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 هلخص:

اجلًاعُح انيت ذزذكثها انسعىدَح وحتانفها يق  اسسقز انيَُقح     واإلتادجاسرًزارً جلزائى احلزب 

أغهثهى َساء وأطفال يٍ سكاٌ انقًٍُ عهقً يقيي أ مقز يقٍ أعأقح أعقىاو يقٍ  قزوعها   انعقيواٌ  قُد            

 7162أتزَقم   61انىافق    اسأقُه طائزج حزتُقح ذاتعقح نهرلقانل انسقعىدٌ   انسقاعح انعا قزج وقثا  َقىو         

ا واروخه اسرهيفد يلزل أدمي سا م تهُم خقعل ذىاجقي يقر أسقزذّ وأحفقادِ      خعهل أطهقدغارج جىَح 

ييَزَح حُس حمافظح احليَيج أسفزخ عٍ وققى  زقشرج يهىنقح     –تياخهّ وَقر يلزنّ مبُطقح احلائط 

أ ققصام يققٍ أفققزاد اتسققزج قرهققً أحانرققهى ان ققارج انىحنققُح وج أ ققعء يرُققاأزج وجققز   2ورا  ضققلُرها 

سققزج وديققزخ ان ققارج انىحنققُح يلزهلًققا تانكايققم وَفققىع قطعققاٌ يققٍ انققاعش واتتقققار   طفهققح أخققزي يققٍ ات

 .انراتعح هلى

 

 الىالعت:تفاصيل 

،  قٍ انطقناٌ احلقزت نرلقانل انعقيواٌ      7162أتزَقم   61انىاف   اسأُهوثا  َىو  61:11عُي انساعح 

أدمققي سقا م تهُقم مبُطقققح    انسقعىدٌ غقارج جىَقح أطهقق  فُهقا وقاروخه    ٌ واحققي يسقرهيفا   قا يقلزل        

مبيَزَح حقُس حمافظقح احليَقيج أوقاب انخقاروم يلزهلًقا خقعل ذىاجقي أغهقة افقزاد اتسقزج             طاحلائ

مثاَُقح أ ققصام جهقهى أطفقال وَسقاء أحقال أجسقادْى ان َ ققح وج        تياخهقّ يزذكثقا  جز قح رُْثقح ضقي      

أطفققال يققٍ  5ج وسوجرققّ وأ ققصام رب اتسققز 2أ ققعء يرُققاأزج نرسققفز حخققُهح اجلز ققح انزوعققح يقرققم   

عايقا ،  ًقا ديقزخ ان قارج      61اتُائّ وأحفادِ وجقز  انطفهقح فاطًقح أدمقي سقا م تهُقم انثان قح يقٍ انعًقز          

انىحنُح يلزهلى تانكايقم وَفقىع قطعقاٌ يا قُرهى يقٍ انقاعش واتتققار، يسقة وفقاداخ َقاجه وأققارب            

لاَا وحتيَقيا  اتطفقال  م َعمقزوا عهقُهى أو     اتسزج انُكىتح نهًز ش انقاَىين نهلقىع وانرًُُقح أغهقة ان ق   

 عهً يعيح هلى  ٍ َرعزفىا عهُها خعل رحهح يمهى عقة وقى  ان ارج انىحنُح تساعاخ.

 

 إفاداث شهىد عياى وًاجيي هي األسرة:

ػاهدا،  ًددامن هدي ا سدرة اةٌوقبددة اقدث ال دا ة ػلدد        32خالدد أمحدد سددامل بليدل ينلدل هددي الؼودر      

راحن ينحث ػي ػول يقفر هي خاللَ ققت أسرجَ قابلٌاٍ خالل جقامدٍ هغ هزنهلن كاى يف اجل

شددقيقحَ اجلر ددة فااوددة الددع ايددغ للؼٌايددة الطنيددة يف هدحنددا  الةددق ة  ديٌددة احلديدددة  

 اأفادًا قائال،:

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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" ُد   اجلزاحٍ و  انساعح احلادَح عنقز قثقم انظهقز اذخقم ت أحقي أققارت َفُقيين تنقٍ انطقناٌ          

ويققٍ  ققاٌ يعهققى يققٍ   وأيققٍاحلققزت نرلققانل انعققيواٌ انسققعىدٌ غققارج جىَققح عهققً يلزنُققا ورحُققم وانققيٌ   

 قارج  فاطًح وحانرها حزجح جقزاء ووقاترها ىقزو  تان قح تفعقم ان     أسزيت يرىاجيا  و م َث  سىي  قُقيت 

انىحنققُح عهققً يلزنُققا حتز ققد نزافقرققها   يسرنققفً انمققىرج تعققي وسققعافها ونُققّ يققٍ قثققم وققهزٌ ذطققى     

