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 مهخص:

 00ظهش ٍوِ األستعاا  ادلواقام    00:11شٕ طريأ اَرؽاَف اَسعودً احلشيب غاسج ظوٍح عٗذ اَساعح 

 ذٍشٍااح اَهاااٚش زلاقهااح ِ عُااي ْاامٌ زلٓااذ عثااذاا احلااارل اًَااارٕ  ٗ هااح غاااقشج   0108سااثرٓ  

ذْري أطكااٌ   اَاذ ّ  ذا    ا( ْإ خووا ا  4صعذج، أسكشخ عٕ ْهراٍ طكُاح ر ستَعهاا اخلااْر  ظاشغ       

 يٌُ َُٓمٌ  اذالف سَاس ّ.

 

 انىالعت:تفاصيم 

َُرؽاااَف  ِ شااٗد طااارشج ؼشتَااح  0108سااثرٓ   00ظهااش ٍااوِ األستعااا  ادلواقاام    00:11عٗااذ اَساااعح اَااا   

اَسااااعودً غاااااسج اساااارهذقد ْاااامٌ  زلٓااااذ    

 08عثذاا احلارل ذه ٗٙ عارُراأ ذرًاؤ ْإ    

قااشداأ أغُثااهّ أطكاااٌ  ٖسااا  أشٗااا  ذواظااذّٚ      

مجَعاااااأ  مذلااااّ اَوانااااة  ٗ هااااح غاااااقشج ر 

ْذٍشٍح اَهاٚش زلاقهح صعذج،  نعد اَغاسج 

اجلوٍح ظواس ْمذلّ ذكصٍ ْسااقح ْراش قها     

د اَ كُح  سٚاف زلٓاذ   عٕ ادلمٌ دْشذٙ  نرُ

ساااٗواخ  5عثاااذاا احلاااارل ذثُااار ْااإ اَعٓاااش   

قاسند احلَاج ْراثششج تصصااتا ا ر ادلسرىاكي    

( ْااإ 4اجلٓهاااوسً  ذٍٗاااح صاااعذج،  ظاااشغ  

أشهارها   اَذ ّ  مهاا  عثاذاَش ٕ زلٓاذ    

عاْااااأ  عُاااٌ  00ساااٗواخ،  عٓااااس  01عثاااذاا 

ش اَثاَغااح ْاإ َذ ّ  صاااحلح زلٓااذ عُااٌ ؼٗااعاْاااأ،   اَاا 07زلٓااذ عثااذاا احلااارل ٍثُاار ْاإ اَعٓااش 

( شخصااأ تعاذ أٔ  او ْإ شاهاٍا      00عاْاأ، تهَح اَعارُرأ أصَثوا تاَازعش  اذلُاة  عاذدّٚ      01اَعٓش 

اَغاسج اَوؼىَح، اَيت ششد ّ ْٕ ْمذلّ  ٖضؼوا خىل ْٗ هح أوشى حبصاأ عٕ األْإ  اسسارهشاس، يٓاا    

َصاؼة ادلمٌ   اؼرشانها تاًَاٍْ  ذعذ ْصاذس دوُاٙ اَوؼَاذ    أسكشخ اَغاسج عٕ اذالف اَسَاسج اَراتعح 

 إلعاَح أسشذٙ.

 

ضحايا انمصفأحذ  –جريح طفم   

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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 إفاداث شهىد عيان ومىكىبيه

ػامدا،ل د  حدددي ارؼدانييخل اردط حاملده ا دزنل        33ػبددارمحنه ػيدأ دندد احلداذقل  بيده ػمدمحي       

 ا سخهدف كان مخىاجدا، حلظت ارغارة مغ ػانييخً با زنلل قابيىاي وقال رىا:

عذخ خىل ْمٌ عٌٓ  زلٓذ عثذاا احلارل اَزً ْٗؽين شهح  مَٙ ألسًٕ قَها ْة عارُيت  اَىهح 

األوشى قَها عٌٓ ْة أسشذٙ  ياٖد عوديت عٗذ اَههش، أ ٍ ْعٌ طعاِ اَغذا  ألطكايل   اَذ ّ 

