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 الىالعت:تفاصٍل 

و ويف ؾدىبيل بنعدة د بنطةَُدد جعدد يسُلدف بنهُدم قةيدر بن دةئسبذ         2117َدىفً    5َىو بألؾدد بدلىبفدق    يف

زبشؼ بنسةجعدد  بنسةجعد نهسؿةنف بنععىدٌ جشٍ ضالش غةزبذ غىَد  هً يُ قد زجُعدد يف يدَسَدد   بحلسجُد 

جُدةء  حملةفظد صعدخ يعسهدفد زل د  وقدىد دلدىب ُني يدٍ ؤ    

بدلُ قد وْى ؤمحد صالؼ َشىبٌ حيد  يشدقةم يدة ؤدي إ     

زديري بحمل سةٌ زديريبً كهُةً وكرب زديري بدلحةين بدلهؿقدد ادة   

ةزَددد بنسةجعددد ذلددة وقددد غددسؼ  هددً إضددس ْددرِ        وبحملددالذ بنسػ

يف بحمل دددةذ س إظدددعةفهى بنغدددةزبذ يدددىب ُني كةَدددة َعًدددالٌ  

جعددددْة إ  يعسشدددفً قسَدددث يدددٍ بدلُ قدددد بدلعدددسهدفد وقدددد   

ذ ؤَضدةً بنشدةؾُةذ بنسةجعدد نهًؿ دد وزضدسزذ زل دد       زدديس 

نحعض بألضدسبز  دبخهّ ُهة جةإلضةفد إ  زضسز يعسض نحُع بنعُةزبذ وإصةجد بنعُةزبذ جغةش قسَحد ي

 وبن  زعىد يهكُسهة دلىب ُني.

 

 الىالعت:شهىد ضحاٌا وإفاداث 

عاهـا  وهالـه أىـدط حمطـاث الولـود افةـ  د ت        05أمحد صالح ًشواى يبلغ هـي العوـ     الضحيت/

 العت لائال :روط لٌا تفاصيل الو

"كُددر َةئًددةً يف يددايل ؤضُددةء يددة وقددع بنقلددف بجلددىٌ  هددً زل ددد بنىقددىد بنسةجعددد يل وجعددد بنغددةزخ بألو   

يٍ بنفدصم وبخلدىو ويدة ْدٍ إال حلظدةذ ؾدط شدُر  دةئسبذ         ر يٍ بنُىو يف ؾةند ضوصىذ بالَفػةز هن

بنسةجعد يل وزل د طد خسغر يعس ةً يٍ بدلال ألزفةغإ جسئَد زل د بنىقىد بنسؿةنف بنغةزخ بنطةَُد وبنطةن

بنىقددىد بنسةجعددد نهًددىب ٍ حيدد  يشددقةم وْددٍ سسددس إ ْس ددر يعددس ةً إ  يكددةٌ بنىبقعددد ؾُددص زل ددةذ  

ٍ   حددةٌ بدلعددة دخإ قًددر  بنىقددىدإ فعددًعر صددىذ شطلددةٌ َ ه   مث  ؤَددة وجعددض بدلددىب ُني جددوخسبغهى ويدد

ؤخرْى إ  يعسشفً قسَث يٍ بدلُ قدد ؤيدة زل دةذ بنىقدىد بنسةجعدد يل وندُؿ  فقدد زدديسذ كهُدةً وقدد           

غُدةز بنعدُةزبذ   ق دع  نحُدع  ؤَضًة بدلحىن بنسةجع حمل د  وبندرٌ َىغدد فُدّ زلدالج بنسػةزَددإ زلدم        زديس 

إ  شةؾُد َىم يسظدُدض   ةإلضةفدجُد كههة زديسذ كهُةً وزلم نسغُري شَىذ بنعُةزبذ وسلصٌ يىبد غربئ

عُد بنههث وقد وصهر إ  زل د غةش زةجعدد  زؤَر ؤنوجعدْة  إوؤَضةً ضالغد زةجعد نهًىب ٍ حي  يشقةم

ضدسز  يل وقد جدؤذ جدةالؾسسب  فهس در إ  إ فةئهدة ؤَدة وجعدض بدلدىب ُني وقدد َدسع  دٍ بنقلدف ؤَضدةً ز           

 ."يعسض نحُع بنعُةزبذ رلةوزبً حمل ةذ بنىقىد

لمحطتٍهالدمار الذي لحك باآثار   



 

