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 انجمهىرٌت انٍمىٍت

 انمزكش انماوىوً نهحمىق وانخىمٍت
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حتكون  مو    ياسعلصمة صنعلء، وجقع مشلل أملنة تكحةة السكتكل  املمنغقة اجلراف  :هكاى القصف

اسشوريي وحوي اجلوراف اس ورحل  الوي اسو            حيني رئيكيني مهل حي اجلراف

ئىل  يصوو(وو وي(صوون اينووشمل اسشوولرا اليوون  املمحووع موو  مغوولر صوونعلء اسووعو         

منغقووة الصووية ويعوورف اشوولرا املغوولر، وحووي اجلووراف اس وورحل ىوون موو  ا حيوولء   

قغنو آالف ياسحلاعة ئداريلً ملعيرية اسرنرة ئحعى معيريلت أملنة اسعلصمة صنعلء، 

م  املعارس اسعينية واجلنامع ا ذرية عنيني وينجع يف ى ا الي استكرري اسكتكل  امل

، اسووو   جعووور  الشووونل اسع موووي واسوووعييمكووو ع اسشوووشرية، وأار ىووول مر ووو  و

م ييووون أسوووينا مووو  اوووعء يووونات اسحيووولس   0202مووولرس  02السوووحشعاف انحيووولريني 

 .اسكعند  اش  غلراهتل ع ى اسيم 

 م0202ينسين  2احنييث صنعلء احلريخ  00:22عنع اسكلعة  اعع منحص  سي ة اجلمعة ذاريد القصف:

 :انمصفحفاصٍم 

 كوعندية  اسحلاعوة س منغقة اجلراف اسكتكنية مل جتك  مبنأى ع  اسقصو  امليلرور واملحعموع س غولئرات الرايوة      

نو حيود  وحتلس(شل من  انغالق الم ة اسعكتكرية ع ى اسيم ، ااحعاءً اعم ية  علص(ة ال مو مث عم ية  ئعولدة ا مو  

جعرضووث اصوونرة محتكووررة سعووعة غوولرات جنيووة ع ووى منوول ل املووناعنني املووعنيني، راا ضووييحشل اسعشوورات موو  اسكووتكل       

 واسيت وذقشل املر   اسقلننين وأصعر يف  ن وايعة منشل جقريراً حقنييلً.املعنيني، 

عوولئرات اسحيوولس   م روونث 2/7/0202املنافوو  عشوور وذالذوون  دييقووة موو  يوونم اجلمعووة     اسكوولعة اسرلنيووة  يف 

ئىل  اشوتكن محعموع وميلرور، وىون مول أدى     موًتل اسنلرور     ثحي اجلراف اس رحل، اسوحشعف اسكعند  غلرة جنية ع ى 

، ىورا سوتكل    شو  ، حلصوعاً او سأ أرواح  ع(ولل وجوعمري املوًتل ا ولور سوو     مو  اسنكولء وا    جعمريه ع ى رؤوس سول نيو 

ل  املنل ل املكوحشعفة، ول وث عم يوة انحشولا  واسييود      النحشلل اسضيليل م  حتث أنقاسحشعاف الي الي عقب 

 حىت صيلا اسينم اسحل .جنى منش    مع

را عنيني ىو  امورأة وع( وني ورجون، وج و     يح ى م  املو لنث الصي ة ا وسية سقص  ى ا الي سقنط أراعة 

موًتالً   02وجضورر أ رور مو      أراعة منول ل جوعمرياً   يولً ع وى رؤوس سول نيشل،     اينش  سيع نكلء وجعمر معنيلً آخرا  07

لقشوول أضوورار ودموولر اكوويب اسقصوو  واستكلئنووة جوونار مووًتل  أضوورار خمح (ووة، معرسووة غمووعا  اسحع يميووة  واجموولوراً، 

مل أحعذو اسقص  اجلن  ع ى منل ل املناعنني حبي اجلراف اس رحل م  حلالت ن وا مجلعي ئىل  ئضلفةاسنلرر ، 

 ملعة  سل نيو.