ٌ  ياٖد طارشج ؼشتَح امسة حتَُهها ر أظوا  ادلٗ هح دوُد ادلمٌ  رٚثد ص ظيت دل ثخ اَ ه

َرؽضري  ظثح اَغذا   قعثج مل أشعش خس تذ ً اَغاسج اسذط ادلمٌ   ذِ اجلاٖة اَىشنٌ ْٗٙ  ْألخ 

مل ٍصاتوا تىهاٍا اَغاسج أوشظرهّ ْٕ ادلمٌ  ياٖوا األدوٗح  اَغثاس ادلمٌ ذكهذخ أطكايل  ص ظيت 

عثذاا احلارل حباَح ٖكسَح صعثح  ْصذ ْني مث عذخ َُٓساعذج ر خوشاض أطكاٌ عٌٓ  زلٓذ 

( ْٕ أطكاَٙ  ْعهّ أْهّ ياٖوا ْصاتني ْٕ شهاٍا اَغاسج اشٗني ْٗهّ ياٖد ؼاَرهّ ؼشظح 5 ظذخ  

 ُد  اَثهَح خصاتا ّ سلرُكح ًَٗهّ ياٖوا توعَهّ   ياٖوا ر غَثوتح  ّٚ سٚف  عثذاَش ٕ

ىل ادلشيض اَصؽٌ عُي ْنت دساظيت اَٗاسٍح  نٓد تصسعاقهّ خ اجلشحيأ  سٚف  شهَهها عثذاَش ٕ

عَُهّ ْٕ اَهصف يٓا يٗد نُهاأ  أوىينٓد تزَى حتد  طثج اسرٓشاس حتَُم اَ ريأ احلشيب يٗد 

عُي سالْح اَٗاظني  ٖهشاأ َُؽاَح احلشظح َُعشحيني  سٚف  عثذاَش ٕ مت خسعاقهّ ادلسرىكي 

ؼَا ا ْرثششج  اجلٓهوسً تصعذج  ٚٗاو قاسند سٚف زلٓذ عثذاا اَيت مل ذرعذى ستَعها اخلاْر

تصصاتا ا ْٕ اَغاسج قَٓا سصاٌ شهَهها عثذاَش ٕ خيضة َُعٗاٍح اَ ثَح  تهَح أووذٙ  أْهّ 

 ادلصاتني مت خسعاقهّ خىل ادلشيض اَصؽٌ تادلذٍشٍح.

 

ػاما،ل صادب ا زنل ا سخهدف وقؼج ارغدارة ػيدً مزنردً وكدان      35حممد ػبداهلل احلاذقل ػممحي 

 قابيىاي وحتدد حريىا قانيال،:غري مخىاجدا، مغ ػانييخً 

شاإ طااريأ اَرؽاااَف اَسااعودً احلااشيب غاااسج ظوٍااح عٗااذ ظهااريج ٍااوِ األستعااا  عُااي ْااميل اًَااارٕ   

الز  اَعارُااح ( قااشداأ أغُثااهّ أطكاااٌ  ص ظااايت اَااص00ذساإً ادلاامٌ عااارُيت ادلًوٖااح ْاإ   ٗ هااح غاااقشج 

مجَعاأ ْرواظذٍٕ تادلمٌ  نعد اَغااسج  ( أشخاص ياٖوا 6اَصاَٖح عارُح صهشً  عثذاَش ٕ ًْوٖح ْٕ  

( ْإ  5ٕ ظاشغ   ظواس ادلمٌ  ساقح ْرش قه  دْشخ اَساَاسج اَراتعاح يل  ظاض  ْإ ادلامٌ  أساكشخ عا       

 اَثهَاح خيضاعؤ َُعاالض      ٌٚ سٚف ؼَا ا ْرثششج تصصاتا ا تٗايتأطكايل ْة  اَذ ّ، قاسند خؼذى 

ح أقااشاد أسااشيت ْىااشدٍٕ تااذ ٔ ْسااًٗاأ    ااعٗا وُكااد اَغاااسج اجلوٍااح ْثساااج أوااشى ؼَااس أصااثؽد تهَاا 

 اإلٖساين صعة َُغاٍح.

