ٰز ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض موًًٌز لذ  ًخ٪ ٬ج ٍٿ أ ًٌٹٍ ثټٌ

 ثټؽٍٯ.

ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ثِصيوٯ خأ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌثټ٩ٕٲ.  من١ٵز ثټٌصمز خموًًٌز لذ 

 

 غاصتإ ع٢ً َٓطك١ اجلض عح١

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/70]

ٌث ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌز ٨دْ خمفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ  ن ثټ٩ّ

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 ثټؽٌ خموًًٌز ٨دْ.
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 غاص٠ ع٢ً سٚباب َفضم املدا 05

 شتأ: -[ ثعز 7102/ديصمرب/70]

ٍهي ث ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض مفج٥ٰز ش٩َ. 15ْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ

ٍهًز  ٌثن إِصيوٯ خ٭جًر ٨نٵ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثس ّٰٱًًٍز رشٳ م٩ّٹٌ ثټ٩مٌي خموًًٌز ىخجح.  ٌظُضط ٬ج

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مٱٌٳ ثٖضمج ًثس موًًٌز م٧ٍٍ.ٌثِصيوٯ خمم، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و  ْ ٬ج

ٌمٱٌٳ  ٌثټنؽٌدز  ٌثن ٔن ٬جًشني ٨٘ض ؼدپ ثٖضيجًز ثټٱج٘پ خني ثټيجميل  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ثټديٌٕز خموًًٌز م٧ٍٍ.

 

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ ٚجٝظإ ٚعغري 06

 شتأ:  -[ صعدة 7102/ديصمرب/70]

ٌثن ثټّ ٌأر خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌأٌ٘دض ثم ٍٿ ٨٘ض موًًٌز ثِصٕيوس ظُضط نّجء  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٩

 ًثٍؿ خمفج٥ٰز ٩٘ور. 

٨ٍز  ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض مؽم ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ًثٍؿ َثء خمن١ٵز ٬مجً ٍض  ٍهشين من ٨ ٌأر  ،من ثټنّجء أظنجء ٨ مج أهَ إٗض إِصٕيجه ظُضط نّجء ٌإ٘جخز ثم

 خؽٌٌؿ ل١رير.

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ. إٗض ىټٺ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ِد٪ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  َثن ٌ ظُضط ٬ج ٌثهي ؼجًر ٍض ؼٌ ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز من  ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ٔن ِض ٬ج

٨ٍز ٍض ٨ّري ٌخ  .٨٘ض موًنز ثټ

 

 ص جضا٤ ايعزٚإًَٕٝٛ رٚال 337اخنفاض ق١ُٝ ٚاصرات ايُٝٔ إىل عت١ ًَٝاصات ٚ

 شتأ: –[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ًثس ٌ ٍثًهثس ٍض ثټؽميًًٍز ثټٌمنٌز لُضٻ ثټ٩جٿ ثټؽجًي إٗض ِصز مٽٌج  04مٽٌٍن ٌ 008ثنمٱٝض ٴٌمز ثټ

ًنز خجټ٩جٿ  ًٌَض مٵج ٍثًهثس ًٌٰ إٗض نفٍ 5410أټٲ ه ٽض ٴٌمز ثټ . 160مٽٌجً ٌ 10ٿ ثټيي ٌ٘ ًٌَض  مٽٌٍن ه

ًثس ثټٌ ًثس ٌٌٰمج ثنمٱٝض ٴٌمز ٘جه أټٲ  314مٽٌٍن ٌ 982من لُضٻ نٱْ ثټٱرتر من ِد٩ز مٽٌج

ًٌَض إٗض  ني ٌ 042ه . 844مًُض ًٌَض  أټٲ ه

ٍٸجټز ثْضندجء  ٍه ٍض شرصًق ټ ٍثًر ثټٙنج٨ز مفمو ًفٌى مفم ٌٸٌپ ٴ١ج٧ ثټصؽجًر ثټمجًؼٌز خٍ ٌأًؼ٪ 

ٌثءثس ثټص٩ّٱٌز ثټصٍ ٌٰٜصيج هٌٻ شفجټٲ ثټ٩و ٌثن لُضٻ أټٲ ثټٌمنٌز )ِدأ( ِدذ ثَضنمٱجٛ إٗض ثٔضؼ

ٌثِصيوثًٰ ثٖضدجرش ټٽدنى ثټصفصٌز ٍض  ٌثټدفًٌز  ٌثټفٙجً ثټؽجبٌ ٨٘ض ٸجٰز ثٖضنجٰي ثټؽًٍز  ٌثن  ٍٿ من ثټ٩و ً

 ثټٌمن.

ٌثٖضٕصٵجس  ٍثه ثټدنجء  ٌم ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز  ٌثْضهًٌز  ٍثًهثس شٕمپ ثټّٽ٪ ثټ٭يثبٌز  ٌخني إٗض أن شٽٺ ثټ

ٌثٖضٌٸد ٌثْضؼيَر  ٌثٖض٩وثس  ٌثِضټٌجس  ٌثټ٩ًٍٝز ثټنٱ١ٌز  ٍثه ثټٹٌمٌجبٌز  ٌثٖض ٌمنصؽجشيج  جس إٜجٰز إٗض ثٖض١جٟ 

ًثس  ًثس ٨٘ض ثټٙجه ٌأؼيَر ثټدرصًجس ٌٰمج ثٔصمٽض ثټٙجه ٌثس  ٌأه صيُضٸٌز  ٌثټّٽ٪ ثَِض مور  ٌثِْض

ٌثټٙنج٨ٌز. ًث٨ٌز  ٌثټَ ٌثټّمٹٌز   ثټنٱ١ٌز 

ٌثًهثس ثټّٽ٪ ثټ٭يثبٌز ثنمٱٝض إٗض م ٌٸٌپ ٴ١ج٧ ثټصؽجًر ثټمجًؼٌز أن ٴٌمز  ق  ج ٴٌمصً أظنني مٽٌجً ٌأٌٜ

ًنز خجټ٩جٿ 5411مٽٌٍن ٍض ثټ٩جٿ  004ٌ ًثس 5410ٌٿ مٵج ًخ٩ز مٽٌج ٽض ٴٌمصيج إٗض أ ٌثټصٍ ٌ٘  111ٿ 
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ٌثٖضّصٽَمجس ثټ١دٌز ټنٱْ ثټٱرتر من  ًٌَض ٌٰمج ثنمٱٝض ٴٌمز ثْضهًٌز  أټٲ  14مٽٌٍن ٌ 023مٽٌٍن ه

ًٌَض إٗض  ٌثس  844مٽٌٍن ٌ 565ه ٌأه ٍثه  ٌثنمٱٝض ٴٌمز م ًٌَض  مٽٌٍن  562ثټدنجء من مٽٌجً ٌأټٲ ه

ًٌَض إٗض  . 044مٽٌٍن ٌ 812ه ًٌَض  أټٲ ه

ًٌَض إٗض  ًثس ه ًخ٩ز مٽٌج ٌثًهثس ثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز ثنمٱٝض لُضٻ نٱْ ثټٱرتر من أ ٌأٔجً إٗض أن ٴٌمز 

ٌثْضؼيَر من مٽٌجً ٌ 644مٽٌٍن  654 ٌثٖض٩وثس  ٌثنمٱٝض ٴٌمز ثِضټٌجس  ًٌَض  ًٌَض  568أټٲ ه مٽٌٍن ه

ٍ  004إٗض  .مٽٌ ًٌَض  ن ه

َثبيج من مٽٌجً ٌ ٌأؼ ٌثًهثس ثٖضٌٸدجس  ًٌَض إٗض  161ٌثنمٱٝض ٴٌمز  أټٲ  644مٽٌٍن ٌ 385مٽٌٍن ه

ٌمنصؽجشيج من  ٌثنمٱٝض ٴٌمز ثټٽوثبن ثٖض١جٟ  ًٌَض  ًٌَض إٗض  210ه ًٌَض ٸمج  344مٽٌٍن ه مٽٌٍن ه

ٌثټ٩ًٍٝز من  ٍثه ثټٹٌمٌجبٌز  ٌثًهثس ثٖض ًٌَض 944مٽٌٍن ٌ 128ثنمٱٝض ٴٌمز   54مٽٌٍن ٌ 19إٗض  أټٲ ه

مور من  ٌٴٌمز ثِْض ًٌَض  ًٌَض إٗض  964مٽٌٍن ٌ 24أټٲ ه ًٌَض 154مٽٌٍن ٌ 19أټٲ ه  .أټٲ ه

صيُضٸٌز ثنمٱٝض أًٝجً من مٽٌجً ٌ ٍثًهثس ثټمج٘ز خجټّٽ٪ ثَِض ًٌَض  136ٌأٔجً إٗض أن ٴٌمز ثټ مٽٌٍن ه

ًٌَض ٍض ثټ٩جٿ  044مٽٌٍن ٌ 09ٿ إٗض مٽٌجً 5410ٌٍض ثټ٩جٿ  ٌ 5411أټٲ ه ٌثًهثس ٿ  ثنمٱٝض ٴٌمز 

ٌثْضؼيَر ثټدرصًز ټنٱْ ثټٱرتر من  ٌثس  ًٌَض إيل  164مٽٌٍن ٌ 111ثْضه أټٲ  284مٽٌٍن ٌ 38أټٲ ه

. ًٌَض  ه

ٌثټيي أهَ إٗض  ٌثن  ٌثء ثټ٩و ًثس ثٖضفٽٌز شأظٌ ؼ ٍه إٗض أن مؤرش ٴٌمز ثټٙجه ٍٸٌپ مفمو مفم ٌټٱض ثټ

ًثس ٌ ًثس ثټنٱ١ٌز من ِد٩ز مٽٌج ٍ  533ثنمٱجٛ ٴٌمز ثټٙجه ًٌَض ٍض ثټ٩جٿ مٽٌ  164ٿ إٗض 5410ن ه

ًٌَض ٍض  544مٽٌٍن ٌ  ٿ.5411أټٲ ه

ًثس ثټّمٹٌز ټنٱْ ثټٱرتر من  ًٌَض إٗض  104مٽٌٍن ٌ 344ٸمج ثنمٱٝض ٴٌمز ثټٙجه مٽٌٍن  92أټٲ ه

ًٌَض 544ٌ ًث٨ٌز من ، أټٲ ه ًثس ثټَ ًٌَض إٗض  364مٽٌٍن ٌ 134ٌثټٙجه أټٲ  544مٽٌٍن ٌ 01أټٲ ه

ٌثنمٱٝض ٴٌمز ثټٙج ًٌَض  ًثس ثټٙنج٨ٌز من ه ًٌَض إٗض  514مٽٌٍن ٌ 351ه ني ٌ 143أټٲ ه  544مًُض

. ًٌَض  أټٲ ه

ًثس شّددض ٍض ٰٵوثن  ٌثټٙجه ٍثًهثس  ٌٸٌپ ٴ١ج٧ ثټصؽجًر ثټمجًؼٌز أن ىټٺ ثَضنمٱجٛ ٍض ٴٌمز ثټ ٌأ٨صرب 

صٌج٠ٍ ثټنٵوي ټٽؽميًًٍز ثټٌم ٌشو٨م ثَـض ٌټز  ًثس ثټصٍ ٸجنض شٌٰو لًَنز ثټو َض ًثس ثټو نٌز ثټدُضه ٖضٽٌج

ٍثٿ. ٌمج ًٱًٌٜ من ـٙجً ؼجبٌ مني ظُضظز أ٨ ٌثن  ٌثء ثټ٩و  ٌٸدو ثټٹعري من ثٖضّصعمًٌن لّجبٌ ٰجهـز ؼ

ٌثـصٌجؼجشً  ٌمن٩ً ټولٍٻ مص١ٽدجشً  ٌثءثشً ثټص٩ّٱٌز خفٶ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثن ٍض إؼ ٌثً ثټ٩و ٌأٸو أن ثِصم

ٌثټ٭جٍ ٌثٖضٕصٵجس ثټنٱ١ٌز  ٌثء  ٌثټو ٌ، من ثټ٭يثء   ٹز ٴو شٙپ إٗض ثٖضؽج٨زًنيً خٹجًظز إنّجنٌز ٌٔ

ٌٸٌپ ٴ١ج٧ ثټصؽجًر ثټمجًؼٌز ٌثٖضن٥مجس ثٔضنّجنٌز إٗض ثټٝ٭٢ ٨٘ض ، ٌه٨ج  ٌثْضمم ثٖضصفور  ثٖضؽصم٪ ثټوٌيل 

ٍثنني ثٔضنّجنٌز  ٌثټٵ ٌثن من أؼپ ًٰ٪ ثټفٙجً ٨ن ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ثټيي ًصنجٌض م٪ ٸپ ثټرشثب٪  هٌٻ ثټ٩و

ٌټٌز.  ٌثټو

 

 ّٜٛ َٔ ايعزٚإ ١ْ0111 ايعاف١ُ ع٢ً َز٣ َٓؾأ٠ تع١ًُٝٝ بأَا 533تزَري ٚتطضص 

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټص٩ٽٌم خأمجنز ثټ٩ج٘مز مفمو ٨دوهللا ثټٱٝيل أن ثټ٩و أٸو موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز 

ٌثن ٨٘ض  1444أټفٶ همجً ٸدري ٌلّجبٌ ٰجهـز خٵ١ج٧ ثټص٩ٽٌم خجټ٩ج٘مز ٘ن٩جء لُضٻ  ٍٿ من ثټ٩و ً

 ثټٌمن.
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ٍٿ ثټدنى ثټصفصٌز ٖضنٕآس ٌ  ٌثن ثِصيوٯ لُضٻ أټٲ ً ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٩و ق ثټٱٝيل ټ أٌٜ

ٌموثًُ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء مج أهَ إٗض شرضً  ٌثټرتخًٍز  ٌثٖضٕجًً٪ ثټص٩ٽٌمٌز  موًِز من  500ثټص٩ٽٌم 

ٍمٌز ثټدجټٮ ٨وهىج   موًِز. 344إؼمجيل موثًُ ٘ن٩جء ثټفٹ

َبٍ من ٌأٔجً إٗض أن أرضثً ٴٙٲ  ٌثن ٨٘ض ثٖضوثًُ ثټ٩ج٘مز شٱجٌس ـؽم ثټرضً ٌٰيج خني ٸدري ٌؼ ثټ٩و