 

مدٌزٌت راسح –مىطمت  بىً ربٍعت  - محطتً ولىد تابعت لـ/ أحمد صالح وشىان وٌحٍى مشماعتمزٌز حمىلً ٌىثك والعت  لصف    2 

 قةئالً: ؤضةو

ة يف آٌ زعسهدو ْدرِ بحمل دةذ بخلةصدد جدةنىقىد ؾدط ؤٌ      "ال َىغد ؤٌ ي ز ن ةئسبذ بنععىدَد وسةنفه

 د ؤٌ يععكسبذ ؤو يظةْس يعهؿد يف يُ قسُة".يُ قسُة جعُدخ غدبً  ٍ بنلسب ةذ وال زىغ

 

 عاها  أ ادًا بموله: 05ساهي علي جاب  هٌور يبلغ هي العو   الشاهد/

د نهسؿدةنف بنعدعىدٌ ؾدىبيل    "يف ؾىبيل بنعة د بنطةَُد جعد يُسلف بنهُم شُر بن ةئسبذ بحلسجُدد بنسةجعد  

 ددخإ وقدد بظدسهدفر      يف يدَسَدد زبشؼ بنسةجعدد حملةفظدد     ضالش غةزبذ غىَد  هدً يُ قدد جدب زجُعدد     

بنغدددةزبذ زل ددد  وقدددىد زةجعدددد نهًدددىب ُني ؤمحدددد صدددالؼ َشدددىبٌ 

ف غدسؼ يددَُةٌ يدٍ بندرٍَ     وحيد  يشدقةمإ وقدد َدسع  دٍ بنقلد      

  زدديري بحمل دسني زدديريبً    كةَىب َعًهىٌ يف بحمل سني جةإلضدةفد إ 

كهُةً يع بحملالذ بنسػةزَد بدلسفقد اةإ وكرب زديري شدةؾُةذ َقدم   

 وزضسز جعض بنعُةزبذ".

 

  د ت أ ادًا بموله:عاها  وأىد أبٌاء افٌطمت افة  00عيةى صاحل حيىي، يبلغ هي العو   الشاهد/

"ؤضُددةء يددة كُددر َةئًددةً يف يانُددة بنىبقددع يف يُ قددد جددب زجُعددد بنسةجعددد دلدَسَددد زبشؼ ويف ؾددىبيل بنعددة د      

بن دةئسبذ بحلسجُدد بنسةجعدد نهسؿدةنف بنعدعىدٌ جشدُهة ضدالش غدةزبذ         زُدة  إبنطةَُد جعد يُسلف بنهُدمإ فةغ 

ب يددٍ َددىيٍإ وخسغددر جعدددْة إ  بخلددةزظإ فسؤَددر بنغددةزخ بألو  وقددد بظددسهدفر يصز ددد    ؤَقظددسغىَددد 

   ْ دفد زل ددد وقدىد زةجعددد نهًدىب ٍ  ؤمحددد   ة جهؿظددةذ كةَدر بنغددةزخ بنطةنطدد يعدسه   قسَحدد يدٍ يانُددة وجعدد

صددالؼ َشددىبٌ يددة ؤدي إ  زددديريْة كهُددةً جةإلضددةفد إ  زددديري بدلددحىن بنسددةجع نهًؿ ددد كهُددةً وبحملددالذ           

زعسهدو زل د وقدىد  ػةزَد بن  يف بدلحىن جةإلضةفد إ  شةؾُدإ وجعد دقةئق فقط يٍ بنغةزخ بنطةنطد بنس

ؤخسي قسَحدد يدٍ بحمل دد بدلعدسهدفد قحهدهة زةجعدد نهًدىب ٍ  حيد  يشدقةمإ يدة ؤدي إ  زدديريْة ؤَضدةً             

 ري شةؾُد وضالغد زةجعد نّ.كهُةً جةإلضةفد إ  زدي

  

الدمار الذي لحك بالمحطتٍهآثار   
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 وتائج الىالعت:

 الضحايا افدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   اجل ىى

 افٌشآث افدًيت:

 
      

 3 1 0 0 3 0 دهريت

 1    0 1 ض رت

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوً الدولً:

 ةذزل د غدسي يعدؿًة يُددبًَُة  هدً بدلُ قدد بند  س بظدسهدبفهة وخةصدد         ؤبدلسكص بنقةَىين ب هع  هدً بنىبقعدد و  

