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 ملخص:

ععتت أتاخ تت أو تت أأ2يوتتتيو تتجعتأأعاتت أوقعتجأأبعتتاأاتتجبيثأشنهتتتأاتتالجأاتت يلأيوخيتتجو أيو تتعن  أأ

 أعلت أتايت أتاختجلأيوع ت أةاديتتأ هترأع  ت أ أأأأأأأأ2108أكختنعرأأأ8أيملنيفت أأفجرأهتن أيثنتا أأوقب أأيألح 

أ(أت ا  أقخل أع المأافل أوح ت أتاي أيوع  .5حمجفظتأيحل ه ةأ)أ-ت هرهتأعجش 

أ

 الىالعت:فاصيل ت

 أاتاجأاتجترح أأأ2108أكختنعرأأأ8قب أفجرأهن أيثنتا أيملنيفت أأأعع أتاخ  أو  أيألح أوأ2عا أيو جعتأيوت

أ-ولخيجو أيو عن  أأبعاأاجبيثأشنهتأيسخل فجأتاي أتاخجلأيوع  أةاديتأ هرأع   أحرع خ أأوأأكثر

(أتت ا  أتتقأيوايتجو أأأأ5حمجفظتأيحل هت ة أأستفرثأعتقأوقتنميأشررتتأتروعتتأةيخت أ)أأأأأأأأ-ت هرهتأعجش 

عجتتج،أونثنتتأتتقأأعاجتتدأحم ت أأأأأأأ63عجتتج، أبوتنيلأشتجعرأستج أأأأأأ22علت أعتجتكأكل ت أأأأأ:ع المأافلت أمتمأأ

أعجتج،.أ06عجتج، أوتل  أبونيلأع رهأأ05عجتج، أانق أبونيلأأ08بونيلأ

حب  أإفج يثأالن أع جلأيسخ رأحتل  أيود يلأيحلريبأ أيألشنيءأحىتأسجعتأيوفجرأتع يج،أعتلو أأ أأ

أذمتت شلتن أألمتتجملأيملاديتتأ أيوتتلمجملأإنأيملستجلأيمل تتخل لأوحفيت أيو تتيجهجأوعات أت ج بحتتدأو شتنيءأأأأأأأ

عبشتتجعتأيميررتتتأيوتتهأ لفختتلجأيو تتجبيثأيألبعتتاأحبتت أأأوعاتت تجأووتتلنيأفنش تتنيأيألمتتجملأإنأتايتت أيوع تت 

يو جبيثأيمينهتأوأحجوجأأش تج ممأيويه تتأأأأإح ى(أيوايجو أتقأأعاجءأيملاديت أح ثأوقعجأعل لمأ5يوت)

إنأأاثء أتاي أيوع  أيحختر أعجوسجتت أويحلفتجأت تجثأي ثهتجأيوايل تت أوأكت ويأعلت أيودب عتتأيمل ا تتأأأأأأأأأأأ

أيتأولع جلأيوهأح ن أيملاديتأوثأهنش أأ أنساجثأأوأتنيقاأع سرهتأأوأحىتأتيجحل .يونيو

أ

 إفاداث شهىد عيان وألارب الضحايا

 عاياً، شاهد عياٌ يٍ أهايل املُطقت قال نُا: 35ابراهيى حيىي زوبر، يبهغ يٍ انعًر 

 أأشتتنيءأيملاديتتتأععتت أأألدتت يلأيحلتتريبأولخيتتجو أيو تتعن  أوكاتتجأ أتتتاملأاجت تتج،أوكاتتجأي تتاأحتل تت أأأ

حيرهبتج،أقبت أفجترأيثنتا أع ت جميأوتف أيادتث أاتجبةأأأأأأأأأأ2:11يو جعتأيوتتأأعا تاخ  أو لتأيألح أوفنش جأ

شنهتتتأإنأتستتجلأتتتجأعجملاديتتتأحلظتتجثأو وثأيو تتجبةأكجاتتجأعا فتتتأيبحتتيلأتاواتتجأ رشتتجأتتتقأتتتاملأوأاتتجأأأأأأ

تأيوايتت أيوخجععتتتأوعتتجتكأكل تت أأأرأهتتجأيأل  اتتتأحرحفتتاأتتتقأتسبعتتأأألاتتجم أتستتجلأيو تتجبةأفأأجوتتلعرعت تتجملأ