ٌثـور همٌس خٕٹپ ٸيل شٕمپ  .. َضٰصج إٗض أن موًِز  ًثٌِز 12موًِز إٗض ألٌَ ض ، ٬ٌٰز ه ٌٰمج ش٩ٌٜ

َبٍ شٕمپ  503 ًثٌِز 2110موًِز ټصومري ؼ جٰز إٗض ، ٬ٌٰز ه  ٬ٌٰز لومٌز. 1911خجٜٔض

 ٌ ٌجنز شٽٺ ثٖضوثًُ ثٖضصرضًر ثټصٍ ٸجن ًوًُ ٌٰيج ٌأٸو أن شٹٽٱز إ٨جهر خنجء  ٌشٌمٌم ٌ٘ أټٲ  309شأىٌپ 

. ٠156جټدج ٠ٌجټدز شٙپ إٗض  812ٌ ًٌَض  مٽٌٍن ه

ٌثن ثټ٭جٔم من أرضثً نٱٌّز  ٌثټص٩ٽٌم خأمجنز ثټ٩ج٘مز "إن مج شّددً ثټ٩و ٌٴجٻ موًٌ مٹصذ ثټرتخٌز 

ٍٿ ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩ 1444ٌثؼصمج٨ٌز ٍض ٴ١ج٧ ثټص٩ٽٌم لُضٻ  ٰٵو أظٌ ، جء ًٱٍٳ ثْضرضثً ثٖضجهًزً

ٍٰيم ٨ن أخنجبيم من ثٖضمج٠ٌ  ٌټٌجء ثْضمًٍ ٌل ٌأ ٌثټ١ُضح  ٌثن ثټربخٌي ٨٘ض ثټفجټز ثټنٱٌّز ټٽم٩ٽمني  ثټ٩و

ٍثؼوىم ٍض ثٖضوثًُ". ٌش ٍهشيم  ٨ٌ  ثټصٍ شٵ٪ ٨ٽٌيم أظنجء ىىجخيم 

ٌثټفج ًثٌِني ثٖضجيض  يل ٨وه من ثټربثمؾ ثټصأىٌٽٌز ٌټٱض إٗض أن مٹصذ ثټرتخٌز نٱي ٴدپ شؤني ثټ٩جمني ثټو

ٌه٨م ثْض٠ٱجٻ ٖضّج٨ور ثٖض٩ٽمني  ٌټٌز ثٖض٩نٌز خفٵٍٳ  ٌثٖضن٥مجس ثټو ٌټٌني  ٌه٨م ثټرشٸجء ثټو خص٩جٌن 

ٌٸٌٱٌز ثټدوء خجَضنصٵجٻ إٗض ثټ٩جٿ  ٌثن  ٌثء ثټ٩و ٌثټ١ُضح ٨٘ض شمٱٌٲ ثِضظجً ثټنٱٌّز ټوًيم ؼ ٌثٖضوًِني 

ًثيس ثټفجيل خ٥ٌٌٯ نٱٌّز إًؽجخٌز من لُضٻ ٌثَضؼصمج٨ٌز. ثټو جټٌذ ثټنٱٌّز  ٌثِْض  ثټصولُضس 

ٌخنٌصً  ًثس ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٍهي ثټيمؽٍ ٖضٵو ٌثن ثټ٩ّ ٌؼوه ثټٱٝيل إهثنصً ثِصيوثٯ شفجټٲ ثټ٩و

ٌث٨جر ټفٌمز ىيو  ٌثٖض٩جىو ثټٱنٌز هٌن م ٌثټؽجم٩جس  ّجس ثټص٩ٽٌمٌز  ٌثٖضِؤ ثټصفصٌز خمج ٌٰيج ثٖضوثًُ 

ٌثټ٩ٽمٌز.. مؤٸوث أن ٴٙ ٵو ثټرصٌؿ ثټص٩ٽٌمٌز  ٌشومري ثٖضوثًُ ٌرصٌؿ ثټ٩ٽم ًوٻ ٨٘ض ىمؽٌز ـٌ ٲ 

٩دً ثټٙجمو. ٍهي ٨٘ض ثټٌمن ٌٔ ٌثن ثټ٩ّ  ثټ٩و

ًثيس ثټؽجًي ًّري ٍض ٰٙٽً  ٍٻ ِري ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز خأمجنز ثټ٩ج٘مز.. أٸو موًٌ ثٖضٹصذ أن ثټ٩جٿ ثټو ـٌ

ٌټم ٩ً ٌثټص٩ٽٌم  ٍثًر ثټرتخٌز  ٌنجمؾ ٌ ٌخ ٌٰٶ ل١ز  ٌخًٍٙر ٠د٩ٌٌز  ٻ خنؽجؿ  ٍو ٍَِ ثٌْض ٹٌ ٘ٱ

ٌثن ٍض ثِصيوثٯ ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٌثً ٠ريثن ثټ٩و ٹجټٌجس ثټصٍ ، ثِصم ٌثٔٔض ٍخجس  إٜجٰز إٗض ٨وه من ثټ٩ٙ

ٌشدجس. ٌأ٨ٝجء ىٌةز ثټصوًًْ أىميج ثنٵ١ج٧ ثٖض ٌشّددض ٍض مٝج٨ٱز م٩جنجر ثٖض٩ٽمني  ٌثن   لٽٵيج ثټ٩و

ٌثټص٩ٽٌم ٰئن ثمصفجنجس ثټن ٍثًر ثټرتخٌز  ٌثً ٌ ٗضٌىٸٌ أنً خنجًء ٨٘ض ٴ ٌظجټغ ، ٵپ ټٽٙٱٍٯ ثٌْض ٌظجنٍ  أٌٻ 

د٧ٍ ثْضلري من ٔيٌ ًنجًٌ ثٖضٵدپ د٧ٍ ، أِجيس ِصدوأ ٍض ثِْض ٨٘ض أن شدوأ ثمصفجنجس خٵٌز ثټٙٱٍٯ ثِْض

ٻ من ٰربثًٌ ثټٵجهٿ. ٌشنصيٍ ٍض ثټعٽغ ثٌْض  ثټصجيل 

ٌشف ٌثٖض٩ٽمجس خجْضمجنز  ٌثٖض٩ٽمني  ٌظدجس ثټرتخًٍني  ٍه  ٌخٌز ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء ٘م مٽيم ٌظمن موًٌ ش

ٌثټ٠ٍن  ٌثټصنًٌٍي شؽجو ثټ١ُضح  ٍث٘ٽز هًٌىم ثټص٩ٽٌمٍ  ٌ٘يم ٨٘ض م ٌثن ـٌ ٍثؼيز ثټ٩و ٍټٌز ٍض م ثٖضّة

ٌثن ٨٘ض  ٌثټفٙجً ثټيي ًٌٰٜ شفجټٲ ثټ٩و ٌثن  ٌثً ثټ٩و ٌثء ثِصم ٌٰيم ثټ٩ٙدز ؼ ٬ًم م٩جنجشيم ٤ٌٌ

 ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ.

ٍٰري ٍه ټص صٹمجٻ نؽجؿ ٌأٸو أن ثٖضٹصذ خو٨م من ثټّٽ١ز ثٖضفٽٌز خجْضمجنز ًديٻ ؼي ٍثء ثٖضُضبمز َِض  ثْضؼ

ًثيس  ٍثؼييج 5418ـ  5411ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ټٽ٩جٿ ثټو ٍخجس ثټصٍ ش ٿ خموثًُ ثټ٩ج٘مز ٬ًم ثټ٩ٙ

ٌثن. ٌثً ثټ٩و ٌشدجس خٱ٩پ ثِصم ٌثنٵ١ج٧ ثٖض  ثټدُضه 
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ٙجً ؼج ٌثن ٬جٔم ـٌ ٍثيل ٍض ٤پ ٨و ، بٌٌث٨صرب ثټٱٝيل نؽجؿ ثِصٹمجٻ ثټ٩مٽٌز ثټص٩ٽٌمٌز ټٽ٩جٿ ثټعجټغ ثټص

ٌثن ٌإظدجشجً خأن ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ  ٌثټصفوي ٜو ثټ٩و ٍه  ٌشؽٌّوثً ْض٨٘ض هًؼجس ثټٙم ٌأخنجبً  ثنصٙجً ټٽٌمن 

ٌثټصفوًجس ثټؽّجٿ. ٍث ٸپ ثټ٥ٌٌٯ  ٌأن ـٌجشً مّصمٌر مصؽجٌ  ټن ًمٝ٪ 

ٌشرضً  ٌثټص٩ٽٌم ٸٕٱض ٨ن شومري  ٍثًر ثټرتخٌز  منٕأر ش٩ٽٌمٌز ٍض  5651ًيٸٌ أن أـٙجبٌز ًِمٌز ټٍ

ٌخمّجبٌ ٴوًس خأٸعٌ من ممصٽٲ مفج . ٥ٰ330جس ثټؽميًًٍز  ًٌَض  مٽٌٍن ه

 

 ًَٕٝٛ أيف رٚالص 586خغا٥ض فارذ١ بكطاع ايهٗضبا٤ قزصت تهًفتٗا األٚي١ٝ بأصبع١ ًَٝاصات ٚ

 شتأ:-[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٍض ٤ُضٿ هثمْ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ني ثټٌمنٌني مني أټٲ ً ٌثء ثِصيوثٯ ، ٩ًٌٖ مًُض ؼ

ٍټٌو مني  ٌثټص ٌمف١جس ثټصفًٍپ  ٌثټيي ٠جٻ ثټٕدٹجس  ٌخجء  ٌثن ثٖضمنيؾ ټٽدنٌز ثټصفصٌز ټٵ١ج٧ ثټٹي  56ثټ٩و

 .ٿ5412مجًُ 

ٌثن ٨ٌٰصً ثټدرشًز ٍض ثټصجًًن ثٖض٩جرص ٍثؼيز أ٨صى ٨و ٍهو ٍض م خٵوًشً ٨٘ض ، ٥ًٌيٌ ثټ٩ٕذ ثټٌمنٍ ٘م

ٍث٘ٽز ثټفٌجر  ٌټم ًعنًٌ ىټٺ ٨ن م ٍثء شٙنٲ من ٜمن شفمپ ثٖضٕجٳ ميمج خٽٮ ـؽميج  ٍض ٤پ ـٌح ٩ٔ

 ثټفٌٌح ٠ًٍٽز ثْضمو.

ٌثن خأرضثً ٌلّجبٌ ٰجهـز ٴوًس شٹٽٱصيج ثټصٵوًًٌز  ٍٿ من ثټ٩و ٌخجء لُضٻ أټٲ ً ٌٌمنٍ ٴ١ج٧ ثټٹي

ًثس ٌ ًخ٩ز مٽٌج ٌخجء خنفٍ أ ّز ثټ٩جمز ټٽٹي ٌثٖضِؤ ٌثټ١جٴز  ٌخجء  ٍثًر ثټٹي ٌٰٵج ټصٵًٌٌ ٌ ٌټٌز   591ثْض

. 034مٽٌٍن ٌ ًٌَض  أټٲ ه

ٌثن خٽ٭ض ٌأٔجً ث ٍٿ من ثټ٩و ٌخجء لُضٻ أټٲ ً ّز ثټٹي ٍټٌو ٍض مِؤ  658ټصٵًٌٌ إٗض أن لّجبٌ ٴ١ج٧ ثټص

ًٌَض 315مٽٌٍن ٌ ٌثټصفٹم ، أټٲ ه ًٌَض 525مٽٌٍن ٌ 58ٌٰمج خٽ٭ض ثټمّجبٌ ٍض ٴ١ج٧ ثټنٵپ  ٸمج ، أټٲ ه

. 948مٽٌٍن ٌ 15أن ثټمّجبٌ ٍض مف١جس ثټصفًٍپ خٽ٭ض  ًٌَض  آَضٯ ه

ًٌَض 289مٽٌٍن ٌ 599ٌ ثٖضجهًز ٍض ٴ١ج٧ ثټصًٍٍ٪ خٽ٭ض ٌخني ثټصٵًٌٌ أن ثټمّجب ٍض ـني خٽ٭ض ، أټٲ ه

ّز ثټ٩جمز  ٌثٖضِؤ ٌخجء  ٍثًر ثټٹي . 324مٽٌٍن ٌ 34لّجبٌ ٴ١ج٧ ثٖضون ثټعجنًٍز خٍ ًٌَض  أټٲ ه

ٌخجء ٍض ٴ١ج٧ ثٖضٕجًً٪ خٽ٭ض ثظنني مٽٌجً ٌ ٌټٌز ټمّجبٌ ثټٹي ٌٰٵج ټٽصٵًٌٌ ٰئن ثټصٹٽٱز ثْض مٽٌٍن  133ٌ

ًٌَض آَضٯ 548ٌ أټٲ  868مٽٌٍن ٌ 102ٸمج خٽ٭ض ثټمّجبٌ ثٖضجهًز ٍض إ٨جهر شأىٌپ ٴ١ج٧ ثٖضٕجًً٪ ، ه

ًٌَض  .ه

ٌثٖضنٕآس مٽٌٍن ٌ ٌثن ټٵ١ج٧ ثٖضدجنٍ  ًٌَض 045ٌخٽ٭ض ثټمّجبٌ ثټنجؼمز ٨ن ثِصيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ، آَضٯ ه

ٌخٽ٭ض ثټمّج ٌثن  ٍٿ من ثټ٩و ٌخجء ثټًٌٲ لُضٻ أټٲ ً  115بٌ ثٖضجهًز خٌنمج شرضًس ثټيٌةز ثټ٩جمز ټٹي

. 245مٽٌٍن  ًٌَض  آَضٯ ه

ٌثن  ٌثء ثټ٩و ٌٴ١ج٨جشيج ثٖضمصٽٱز ؼ ٌخجء  ٍثًر ثټٹي  011ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن لّجبٌ ثټٵ١ج٧ ثټصؽجًي ٍض ٌ

ًٌَض 018مٽٌٍن ٌ ٌخٽ٭ض ، أټٲ ه ٌثن  ٍټز لجًؼٌج خٱ٩پ ثټ٩و ٌثټصًٍٍ٪ ثٖضم ور مٕجًً٪ ثټنٵپ  ٌشرضًس ـٌ

ٌټٌز ټٽمّجبٌ ثٖضجهًز خـ  ًٌَض 588مٽٌٍن ٌ  91ثټصٹٽٱز ثْض  .أټٲ ه

ٌثټيي خٽ٭ض  ٌثن  ٌثن ثِصيوٯ خًٍٙر مدجرشر مف١ز شفًٍپ ٨م ٌټٱض ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