تإَقاذ حُاهتا وتقُح أسزيت َاأزهتى ان ارج انىحنقُح وج أ قعء يقر قطعقاٌ اتغُقاو واتتققار انراتعقح نُقا         

أسقفزخ ان قارج عقٍ رحُقم     وقاو اتْايل ترجًُر يا حخهىا عهُّ يٍ تقاَا تجساد ان لاَا يٍ أسقزيت،  

عايققا ،  61عايققا ، وحُققاٌ  62عايققا ، و قققُقايت وردج  55عايققا ، وأيققٍ سققعىد  ًققال  11أت أدمققي سققا م 

ٍ عايا ، وطفهره ىاَثهٍ تُقاخ أخقٍ  قو وَسقد عثقيِ       65وخهىد  ْثُقد، اجلز قح انقيت خهفرقها      عهق

يم  م َعي يُّ سىي أطعس  يٍ انرزاب ان ارج عهً يلزنُا وسا ُُّ يٍ أسزيت تنعح ويلزنُا ديزذّ تانكا

 وانز او".

 

ػاها،  شاُد ػياى قيث ال ا ة القحندية ػلد  بدرا ة     23ػندٍ ػلن ُنيث زُري النالل هي الؼور 

 سٌقات كاًث لدى مدُا أمحد سامل  زنلَ قابلٌاٍ فؤفادًا: 01االحَ هرمي النال ة هي الؼور 

حهقققد انطققائزاخ احلزتُققح   نققاء انُطقققح و ققاْيخ  "أأُققاء ذْققات نهرسققىع يققٍ سققىع انقهققزج اننققعد

طائزذه حقزتُره نرلقانل انعقيواٌ انسقعىدٌ   انسقًاء خقعل انرلهُق  و قاٌ ذنقة   انسقاعح انراسقعح            

ذقزَثا  ذْثد انسىع وعُييا  ُد فُّ ا رزٌ أغذَح وطعاو تسزج عًٍ أحي سا م وطفهيت يزمي نعقد  

ح انسقىداء ذرخقاعي يقٍ يُطققح احلقائط انقيت ذرىاجقي فُهقا يقلزل          دوٌ ان ارج عُييا وقعد رأَد اتدخُق 

عًٍ أدمي  عزخ تقه   م أدرِ أهنا اسرهيفد يلزل عًٍ وعُقي ووقىيل فىج قد مبنقاْي يزوعقح انقلزل       

 م َعققي نققّ أٌ أأققزا  وات ققعء يرُققاأزج ُْققا وُْققام وجققيخ جمققح فاطًققح أدمققي سققا م قذفرققها ان ققارج وج      

وقفد أذفقيْا  اَد ي ًً عهُها وانقيياء ذقلزب ت قشارج دمهرقها وذْثقد      ح نج قطعاٌ اتغُاو عُييا 

هقد سقُارج تحقي انقيَُه وع وسقعافها عهقً       ث ا إلَقاذ حُاهتقا عُقي وققى  عهقً قارعقح انطزَق  انعقاو أق       

يقيَُه تُُقهى عًقٍ أدمقي      2وج يسرنفً انمقىرج مبيَُقح احليَقيج خهفقد ان قارج انىحنقُح يقرقم         يرُها

ًال وتُاذّ انمعز وضافح وج طفهيت يزمي انيت  م أجي يٍ جسيْا أٌ أأز فققي يشقرقها   وسوجرّ سعاد  

ان ققارج انىحنققُح وَاأزهتققا حقق  أ ققعءْا أو يعيققح هلققا  م تققيْا، انققلزل انسققرهيب ْققى يققلزس   ققعثُا   

 يققثم يققٍ انطققه ذعققُس فُققّ اتسققزج انُكىتققح وذعرًققي عهققً رعققٍ اتغُققاو واتتقققار ذنققكم يخققير عُنققهى 

انىحُي وس َىجي أٌ يعسكزاخ أو يسرىدعاخ أسهلح وس َيرٌ ناذا  م ْذِ انىحنُح نهرلقانل انسقعىدٌ   

 عهً انيَُه واسرًزارِ   وتادج اتسز تؤ ًهها يٍ انُساء واتطفال".

 

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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 ًتائج الىالعت:

 اليحايا اةدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 6 6 5 القحل 

 6   6 اجلرح 

 اةٌنآت اةدًية:

 
   

 0  0 جدهري

  0  جير 

 

 

 

 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

انُطققح انقيت ع اسقرهيافها ووجقيَا     حتقُققاخ يُياَُقح نعزفقح     انز ش انقاَىين اطهر عهً انىاقعح وأجزي

وس ذىجقي أٌ أْقياب    يلزل ييين ذسقكُّ أسقزج ييَُقح   ييَُح وأٌ انكاٌ انسرهيب عثارج عٍ ٌ انُطقح أ

عسكزَح   ذهة انُطقح اتيز انذٌ َؤ ي أٌ يا قايد تّ قىاخ انرلقانل ْقى اسقرهياب يرعًقي نهًقيَُه      

َعاقة عهُها انقاَىٌ انقيويل، وخزققا  نهًثقادا وانققُى انقيت ألعقد عهُهقا        وانُنآخ انيَُح وٍْ جزائى 

  قرم واسرهياب اتطفال وانُسقاء وانقيَُه   اسرًزار انسعىدَح وحتانفها  وززداجملرًعاخ انرل زج. 

