
عدد خاص بالذكرى 
األولى لإلعتداء االرهابي
على جامع دار الرئاسة

الجمعة : 25 / 5 / 2012م 
 الموافق :3 / رجب / 1433هـ 

العدد: )1611( 8

من   شهداء   وجرحى   الحرس   يف   االعــــــــــتداء  االرهابي  على   مسجد  دار الرئاسة
   1عميد   مبخوت   صالح

   2عقيد   على   منصر   المحاقر   
   3عقيد   على   على   خليل

   4مقدم   محمد   حسن   البهلولي   
   5مقدم   عبداهلل   المعمري   

   6رائد   حسين   ناجي   الريمي
   7نقيب   ناجي   الصياد

   8نقيب   عبدالواسع   مقولة
   9نقيب   على   عبده   فرج
   10نقيب   ناجي   المصري

   11ن��ق��ي��ب   م��ح��م��د   ص��ال��ح  
 المنحمي   

   12نقيب   محسن   محمد   عايض
   13مقدم   خالد   عبدالقادر  

 عبداللطيف   خالدة 
   14رائد   محمد   على   السماوي   
   15عقيد   احمد   صالح   عبده

   16عقيد   محمد   على   زي��د  
 المطري

   17عقيد   ركن   عبداهلل   على  
 صالح   الخلقي

   18عقيدركن   محمد   زي��د  
 االكوع    

   19عقيد   ركن   سنان   دويد    
   20عقيد   احمد   مشلي   الحميدي 
   21عقيد   على   محسن   المطري
   22رائد   صالح   على   السياني
   23رائد   عبداهلل   احمد   المقولي
   24رائد   محمد   احمد   االنسي

   25م��ق��دم   ي��ح��ي��ى   اح��م��د  
 القاسمي

   26رائد   محمد   احمد   العداري
   27رائد   على   احمد   ضبيان
   28رائد   عبده   صالح   جابر   

   29مقدم   ركن   عبداهلل   احمد  
 القاضي

   30مقدم   يحيى   محد   جراد
   31نقيب   حمود   حسين   القحم
   32نقيب   عبدالكريم   حسين  

 معيض
   33نقيب   عبداهلل   محد   القديمي 

   34نقيب   مجمل   سيعد   قاسم   متاش
   35نقيب   عبدالرقيب   محمد   ابوطاهر

   36نقيب   ناصر   محمد   الموسمي
   37نقيب   صالح   محد   القديمي

   38نقيب   محمد   سعد   حباجر   
   39نقيب   على   حسين   الحاضري 
   40نقيب   امين   محمد   معوضه

   41م   1   عمار   احمد   صالح
   42م   2   مجاهد   عبادي   الداللي

   43رائد   ناصر   احمد   ملقي
   44عبداهلل   سعيد   ركن   

   45عصام   احمد   دويد   
   46مهدي   محمد   الحليلي   

   47احمد   حسين   عبده   
   48حسين   على   الرمادي   

   49عفاش   طارق   محمد   عبداهلل   صالح   
   50مازن   توفيق   صالح   عبداهلل   صالح   
   51كنعان   يحي   محمد   عبداهلل   صالح

اسماء   الجرحي   من   الحرس   الخاص   الذين   اصيبوا  
 يف   حادث   انقالب   الطقم   امام   مجمع   الدفاع   

   1م   2  /  عبدالعزيز   الجعدبي

 >  بالذكرى   األولى   جلرمية   االعتداء   االرهابي   على   مسجد   دار   الرئاسة   الذي   استهدف   حياة   الزعيم   علي   عبدالله   صالح   رئيس   اجلمهورية   
 السابق   وكبار   قيادة   الدولة   واملؤمتر   الشعبي   العام .. 

«امليثاق» ووفاًء لدماء الشهداء واجلرحى الذين سقطوا دفاعًا عن الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية.. تعيد نشر بعض صورهم وأسمائهم.. 
وتؤكد لهم أن الشعب اليمني لن يفرط بدمائهم الطاهرة..

وها   هو   اليوم   يجدد   العهد   باالقتصاص   لدمائهم   من   القتلة   واملتآمرين ..  ولن   يفلتوا   أبدًا..