صيوثٯ خمدٽٮ  ٌټٌز ټٓضرضثً ثټنجشؽز ٨ن ثَِض . 15ثټمّجبٌ ثْض ًٌَض  مٽٌٍن ه

ني ٌ ٍټٌو ثټدٌٝجء خمدٽٮ ِصز مًُض ٌثن ٖضف١ز ش أټٲ  124ٌٰمج خٽ٭ض ثټمّجبٌ ثټنجشؽز ٨ن ثِصيوثٯ ثټ٩و

ًٌَض ٍټٌو ، ه وثس ش َضس ًٰ٪ خٵوًر  1244خٵوًر  sklـٌغ ثِصيوٯ ـٌ ٌمف ٍټض  ٸٌٽٍ  5444ٸٌٽٍ ٰ
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ٍټٌو  وثس ش ٍټض ٌـٌ ٰskl  ٍټٌو مّصدٍيش خٵوًر  1444خٵوًر وثس ش ٌٸيث ـٌ ٍټض  ٍټض  144ٸٌٽٍ ٰ ٸٌٽٍ ٰ

ٍټض ٍټٌو ٸرتخٽٌ خٵوًر أټٲ ٸٽٌٍ ٰ وثس ش  .ٌـٌ

ٌثن ثِصيوٯ  ٌم٤ٍٱٍ مف١ز ثٖضمج ثټدمجًًز ٌىٸٌ ثټصٵًٌٌ أن ٠ريثن ثټ٩و ثٖضوًنز ثټّٹنٌز ثټصجخ٩ز ټ٩مجٻ 

ٌأرسىم. 544ٌثِصٕيجه ٌإ٘جخز ، ٌشومري ثٖضدجنٍ ثټّٹنٌز، خمفج٥ٰز ش٩َ  من ثٖض٤ٍٱني 

ني  ٍټٌو ٩٘ور خٽ٭ض ظمجنٌز مًُض ٌثن مف١ز ش صيوثٯ ٠ريثن ثټ٩و ٌټٌز َِض ّذ ثټصٵًٌٌ ٰئن ثټمّجبٌ ثْض ـٌ

ًٌَض 644ٌ ٍټٌو مّصدٍيش خٵوًر ـٌغ شفصٍي ثٖضف١، أټٲ ه وثس ش وثس  184ز ٨٘ض ـٌ ٍټض ٌـٌ ٸٌٽٍ ٰ

ٌأُِضٷ خٵوًر  ٍټٌو  ٍټٌو ٸرتخٽٌ خٵوًر  544ش وثس ش ٌٸيث ـٌ ٍټض  ٍث٠٪  1244ٸٌٽٍ ٰ ٌٴ ٍټض  ٸٌٽٍ ٰ

ٌثټصفٹم. ٌمدنى ثٖضف١ز  ٌٴ١٪ ٬ٌجً  ًشُّض  ٌث ٌهًنجمٍ  ٌخجء   ٸي

ٍټٌو ـٌٛ ظمجنٌز ٌثن ٖضف١ز ش ني ٌ ٌخٽ٭ض ثټمّجبٌ ثټنجشؽز ٨ن ثِصيوثٯ ثټ٩و ًٌَض 824مًُض ، أټٲ ه

ٍټٌو  ور ش ٍټٌو  1244خٵوًر  sklـٌغ شم ثِصيوثٯ ـٌ وشٍ ش ٍټض ٌـٌ ٍټض  sklٸٌٽٍ ٰ خٵوًر أټٲ ٸٌٽٍ ٰ

َضس ًٰ٪  ٍټٌو 12444ٌمف وشٍ ش ٌٸيث ـٌ ٍټض  ٍټض 1444ٴوًر  MTUٸٌٽٍ ٰ ٍټٌو ، ٸٌٽٍ ٰ وشٍ ش ٌـٌ

MTU  ٌ ٌمدنى ثٖضف١ز  جٰز إٗض ٴ١٪ ثټ٭ٌجً  ٍټض خجٜٔض ًر أټٲ ٸٌٽٍ ٰ  ثټصفٹم.خٵو

ٍټٌو  وشٍ ش ٌثټصٍ شفصٍي ٨٘ض ـٌ ٍټٌو مٌوي  ٌثن ثِصيوٯ مف١ز ش ٌأٔجً ثټصٵًٌٌ إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍمنَ  ٍټٌو ٸ وشٍ ش ٍټض ٌـٌ َضس ًٰ٪  824ٸرتخٽٌ خٵوًر أټٲ ٸٌٽٍ ٰ ٌمف ٍټض  ٍټض 1244ٸٌٽٍ ٰ ، ٸٌٽٍ ٰ

. ًٌَض ٌټٌز ټيج ثظنني مٽٌٍن ه  خٽ٭ض ثټمّجبٌ ثٖضجهًز ثْض

 ٌ ٌخجء  ٍٿ من ، ثټ١جٴز ثٖضينوُ ټ١ٲ ثټؽٌمٍٍيٌث٨صرب ًٌٌٍ ثټٹي ٌثن لُضٻ أټٲ ً مج شّدذ خً ثټ٩و

ٌخجء ٌثن ٨٘ض ثټٌمن من لّجبٌ ٍض ٴ١ج٧ ثټٹي َء من ثْضرضثً ثټصٍ ٠جټض ثټدنٌز ثټصفصٌز ٍض ٸجٰز ، ثټ٩و ؼ

ٌټز. ّجس ثټو ٌمِؤ  ٴ١ج٨جس 

ٌخجء ّجس ثټٹي ٌمِؤ ٌمنٕآس  ٌثن ثٖضمنيؾ ټٽدنٌز ثټصفصٌز  ٜج٨ٲ من م٩جنجر  ،ٌأٔجً إٗض أن ثِصيوثٯ ثټ٩و

ٍټٌو ٨ن ثټمومز ُٰٝض ٨ن ثټفٙجً  ٌثء لٌٌػ مف١جس ثټص ٌثشديم ؼ ٌخجء ثټيًن ثنٵ٩١ض ً م٤ٍٱٍ ثټٹي

ٍثٿ.  ثٖضٱٌٌٛ ٨٘ض ثټدُضه مني نفٍ ظُضظز أ٨

 

 غاصتني ع٢ً َزٜضٜيت ِْٗ ٚبالر ايضٚؼ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

 ٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٬جًشني ٨٘ض موً ٌثن ثټ٩ّ ٌنيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء. ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ًصٍ خُضه ثټٌٌُ 

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠رين ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ً خممصٽٹجس ، ٘ربر ٍض خُضه ثټٌٌُ ًث ن ٬جًر ألٌَ ٨٘ض نٵٌپ خن ٬ٌُضن خموًًٌز نيم ممٽٱج أرضث ٌٔ

ٍث٠نني  ثٖض

  

 ثالث غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ:-[ مأرب 7102/ديصمرب/70]

ٌثؿ خمأًح. ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز رص ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًث  ٌثؿ لٽٱض أرضث ٌثن ٨٘ض موًًٌز رص ًثس ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ق مٙوً أمنٍ ټ ٌأٌٜ

َث٨ًيم ٌم ٍث٠نني   .خممصٽٹجس ثٖض

 ٌ ًخٌق ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م ٌخنٍ  ٍث٠نني خٵٌَ ثټفَٿ  ٍث خٵٙٲ مو٩ٍٰ منجٍٻ ثٖض ٌثن ثِصيوٰ شَٴز ثټ٩و

ٌثمٌٖ ًث ٌٰيج.، خموًًٌز ـًٌذ ثټٵ  ممٽٱج أرضث
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 فاصٚخ ع٢ً َٓاطٍ َٚظاصع املٛاطٓني بِٓٗ 26

 شتأ:-[ مأرب7102/ديصمرب/70]

ٌشَٴز ٍٿ ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ مٹعٲ من م ٍث٠نني خموًًٌز نيم ثټٌ َث٧ً ثٖض ٌم ض منجٍٻ  ٌثن لٽٲ  ش٩ٌٜ ثټ٩و

 لّجبٌ مجهًز ٸدرير.

ٍث خأٸعٌ من  ٌثن ثِصيوٰ ٌشَٴز ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن م ق مٙوً أمنٍ ټ ٘جًٌك  31ٌأٌٜ

ًث ٌٰيج. ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض نيم لٽٱض أرضث َث٧ً ثٖض ٌم ج منجٍٻ   ٸجشٌٍٔ

ًثس لُضٻ ثټّج ٌثن ٔن أٸعٌ من ٨رش ٬ج  ٨جس ثٖضجٌٜز ٨٘ض منج٠ٶ نيم.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

  

 مثإ غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ:-[ صعدة7102/ديصمرب/70]

ٍٿ ثِصيوٰض  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني خّٽّٽز ٬ج ًخ٩ز م ٌأٌ٘ذ أ ثِصٕيو 

 .منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور

ٌثن ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز آٻ  ٌأٌٜ

ٍث٠ن مفمو ًفٌى ثټٌٕمٍ  .ثټٌٕن خموًًٌز مندً مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ثٖض

ًثٍؿ مج  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ثټفؽٽز خموًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌشومري منَٻ ٍث٠نني   .أهَ إٗض إ٘جخز ظُضظز م

ٌثن ٔن ظُضط  ٍث٠نني ٍض من١ٵز آٻ م٭ٌٿ خموًًٌز خجٴمٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منجٍٻ ثٖض ، ٬ج

ٍث٠نني ًثً ٸدرير خممصٽٹجس ثٖض ٌثټع٩دجن لٽٱض ثرضث ٌثټّوثه  ًثس ٨٘ض منج٠ٶ منوخز  جٰز إٗض ظُضط ٬ج  .خجٜٔض

  

 بٛاصد ايعزٚإ تكقف َٓطك١ ذغٞ عامل باملدا بتعظ

 شتأ:-[ ثعز7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٍثًػ ثټ٩و ٍٿ من١ٵز ـيس ِجټم خموًًٌز ثٖضمج خمفج٥ٰز ش٩َ.ٴٙٱض خ  مًٌٹٍ ثټٌ

ٍثًًن من١ٵز  ٌثن ثِصيوٰض خجټٙ ٍثًػ ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن خ ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ٌأٌٜ

ٌثن. ًثس ټ١ريثن ثټ٩و َثمن م٪ ِٽّٽز ٬ج  ـيس ِجټم خموًًٌز ثٖضمجء خجټص

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ ُٖزإ مبرافظ١ فٓعا٤

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ىموثن خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.  ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًر ثِصيوٰض من١ٵز ٔمُضن ممٽٱز  ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  ًثً خممصٽٹجس ثٖض  أرضث

 

 ف١ُ فٓعا٤أصبع غاصات ع٢ً َٓطك١ عقض بايعا

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٌأٌ٘ذ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز  15ثِصٕيو  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ټ١ريثن ثټ٩و ًثس ثټٌ ًخ٪ ٬ج ٌثء أ ٍث٠نج ؼ م

 م٩ني خأمجنز ثټ٩ج٘مز.
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ًثس  ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٌإ٘جخز لمّز آلًٌن خٌنيم ٠ٱٽز.٨٘ض من١ٵز ٨رص خم  وًًٌز م٩ني مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ِد٩ز م

 

 مخػ غاصات ع٢ً َز١ٜٓ سَاص

 شتأ:-[ ذمار7102/ديصمرب/70]

ٌأٌ٘ذ  ٍث٠نني  ًخ٩ز م ٍهي ثْضمًٌٹٍ  22ثِصٕيو أ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٌثء لمْ ٬ج آلًٌن ؼ

ٍٿ ٨٘ض موًنز ىمجً.  ثټٌ

ق مٙوً مفيل خجٖضف َء ثٖضصدٵٍ ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٰض ثټؽ ًثس ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج ج٥ٰز ټ

ٌثټيي ًّصموٿ ـجټٌج ٸمٵٌ مؤٴض ٖضٙٽفز ثټؽمجًٷ ٍثن ٨جٿ ثٖضفج٥ٰز  مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ، من مدنى هً

ٍث٠نني ٌإ٘جخز  ًخ٩ز م ًخ٩ز ـجټصيم ل١رير. 22أ  آلًٌن منيم أ

٨ٌوه من ثٖضّصٕٱٌجس ثټمج٘ز ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أنً ث٩ِجٯ ثٖضٙجخني إ ٗض ىٌةز مّصٕٱى ىمجً ثټ٩جٿ 

 خجٖضوًنز.

ًثس أِٱٌس أًٝج ٨ن لّجبٌ مجهًز ٸدرير شمعٽض خأرضثً خجټ٭ز ٍض ٨وه من  ٌخني ثٖضٙوً أن ثټ٭ج

ٌثس نٵپ ثټدٝجب٪ ٌٴج٠ ٌألٌَ ًصم شٌٌِميج.، ثټفجًٌجس  ًثس م٤ٍٱني  جٰز إٗض ٌِج  خجٜٔض

 

 وجنرانغاص٠ ع٢ً فعز٠  05

 شتأ:  -[ صعدة 7102//ديصمرب70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٬جًر ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور  15ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن.  ٌٴ١ج٧ نؽ

ًثس ٨٘ض من١ٵز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ًشني ٨٘ض من١ٵز آٻ ٨يل، ثٖضٽٌپ خموًًٌز ٸصجٯ ًثٍؿ ٬ٌج ًثس ٨٘ض من١ٵز منوخز ، خموًًٌز  ًخ٪ ٬ج ٌأ

 خموًًٌز خجٴم.