يملستجلأويستخ رثأيو تجبيثأأأأأذيثوولرهأبونيلأشجعرأمثأاتجم ثأيو تجبةأيوثجا تتأعيبتلجأعت قجت أيستخل لأأأأأأأ

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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شنيبمتجأععت أأأأيوايتجو أأأبعاأاجبيثأشنهتأمج علجأيسخل فجأتاي أيوع  أأناجءأحنيش أتثكلتجأحىتأعل جأ

وستقأيوخيل ت أيميتن أولدت يلأأأأأوخفيت أيو تيجهجأأأ لأوقنميأيو جبيثأيألبعاأحجوواجأيولمجملأإنأيملسجلأيمل خل

أمرعاتجأأععت أت تج بةأيودت يلأو شتنيءأأأأوسيلأت خ ري،أ أأشنيءأيملاديتأياخظراجأحىتأوقتجأيوفجترأأأهجتكجلأ

(أتتت ا  أ5 لفختتلجأيو تتجبيثأحبتت أ)أيوتتهأبشتتعتأيوررتتتأيميإنأتايتت أيوع تت أوفنش اتتجأعاتت تجأاتتجم اجأأأ

ءأاجنراهتتجأيو تتجبيثأتتتقأأعاجتتتدأعثراتتجأعلتت أيو تتيجهجأومتتمأأاتتثأأأحتت ممأكتتجلأتخنيشتت ي،أعجملايتت أتتتاأنثنتتت

 أيو يجهجأمم:أعجتكأكل   أوولرهأبونيلأشجعرأسج أونثنتأتقأأعاجتدأحم  أوتلت  أأةي طأيملسجل

أوانق  أيناجلأتالمأ أع رأيودفنوت أيميررتأتروعتأو لفجأتأسجةأإا جا تأحفن أووفلج.

د عياٌ وشقيق أحدد انُادانا اناداايا قابهُداِ و دد       عاياً، شاه 35عائش عائش كهيب، عًرِ 

 إنيُا قائالً:

أي،اختتجلأيوع تت أوكتتجلأهشتتس أمتتليأيملايتت أت تت بأتكأووتتلر أبوتتنيلأشتتجعرأستتج أتايتت أترلتت أأ تت أعتتج

ظترولأيو تعبتأويألووتجميأيوبجت تتأأأأأظت أيوأول   أوحتنف أتخدلبتجثأيوعت كأويحل تجةأوعتجتثاهمأ أأأأأأأجَأسجس 

ععت أتاخ ت أأأأ2يو تجعتأيوتتأأأعا اديتأوا ممأتقأسسجلأيحل ه ةأويو  قأع نتج،أويوهأهسجع مجأأمجملأيمل

اتتجبيثأشنهتتتأأأ(2)قتتج أيودتت يلأيحلتتريبأولخيتتجو أيو تتعن  أعشتتقأأأأأو تت أيألحتت أوقبتت أفجتترأهتتن أيثنتتا أأأ

هينتتنلأعخفيت أأأأكتجانيأأيسخل فجأتاي أيوع  أأناتجءأحنيشت أأ ت أووتلر أوأعاتجءأوتلر أيوثثنتتأعجملايت أأأأأأأأ

ي ثهج أاجبةأتقأيو جبيثأيألبعاأيسخل فخلمأتبجارةأأناجءأحمجووخلمأيوفريبأويثحخ جءأحتجأظ أاجرةأ

 أك تتجأ تتترثأأعتتأاريلأيملسبعتتتأيوستتجتقأف لتتجأتايتت أيوع تت أوقعتتجأيو تتجبةأع اتتلمأوق تتجأعلتت لمأمج عتتج،أأأأأأ

أأأيو جبيثأوأحرقجأتاي أيوع  أعجوسجت .