ويسقًر  أي زذكثها أياو يقز َ انرلانل انسعىدٌيا ْى وس جز ح تنعح ذ اب وج اجلزائى انيت  يا سال 

اجملرًر انيويل انذٌ يا سال وايرا  وساء ْذِ اجلزائى انيت َُيي هلا جقثه اإلَسقاَُح وانقيت سرنقكم       

ذكققاذل اجملرًققر انققيويل ودفاعققّ عققٍ احلقققىع واحلزَققاخ تققم سققركىٌ ْققذِ     انسققرقثم انقزَققة عقثققح أيققاو  

 اجلزائى سىات  دونُح   انعيواٌ عهً اجملرًعاخ وانيول.

 
 
 
 

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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 تىصياث الوركز:

    انز قققش انققققاَىين نهلققققىع وانرًُُقققح َقققيعى لُقققر يُظًقققاخ اجملرًقققر انقققيين وانُظًقققاخ انيونُقققح

وخخىوا  يُظًاخ اتيقى انرلقيج وج حتًقم يسق ىنُاهتا اتخعقُقح واإلَسقاَُح  قاِ يقا َزذكثقّ          

 انسعىدٌ يٍ جزائى ي  انثنزَح و اإلَساَُح لعا. انرلانلطناٌ 

 اتيٍ وج احلفاظ عهً يا ذثقً يٍ نعرها وسزعح انعًم عهقً    ًا َيعى اتيى انرليج وزهس

 وقل احلزب ووقل َشَل انيو انًُم واحلي يٍ ارذكاب اجلزائى ي  أطفال وَساء انًٍُ.

      وَيعى وج سزعح ورسال جلاٌ حتقُ  دونُح نهرلقُ    ْذِ اجلز قح وغنْقا وذققيمي يزذكثُهقا

 نهق اء انيويل.

 

 

  

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
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https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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 (0هلحق  قن )

 ابياًات اليحايا القحل  هي اةدًيني اصق  لنؼيهن أمسا 

 الؼور الٌقع االسدددددددددن م
ًقع 

 االًحهاك

اةٌطقة/ 

 اةديرية

هواى 

 القاقؼة

جا يخ 

 القاقؼة

 7162أتزَم  61 احلائط حُس قرُهح 3 طفهح رواٌ  و ادمي سا م تهُم  0

 7162أتزَم  61 احلائط حُس قرُهح 61 طفهح يزمي عثيِ عهٍ ستن   3

 7162أتزَم  61 احلائط حُس قرُهح 61 طفهح حُاٌ ادمي سا م تهُم   2

 7162أتزَم  61 احلائط حُس قرُهح 65 طفهح خهىد ادمي سا م تهُم   4

 7162أتزَم  61 احلائط حُس قرُهح 62 طفهح وردج ادمي سا م تهُم   5

 7162أتزَم  61 احلائط حُس قرُهح 51 اَمً سعىد  و  ًال   6

 7162أتزَم  61 احلائط حُس قرُم 11 ذ ز سا م تهُمأدمي    7

 

 

 

 (3هلحق  قن )

 أمسا  ابياًات اليحايا اجلرح  هي اةدًيني اصق  لنؼيهن

 الؼور الٌقع االسدددددددددن م
ًقع 

 االًحهاك

اةٌطقة/ 

 اةديرية

هواى 

 القاقؼة

جا يخ 

 القاقؼة

 7162أتزَم  61 احلائط حُس جز ح   طفهح فاطًح ادمي سا م تهُم  0
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 (2اةلحق  قن )

 اةٌنآت اةدًية اةدهرة ااةحير ةأمسا  ابياًات 

 اسن صاحب اةٌنؤة م
ًقع 

 اةٌنؤة

ًقع 

 الير 

اةٌطقة/ 

 اةديرية

هواى 

 القاقؼة

جا يخ 

 القاقؼة

 7162أتزَم  61 احلائط حُس ذيين يلزل أدمي سا م تهُم   0

 7162أتزَم  61 احلائط حُس َفىع يىا ٍ أدمي سا م تهُم   3

 7162أتزَم  61 احلائط حُس ذ زر يشرعح أدمي سا م تهُم   2

 
 

  

 صٌؼددددا  –اليوددددي  - اةركس القاًقين للحققق االحٌوية صاد  ػي/
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