بدلددَُني َععدد   ْدٍ ؤ ُدةٌ يدَُدد ظدكُُد. وؤٌ بظدسهدبو      وبحمل دةذ  ووغددَة بٌ بدلُ قدد   بند  س قلدفهة   بنىقىد 

غسميد َعةقث  هُهة بنقةَىٌ بنددويلإ وخسقدًة نهًحدةدا وبنقدُى بند  ؤلعدر  هُهدة باسًعدةذ بدلسؿضدسخ. وبٌ          

بدلدَُني ية ْى إال غسميد جشعد زضةو إ  بجلدسبئى بند   يدة    بظسًسبز بنععىدَد وسةنفهة يف قسم وبظسهدبو 

ويعًع باسًع بندويل بنرٌ ية شبل صةيسةً إشبء ْدرِ بجلدسبئى بند  َُددي      شبنر بنععىدَد زسزكحهة ؤيةو يسا

ذلة غحني بإلَعةَُد وبن  ظسشكم يف بدلعسقحم بنقسَث  قحد ؤيةو زكةزف باسًع بنددويل ودفة دّ  دٍ بحلقدى      

 وبحلسَةذ جم ظسكىٌ ْرِ بجلسبئى ظىبجق دونُد يف بنعدوبٌ  هً باسًعةذ وبندول.

 

 تىصٍاث المزكش:

    بدلسكدددص بنقدددةَىين نهؿقدددى  وبنسًُُدددد َدددد ى لُدددع يُظًدددةذ باسًدددع بدلددددين وبدلُظًدددةذ بندونُدددد

وخلىصًة يُظًةذ بأليدى بدلسؿددخ إ  سًدم يعداىنُةألة بألخالقُدد وبإلَعدةَُد  دةِ يدة َسزكحدّ          

  ريبٌ بنُظةو بنععىدٌ وسةنفّ يٍ غسبئى حبق بنحشسَد و بإلَعةَُد لعة.

 دخ ورلهط بأليٍ إ  بحلفةظ  هً ية زحقً يٍ مسعسهة وظس د بنعًم  هدً  كًة َد ى بأليى بدلسؿ

 وقف بحلست ووقف َصَف بندو بنًُب وبحلد يٍ بززكةت بجلسبئى حبق ؤ فةل وَعةء بنًٍُ.

      وَد ى إ  ظس د إزظةل جلةٌ سقُق دونُد نهسؿقُق يف ْرِ بجلسميدد وغريْدة وزقددر يسزكحُهدة

 نهقضةء بندويل.
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 (0هلحك رلن )

 أمساء وبياًاث الضحايا اجل ىى هي افدًيني وصور لبعض ن

ًوع  العو  الٌوع االســـــــــن م

 االً  ان
افٌطمت/ 

 افدي يت
هىاى 

 الوالعت
تاريخ 

 الوالعت
 2117 11 5 جب زجُعد زبشؼ غسَؽ 45 ذكس شكسٌ حبُى 1 
 2117 11 5 جب زجُعد زبشؼ غسَؽ 31 ذكس  هٍ  هٍ بن ري 0 

 للوٌشآث افدًيت افده ة واف ض رةصور 
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 (3افلحك رلن )

 افٌشآث افدًيت افده ة واف ض رةأمساء وبياًاث 

ًوع  اسن صاىب افٌشؤة افٌشؤة م

 الض ر
افٌطمت/ 

 افدي يت
هىاى 

 الوالعت
تاريخ 

 الوالعت

 2117 11 5 جب زجُعد زبشؼ زديري كهٍ ؤمحد صالؼ َشىبٌ زل د وقىد  .1

 2117 11 5 جب زجُعد زبشؼ زديري كهٍ ؤمحد صالؼ َشىبٌ شةؾُد غربء   .2
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 2117 11 5 جب زجُعد زبشؼ زديري كهٍ ؤمحد صالؼ َشىبٌ زلم زغُري شَىذ   .4

 2117 11 5 جب زجُعد زبشؼ زضسز ؤمحد صالؼ َشىبٌ زل د غةش   .5

 2117 11 5 جب زجُعد زبشؼ زديري كهٍ ؤمحد صالؼ َشىبٌ سلصٌ ؤغرَد   .6
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 صور لبعض افٌشآث افدًيت افده ة واف ض رة ج اء المصف 

  
  

  
  

  
  

 صٌعــــاء –اليوــــي  - اف وز الماًوين للحموق وال ٌويت صادر عي/