أ

أ

 وتائح الىالعت:

 املدَيا:انااايا 

 
   

 اإلمجايل

 5 3  2 انقتهى

 املُشآث املدَيت:

أ
 

 1 تديري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

يملاديتتأيوتهأاأيستخل يفلجأووشت اجأأأأأحتي يتجثأت  يا تتأملعرفتتأأأأأيملركسأيويجانينأيالاأعل أيونيقعتأوأشرى

وثأحنشت أأ أأمت يلأع تسرهتأ أأأأأتاي أتاختجلأيوع ت أأت ا تأوألأيملسجلأيمل خل لأعبجبةأعقألأيملاديتأأ

حل أيملاديتأيألترأيول أهؤكت أألأتتجأقجتتجأعتدأقتنيثأيوخيتجو أمتنأيستخل يلأتخع ت أول ت ا  أويملاشت ثأأأأأأأأأأأأ

يجملخ عتجثأأهعجق أعل لجأيويجانلأيو ومل أو رقج،أول بج ئأويوي مأيوتهأأمجعتجأعل لتجأأأأيمل ا تأوم أشريتمأ

يسخ ريبأيو عن هتأوحتجوفلجأ أقخ أويسخل يلأيألافتجلأويوا تجءأويملت ا  أتتجأمتنأإثأأأأأأأوجمر يملخي رة.أ

وت ت اأيجملخ تاأأأأىأرحسبتلجأأتتج أتترأأأهأيوخيتجو أيو تعن  أأشررتأعشعتأح جلأإنأيميريتمأيوهأأتجأزيلأ

تا جا تأويوهأسخشس أ أيمل تخيب أأيو وملأيول أتجأزيلأوجتخج،أإزيءأملهأيميريتمأيوهأها ىأهلجأشب أي

يويره أعيبتأأتج أحسجح أيجملخ اأيو وملأو فجعدأعقأيحلين أويحلرهجثأع أسخسنلأملهأيميريتمأستنيع أأ

أ وو تأ أيوع ويلأعل أيجملخ عجثأويو ول.

 تىصياث المركز:

 يملركتتتسأيويتتتجانينأولييتتتن أويوخا  تتتتأهتتت عنأمج تتتاأتاظ تتتجثأيجملخ تتتاأيملتتت ينأويملاظ تتتجثأيو وو تتتتأأأ

و  نوج،أتاظ جثأيألتتمأيملخيت ةأإنأحت ت أت ت نو جاهجأيأل ثق تتأويتا تجا تأ تجهأتتجأهرحسبتدأأأأأأأأأأ

أيو عن  أتقأشريتمأحب أيوبشرهتأوأيتا جا تأمجعج.أيوخيجو ا يلأ

 يألتقأإنأيحلفجظأعل أتجأحبي أتقأ عخلجأوسرعتأيوع  أعلت أأأك جأه عنأيألتمأيملخي ةأوجملس

أوق أيحلرملأووق أاسه أيو  أيو  ينأويحل أتقأيبحسجملأيميريتمأحب أأافجلأوا جءأيو  ق.

 وه عنأإنأسرعتأإبسجلأميجلأحتي  أ وو تأولخيي  أ أملهأيميررتتأوا متجأوحيت رأترحسب لتجأأأأأ

 ولي جءأيو ومل.
 أ
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهاك
 احملافظت املديريت

يكاٌ 

 انىاقعت

تاريخ 

 استهدافهى

أ2108أكخنعرأأ8أ هرأع   أيحل ه ةأعجش أقخ  أ22أذكرأعل أعجتكأكل  أبيه  1

أ2108أكخنعرأأ8أ هرأع   أيحل ه ةأعجش أقخ  أ63أذكرأه يبونيلأشجعرأسج أب 2

أ2108أكخنعرأأ8أ هرأع   أيحل ه ةأعجش أقخ  أ08أذكرأحم  أبونيلأشجعرأسج  3

أ2108أكخنعرأأ8أ هرأع   أيحل ه ةأعجش أقخ  أ05أاف أانق أبونيلأشجعرأسج  4

أ2108أكخنعرأأ8أ هرأع   أيحل ه ةأعجش أقخ  أ06أاف أتل  أبونيلأشجعرأسج  5

 
 

د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 انعدد َىع املُشؤة اسى صاحب املُشؤة و
َىع 

 انارر
 احملافظت املديريت

يكاٌ 

 انىاقعت

تاريخ 

 استهدافهى

علتت أعتتجتكأكل تت أووتتلرهأأ 1

أبونيلأشجعر
أتسبعتأحن 

أ51

أ ل ت
أ2108أكخنعرأأ7أ هرأع   أيحل ه ةأعجش أح ت 

أأأأأأأأ 2
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