ٌثن ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز خنؽ ًثس ٨٘ض م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  .ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

 

 غاصتني ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/70]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض موًًٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًشني مٱٌٳ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.  ًمجهر لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

  

 ثالث غاصات ع٢ً ذح١

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/70]

ًثس ٨٘ض مف ٍٿ ظُضط ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠رين ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌمٌوي.  موًًٌصٍ ـٌٛ 
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 غاص٠ ع٢ً احلزٜز٠ 50

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/ديصمرب/70]

ٍٿ أٸعٌ من  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ثټفوًور.٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز خمفج٥ٰز  54ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثِصيوٯ موًًٌز ثټمٍلز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني.، ٬جًر مني ثټٙدجؿ 54خأٸعٌ من   لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض

ٌأندجء ٨ن إ٘جخجس. ٌثـٍ   ٌثِصيوٯ خ٭جًر ٌِجًر ن٧ٍ خجٗ ٍض ثټم٢ ثټ٩جٿ خموًًٌز ثټؽ

ًثس  ٌثن ٬ج ن ثټ٩و ٍخٌو مج أهَ إٗض  ٌٔ ٍث٠نني ٍض من١ٵز ثټًًَدز رشٳ موًًٌز  ٨٘ض م٨ًَز أـو ثٖض

ٌأشني ٌإ٘جخز ثظنصني ٍث٠نني خٌنيم ثم  .ثِصٕيجه ظمجنٌز م

 

 ثالث غاصات ع٢ً اجلٛف ٚتعظ

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/70]

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض من١ٵز ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ ثټفٌمز ٍض  أٌٜ

ٌثيش ٍض ، موًًٌز ثټص٩ًَز خمفج٥ٰز ش٩َ پ خمن١ٵز ثټ٩جهي موًًٌز ثٖض َـّ ٌُ ًشني ثټدوٌ ثټ ٌثِصيوٯ خ٭ج

 .مفج٥ٰز ثټؽٍٯ

 

 اعتؾٗار َٛاطٔ بػاص٠ اعتٗزفت َٓظي٘ بِٓٗ

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/70]

ٍٿ  َټً ثټٌ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض من ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠ن خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و  ٍض موًًٌز نيم.ثِصٕيو م

ٌثن ثِصيوٯ منجٍٻ ِٹنٌز ٍض من١ٵز ٨ٌجٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً مفيل ټ

ًر. ٌشرضً ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجٌ ٍث٠ن   مفمو خموًًٌز نيم مج أِٱٌ ٨ن ثِصٕيجه م

  

 ايعزٚإ ٜغتٗزف عٛقًا ؽعبًٝا مبرافظ١ تعظ

 شتأ:-[ ثعز 7102/ديصمرب/70] 

ًشٱ٩ض ـٌٙٽ ٍٿ خٍّٳ ٔيٌر خموًًٌز ثټص٩ًَز ث ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ز مؽًَر ٠ريثن ثټ٩و

 ٔيٌو ٌؼًٌق. 144مفج٥ٰز ش٩َ إٗض أٸعٌ من 

ٍٿ  ٌثن ثِصيوٯ ٘دجؿ ثټٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌر ثټ٩ٕدٍ خمن١ٵز ثټفٌمز ثټّٱ٘ض خموًًٌ ًثس ٍِٳ ٔي ز ثټص٩ًَز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه خّٽّٽز ٬ج

ٍث٠ن. 144ٌإ٘جخز أٸعٌ من   م

ٌمفج٥ٰز إح . َضٰصج إٗض أن ٨وه من .ٌأٔجً إٗض أن ثٖضٙجخني شم إ٩ِجٰيم إٗض ٨وه من ثٖضّصٕٱٌجس خص٩َ 

 ثٖضٙجخني ـجټصيم ل١رير.

  

 غاص٠ ع٢ً َزٜض١ٜ بالر ايضٚؼ

 شتأ:-[ صنعاء7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْض  ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ ٬جًر ٨٘ض موًًٌز خُضه ثټٌٌُ خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  مًٌٹٍ ثټٌ

ًر  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن شفجټٲ ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍټيم.، من١ٵز ٘ربر خموًًٌز خُضه ثټٌٌُ ٌمنج ٍث٠نني   ممٽٱج أرضثً ٍض ممصٽٹجس ثٖض
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 ٓظٍ يف صاطحافاب١ ثالث١ َٛاطٓني بػاص٠ اعتٗزفت َ

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/70]

ًثٍؿ  ٍث٠ن خموًًٌز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض منَٻ م ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و أٌ٘ذ ظُضظز م

 .مفج٥ٰز ٩٘ور

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض منَٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن خمن١ٵز خنٍ م٩ني ٌأر خؽٌٌؿ ل١رير. م ٌثم  مج أهَ إٗض إ٘جخز ًؼپ ٠ٌٱپ 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ ًخ٪ ٬ج ٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز منوخز ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ٔن أ

ٌهًز  .خموًًٌز خجٴم ثټفو

 

 َٛاطٓا مبحظص٠ جزٜز٠ يف احلزٜز٠ 03اعتؾٗار 

 شتأ: -[ الحديدة 7102/ديصمرب/70]

ٍث٠نج خ٭ 10ثِصٕيو  ٍٿ ٍض موًًٌز ثټصفٌصج خمفج٥ٰز م ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ جًر ټ١ريثن ثټ٩و

 ثټفوًور.

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر م٨ًَز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠ن ٍض موًًٌز ثټصفٌصج مج أهَ إٗض ثِصٕيجه  ٌثـور. 10م  ٌٰهث من أرسر 

ٌثن أٸعٌ من ٍثـٽيج مني ثټٙدجؿ. 34 ٸمج ٔن ثټ٩و  ٬جًر ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز ٌِ

 

 مثإ غاصات ع٢ً َٝزٟ ٚذضض

 شتأ: -[ حجة 7102/ديصمرب/70]

ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ظمجن ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظمجن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٔجً مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌمٌوي.موً  ًٌصٍ ـٌٛ 

 

ًَٕٝٛ رٚالص ايتهًف١ ايتكزٜض١ٜ يألضضاص بكطاع املٝاٙ جضا٤  446ٚطٜض املٝاٙ ٚايب9١٦ٝ أنجض َٔ 

 ايعزٚإ

 شتأ:-[ صنعاء7102/ديصمرب/70]

ٌثټدٌةز ثٖضينوُ ندٌپ ٨دوهللا ثټًٌٍٍ أن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ټٓضرضثً ثټصٍ ټفٵض خجټدنى ، أ٨ٽن ًٌٌٍ ثٖضٌجو 

ٌثن خمدٽٮ  ثټصفصٌز ټٵ١ج٧ ٌثء ثټ٩و ٌثټرصٯ ثټٙفٍ ؼ . 102مٽٌٍن ٌ 221ثٖضٌجو  ًٌَض  أټٲ ه

ٍٿ خٙن٩جء خمًٌٌ  ٌثن خفًٍٝ  1444ٌأٔجً ثٖضينوُ ثټًٌٍٍ ٍض مؤشمٌ ٘فٱٍ ٨ٵوو ثټٌ ٍٿ ٨٘ض ثټ٩و ً

ٌثټنٵپ ٍٸًٌج  ٌخجء ثٖضينوُ ټ١ٲ ثټؽٌمٍٍي  ٌثټٹي ٍنٌز ثټوٸصًٍ ٨دو ثټٌـمن ثٖضمصجً  ًثء ثټٕةٍن ثټٵجن ٌٍ

ٌٸ ٍثًر ثٖضٌجو ٨دوثټ٭نٍ ثٖضوثنٍثټٕجمٍ ٌ إٗض أن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ٔمٽض ثْضرضثً ثټصٍ ټفٵض ، ٌپ أٌٻ ٌ

دٹجس  ٌثٖضنٕآس ٌٔ ٌثٖضدجنٍ  َثنجس ثٖضٌجو  ٌثټرصٯ ثټٙفٍ نصٌؽز ثټٵٙٲ ثٖضدجرش ِضخجً ٌل خمٕجًً٪ ثٖضٌجو 

. 244مٽٌٍن ٌ 33ثٖضٌجو خمدٽٮ  ًٌَض  أټٲ ه

٨ٌ٘ض ٌؼً ثټمٍٙٗ ثٖضٕجًً٪ ثټصٍ  ٌټٱض إٗض أن ثټصٹٽٱز ثټصٵوًًٌز ټٽمٕجًً٪ ٌثن  ٍٴٱز نصٌؽز ثټ٩و ثٖضص

ٌٴٌٌٛ مدٽٮ  . 588ثټٲ ٌ 502مٽٌٍن ٌ 250ٸجنض ٴو ـٙٽض ٨ٽٌيج خُضهنج ٨٘ض ٔٹپ منق  ًٌَض  ه



  

 

327 

ـدوان1027العـيوميات 
ٍثء مج ًص٩ٽٶ خمٕجًً٪ ثٖضٌجو ثټصٍ  ٍثًر ِ ٌثټدٌةز إٗض ثټ٩وًو من ثٖضيجٿ ثټصٍ نٱيشيج ثټٍ ٌش١ٌٳ ًٌٌٍ ثٖضٌجو 

ٌثٖضمنيؾ ثټيي شم شٕ٭ٌٽيج خجِصموثٿ ث صيوثٯ ثٖضدجرش  ٍثس ثټصٍ ثشميشيج ټصؽجٌٍ ثِٔض ٌثټم١ ټ١جٴز ثټدوًٽز 

ٍثًر ټصؽجٌٍ ىيث ثټم١ٌ ثټيي  ٌثءثس ثټصٍ ثشميشيج ثټٍ ٌثٔضؼ ٌثټرصٯ ثټٙفٍ  ٍمز ثٖضٌجو  ش٩ٌٜض ټً من٥

ٍٻ خً إٗض مٌـٽز من ثټٕٽپ ثټصجٿ. ٌثټٍ٘ ٌثشؽيض نفٍ ش١٩ٌپ ىيث ثټٵ١ج٧  ٌثن   هأخض ممجټذ ثټ٩و

صيوثٯ ثٖضمنيؾ ٌٴجٻ "٨ ٍه أمجٿ ثِٔض ٌثټدٌةز ثټٙم ٍثًر ثٖضٌجو  ٌثن ثِص١ج٨ض ٌ ٍٿ من ثټ٩و ٘ض موَ أټٲ ً

ٌثټرصٯ ثټٙفٍ ٍمز ثٖضٌجو  ٌثن خمج ٍض ، ثټيي ش٩ٌٜض ټً من٥ ًثٰٵض ثټ٩و ٌثؼيض ٸجٰز ثټصفوًجس ثټصٍ  ٌ

ٍټريث من لُضٻ ِٽّٽز من ثټصوثخري ثٖضٌوثنٌز أىميج شنٱٌي ثټنٌَٻ ث ٍخجء ثټٹ ٖضٌوثنٍ ټٱٌٳ ىټٺ ثټصٙوي ټ

ٍٿ مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ٍخجء ٍض ٨م ٍثؼيز ثټ صؽجخز ثټرس٩ًز ٖض ٌشن٥ٌٲ ، ثَِض ًثٰٶ ىټٺ ـمُضس ش٩ٵٌم  ٌ

ٌآخجً ثٖضٌجو". َثنجس   ل

ٍه ثمصوس إٗض مّصٍَ شنٱٌي ـمُضس مٌوثنٌز ټٽٌٴجخز ٨٘ض مف١جس  ٌثټدٌةز إٗض أن ثټؽي ٌأٔجً ًٌٌٍ ثٖضٌجو 

ٗض م ٌشنٱٌي ثٖضٌـٽز ثٌْض ٍث٠ن من ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖضٌجو ثټنٵٌز ثٖضٌجو ثْضىٽٌز  ٍثن شمٹن ثٖض ٍثًصجس خأټ ن ٠ُضء ثټ

ٍثًض. ق ٍض ؼّم ثټ ٍثًا ثٖضٍٜ ٌثٔضخُض٫ ٨ن أي ممجټٱجس من لُضٻ ًٴم ثټ١ ٍټز   خّي

ًشٱج٧ أ٩ِجًو خجټ٩وًو  ٌث ٍه  ٍٴ ٍثًر شٙوس ټٽ٩وًو من ثټصفوًجس ٸمٕٹٽز إن٩وثٿ ثټ ٌټٱض إٗض أن ٴٌجهر ثټٍ

 ٌ ًثس خص٩ج ٌثټمٌج ٌثً شوٰٶ ٜن ثٖضٌجو من ثټدوثبپ  ز إِصم ٌٸجنض ثټمُ٘ض ن ٨وه من ثٖضن٥مجس ثټوث٨مز 

ٌٴوًر ثټٵجبمني ٨٘ض ، خٕٹپ مّصمٌ ٌخٕٹپ مصٵ١٪ ٍض ثټد٩ٞ ثِضلٌ خفّذ ٸٱجءر  ٍض خ٩ٞ ثٖضفج٥ٰجس 

ٌثټيي ٌِؽٌي إ٨جهر ثټن٥ٌ ٌٰيم ّجس ثٖضفٽٌز خجٖضفج٥ٰجس  ٌثً شٕ٭ٌپ مف١جس م٩جټؽز ، ثٖضِؤ ٌثِصم

ٌثن. ثټرصٯ ثټٙفٍ ټص٩مپ ٨٘ض  موثً ثټّج٨ز خ٩و أن ٸجنض ش٩مپ ټ٩ًٍّجس ٍض خوثًز ثټ٩و

ٌثشؽيض نفٍ شنٱٌي  ٌثټصفوي  ٍه  ٌثن خمًَو من ثټٙم ٍٿ من ثټ٩و ٍثًر ثٖضٌجو أټٲ ً ٌثؼيض ٌ ٌأٜجٯ " ټٵو 

ٌثټنٌَٻ ثٖضٌوثنٍ ټٕضٰصصجؿ  دٹجس ثټرصٯ ثټٙفٍ ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس  ٌإ٨جهر شأىٌپ مٕجًً٪ ثٖضٌجو ٌٔ

 ٌثټصؤني".

 ٌ ٍه ٨مجٻ ٌأٸو  ٌخصٹجمپ ؼي ٌثؼيض ٸجٰز ثټصفوًجس خٱٝپ من هللا  ًر  ٍث ٌثټدٌةز خأن ثټٍ ًٌٍ ثٖضٌجو 

ٌثؼدجشيم  َضء ټ٤ٍجبٱيم ٌ ًث نج٩٘ز من ثټ ٍث ٍ٘ ٌثټرصٯ ثټٙفٍ ثټيًن ٴوم ٌم٤ٍٱٍ ٴ١ج٧ ثٖضٌجو 

ن ثٖضٌجو ٌثً شوٰٶ ٌٜ ٍثټض ىٍ ثټصٍ أِيمض ٍض ثټفٱج٣ ٨٘ض ثِصم ٌمج ٍث٨وىم  ٌٴجٻ " إن .ٌٸجنض ِ  .

