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 ملخص:

 23:11وانغااعة   22:31أغاس انطرياٌ احلشيب نهححانف انغعىدٌ برالخ غاسات جىَة يا بني انغاعة 

مبُطقة ادلغشط يف يذَشَة انححُحاا  و عهً ذالذة يُاصل يذَُة 3122عبحًرب  23ظهش َىو األسبعاء ادلىافق 

م يف سبُعااّ ( يااذَُني لحهااً أ ااذْى   اا 3زلافظااة احلذَااذمر ديااشت انغاااسات انرالذااة ادلُاااصل و ه ااث    

ر كًااا أتااشت انغاااسات برالذااة يُاااصل رلاااوسم وجغااببث يف ج ااشَذ  ااظ       اخلااايظ وجااشين يااذ    ااش  

 .جقطٍ ادلُاصل ادلُكىبة كاَث عائالت

 

 الىالعت:تفاصيل 

 23هناَة صباين َىو األسبعاء ادلىافق  22:31عُذ انغاعة 

ٌ  و 3122عبحًرب  ْجىياا  جىَاا     بذأ  رياٌ انححاانف انغاعىد

بغاسم اعحهذفث يزنل/  غٍ فحاُ  وُْامب مبُطقاة ادلغاشط     

عهاااً يف يذَشَاااة انححُحاااا زلافظاااة احلذَاااذم دياااشت ادلااازنل 

ذَُني مهااا: أَااىس فحااُ   ( ياا3عاااكُُّ وأعاا شت عااٍ يقحاام   

عايا ر وانط م/  امت جابش وُْامب َبهام ياٍ انعًاش      43وُْمب 

عُىات وجشين/ عبذانشمحٍ فحُ  وُْمب انبانم يٍ انعًاش   3

 عايا  جبشاين بانغة أععف إىل يغح  ً انرىسم بانعاصًة صُعاء و انحّ  شجة نهغاَة. 33

اعحهذفث يزنل/ زلًاذ عاعُذ    ا ظهش 23:11وأعقبها شٍ انطرياٌ احلشيب غاسجاٌ جىَة يف انغاعة 

ْجاااسٌ اواااوس دلاازنل  غااٍ وُْاامب ادلغااحهذو بانغاااسم األوىل ديااشت انغاسجاااٌ ادلاازنل كهُااا  وصلااام أعااشم  

زلًذ ععُذ ْجاسٌ بأعجىبةر وأحلقث أتشاس جغًُة برالذة يُااصل رلااوسم وأصابحث انعاائالت انا       

 فُّ.أووٌ بذوٌ يأوي أو يغكٍ َ ي شدم يف انعشاء جقطُها

 

 إفاداث شهىد عيان 

ػاياً، َاجي يٍ انغازاث اجلىيت ػهى يُاشهلى مبُطمت املغسض ذْب  77كًال فتيين وْيب، ػًسِ 

 نهتسىق لبم اهلجىو بُصف ساػت وشساء يتطهباث ػائهتّ لابهُاِ وحتدث إنيُا لائالً:

 المىسل المستهذفأطالل 
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نهًااااىاد انغزائُااااة وجقااااو يف يُطقااااة رلاااااوسم    رْبااااث ن ااااشاء وجبااااة غااااذاء يااااٍ أ ااااذ انبقااااا ت     

وأذُاااااء رْااااايب حتعااااث صااااىت رهُااااق انطااااائشات احلشبُااااة نهححااااانف انغااااعىدٌ رهااااق بكرافااااة يف           

أجااىاء ادلُطقااة وأذُاااء  ااذَرٍ يااو صااا مب انبقانااة بعااذ وصااى  إنُهااا يااا شااعشت إ  بانغاااسم ا ىَااة              

  صاااا مب غاااشط لهقاااث وَ اااحُطقحُاااا ادلغاااًام ادلجاااذوٌ أنح اااث  ه اااٍ فشأَاااث األد ُاااة جشج اااو ياااٍ ي 

انبقانااااة بااااا هىط عُااااذِ وا َحظاااااس  ااااا يغااااادسم انطاااارياٌ األجااااىاء وكاااااٌ انطاااارياٌ يغااااحًشا  يف        

رهُقاااّ ك أكاااٍ أعحقاااذ أٌ ان اااٍء ادلغاااحهذو بانغااااسم األوىل يااازنل شاااقُقٍ  غاااٍ فحاااُ    عااااود          

   عاااذتد ُاااة سات جىَاااة عهاااً يُطقحُاااا سأَاااث أجىاءْاااا لاااذ اياااح ت بانغبااااس واأل   انطااارياٌ شاااُّ غاااا 

ياازنل أ ااٍ  غااٍ وياازنل ابااٍ  ااا  زلًااذ        مب اااْذم يكاااٌ انغاااسات وعُااذ وصااى  فىج ااث      نح قااذ