 

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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حممددد جددابمح ذر ددبرل مددد مح ممحكددي صددظأ رد مح ددت ارظدداٌمحل دجددمحي حةددؼا اث دوريددت و اردددت    

 ريمصابل قابيىاي وقال رىا:

شذكاة ْإ   ذ  األذشتحج اجلوٍح عُي ْمٌ زلٓذ عثذاا احلارل  سؤٍرٗا َألدوٗح ستعذ ْىاٚذذٗا َُغا

تادلشيض اَصؽٌ تاَهُم عُي ْصري سًأ ادلمٌ  ّٚ عادج ْا ًٍوٖوا أطكاٌ   عاٍْ آوشادلًأ شعشخ أٖا 

( 5 ٖسا   تعذ  نوع اَغاسج تٗصف ساعح ؼضش ْر وعني ْٕ أتٗا  ادلٗ هح خىل ادلشيض اَصؽٌ  ْعهاّ   

قاخ األ ََاح ؼَاس أٔ ادلشياض    ْذَٖني ظشؼي أستعح أطكاٌ أشها    اَاذ ّ إلٖهاار ؼَاا ّ  خظاشا  اإلساعا     

اَصااؽٌ اَاازً ٖااذٍش٘ ذهرصااش وذْاذااٙ عُااي اإلسااعاقاخ األ ََااح قهاا   نٓٗااا تواظثٗااا اإلٖساااين  ادلهااين        

عكني تصسعاقهّ خىل ادلسرىكي اجلٓهاوسً  سادل  أسشذٖا عاسؼح ادلصاتني  ظذٖا ؼاَرأ خصاتا ّ تاَغح 

س أٔ خصااتا ّ طكَكاح، ادلٗ هاح  ساًا ا     شاالز ؼااسخ تاادلشيض اَصاؽٌ دلاذج ٍاوْني ؼَا         تهَدتصعذج 

ادلااذَٖني األتشٍااا  ٍرعش ااؤ تىااًٍ شااثٙ ٍااوٌْ َُغاااساخ اجلوٍااح  اَهصااف ادلااذقعٌ  اَصاااس وٌ ْاإ نثااٍ    

اَرؽااَف اَسااعودً ْٗاز تااذ  عذ اٖااٙ عُاي اَاإَٓ  وُاف ْتسااٌ  ظااشارّ نراٍ  خصاااتح  ذاذْري ٍٗااذى ذلااا       

 أسُؽح.ظثني اإلٖساَٖح  س ٍوظذ أً ْعسًشاخ أ  ْسرودعاخ 

 

 وتائج انىالعت:

  ارضظا ا ا دويل:

 
   

 اإلمجايل

 1   1 اراخيً

 4  1 3 اجلمحدً

 ا ىشآث ا دويت:

 
  

 1 1 حدمري
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 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوي انذوني:

ادلٗ هاح اَايت مت اسارهذاقها   ظاذٖا     حتهَهااخ َْذاَٖاح دلعشقاح     ادلشيض اَهاٖوين اطُة عُي اَوانعح  أظشى

ْاامٌ ْااذين ذه ٗااٙ عارُرااأ أغُااة أقشادٚااا ٖسااا     ْذَٖااح  أٔ ادلًااأ ادلساارهذف عثاااسج عاإ   ٔ ادلٗ هااح أ

 س ذوظذ أً أٚذاف عسًشٍح ر ذُى ادلٗ هح األْاش اَازً ٍدياذ أٔ ْاا ناْاد تاٙ ناواخ اَرؽااَف           أطكاٌ

ٍعانااة عَُهااا اَهاااٖؤ اَااذ يل،  وشناااأ    ٌ ظااشارّ ٚااو اساارهذاف ْرعٓااذ َُٓااذَٖني  ادلٗىااتخ ادلذَٖااح  ٚاا    

اسارٓشاس اَساعودٍح  حتاَكهاا ر نراٍ       رلاشد َُٓثادئ  اَهَّ اَيت أمجعاد عَُهاا امرٓعااخ ادلرؽضاشج.     