ٌثً ىيو ثټ٭جًز ثٔضنّجنٌز خجټ٬ٌم من ٨وٿ ثنص٥جٿ م٤ٍٱ ٌثـيم ٍض ِدٌپ ثِصم ٍث أً ٍ ىيث ثټٵ١ج٧ ٴوم

ٍثىو ټُضِصدّجٻ ثټيي ًٵومً أخنجء ىيث ثټٵ١ج٧" ٌثټٕ ٌىنجٷ ثټ٩وًو من ثٖضف١جس  ٌشدجس   .رصٯ ثٖض

ٍٰري ثٖضّصفٵجس ثټُضٍمز ټٽ٩ ٌثټدٌةز ٍض ِدٌپ ش ٍثًر ثٖضٌجو  ٌټز من ٴدپ ٌ ٍه ثٖضدي ق ثټؽي ٌشفٌٸجس ٌأٌٜ مپ 

 ثټ٩جمٽني ٍض ىيث ثټٵ١ج٧.

ٌشفض  ٌثټيي َض ًمٹن  ٌثټفًٌٍز  ٌثټرصٯ ثټٙفٍ ٩ًو من ثټٵ١ج٨جس ثټمومٌز  ٌټٱض إٗض أن ٴ١ج٧ ثٖضٌجو 

٨ٌ٘ض موثً ثټّج٨ز خجـصٌجؼجس  ٍمٍ  ٌخٕٹپ ً ًشدج٠ً  ٍٴٲ لومجشً َض ًثس ثټٵدٍٻ خص أي ٤ٌٌٯ أٌ مرب

َء أِجيس ټرشًجن ثټف ٍنً ًمعپ ؼ ٌټٹ ٌثٖضؽصم٪   ٌجر.ثټنجُ 

ٍه  ٍشرير من لُضٻ شّمري ٸجٰز ثټؽي ٌخنٱْ ثټ ٍث٘پ ثٖضًض ٴومج  ٌثټدٌةز ِص ٍثًر ثٖضٌجو  ٌأٸو خأن ٌ

ٍث٠نني من ثټمومجس  ٌثَضٴرتثح أٸعٌ إٗض ثـصٌجؼجس ثٖض ٌثً ىيث ثټٵ١ج٧ ٍض شٵوًم لومجشً  صم ٌثٔضمٹجنٌجس َِض

جٌِز ٌٍض مٵومصيج ثټفٍٙٻ ٨٘ض ثٖضٌجو ثټنٵٌز ٌثټرصٯ خجټ٬ٌم من أن مج ًص٩، ثِْض ٌٛ ټً ٴ١ج٧ ثٖضٌجو 

ٌثټرصٯ ثټٙفٍ ٍض ثټدٽوثن ثټصٍ  ثټٙفٍ ًمصٽٲ شمجمج ٨ن ثټ٥ٌٌٯ ثټصٍ شص٩ٌٛ ټيج مٕجًً٪ ثٖضٌجو 

 ٔيوس ـٌٌح.



 

 

328 

ـدوان1027العـيوميات 
ٌثټرصٯ ثټٙفٍ نصٌؽز ثټفٌح ٍض أي خٽو خٕٹپ أٌ خجلٌ ، ٌٴجٻ " من ثټ١د٩ٌٍ ؼوث أن ًصأظٌ ٴ١ج٧ ثٖضٌجو 

ٌث٧ ٨٘ض ـٌغ شم ثِصيوثٯ ثټدنى ثټصفصٌز ټٽٵ١ج٧ خٕٹپ م ٌثن ثټيي ټم ً ٌىيث مج ٩ًٹْ ٴدق ثټ٩و دجرش 

 .أٴپ شٵوًٌ ألُضٳ ثټفٌح"

ٌٴٱض خفَٿ  ٍثًر خٹجٰز ٴ١ج٨جشيج  ٌثټدٌةز خأن ثټٍ ٌٍض م٩ٌٛ ًهو ٨٘ض أِةٽز ثټٙفٱٌني أٸو ًٌٌٍ ثٖضٌجو 

ٌثټ٩مپ ثټوؤٌح ٨٘ض  1444ٌشفوي أمجٿ  ٍه  ٌثن ثټربخٌي ثټ٭جٔم ٌلجٜض مّرير من ثټٙم ٍٿ من ثټ٩و ً

ٌثټرصٯ موثً ث ٌثٖضمنيؾ ثټيي ش٩ٌٜض ټً ثټدنى ثټصفصٌز ٖضٕجًً٪ ثٖضٌجو  صيوثٯ ثٖضدجرش  ټّج٨ز خ٬ٌم ثَِض

 ثټٙفٍ.

ٍه ثټ٩ٕذ  ٌثٔضخوث٧ ثٖضصّٶ م٪ ٘م ٌثن خمًَو من ثټ١٩جء  ٍٿ من ثټ٩و ٌثؼيض ثټٲ ً ٍثًر  ٌخني أن ثټٍ

ٍهًز ٍهو ثټ٩ّ ٌثن ثټ٭جٔم ثټيي شٵ ٍثؼيز ثټ٩و ٌمج ًٵومً من شٝفٌجس ؼّجٿ ٖض  .ثټٌمنٍ 

 

 تغع غاصات ع٢ً عزر َٔ احملافظات

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/70]

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًر ٨٘ض موثًُ ثټ٩مٌي خموًًٌز  ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز م٧ٍٍ ًخ٪ ٬ج ٌأ ٌثن خجٖضو٩ٌٰز ، ىخجح  ٌشَٴز ثټ٩و ٍض ـني ثِصيوٯ م

ٌمّصٕٱى ثخن ٌِنجء خموًًٌز ٘جټز مج أهَ إٗض ـوٌط أرضثً مجهًزثٖضنج٠ٶ ثٖضؽجًٌر  ٌنؾ   .ٖضٙن٪ ثټ

ٌثؿ ٍض مفج٥ٰز مأًح ٬ٌجًر أِٱپ ، ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ خفٌر خموًًٌز رص

َثىٌ ٍض مفج٥ٰز ثټؽٍٯ مٌ خموًًٌز ثټ  .ثټؽدپ ثْـض

ٍٴ٪ ثټ١ٽ٩ز ٌثن ٬جًشني ٨٘ض م ٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و  .ٌٍض نؽ

 

 غاص٠ ع٢ً ذلافظ١ ذح١ 00

 شتأ:  -[ حجة 7102/ديصمرب/72]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز. 14ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ٬ج

ٌثن ٔن ٬جًر ٨٘ض معٽغ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٔجً مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ

ًثس موًًٌصٍ ـٌٛ ٌثِصيوٯ خ٩رش ٬ج  ٌمٌوي. ثٖضفجخٕز خموًًٌز ٨دْ 

  

 غاص٠ اعتٗزفت َطد١ يًُٝاٙ مبزٜض١ٜ رَت بايطايع

 شتأ:  -[ الضالع 7102/ديصمرب/72]

ٍٿ. ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز همض مفج٥ٰز ثټٝجټ٪ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠ن خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و  أٌ٘ذ م

ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و مٝمز ټٽمٌجو  ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ

َث٧ً خموًًٌز همض ٍث٠ن خؽٌٌؿ.، ٍض إـوَ ثٖض  مج أهَ إٗض إ٘جخز م

  

 مثإ غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ:  -[ صعدة 7102/ديصمرب/72]

ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌصٍ  ٍٿ ظمجن ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټ٭جٔم ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثټدٵ٪ خمفج٥ٰز ٩٘ور  .ٸصجٯ 
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ق مٙوً أمنٍ خٙ ٌثهي ٌأٌٜ ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن لمْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٩ور ټ

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټدٵ٪ خموًًٌز ٸصجٯ ٍض ٤پ شفٽٌٶ مٹعٲ ٨٘ض شٽٺ  ٌظُضط ٬ج ٩ٔري ٍض موًًٌز خجٴم 

 ثٖضنج٠ٶ.

  

 تغع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ:  -[ صنعاء 7102/ديصمرب/72]

ٍهي ثْضمًٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض موًًٌز نيم خمفج٥ٰز ٘ن٩جء.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ شّ٪ ٬ج  ٹٍ ثټٌ

ٍٿ ٬جًر ٨٘ض  ٌثن ٔن مّجء ثټٌ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍث٠نني ٍض من١ٵز ، من١ٵز ًمجهر لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ثٖض ٸمج ثِصيوٯ خ٭جًر منَٻ أـو ثٖض

ًر.  مٍّ

ٌثن ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز نيم لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز. ٌٸجن ٠رين ثټ٩و  ٴو ٔن ِد٪ ٬ج

 

 اعتؾٗار مخغ١ َٛاطٓني بػاص٠ ع٢ً احلزٜز٠ 

 شتأ:  -[ الحديدة 7102/ديصمرب/72]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ خموًًٌز  ٌثن ثټ٩ّ ٌثـور خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ من أرسر  ٍث٠نني ثټٌ ثِصٕيو لمّز م

 ثټصفصٌج خمفج٥ٰز ثټفوًور.

 ٌ ٍث٠ن ٍض ٌأ ٌثن ثِصيوٯ منَٻ م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٜق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ

ٍنز من لمّز أٔمجٗ. ًٌٰ خموًًٌز ثټصفصٌج مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أرسر مٹ  من١ٵز ـؽٌ

ٌثـٍ. ٍث٠ن ٍض موًًٌز ثټؽ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر ٌِجًر م  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ن ثټ١ريثن ٬ج لٽٱض أرضثً خممصٽٹجس ، ًر ٨٘ض مٱٌٳ ثټمٍلز ٍض موًًٌز ـٌْ خمفج٥ٰز ثټفوًورٌٔ

ٍث٠نني.  ثٖض

  

 غاص٠ ع٢ً عزر َٔ احملافظات 00

 شتأ: -[ صنعاء7102/ديصمرب/72] 

ٌثن ٍض  ٌشَٴز ثټ٩و ٌأر مّنز خٵنج٘ز أـو م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( إ٘جخز ثم ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

ًثس ٨٘ض ثٖضوًًٌز نٱّيج، ټؽٍٯموًًٌز ثٖضصٍن خمفج٥ٰز ث  .ٌٰمج ٔن ثټ١ريثن لمْ ٬ج

ٌثمٌٖ  ٍث٠نني ٍض موًًٌز ـًٌذ ثټٵ َث٧ً ثٖض ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز م ٌثن ٴٙٱ ٌشَٴز ثټ٩و ٌأٔجً إٗض أن م

 .خمفج٥ٰز مأًح

ٍٴ٪ ثټرشٰز ٌثن ٬جًشني ٨٘ض م ٌثن ٔن ٠ريثن ثټ٩و ٌظُضط ، ٌٍض نؽ َثن ٔن ٬جًر ٨٘ض ٴًٌز ٴٍَ  أمج ٍض ؼٌ

ًثس ٨٘ض ٌثټٌمٝز 198ٍض ـني ٔن ٠ريثن ثَضخجش ي أٸعٌ من ، ٴجًم ثټٌٙجخز ٬ج  .٘جًٌلج ٨٘ض ثټفعرير 

  

 غاص٠ اعتٗزفت اخلط ايعاّ مبزٜض١ٜ املط١ُ باجلٛف

 شتأ: -[ الجىف7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض ثټم٢ ثټ٩جٿ خموًًٌز ثٖض١مز  ٌثن ثټ٩ّ ًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٿ خ٭ج ٍث٠نجن ثټٌ ثِصٕيو م

 .٥ٰز ثټؽٍٯٍض مفج
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ًثس  ٍهي ٔن ظُضط ٬ج ٌثن ثټ٩ّ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ٌأٸو مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ

ٌثـرتثٳ ٔجـنصيمج ثٖضفمٽز  ٍث٠نني ثظنني  ٨٘ض ثټم٢ ثټ٩جٿ خموًًٌز ثٖض١مز أِٱٌس إـوثىج ٨ن ثِصٕيجه م

ٌثس  .خجټمرض

ًثس ق ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ثِصيوٯ خّض ٬ج ًثً  ٌأٌٜ ٌثټ٩ٕٲ ممٽٱز أرضث موًًٌز لذ 

ٍث٠نني َثىٌ.، خممصٽٹجس ثٖض ن ٬جًر ٨٘ض ٔدٹز ثَضشٙجَضس خموًًٌز ثټ ٌٔ 

  

 مخػ غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/70]

ٌثؿ خمفج٥ٰز مأًح. ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٍهي ثْضمًٌٹٍ لمْ ٬ج ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټ ق مٙوً مفيل ټ ٌىٌُضن ٌأٌٜ ٌثټنؽو  ًثس ثِصيوٰض منج٠ٶ ثٖضموًر  ز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج

 .خجٖضوًًٌز

ٍث٠نني ٍض منج٠ٶ  َث٧ً ثٖض ٌم ٍث خٵيثبٲ ثٖضو٩ٌٰز منجٍٻ  ٌثن ثِصيوٰ َٴز ثټ٩و ٌش ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن م

ٌثؿ.  مصٱٌٴز خرص

 

 األيف ّٜٛ األنجض عٛرا١ٜٚ ع٢ً ايغٝاذ١ اي١ُٝٓٝ

 شتأ: -صنعاء[ 7102/ديصمرب/70]

ٍثٰور ټٽٌمن  1444ټم ًٵصرص   ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض إ٘جخز ثټفٌٸز ثټٌّجـٌز ثټ ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ من ثټ٩و ً

ًخ٪ مٽٌٍن ، خپ شؽجٌٍ ىټٺ إٗض ـو شومري منٕآس ثټدنٌز ثټصفصٌز ثټٌّجـٌز، خجټٕٽپ ثټصجٿ ٌمجن أٸعٌ من  ـٌ

ٌو.  ٨جمپ ٍض ثٖضؽجٻ ثټٌّجـٍ ٖضٙوً هلٽيم ثټـٍ

صعمجًًز ٍض ثټٵ١ج٧ ثټٌّجـٌٍخجټ٬ٌم من شّدذ ثټ ٍٴٲ ثټٹعري من ثٖضٕجًً٪ ثَِض ٌثن ٍض ش ٌإټفجٴً ، ٩و

ٌمّجىمصيج خنفٍ  ، خجٖضجبز من ثټولپ ثټ٠ٍنٍ ثټ٩جٿ 3لّجبٌ مجټٌز خجټ٭ز ټٱجٴو ٨جبوثس ثټٌّجـز ثټّنًٍز 

ٌټٌ ٍثس من ثټصًٍّٶ ٖضٱٌهثس منصؾ ثټٌمن ثټٌّجـٍ ثټٱًٌو ٍض ثټٍّٳ ثټٌّجـٌز ثټو ٍه ِن ز ٰأنً نّٲ ؼي

 ٌخنجء ثټعٵز.