حبرااااث عااااٍ  عااااعُذ ْجاااااسٌ لااااذ أصاااابحث ا ااااال   يااااٍ انشكاااااو وج ااااشست عااااذم يُاااااصل رلاااااوسم        

ان اااحاَا وجاااذت أ اااٍ أَاااىس وانط ااام  اااامت جاااابش لاااذ أ شجهًاااا أْاااا  ادلُطقاااة ياااٍ باااني انشكااااو            

ذت أَ اااا  شاااقُقٍ اِ اااش عباااذانشمحٍ ي اااابا  جباااشاين بانغاااة ياااٍ شاااظاَا      جراااد ْاياااذم ووجااا  كااااَىا

 انغاسات و انحّ  شجة ولًُا بعذ أٌ وجذَا عُاسم وإععافّ إىل ادل  ً.

 

ػاياً، شاْد ػياٌ كاٌ يتىاجداً حلظت انغازاث اجلىيت وجنا  55ػهي فتيين وْيب، يبهغ يٍ انؼًس 

يح ػبردانسنٍ فتريين انررض  لرغ نهؼُايرت      بؤػجىبت لابهُاِ أثُاء تىاجدِ بسفمت أخيّ اجلرس 

 انطبيت املسكصة مبستشفى انثىزة ولال نُا:

 كُاااث أجباااادل احلاااذَد ياااو اباااٍ  اااا  زلًاااذ عاااعُذ ْجااااسٌ جاااىاس يضسعحاااّ مبُطقاااة ادلغاااشط          

ويُاصنُااااا جقااااو عهااااً أ ااااشاو ادلضسعااااة وفجااااأم حتعُااااا صااااىت ْااااذَش انطااااائشات احلشبُااااة يف أجااااىاء    

ادلُطقااااة سفعُااااا ب ااااشَا ضلااااى حتاااااء ادلُطقااااة فشأَُااااا  ااااائشجني  ااااشبُحني جابعااااة نهححااااانف انغااااعىدٌ  

األجاااىاء وبعاااذْا باااذلائق فىج ُاااا ب ااا ري اَطاااال        هقاااث نهًاااشم األوىل دلاااذم ع اااش دلاااائق وغادسجاااا    

انغاااسم اعااحهذفث ياازنل شااقُقٍ  غااٍ        ولعااثة ضلااى ادلُطقااة دَااىت أَااا وابااٍ  ااا       انغاااسم ا ىَاا 

فحااااُ  كاااااٌ يحىاجااااذا  فُااااّ أ ااااٍ أَااااىس و  اااام ابااااٍ صااااهشَا وظاااام انححهُااااق يغااااحًشا  يف األجااااىاء      

جىانااااث انغاااااسات عهااااً ياااازنل زلًااااذ عااااعُذ ْجاااااسٌ ابااااٍ  ااااا  وصلااااام عائهحااااّ بأعجىبااااةر أعاااا ش      

ً 3انق اااف عاااٍ عاااقى      مهاااا أ اااٍ أَاااىس فحاااُ  وصاااهشَا/  اااامت جاااابش يف سبُعاااّ         ( ياااذَُني لحهااا

اخلااااايظ وجااااشين شااااقُقٍ عبااااذانشمحٍ فحااااُ  جبااااشاين بانغااااة أفقذجااااّ وعُااااّ و  ااااو اٌِ نهعُاَااااة     

 انطبُة وضلٍ بشفقحّر ادلُطقة وادلُاصل ادلغحهذفة يذَُة.
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 وتائج الىالعت:

  انلحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 1  1 انمتهى

 1 1   اجلسحى

 املُشآث املدَيت:

 
 

 2 تديري
 3 تلسز

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

حيظش انقاَىٌ انذو  اإلَغا  جعشض ادلذَُني أو شلحهكاهتى وج ًم ادلُاصل ان  َغاكُىْا ألٌ َاىم ياٍ    

( يااٍ اج الُااة جُُااف انشابعااة ع  بااىص يعالبااة أٌ  44 أَااىام ا عااحهذاو واذلجًااات  ُااد جااُ  ادلااادم  

بري ا لح اا  ياٍ األشاخا  انيًاُني     ك َقحشفها ْى شخ ُا  ورظاش جاذا   شخ  زلًٍ عٍ سلان ة

مب أٌ َحًحاو ادلاذَُىٌ وشلحهكااهتى عيُااصل     وشلحهكاهتىر ورظش ْجًات انشدم تذ انغكاٌ ادلذَُني وبا 

خلاصاة وكازنا األعُااٌ ادلذَُاة انعاياة باحلًاَاة ادلطهقاة أذُااء         يشكبات وغريْاا ياٍ األعُااٌ ادلذَُاة ا     -

انزناعاات ادلغاهحة واحلاشوكر كًاا َقاشس انقااَىٌ اناذو  اإلَغاا  انحًُُاض باني األعُااٌ ادلذَُاة وادلىالااو             

انعغكشَة وبني ادلقاجهني واألشخا  ادلذَُني وتشوسم اختار انىلاَة أذُاء شٍ اذلجًات احلشبُاة وَ اكم   

انقىاعااذ وادلبااادن اإلَغاااَُة جااشائى  ااشك خت ااو يشجكبُهااا نهًحاعاابة وانححقُااق وصااى   إىل   ااش  ْاازِ 

 انياكًة انذونُة وعذو إفالهتى يٍ انعقاك.