إفااااخ  إىل  هكااى واعةاح القصافا واسارو     إىل  ارع يف االًرقاا  تدورٍ س: املزكش القاًوين

أُايل العحايا وهةايٌاح اضظازار وهكااى القصاف وعاام ترو يقلاا تالصاور الفوذو زافياح         

املسرشافياخ  إىل  وهقاط  الفيديوا وشلااج الشلوا وإفااااخ اجللااخ الزةياحا كواا اًرقا      

 أذذ إفاااخ طثيح هٌلا.واملزاكش الصحيح اليت مت إسةاف العحايا إليلا و

 إفاداث شهىد انىالعت مه انجزحى وأهانً انضحاٌا: 

يةوا  هلٌادص اذصااالخ    وعاهاا    33يثلا  هاي الةواز     إتزاُين عثدالكزميالرقيٌا تاضخ/ هوع  ويف 

اليت عرلد حتد أًقاض هزن  جدُا توسارج االذصاالخ وذقٌيح املةلوهاخ وُو والد الطفلح سيٌة 

 والذي أفااًا تقولَ: واليت مل ذرةد الةام هي عوزُا 

اسكولعة  وعنوع  اسنونم،   ةغرف مًتسنل  ا  سو واانيت  ينب  لنث نلئمة يف غرفو ئحعى يف جن س " نث أنل و وجيت 

ندية، وف وأة ععنول   اسكوع الرايوة   غولئرات  ساسرلنية عشر واسنص  اعع منحص  اس يون ععنول صونت حت يو  متكرو       
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او وجيت جكوح يد وجنولديي: يول ئاوراىي  ..  ينوب حتوث        ئال  اععىل ان( لراً ينيلً و ويرياً ىو  مًتسنول، مل أروعر اعوعىل     

ا نقوول .. فنشضووث مكوورعلً وئصا حل أصوولد حبلسووة صووعمة عنووعمل      

النحشوولال موو  حتووث ا نقوول     روولىعت ااوونيت حتووث ا نقوول  فقمنوول     

(ى ويوع حولول ا عيولء ئنعلروشل الستكشراولء وستكو        املكحشو ئىل  وئسعلفشل فونراً 

سقوووع فلريوووث اليووولة"   دو  جوووعوى
و0 

اسنسووولئن امعالميوووة نشووورت صووونرة   . 

ماراىي  وىن حيحض  ع( حو  ينب اعع انحشلال مو  حتوث ا نقول  وا مل    

 والكرة واضيحني ع ى معلملو.

أحاد اجلزحا    عاهاا ا   51عوزٍ  علي إسحاق حمود إسحاق 

 أفااًا تقولَ: 

"أذنوولء موول  نووث جلسكوولً يف غرفووة اسنوونم، ف ووأة ععووث ضووراة ينيووة       

ومو  يونة   نلجتة ع  ان( ولر صولروأ أع قحوو عولئرة حرايوة سوعندية،       

 ئىل ا ر  وأصيث ااغملء، اسكريرع ى دفع حل م  ض ظ االن( لر 

ويووع ، يوون جوورياين (ى اعووعمل   ئسووعليف موو  ي  يف املكحشووئال  مل أفوو 

ااصلالت الس ة، حيد  كرت يع  اسيكرى وجرحث يف رأسوي  أصيث 

وأوالد  مل يصولانا اوأصى    وجويت  يف  ن أحنولء جكومي، أمول    وأصيث 

فقع جنن اأع ناة
و0 

 . 

عاهاا  يةوا  حارساا  ملدرساح  واداى الرةليوياح والاذي أفااًاا          31عوازٍ  أكزم حمود صاغ  صاا    

 تقولَ: 

موو  روعة ضو غو وينجووو دفوع حل موو     روعيع وعنيو  أرعينوول، فحكويب احششوو   جولز اسننافو  و     "ععنول صونت ان( وولر   

السكووق  مث سووقغث ع ووى ا ر  موورة أخوورى، وجكووليغث ا جراووة وا ح وولر  ارجغمووث أرضووية غرفووة الراسووة حووىت 

ى سوقنط يح و  ئىل  رعرت اأ  جكمي  ل  حيحرق م  ينة وعن  االن( لر اسو   أحعذوو اسصولروأ، أدى   حينشل فنيي، 

، ومل جعوع  وج (وث املعرسوة حتغموث   وأذولخ  حمحنيولت  معةو   وجرحى الملنول ل ا ولورة، وأضورار جكويمة الملعرسوة،      

املعرسة صللة السحقيلل اسحالمي ، سقع انحشث املعرسة
و2 

. 