 لّجبٌ مجټٌز

ٍهي ثْضمًٌٹٍ لٽٲ  ٌثن ثټ٩ّ ٌمؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ إٗض أن ثټ٩و ٍثًر ثټٌّجـز  ٌشٕري شٵجًًٌ ٌ

ٍٿ من  ٬ٌري مدجرشر خٵ١ج٧ ثټٌّجـز ٍض ثټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ٨٘ض موَ أټٲ ً لّجبٌ خجټ٭ز مدجرشر 

ٌثن.  ثټ٩و

ٌثټفٙجً ثټ ٌثن  ًثس ٌٌشصمعپ ثټمّجبٌ ثٖضدجرشر ٍض شّدذ ثټ٩و ًخ٩ز مٽٌج  244ؽجبٌ ٍض ٰٵوثن ثټٌمن ټنفٍ أ

ًٌَض ٍٴ٩ز لُضٻ ، مٽٌٍن ه ٌثن.1444شمعپ ٰجٴو ٨جبوثس ثټٌّجـز ثټٌمنٌز ثټّنًٍز ثٖضص ٍٿ من ثټ٩و ً 

ني ٌ ًخ٩ز مًُض ٌثن ٍض ٰٵوثن ثټٌمن ټنفٍ أ ٌنٙٲ ثٖضٽٌٍن  244ٸمج شّدذ ثټ٩و ثټٲ ِجبق خم٩وٻ مٽٌٍن 

ٌٿ ثټٌّجـٍ ثټّنٍي إٗض ٢ ثټٵو   ثټٌمن.ِجبق مصٍِ

ٌټٌز من ٰجٴو ثټرضًدز  ّذ شٵجًًٌ مؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ ٰأن لّجًر مؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ ثْض ـٌ

ٌثن شٵوً خـ  ٍٿ من ثټ٩و ني ٌ 14ثټٌّجـٌز ٨٘ض ًـُضس ثټ١ريثن لُضٻ ثْضټٲ ً . 844مًُض ًٌَض  ثټٲ ه

ٍٸجَضس ثټٌّجـز ًبٌْ ٴ١ج٧ ثټٌّجـز مفمو خج٧ٍ ٨ٍٝ مؽٽ، أمج لّجبٌ ثټ ق  ْ ثټرتًٌؾ ٰٵو أٌٜ

. ًٌَض ني ه ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أنيج شٵوً خنفٍ ش٩ّز مًُض  ثټٌّجـٍ ټ
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ٍثس  َض شٕمپ إټ٭جء ثټفؽٍ ٌټٌز ټٽمّجبٌ ثټصٕ٭ٌٽٌز ټٽٵ١ج٧  ٌثس أ ٌأٔجً إٗض أن ىيو ثټمّجبٌ ش٥پ شٵوً

ٍٸجَضس ثټدجټٮ ٨وهىج  ٍثٰور ټٽٌمن ٨رب ىيو ثټ ٌثټصٍ 55ټٽمؽجمٌ٪ ثټٌّجـٌز ثټ أهَ إټ٭جءىج  ٌٸجټز ٌِجـٌز 

ًثس ٌ ًخ٩ز مٽٌج ًٌَض ٨جبوثس ثټٌّجـز ثټٌمنٌز ثټّنًٍز من ثټٌّجـز  244إٗض ٰٵوثن ثټٌمن ټنفٍ أ مٽٌٍن ه

ٍثٰور. ٌټٌز ثټ  ثټو

ق شٵجًًٌ ثشفجه ثټٱنجهٳ أن لّجبٌو شٵوً خنفٍ  ًٌَض نٱٵجس شٕ٭ٌٽٌز ټييو ثټٱنجهٳ  666ٌشٍٜ مٽٌٍن ه

َثشيج ـٌغ شفصجػ إٗض َض شٕمپ ىيو ثټمّجبٌ شٹٽٱز إ٨جهر إنٕجء ثټٱ ٌشؽيٌ ٌثن  نجهٳ ثټصٍ ثِصيوٰيج ثټ٩و

ٌنٌَٻ مٌوثنٍ.  مينوِني ممصٙني 

ٌش٩ًََ ثټعٵز ٍض ثٖضنصؾ  ٍه خنجء  ٌثټصًٍّٶ ثټٌّجـٍ ٌؼي ٌٌٰمج ًص٩ٽٶ خجټمّجبٌ ٍض ؼجنذ ثټرتًٌؾ 

َضس ٌِ ٌثټّم٩ز ثټصٍ لرسشيج ثټٌّجـز ثټٌمنٌز نصٌؽز ثَضن٩ٹجِجس ثټّٽدٌز ټصنج جبپ ثټٌّجـٍ ثټٌمنٍ 

ؽجخٌز ثټصٍ ـٵٵصيج ـمُضس ثټصًٍّٶ ټٽمنصؾ  ٌثن ټٽنصجبؾ ثًٔض ٌنّٲ ثټ٩و ٌثن ٖضج ًفوط ٍض ثټٌمن  إ٨ُضٿ ثټ٩و

ًٌَض ، ثټٌّجـٍ ثټٌمنٍ لُضٻ ثټٱرتثس ثٖضجٌٜز ني ه ٍثيل ظُضظز مًُض ٰصدٽٮ ـّذ شٵجًًٌ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ ـ

٢ ِنٍي ٸجن ًنٱٶ ٨٘ض ىيث ثټؽجنذ.  مصٍِ

ٌثء ٌخجټنّدز ټٵ١ج٧ ثټنٵپ ثټدف ٍثًر ثټنٵپ أن لّجبٌو ؼ ٌثټؽٍي ثټٌمنٍ شٕري شٵجًًٌ ٌ ٌثټربي  ٌي 

. ًٌَض ًثس ه ٌثټفٙجً شدٽٮ نفٍ ظُضظز مٽٌج ٌثن   ثټ٩و

ٌثء ثِصيوثٯ  ٌټًٌ ټٽ١ريثن ثټؽٍي ثټٌمنٍ ؼ ًٌَض لّجبٌ أ ٌشص٧ٍٍ ىيو ثټمّجبٌ ٨٘ض أظنني مٽٌجً ه

ٌثه ٌثټ ٌأؼيَر ثَضشٙجَضس  ٌثټٱنٌز  ٌز  َثس ثٖضُـض ٌثټصؽيٌ ًثس  ٍٴٲ ـٌٸز ثټّٱٌ من ٌإٗض ثټٌمن ثٖض١ج ٌش ًثس  ث

ٌثټفٙجً منيج  944ٌ ٌثن  ٌټٌز شٹدوىج ٴ١ج٧ ثټنٵپ ثټدفٌي نصٌؽز ثټ٩و ًٌَض لّجبٌ أ مٽٌٍن  344مٽٌٍن ه

ٌثٖضمج لُضٻ ثټ٩جمني ثٖضجٌٜني ٰٵ٢ ٌ ًٌَض لّجبٌ مٌنجبٍ ثټفوًور  ًٌَض لّجبٌ مدجرشر 19ه مٽٌٍن ه

 شٹدوىج ٴ١ج٧ ثټنٵپ ثټربي.

 ً ٍث ٌٰٶ شٵجًًٌ ٌ ٌأؼندٌز ٍض ثٖضؽجٻ ٌ ٌخٌز  ٨ٌ ر ثټٌّجـز ٰأن ثټٌمن ٰٵو مٕجًً٪ ثِصعمجًًز مفٽٌز 

صعمجًًز شصؽجٌٍ  ٌشٝم ؼمٽز من ثټٱٌٗ ثَِض ًثس  َض ًثس ثټو ٌٰ٘ز ثِصعمجًًز  64ثټٌّجـٍ شٵوً خمٽٌج

ٌثن.  شمصو خ١ٍٻ ثټٌمن ِدٶ ٨ٌٜيج ٨٘ض ثٖضّصعمًٌن ٍض ثٖضؽجَضس ثټٌّجـٌز ٴدپ ثټ٩و

ٍٸجَضس ثټّٱًٌجس ٌىنجٷ لّجبٌ ٍض خٵٌز م ٌشد١ز خجټٌّجـٌز ٸ ٌثْض٨مجٻ ثٖض ٌشٱ٨ٌجس ثټمومجس  ؽجَضس 

ٌثٸَ ثټرتٌٰز  ٌم ٌثټفوثبٶ  ًثس  َث ٌثٖض جَضس ثٖضنجِدجس  ٌثٖض٩جىو ثټٌّجـٌز ٌ٘ ٌثټرشثح  ٌمنٕآس ثټ٩١جٿ 

ٌثن ټٽٵ١ج٧ ثټٌّجـٍ ، ٬ٌريىج َثٻ خ٩ٌوو ٨ن نصجبؾ ـرص ثْضرضثً ثټنجشؽز ٨ن ثِصيوثٯ ثټ٩و ٬ري أنيج مجش

ٍټني ٍض مؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍـّذ ث ٿ شفصجػ إٗض 5412ٸمج أن شٹٽٱز إ٨جهشيج إٗض مج ٴدپ مجًُ ، ٖضّة

ٌنٌَٻ مٌوثنٍ.  ٌٰٳ ىنوٌِز 

ٌشد٩جشيج ٥ًپ من أخٌٍ  ٍثًر ثټٌّجـز ٰأن شٵوًٌ ـؽم لّجبٌ ثټٵ١ج٧ ثټٌّجـٍ ٸجمٽز  ّذ ٌ ـٌ

ٌخجټن٥ٌ إٗض ثټّ ٌثن من نجـٌز  ٌثټ٩و ٌثً ثټفٙجً  ٍميج ثٖضص١ًٍ ٸنجشؾ ثټصفوًجس ٍض ٤پ ثِصم ٌجـز خمٱي

ٌثټمومٌز ثٖضمصٽٱز. ٌخني ثټٵ١ج٨جس ثَضٴصٙجهًز  ٍمز شفٵٌٶ ثټصٹجمپ خٌنً   إؼمجيل ٖضن٥

ًٌٌَ نجبذ ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ٖضؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ ثـمو ثټدٌپ أن لّجبٌ ثټٵ١ج٧ ثټٌّجـٍ شصؽجٌٍ 

ٌشٵوًٌىج ٍض أًٴجٿ ټٹن ىيو ثٔـض ًثس ٩ًٌٙذ ـرصىج  َض ًثس ثټو َثٻ ٬ري مٽٌج ًٴجٿ مج ش ٌثْض ٙجبٌجس 

ٌټٌّض مٌرسر ټصنٱٌي نٌَٻ ًٌ٘و  ٍث٩ٜز  ٌثٔضمٹجنجس ثٖضجټٌز مص ٌثټفٙجً مّصمٌ  ٌثن  مٹصمٽز ْضن ثټ٩و

ٌثٖضنٕآس ثټٌّجـٌز ٨٘ض مّصٍَ ؼمٌ٪ ثٖضفج٥ٰجس ُٰٝض ٨ن ثٖضمج٠ٌ ثټصٍ ًٹصنٱيج  ٍثٴ٪  ٔجمپ ټٹپ ثٖض

ٌش ٌم ٌثن   َٴصً.ثټ٩مپ ٍض خ٩ٞ ثٖضفج٥ٰجس ثٖضفصٽز من ٴدپ ثټ٩و
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ًخ٪  ٌثن أهَ إٗض ٰٵوثن أٸعٌ من  ٍثًر ثټٌّجـز أن ثټ٩و ق شٵجًًٌ ٌ ٨ٌ٘ض ٩ٌ٘و ثټ٩مجټز ثټٌّجـٌز شٍٜ

خجٖضجبز من ثټ٩جمٽني ٍض ىيث  94ٌشرسًق نفٍ ، مٽٌٍن ٨جمپ ٍض ممصٽٲ مؽجَضس ثټ٩مپ ثټٌّجـٍ ټولٽيم

٢ هلپ ثټ ٌثه خٌنمج ًرتثٌؿ مصٍِ ًخ٩ز أٰ ٢ أ إٗض  144ٱٌه مج خنيثټٵ١ج٧ ممن ٩ًٍٻ ثټٱٌه منيم مصٍِ

124 . ًٌَض  ه

ٌثن  ٍض ثٖضٵجخپ شٕري شٵجًًٌ مؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ ٌٰمج ًصٙپ خجٖضنٕآس ثټٌّجـٌز ثٖضصرضًر من ثټ٩و

ٍهي ثْضمًٌٹٍ همٌ أٸعٌ من  ٌثن ثټ٩ّ  منٕجر ٌِجـٌز ممصٽٱز ٍض ٨وه من ثٖضفج٥ٰجس. 546إٗض أن ثټ٩و

ٴجٿ مٵجخپ ٨وه ثٖضنٕآس ثټٌّج ٍثٜ٪ شٽٺ ثًْض ـٌز خجټؽميًًٍز ثټٌمنٌز ثټدجټٮ ٨وهىج لمّز آَضٯ ٬ًٌم ش

ٍثًر ثټٌّجـز ټٽمنٕآس ثټٌّجـٌز ٨جٿ  326ٌ ٌٰٶ أٌٻ مّق مٌوثنٍ ټٍ ٿ ٰأن 5414منٕأر ٌِجـٌز 

ًبٌْ  ٨مٽٌز ثټفرص ټٽمنٕآس ثټٌّجـٌز ثٖضصرضًر ـّذ نجبذ ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي ٖضؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ 

ؽز. ټؽنز ـرص أرضثً ثټٵ١ج٧ ثټٌّجـٍ ټم شٕمپ  مفج٥ٰصٍ ش٩َ ـٌ

صٌجؼجس ثٖضجټٌز ثټصٍ ًص١ٽديج ثټنٌَٻ ثٖضٌوثنٍ ٍض ٤پ ٔفز ثٔضمٹجنٌجس َث ثټّدذ إٗض ثَـض جٰز إٗض ، ٨ٌ خجٜٔض

ج ٍض مٌوي  ٌثً ثټٵٙٲ لٍٙ٘ ٌثِصم ٌشَٴصً  ٌم ٌثن  ممج٠ٌ ثټ٩مپ ٍض خ٩ٞ ثٖضنج٠ٶ ثٖضفصٽز من ٴدپ ثټ٩و

ٌثن شٽٺ ثٖضنٕآس ثټٌّجـٌز ٌٰ ٌٛ ثټصٍ ِجٌَ ٌٰيج ثټ٩و ٛ.ـٌ ٌشيج خجًْض  يج ٨٘ض ٸع

ٍنٍ ټٽصنمٌز ٸٕٲ ٨ن ً٘و نفٍ  ٍٿ  564ٌٸجن ثٖضٌٸَ ثټٵجن منٕأر ٌِجـٌز ممصٽٱز مصرضًر ٍض ٨م

ٌثن. ٌثء ثټ٩و  مفج٥ٰجس ثټؽميًًٍز ؼ

ّجس ثٖضؽصم٪ ثٖضونٍ ٰأن ٨وه ثٖضنٕآس ثټٌّجـٌز ثٖضصرضًر ًًَو ٨ن نفٍ  ٌثس مِؤ ّذ شٵوً  364ـٌ

جٰز إٗض نفٍ ، منٕأر ٌِجـٌز ٌأٸعٌ من  364خجٜٔض ٌأظًٌز  ٌٴًٌز شجًًمٌز  ٌم٩ٽمج  82موًنز  ٍٴ٩ج ثظًٌج  م

ٌثْضظٌي  ٌثټصجًًمٍ  ٌىٍ شمعپ من أخٌٍ ثټٍؼيجس ثټٌّجـٌز ٜمن ثٖضنصؾ ثټٌّجـٍ ثټعٵجٍض  شجًًمٌج 

 ثټٌمنٍ.