اَرؽاَف  اسرهذاف األطكاٌ  اَٗسا   ادلذَٖني ْا ٚو خس ظشديح تىعح ذضاف خىل اجلشارّ اَيت  ْا صاٌ 

سٓة امرٓة اَذ يل اَزً ْا صاٌ صاْراأ خصا  ٚاز٘ اجلاشارّ اَايت ٍٗاذى      ْأى شذًثها أْاِ ْشٍ اَسعودً

ذلا ظثني اإلٖسااَٖح  اَايت سرىاًٍ ر ادلسارهثٍ اَهشٍاة عهثاح أْااِ ذًااذف امرٓاة اَاذ يل  دقاعاٙ عإ             

 احلهول  احلشٍاخ تٍ سرًؤ ٚز٘ اجلشارّ سواتم د ََح ر اَعذ أ عُي امرٓعاخ  اَذ ٌ.

 

 تىصياث انمركز:

    ادلشياااض اَهااااٖوين َُؽهاااول  اَرَٗٓاااح ٍاااذعو مجَاااة ْٗهٓااااخ امرٓاااة ادلاااذين  ادلٗهٓااااخ اَذ ََاااح

 وصوصاأ ْٗهٓاخ األْاّ ادلرؽاذج خىل حتٓاٍ ْسااوََا ا األوالنَاح  اإلٖسااَٖح  اا٘ ْاا ٍشذًثاٙ          

 اَسعودً ْٕ ظشارّ حبم اَثىشٍح   اإلٖساَٖح مجعا. اَرؽاَفطريأ 

 األْٕ خىل احلكاظ عُي ْا ذثهي ْٕ مسعرها  سشعح اَعٍٓ عُاي   يٓا ٍذعو األّْ ادلرؽذج  رلُر

  نف احلشب   نف ٖضٍف اَذِ آََين  احلذ ْٕ اسذًاب اجلشارّ حبم أطكاٌ  ٖسا  إََٓ.

      ٍذعو خىل سشعح خسساٌ جلأ حتهَم د ََح َُرؽهَم ر ٚز٘ اجلشدياح  غريٚاا  ذهاذر ْشذًثَهاا 

 َُهضا  اَذ يل.
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 (1ميظق رقم )

 وبياواث ارضظا ا اراخيً مه ا دويل  دمساء

 ارؼممح ارىىع االةم م
وىع 

 االوخهاك
 ا د مح ت

مكان 

 ارىاقؼت

حار خ 

 اةخهدا هم

 0108سثرٓ   00 غاقشج اَهاٚش نرَُح 5 طكُح سٚف زلٓذ عثذاا احلارل 1

 

 (2رقم )ميظق 

 دمساء وبياواث ارضظا ا اجلمحدً مه ا دويل 

 ارؼممح ارىىع االةم م
وىع 

 االوخهاك
 احملا ظت ا د مح ت

مكان 

 ارىاقؼت
 حار خ اةخهدا هم

 0108سثرٓ   00 غاقشج صعذج اَهاٚش ظشٍػ 01 طكٍ عثذاَش ٕ زلٓذ عثذاا احلارل 1

 0108سثرٓ   00 غاقشج صعذج اَهاٚش ظشٍػ 00 طكٍ عٓاس زلٓذ عثذاا احلارل 2

 0108سثرٓ   00 غاقشج صعذج اَهاٚش ظشٍػ 08 طكٍ عٌُ زلٓذ عثذاا احلارل 3

 0108سثرٓ   00 غاقشج صعذج اَهاٚش ظشحيح 01 أٖصي صاحلح زلٓذ عٌُ ؼَٗش 4

 ا دويلصىر بؼض ارضظا ا مه 
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 (3ا يظق رقم )

 ا ىشآث ا دويت ا دممحة وا خضمحرةدمساء وبياواث 

 اةم صادب ا ىشأة م
وىع 

 ا ىشأة

وىع 

 ارضمحر
 احملا ظت ا د مح ت

مكان 

 ارىاقؼت

حار خ 

 اةخهدا هم

 0108سثرٓ   00 غاقشج صعذج اَهاٚش ذذْري ْمٌ زلٓذ عثذاا احلارل 1

 0108سثرٓ   00 غاقشج صعذج اَهاٚش ذذْري سَاسج زلٓذ عثذاا احلارل 2

 
 

 

  

 صىؼدددداء –اريمدددده  - ا محكي ارااوىين ريظاىق وارخىميت صادر ػه/
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