 إفاداث طبٍت:

أفلدنول  سني يف املكحش(ى ع  جرد اسششعاء إوأمحع املحن ن أحع ا عيلء املكعنع سإاسنل س ع حنر : هسرشف  املؤيد

"ئ  اجلرود نق وث ئىل املكحشو(ى اسعكوتكر  واملكحشو(ى اسكوعند  ا ملولين ومكحشو(ى اسرونرة واينوشل جروة  ينوب              اقنسو:

 ".(4)اسعكتكر  واسكعند  ا مللين واسرنرة مكحش(يلت عيعاستكرمي، و  سأ اجلرحى   نق ش  ئىل 
  

                                           
 م.3/3/5105هقاتلح  املزكش القاًوين للحقوق والرٌويح لا/إتزاُين عثدالكزمي يوم   (0)
 م.3/3/5105هقاتلح املزكش القاًوين للحقوق والرٌويح للوصاب/ علي إسحاق حمود يوم اجلوةح   (5)
 م.3/3/5105هقاتلح املزكش القاًوين للحقوق والرٌويح حلارص املدرسح تراريد   (3)
 م. 3/3/5105إفااج الدكرور/ أمحد املروك  للوزكش القاًوين تراريد   (4)

 إبزاهٍم انحىثً ٌحخضه ابىخه سٌىب
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 العحايا القرل  هي املدًيني 

 ذاريد الواعةح هكاى الواعةح الةوز الٌوع االسااااااااان م

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  0 ع( ة  ينب ئاراىي  عيعاستكرمي  .0

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  01 ع( ة ىعين ع ي اسنلرر    .0

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  22 أنرى فلعمة عيعاهلل اسنلرر    .2

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  02 ص ر علمر أمحع التكيمي   .4

 

 

صىرة انطفهت سٌىب إبزاهٍم عبدانكزٌم حبهغ مه انعمز عامًا واحدًا وانخً فارلج انحٍاة ححج أوماض مىشنهم انذي 
 اسخهدفه انمصف
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 العحايا اجلزح  هي املدًيني 

 ذاريد الواعةح هكاى الواعةح الٌوع االسااااااااان م

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر حممع أمحع ئسيلق  0

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  انرى أمة اسرمح  ئسيلق   0

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  انرى أمرية ع ي اسنلرر    2

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر املنحصرسعع    4

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  انرى فلعمة ع ي اسنلرر    2

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  انرى ئميل  ع ي اسنلرر    1

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  انرى اكمة ع ي ررف اسعي    7

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر س غل  ع ي ررف اسعي    2

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  انرى احنل عيعاهلل    9

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر ع ي حممع ئسيلق   02

 م2/7/0202 اسنلرر مًتل  –حي اجلراف اس رحل  ص ر أمحع ع ي اسنلرر    00

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر حممع ع ي اسنلرر    00

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر ئاراىي  النذي   02

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر عيعاستكرمي اسنلرر    04

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر   ريل املضناحي   02

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  ص ر عيعاسرمح  املإيع   01

 م2/7/0202 مًتل اسنلرر  –حي اجلراف اس رحل  انرى رروق خلسع اجلنيف   07

 

 صىرة ألحد انجزحى انذٌه وجىا مه انمصف وثمخها لىاة انمسٍزة 
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 واملرعزرجتةط املٌشآخ املدًيح املدهزج 

     

 اندمار انذي نحك بمكخبت مدرست غمدان صىرة حىضح  صىرة حىضح حدمٍز انمصف نبٍج انىاشزي وانمىاسل انمجاورة نه

 

 
 بمدرست غمدانانخً نحمج صىر حىضح اندمار واالضزار 

 م5105يوليو  4املزكش القاًوين للحقوق والرٌويحا تراريد   صدر عي/

 