ٌٸجَضس شٱًٍؾ  ٌثټٌّجـز ٌ ٌمٹجشذ ثټّٱًٌجس  ٍثء  ٌثًٔض ٌثټ٩١جٿ  ٌثٰٶ ثټٌّجـٌز منٕآس ثټرشثح  ٌشٕمپ ثٖض

ٌثٖض ٌثټفوثبٶثټٌّجؿ  ًثس  ٌثټفمجمجس ثټٌّجـٌز ، ثټٹجٌٰيجس، َث ٌثٖضنصؽ٩جس ثټٌّجـٌز  ًثس ثټوًنٌز  َث ٌثٖض

ٌٴج٨جس ثٖضنجِدجس. ٌم٩جىو ثټصوًًذ ثټٌّجـٌز  ًثس  ٌٸجَضس شأؼري ثټٌّج رتثـجس ٌ ٌثَِض  ثټ١د٩ٌٌز 

ٌثن خٕٹپ ٌشدني شٵجًًٌ مؽٽْ ثټرتًٌؾ ثټٌّجـٍ إٗض أن من أخٌٍ ثٖضنٕآس ثټٌّجـٌز ثټصٍ ثِصيوثٰيج ثټ٩و

ٌٰنوٳ ثټ٩ٌّو)ِٱصٌپ  ٨ٌون ٌلٽٌؾ ثټٱٌپ ٍض مفج٥ٰز ٨ون  ٬ٌري مدجرش ٰنجهٳ ثټٵرص مريٸٌٌي  مدجرش 

ٌمنصَر إح ثټٌّجـٍ ٌخٌػ ، ِجخٵج( ٍض ش٩َ  ٌثټدّصجن  ٍٰمدٌٺ  ٌٰنوٳ م ٌم٩يو ثټٌّجـز  مجٿ ؼجًٯ  ـٌ

ٌثټٵج٨ز ثټٹربَ خٙن٩جء. جټز ثټمٌٍٻ   ثټُّضٿ ٌ٘

 ٌ ٌثْضظ ٍثٴ٪ ثټصجًًمٌز  ٌثٖض  ًزثٖضون 

ٌٰمج شمعپ ثٖضون ثټصجًًمٌز ثټٌمنٌز ثټعُضط ثٖضّؽٽز ٍض ٴجبمز ثټرتثط ثټ٩جٖضٍ من أخٌٍ ثٖضون ثټصٍ ثِصيوٰيج 

ٌثن ٍٸدجن ثٖضفًٍض، ٍخٌو، ٌىٍ ٘ن٩جء ثټصجًًمٌز، ثټ٩و جٰز إٗض ثٖضون ىثس ثٖض٩جټم ، موًنز ٔدجٿ ٸ خجٜٔض

ٌش٩َ ٌإح خمج ٍض ىټٺ  ٨ٌون  ٌشجًًمٌز ثِصيوٰيج ٌثټٵٌمز ثټصجًًمٌز ٍض مفج٥ٰجس ـؽز  ٴٌَ أظًٌز 

١٨ٌجن  ٌخٌض ن٩م  ٌثٖضفؽٌ  ٌثټ٭ٌٍر  ٌمنيج ٴٌَ ـجٍ  ًثس أهس إٗض شومريىج  ٌثن خأٸعٌ من ٨ور ٬ج ثټ٩و

٬ٌريىج.  ٌخٌض خٍُ 

 ٜفجًج مونٌني

ٍثٴ٪ ثټٌّجـٌز  ٌثن ثټصٍ ثِصيوٰض ثٖض ًثس شفجټٲ ثټ٩و ٌشٱٌو شٵجًًٌ من٥مجس ثٖضؽصم٪ ثٖضونٍ إٗض أن ٬ج

ٌثْضظًٌ ٌجء ثټّٹنٌز ثٖضٹص٥ز خجٖضونٌني أهس إٗض ثِصٕيجه مج نّدصً ٌثټصجًًمٌز  ٌثْـض خجٖضجبز من 15ز ٍض ثٖضون 

 إؼمجيل ٨وه ثټٕيوثء.
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ٍٸدجن  دجٿ ٸ ٍخٌو ٌٔ ٌثن ټٽمدجنٍ ثټصجًًمٌز ٍض مون ٘ن٩جء ٌ ٌشٕمپ ىيو ثټنّدز ٔيوثء ٴٙٲ ثټ٩و

 ٌ جٰز إٗض ٜفجًج ثِصيوثًٰ ټٽٵٌَ  ٍٸدجن خجٜٔض دجٿ ٸ ٌثټؽٍٯ ٌٔ ٌمأًح  ٩ور  ٍثٴ٪ ثټصجًًمٌز ٌ٘ ثٖض

ٍثٳ  ٌثِْض ٌثٖض١ج٨م  ٌثټٱنجهٳ  ٌثٖضنصؽ٩جس  ٌثټؽًَ  ٍث٠ت  ٌثټٕ ٌثٖضصنَىجس  جَضس ثٖضنجِدجس  ٌثْضظًٌز ٌ٘

ٌشيج.  ثټ٩ٕدٌز ٨٘ض ٸع

ٍٴٲ ثټفٌٸز  ٌثن ٨٘ض ثټٌّجـز ټم شٵصرص ٨٘ض ش ّذ لربثء ٍض مؽجٻ ثټٌّجـز ٰأن أرضثً ثټ٩و ـٌ

ٍثٰور ټٽٌمن ٌإ٘جخصيج خجټٕٽپ ٌثټّٱٌ ٨ن ثټ٩مپ  خپ أن، ثټٌّجـٌز ثټ ٌثټٌّجـز  ٍٴٲ رشٸجس ثټنٵپ  ش

ٌثِصيوثٯ  ًثس ثټنٵپ  ٌج ٌثټؽًٍّ ٌِ ٌثټ١ٌٳ  ٌثٖضنجٰي  ًثس  ٌٴٙٲ ثٖض١ج ٌإ٬ُضٳ ثٖضٹجشذ ثټمج٘ز خيج 

ٍٴٲ  ٌأهَ إٗض ش ٌثټّٱٌ  ٌثٖضنٕآس ثټٌّجـٌز شّدذ ٍض ٨ٌَٯ ثټٹعري من ثټّٹجن ٨ن ثټفٌٸز  ًثس  َث ثٖض

 ٍ ٌٰٵوثن ٨جبوثشيج ثټّن ًٌَض ِنًٍج.ثټٌّجـز ثټوثلٽٌز   ًز ثټصٍ شٵوً خنفٍ مٽٌٍن ه

ًشٱج٧ ٍض أ٩ِجً ثټّٽ٪  ٌمج ثٌٍٰو ىټٺ من ث ًثس  ٍثبٌز ثټ٭ج ٕ٨ٌ ٌثټفٙجً ثټؽجبٌ  ٌثن  ٌثً ثټ٩و ٸمج أن ثِصم

ٌثن٩وثٿ ثټولپ هٰ٪ خ٭جټدٌز ثټ٩جبُضس ثټٌمنٌز نفٍ شٱٌٝپ ثټدٵجء ٍض  ٪ ثٖض٩ٌ ي  ٌشٌهي ثټٍٜ ٌثټمومجس 

ٌثټرتٌٰ ٌثټصٍّٳ  ٍټيج ٨٘ض ثټّٱٌ  جٻ هٌن شن٥ٌم ثټؽيجس ثٖض٩نٌز ثٖضيٌؼجنجس منج ًثس ـٌ ٌشدجهٻ ثټًَج  ً

ٌټًٍجشيج. ٌثمؾ أ ٌأس ثټٹعري من ثټص٭ريثس ٍض خ ٌثټرتثظٌز ٠ٌ ٌثټٱنٌز  ٌثټرتٌٰيٌز   ثټٌّجـٌز 

ٌنٵپ ثټدنٺ  ٌثټفٙجً ثَضٴصٙجهي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ ٌثټدفًٌز من ٴدپ ثټ٩و ٌأهَ إ٬ُضٳ ثٖضنجٰي ثټربًز 

ٌثټعٵجٌٰز ثٖضٌٸَي إٗض ش١٩ٌپ  ٌثَضٴصٙجهًز  ٌثٖضٽصٵٌجس ثټ٩ٽمٌز  ٌثس  ٌثٖضؤشم إٴجمز ثټٹعري من ثٖضيٌؼجنجس 

ٌثٖضٵوًر خـ  ٌثٖضيٌؼجنجس  ٌثس  ٌٰٵوثن ثټٌمن ټٽ٩جبوثس ثټصٍ ًؽنٌيج من ٌِجـز ثٖضؤشم ثټٲ  ٬ٌ244ريىج 

. ًٌَض  ه

َء ميم ٜم ٌثټوًنٌز ثټصٍ شٕٹپ ؼ ٍمز ٌٰٵو ثټٌمن ثټٹعري من ٨جبوثشً من ثټٌّجـز ثټ٩ُضؼٌز  ن من٥

ٍنجس منصؽز ثټٌّجـٍ ثټٱًٌو.  مٹ

َضس ثټٌوًٌز ٌإ٬ُضٳ  ٌثٖضٕ٭ ٌثٸَ ثټفٌٯ ثټصٵٽٌوًز  ٌثټفٙجً إٗض لّجبٌ ٰجهـز ٍض ٨مپ م ٌثن  ٌأهَ ثټ٩و

ٌثٛ ثټٹعري من ثٖضين  ٌثټصيوًو خجنٵ ٌأ٨مجٻ ألٌَ  ٌشفٍٻ ثټ٩جمٽني ٌٰيج إٗض مين  ٍٴٲ ٨مپ ثټٹعري منيج  ٌش

َضس ثټ٠ٍنٌز. ٌثٖضٕ٭  ٌثټفٌٯ 

ٌىټٺ ٖضج ټيج من أىمٌز ثِرتثشٌؽٌز ٌِجـٌز ٌټم  ٍهي ثْضمًٌٹٍ  ٌثن ثټ٩ّ شّٽم ثټؽًَ ثټٌمنٌز من ثټ٩و

ٍنجس منصؽيج  ٌشومري ثټٹعري من مٹ ٌنيذ  ٌشؽجًًز من لُضٻ ٩ٌِز ټد٢ّ ثټ١ٌٌّر ٨ٽٌيج  ٨ٌّٹًٌز 

ٌمٌٍن. ٌثن  ٌٸم ٌمن أخٌٍىج أًلدٌپ ِٵ١ٌَ   ثټٌّجـٍ ثټدٌةٍ ثټٱًٌو 

ٍث ٍض إ٨وث ٌٰٶ لربثء ِجىم رتثشٌؽٌجس ثټٌّجـٌزٌ ٌثَِض ٌثټم٢١  ٍٿ ثٖضجٌٜز من ، ه ثټربثمؾ  ٰأن ثْضټٲ ً

ٍهثًٌز ٨٘ض ثټٌّجـز ثټٌمنٌز لج٘ز مج ًص٩ٽٶ خجِصيوثٯ ٨وه من  ٌثن ٨٘ض ثټٌمن معٽض ثْضٸعٌ ِ ثټ٩و

ٌثؿ  ٌثٴٖ ـجرضر ممٽٹز م٩ني ٌرص ٌأخٌٍىج موًنصٍ خ ٌثْضظًٌز  ٍثٴ٪ ثټٌّجـٌز ثټصجًًمٌز  ٌثٖض ًثس  َث ثٖض

ٍه إٗض ثټٵٌن ، «ثټنرص نٵٖ»ـجٜنز  ٌشٌ خصجًًمً ثټيي ٩ً ثټٙمٌي ثټٕيري ټٽمٽٺ ثټّدةٍ ٸٌح إًپ 

 ثټّجخ٪ ٴدپ ثٖضٌُضه.

 

 عبع غاصات ع٢ً َزٜض١ٜ فضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/70]

ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز ٍض نيم. ٍٿ ِد٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضند ق مٙوً مفيل ټ َث٧ً ٌأٌٜ ٌم ًث خمنجٍٻ  ٌثن لٽٱض أرضث ًثس ثټ٩و جء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٬ج

ٍث٠نني  .ثٖض
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ٌثن ثِصيوٯ ٨وه من ثٖضنج٠ٶ ٍض ثٖضفج٥ٰز. ٌشَٴز ثټ٩و  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٴٙٱج مو٩ٌٰج ٖض

  

 غاص٠ ع٢ً ذضض َٚٝزٟ 00

 شتأ: -[ ميدي 7102/ديصمرب/70]

ٍٿ ِٽّٽ ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز.ٔن ٠ريثن ثټ٩و  ز من ثټ٭ج

ٌثن ٔن  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل ټ ٬جًر ٨٘ض موًًٌصٍ ـٌٛ  11ٌأٌٜ

 ٌمٌوي.