ويٍ  الل ا الم ادلشكض انقاَى  نهحقى  وانحًُُاة عهاً والعاة ل اف  ارياٌ راانف انعاذواٌ انغاعىدٌ         

كاَااث  ُااد ذَشَااة انححُحااا زلافظااة احلذَااذم   دلُاااصل جقطُااها عااذم عااائالت يذَُااة مبُطقااة ادلغااشط مب   

( يااذَُني لحهااً وجااشين يااذَُا    ااش 3غااقى   بيأعااام إَغاااَُة  جغااببث يف ولااىمانغاااسات يف ولااث انظهااش 

إتافة إىل ج شَذ انعائالت انُاجُة وأصبحث بذوٌ ياأوي وياٍ  االل اعاحًام ادلشكاض انقااَى  نهُااجني        

عااة جش ااة  ااشك غابااث فُهااا أٌ يشاعااام أل كاااو ويبااادن    يااٍ عااكاٌ ادلُاااصل ادلغااحهذفة جاابني بااأٌ انىال  

 انقاَىٌ انذو  اإلَغا  يٍ لبم انححانف انغعىدٌ.
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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/


 

 

 الحذيذة  –التحيتا  –المغرش  –مىازل المذوييه  لصف تمرير حمىلي يىثك

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 7 

 تىصياث المركس:

    ادلشكاااض انقااااَى  نهحقاااى  وانحًُُاااة َاااذعى عُاااو يُظًاااات اوحًاااو ادلاااذ  وادلُظًاااات انذونُاااة

و  ىصا  يُظًات األياى ادلححاذم إىل رًام يغا ىنُاهتا األ اللُاة واإلَغااَُة  ااِ ياا َشجكباّ          

 انغعىدٌ يٍ جشائى حبق انب شَة و اإلَغاَُة ععا. انححانف رياٌ 

 األيٍ إىل احل اظ عهً يا جبقً يٍ حتعحها وعشعة انعًم عهاً   كًا َذعى األيى ادلححذم ورلهظ

 ولف احلشك وولف َضَف انذو انًُ  واحلذ يٍ اسجكاك ا شائى حبق أ  ال وَغاء انًٍُ.

      وَذعى إىل عشعة إسعال  اٌ رقُق دونُة نهححقُق يف ْزِ ا ش اة وغريْاا وجقاذر يشجكبُهاا

 نهق اء انذو .
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 (1يهحك زلى )

 وبياَاث انلحايا انمتهى يٍ املدَيني أمساء 

 انؼًس انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 احملافظت املديسيت

يكاٌ 

 انىالؼت
 تازيخ استهدافهى

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا لحُم 43 ركش أَىس فحُ  جريك وُْمب 1

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا لحُم 3   م  امت جابش جريك وُْمب 7

 

 (7يهحك زلى )

 أمساء وبياَاث انلحايا اجلسحى يٍ املدَيني 

 انؼًس انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 احملافظت املديسيت

يكاٌ 

 انىالؼت

تازيخ 

 استهدافهى

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا جشَح 33 ركش عبذانشمحٍ فحُ  جريك وُْمب 1

 املدَينيصىز بؼض انلحايا يٍ 
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 (5املهحك زلى )

 املُشآث املدَيت املديسة واملتلسزةأمساء وبياَاث 

 اسى صاحب املُشؤة و
َىع 

 املُشؤة

َىع 

 انلسز
 احملافظت املديسيت

يكاٌ 

 انىالؼت

تازيخ 

 استهدافهى

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا جذيري يزنل  غ  فحُ  جريك وُْمب 1

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا جذيري يزنل زلًذ ععُذ ْجاسٌ 7

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا ج شس يزنل أَىس فحُ  جريك وُْمب 5

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا ج شس يزنل َىعف ْجاسٌ 4

 3122عبحًرب  23 ادلغشط احلذَذم انححُحا ج شس يزنل عادل َىعف ْجاسٌ 5

 

 صىز نبؼض املُشآث املدَيت املديسة واملتلسزة جساء انمصف 

  
 

 
  

  

 صُؼرررراء –انيًررررٍ  - املسكص انماَىين نهحمىق وانتًُيت صادز ػٍ/

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/