ٌثن ٔمجٻ  ٌشَٴز ثټ٩و ٌثټٽؽجن ثټ٩ٕدٌز ثِصيوٰض شؽم٩جس م ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن مو٩ٌٰز ثټؽٌٖ 

ٍٰيم. ٵٍٟ ٴص٘ض ٌؼٌـى ٍض ٘ٱ ٌثء مٌوي ٌِ  ٘ف

  

 ف َغتؾف٢ ذٝػ باحلزٜز٠اعتٗزا

 شتأ: -[ الحديدة 7102/ديصمرب/70]

ٍٿ  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٌثء أ ٍٿ ؼ ٍث٠نني ثټٌ ٌأٌ٘ذ لمّز م ثِصٕيو 

ٌجًر إ٩ِجٯ خمفج٥ٰز ثټفوًور.  ٨٘ض مّصٕٱى ـٌْ ٌِ

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ و

ٌثِصٕيجه أـو ثٖض٩ّٱني. ٍث٠نني  ًخ٩ز م ٌجًر إ٩ِجٯ شجخ٩ز ټً مج أهَ إٗض إ٘جخز أ  مّصٕٱى ـٌْ ٌِ

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ 00

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/70]

ٌثټٙجًٌلٍ مّصيوٰجً منج٠ٶ مصٱٌٴز  ٍٿ ثټٵٙٲ ثټؽٍي  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٌث٘پ شفجټٲ ثټ٩و

 .خمفج٥ٰز ٩٘ور

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ِد٪ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٌثټ٥جىٌ ًثٍؿ، موًًٌصٍ خجٴم   .٬ٌجًر ٨٘ض من١ٵز خنٍ م٩ني خموًًٌز 

ًثس ٨٘ض من١ٵز ثټٍٙؿ خموًًٌز ٸصجٯ.  ٌأٔجً إٗض أن ثټ١ريثن ٔن ظُضط ٬ج

ٍهي ثِصيوٯ خجټ ٌثٖضو٩ٌٰز من١ٵز آٻ ٠جًٳ خموًًٌز مندًٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ٩وٌ ثټ٩ّ ٍثًًن  ٌمنجٍٻ ، ٙ

ًثٍؿ. ٍث٠نني خمنج٠ٶ مصٱٌٴز من موًًٌز  َث٧ً ثٖض  ٌم

  

 غاص٠ ع٢ً فعز٠ 52

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/70]

ٍث٠ن  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثِصيوٰض منَٻ م ٌثن ثټ٩ّ ٍٿ خ٭جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ثټٌ ًخ٩ز م ثِصٕيو أ

ٌهًز خمفج  ٥ٰز ٩٘ور.خموًًٌز ٬مٌ ثټفو

ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ٬جًر ٨٘ض منجٍٻ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

َټني. ٌشومري من ٌأر ٠ٌٱپ  ٌثم ٍث٠نني ٍض من١ٵز شٕوثن خموًًٌز ٬مٌ مج أهَ إٗض إِصٕيجه ًؼٽني   ثٖض

ًثٍؿ ن ٬جًر ثِصيوٰض ٌِجًر خمن١ٵز خنٍ ٌ٘جؿ ٍض موًًٌز  ٍث٠نني ثظنني.مج أهَ إٗض، ٌٔ   ثِصٕيجه م

ٌثن ٔن ٬جًر ثِصيوٰض ـٱجً مٌجو ٍض من١ٵز آٻ ٨مجً خموًًٌز  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌثء ٍث٠ن ٘جټق أـمو م١ٽٶ.، ثټٙٱ  مج أهَ إٗض إ٘جخز ثٖض
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ٌهًز ًثس ٨٘ض موًًٌز ٔوث ثټفو ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ًثس ، ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و ًخ٪ ٬ج ٌٰمج ثِصيوٯ خأ

 ٌ ًثس ٨٘ض موًًٌز ثټ٥جىٌ.موً ٌظُضط ٬ج  ًز خجٴم 

ٌثن  ن ثټ٩و ًثس ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز ٸصجٯ خ٩ٙور 14ٌٔ ًثٍؿ ، ٬ج ض موًًٌز  ٌٰمج ش٩ٌٜ

ٍهي. ٌمو٩ٍٰ ٩ِ ٌهًز ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ   ثټفو

 

 وجنرانعبع غاصات ع٢ً َاصب ٚجٝظإ 

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/70]

ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ َثًوي خموًًٌز همٌ ٠ريثن ثټ٩و ٍث٠نني ٍض ٴًٌز آٻ ثټ ٍٿ ٨وه من منجٍٻ ثٖض

ٌثؿ ٍض مأًح.  رص

ًثس ٨٘ض  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

َثًوي خمن١ٵز ثټ٢ٕ ٍث٠نني.، ٴًٌز آٻ ثټ  مج أِٱٌ ٨ن شومري ٨وه من منجٍٻ ثٖض

ٌثؿ خ٭جًشني.ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ ٌه ثِصيوثٯ موًًٌز رص ٌثن ٨ج  ٩و

ٍٴ٪ ثټرشٰز ٍض  َثن ٌ ٬جًر ٨٘ض م ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ثټ١ريثن ثٖض٩جهي ٔن ٬جًر ٨٘ض ؼدپ ثٿ خٍ يس ٍض ؼٌ

ٌثن  .نؽ

 

 ؽٗزا٤ ٚجضذ٢ يف غاصات ع٢ً احلزٜز٠

 شتأ: -[ الحديدة 7102/ديصمرب/01]

ٌثن  ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٍض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض موًًٌز ثټمٍلز ثِصٕيوس ٨رش نّجء ثټٌ ثټ٩ّ

 .خمفج٥ٰز ثټفوًور

ًثس ثِصيوٰض م٨ًَز رشٳ من١ٵز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭ج ق مٙوً أمنٍ خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 .ٴ١جخز خجٖضوًًٌز مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ٨رش نّجء

ٌثـٍ مفج٥ٰ 54ٌثِصٕيو أٸعٌ من  ًثس خموًًٌز ثټؽ ًثس ثِصيوٰض ٌِج ٍث٠نج خ٭ج  ز ثټفوًور.م

 

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ:-[ صنعاء7102/ديصمرب/01]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًشني  ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثټنيوًن خموًًٌز ثټّد٩ني.

 

 عت غاصات ع٢ً فعز٠

 شتأ: -[ صعدة 7102/ديصمرب/01]

ٌثټ٥جىٌ خمفج٥ٰز  ًثٍؿ  ًثس ٨٘ض موًًٌجس خجٴم ٌ ٍٿ ِض ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٩٘ور.

ًثس ٨٘ض  ٌثن ثټ٭جٔم ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور ټ ٌأٌٜ

 ٍ ى ٌثٍْض ًثٍؿمن١ٵصٍ ثټٵو  جٰز إٗض ٬جًر ثِصيوٰض من١ٵز آٻ ٘دفجن خموًًٌز خجٴم.، ً خموًًٌز   خجٜٔض
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٢ٌ خموًًٌز ثټ٥جىٌ ٍض ٤پ شفٽٌٶ مّصمٌ  ًشني ٨٘ض من١ٵز ثٖضُـض ٌثن ٔن ٬ج ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن ٠ريثن ثټ٩و

 ٨٘ض ثٖضن١ٵز.

  

 ققف َٓظيني مبزٜض١ٜ فضٚاح مبأصب

 شتأ: -[ مأرب 7102/ديصمرب/01]

ٌثن ثټ ٌثؿ مفج٥ٰز مأًح.ٔن ٠ريثن ثټ٩و ًشجن ٨٘ض موًًٌز رص ٍٿ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٩ّ 

َټني ِٹنٌني خموًًٌز  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ثټ٭جًشني ثِصيوٰصج من ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ ٌشرضً ٨وه من ثٖضنجٍٻ ثٖضؽجًٌر.، رص  مج أهَ إٗض شومريىمج خٕٹپ ٸيل 

  

 مخػ غاصات ع٢ً َٓطك١ املظصم عح١

 شتأ: -[ حجة 7102//ديصمرب01]

ًثس ٨٘ض موًًٌز ـٌٛ خمفج٥ٰز ـؽز. ٍٿ ِٽّٽز من ثټ٭ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ًثس  ٌثن إِصيوٯ خممْ ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

 من١ٵز ثٖضًَٳ خموًًٌز ـٌٛ.

  

 ثالث غاصات ع٢ً اجلٛف

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/01]

ًثس ٨٘ض موًًٌز  ٌثن ٔن ظُضط ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً ٨ّٹٌي ټ أٌٜ

 .ثٖضٙٽٍح خمفج٥ٰز ثټؽٍٯ

 

 اعتؾٗار أصبع١ َٛاطٓني بػاص٠ ع٢ً عُضإ

 شتأ: -[ عمران 7102/ديصمرب/00]

ٍهي ثْضمًٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نني خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ًخ٩ز م ٍټز ٨ؽٌذ ثِصٕيو أ ٹٍ ٨٘ض من١ٵز ٬

ٌثن.  خمفج٥ٰز ٨م

ٍث٠نني  ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر م ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍټز ٨ؽٌذ ًخ٩ز منيم، ٍض ثټم٢ ثټ٩جٿ خمن١ٵز ٬  .مج أهَ إٗض ثِصٕيجه أ

 

 إعتؾٗار َٛاطٔ بػاص٠ اعتٗزفت رصاجت٘ ايٓاص١ٜ بقضٚاح

 شتأ: -[ مأرب 7102//ديصمرب00]

ٌثؿ  ًثؼصً ثټنجًًز خموًًٌز رص ٍهي ثِصيوٰض ه ٌثن ثټ٩ّ ًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍث٠ن خ٭ج ٍٿ م ثِصٕيو ثټٌ

 خمأًح.

ٌثن ثِصيوٰض  ٍث٠ن ٍض ٬جًر ټ١ريثن ثټ٩و ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( ثِصٕيجه م ق مٙوً مفيل ټ ٌأٌٜ

ٌثؿ. َثًوي خموًًٌز رص ًثؼصً ثټنجًًز خٵًٌز آٻ ثټ  ه

ٍث٠نني.ٌأٔجً ثٖض ٌثؿ مّصيوٰج ممصٽٹجس ثٖض ًثس ٨٘ض موًًٌز رص ٌثن ٔن ظُضط ٬ج  ٙوً ثيل ثن ٠ريثن ثټ٩و
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 تغع غاصات ع٢ً فعز٠ ٚعغري

 شتأ:-[ صعدة7102/ديصمرب/00]

ًثس ثِصيوٰض أمجٸن مصٱٌٴز خمفج٥ٰز ٩٘ور  ٍٿ شّ٪ ٬ج ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٔن ٠ريثن ثټ٩و

 ٌٴ١ج٧ ٨ّري.

ق مٙوً أمنٍ خ٩ٙور  ًثس ٨٘ض ٌأٌٜ ًخ٪ ٬ج ٌثن ثټ٭جٔم ٔن أ ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ټ

ٍث٠ن ٍض من١ٵز ثټ١ٽق خموًًٌز ِفجً. ٬ٌجًر ٨٘ض م٨ًَز م  من١ٵز آٻ ثټٌٙٱٍ 

ًثس ٨٘ض من١ٵز مؽجٍر خ٩ّري. ًخ٪ ٬ج ٌثن ٔن أ  ٌأٔجً ثٖضٙوً إٗض أن ٠ريثن ثټ٩و

ٌه ًثٍؿ ثټفو ٍهي ثِصيوٯ ٌىٸٌ ثٖضٙوً أن منج٠ٶ مصٱٌٴز خموًًٌز  ًز ش٩ٌٜض ټٵٙٲ ٘جًٌلٍ ٩ِ

ٌثټ١ٌٴجس ثټ٩جمز ٍث٠نني  َث٧ً ثٖض  .م

  

 غاصتني ع٢ً ايعاف١ُ فٓعا٤

 شتأ:-[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ ٬جًشني ٨٘ض ثټ٩ج٘مز ٘ن٩جء. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  ٔن ٠ريثن ثټ٩و

ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريث ق مٙوً مفيل خأمجنز ثټ٩ج٘مز ټ ًشني ٌأٌٜ ٌثن ثِصيوٯ خ٭ج ن ثټ٩و

 من١ٵز ثټنيوًن خموًًٌز ثټّد٩ني.

  

 غاص٠ ع٢ً َظصع١ مبزٜض١ٜ ايترتٝا يف احلزٜز٠

 شتأ:-[ الحديدة 7102/ديصمرب/00]

ٍٿ ٨٘ض موًًٌز ثټصفصٌج خمفج٥ٰز  ٍهي ثْضمًٌٹٍ ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ ٍث٠نجن خ٭جًر ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و أٌ٘ذ م

 ثټفوًور.

 ٍ ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌثن ثِصيوٯ خ٭جًر م٨ًَز ٌأٌٜ ٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و

ٍث٠نني ثظنني.  ٍض موًًٌز ثټصفٌصج مج أهَ إٗض إ٘جخز م

 

 ايعزٚإ ًٜكٞ قٓابٌ ض١ٝ٥ٛ ع٢ً َزٜض١ٜ ِْٗ

 شتأ: -[ صنعاء 7102/ديصمرب/00]

ٍبٌز ٨٘ض موًًٌز ني ٍٿ ٴنجخپ ٜ ٍهي ثْضمًٌٹٍ مّجء ثټٌ ٌثن ثټ٩ّ  م.ثټٵى ٠ريثن ثټ٩و

ٌثن ثټٵى أٸعٌ من لمْ ٴنجخپ  ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضوًًٌز ټ ٌأٌٜ

ٍبٌز ٨٘ض منج٠ٶ مصٱٌٴز خنيم. ٜ 

ًثس لُضٻ ثټّج٨جس ثٖضجٌٜز ٨٘ض نيم. ٍهي ثْضمًٌٹٍ ٴو ٔن ِٽّٽز من ثټ٭ج ٌثن ثټ٩ّ  ٌٸجن ٠ريثن ثټ٩و

  

 ٢ً ذح١إعتؾٗار ٚإفاب١ مثا١ْٝ َٛاطٓني بػاصات ع

 شتأ: -[ حجة 7102/ديصمرب/00]

ٍهي  ٌثن ثټ٩ّ ًثس ٔنيج ٠ريثن ثټ٩و ٍٿ ٍض ٬ج ٌأٌ٘ذ لمّز آلًٌن مّجء ثټٌ ٍث٠نني  إِصٕيو ظُضظز م

 ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض مفج٥ٰز ـؽز.
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ًثس ثِصيوٰض  ٌثن ٔن ٬ج ٍٸجټز ثْضندجء ثټٌمنٌز )ِدأ( أن ٠ريثن ثټ٩و ق مٙوً مفيل خجٖضفج٥ٰز ټ ٌأٌٜ

ٍث٠نني ٍض موً ٍث٠نني ٌإ٘جخز لمّز آلًٌن ٍض ، ًٌز ثټٕ٭جهًرمنجٍٻ ثٖض مج أهَ إٗض ثِصٕيجه ظُضظز م

ٌټٌز  .ـٌٙٽز أ


