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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ــــــة  ي، واملواثيــــــــق املرتبطــ ــا ـــ ســـ ــانون الــــــــدو  ــــ ــــــــ القــ ــــــة  رمــ ــــــــات ا ا ن لغــــــــام الفرديــــــــة مــــــــن  ــــــة  ــــــــ زراعــ عت
ــا ـــ ــ ــا، وم ـــــادة لألفـــــــراد: "ـــــ لغـــــــام املضــ ـــــاج ونقـــــــل  ن وإنتــ ــتعمال وتخـــــــز ــر اســـــ ظـــــ ــــاوا  ــ ـــــادق "اتفاقيـــــــة أوتـ ، واملصــ

ة اليمنية  العام  ور م ا من قبل ا   . م1998عل
ـــــاذجوقــــــد وردت ال - ــاه   نمـ ع و  ادنـــــ ــا ـــ ـــــــ السـ ول ا نـــــــة مــــــن  ر ال ــار ــــة التحقيـــــــق ــــــ تقــــ نــ ـــــــت ال ــــــ ا ال

ا  و   لغام املتعلقة بزراعة ف
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ية اواقعة  -1 يوب أحمد لطل عز  –ف جميلة قاسم م  : محافظة 
ا ل نة  م ا من قبل محققي ال لوس مع ية عند ا   : إفادة ال

ـــا ــ ـ ــر يــــــوم  أ ـــ ــد عصـ ــ عــ ـــت  ــا الغــــــنم، ولــــــم 4/5/2016انـــ ـــ ـ ا ف ســــــبق ــــان  ــ ــ  ـــ ـ ـــة ال ــ ــ التلـ ـــ ـ ـــت  راجــــــر، ومشـــ ــــه ا بــ ــنم ب ــ ــ الغــ ـــ ـ م تر
ــــر  ــ ـــة  ممــ ــ ــــــرأس التلـــ ـــان بــ ـــ ــ ــــرب، و ــ ــــــب املغــ ــ ــبح قر ـــ ــ ـــــت أصـ ــ ـــــت، ألن الوقـ ـــ ـــــل للب ــ بـ ـــــن ا ــ م مـ ــاد ــ ـــ ء، وأرادت إعـ ــ ـــ ـــ ــام   ـــ ــــدث لألغنـــ ـــ يحـ

ــ  ـــ ـــ ـــت ع ـــ ســ ـــل ود ـــ بــ ــــس ا ـــ ــن نفـ ــ ــ ن مــ ــــــرت ــ ن  ــ ـــ ــــــرت بـــ ــاة ، ومــ ــ ـــ ــ  املشـ ـــ ــــــيق لســـ له ضــ ــ ـــ د شـــ ـــا ــ شـــ ــــــم  ـــم ولــ ـــ ــر اللغــ ـــ ــ رض، وانفجـ
ـــو  ــ ـ ــ ا ـــ ـ ــ  ـــ ـ ا تط ــــدري إال وســــــاق ــــم تــ ــة(ولــ ـــ ــــب املعاينـ ـــة بحســ ــــت الركبـــ ن  مــــــن تحــ ــــت الســــــاق ـــو )قطعــ ــ ـ ـــار ل نفجـــ ــا  ــــ ــــذف  ، وقــ

ـــــفى ــ شــ ــا للمس ـــ ــ ــ ـــــم نقل ــ ــا وتــ ــ ـــ ــ ــ عل ـــ ـــ ـ ـــامال، وأغ ـــ ــ ـ ا  ــــــم ـــة جســـ ـــ ــ بقيـــ ـــ ـــ ـ ــــم ع ـــ ـــــظايا اللغــ ـــ ــــرت شـ ــ شـــ رض وان ــ  ـــ ـــ ـ ــــقطت إ ــ ا ســـ ـــــد ـــ عـ . و
ــيط ـــ ــ ـــ ســ ــــان  ــ ـــ ــــ ــــــن  ـــ ا عمـــ ــؤال ـــ ـــ ــ ـــــول ســـ ـــ ـــ ـــــةوحـ ـــ ـــ ــ التلـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــف : ر ع ـــ ـــ ـــه نصــ ـــ ـــ ــــــوا منـــ ـــ ي وخرجــــ ــــو ـــ ـــ ــ ــــة ا ــ ـــ ماعــــ ــا  ــــ ــ ـــ ـــان موقعـ ـــ ـــ ــــ ـــه  ـــ ـــ ــــــادت أنـــ ـــ أفــــ

ـــارس ـــ ن أن 2016مـــ ـــــوقع ــ ــ متــ ـــ ـــ ـ ــــان غ ــ ــــون بأمـــ ــ ـــــانوا يرعـــ ــ ــ ــــذا  ـــ ــ ـــة، ول ــ ـــة التلــــ ــ ـــ ــ قمـ ـــ ــــ ــ  ـــ ـــ ـ ــ املرا ـــ ــــ ــام  ــ ـــ ــــــوا ألغــ ـــــم خلفـــ ــ ــ ــــع أ ــ ــم تتوقـــ ــ ــ م، لـــ
 .ناك ألغام

د  ـــا ــ ـــ ــ 34) م. ق. و(الشــ ـــ ـــ ــار، وشــ ـــ ـــ نفجــ ــــــان  ـــ ـ ــن م ــ ـــ ــ ــــــب مـ ـــ ـ م القر ل ــ ـــ ـــ ــ ـــــطح م ـــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ـــان ع ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــ ــــــاد بأنـ ـــ ــنة، أفـ ـــ ــ ـــد ســـ ـــ ـــ عـ ـــة  ـــ ـــ د  جميلـ ا
ـــاعة  ـــ ــــــوم ) 5(الســـ ــر يـــ ـــ ــ ـــن عصــ ـــ ــــــك 4/5/2016مـــ ــ ذلــــ ـــ ـــ ـ ، و ــ ـــ ـــ ـ ـــــت تر ـــ ـ ـــــن الب ــ ـــــب مــ ـــ ـ ــــــر القر راجـــ ـــــل ا ــ ــ جبــ ـــ ـــ ـ ـــعبان  ـــ ــــة شـــ ــ ــ بدايـــ ـــ ـــ ـ م 

ــ  ـــ ـ ـــم و ــ لغـــ ـــ ـ ـــت ع ســـ غنــــــام،  د ــع  ـــودة مــــ ـــــق العـــ ـ ــ طر ـــ ـ ــ  ـــ ـ ــا  نمــــ ــــــت، و ــنم للب ــ ـــاع الغــ ـــــبط قــــــررت العــــــودة وإرجـــ ــــت بالضـ الوقــ
ــــم مب ــ ـــانفجر اللغـــ ـــ ن، فـــ ــــــار ــ ــباب مـ ــ ـــ ــا شــ ـــ ــ ــ ـــــان بجوار ـــ ـ ـــم، و ـــ علـــ ـــد ال  ـــ عـــ ـــار، و ـــ ـــه نـــ ــ ـــ ــدر منـ ــ ـــ ــــل صــ ـــ ـــر، بــ ــ ـــ ـــم آخـ ـــ ــر لغـــ ــ ــ ـــم  ينفجـــ ـــ ــــــرة، ولـــ اشـــ

ــ  ـــ ــ لغـــــم  ـــ ــافة إ ــر إضـــ ــــًا آخـــ م لغمـ ـــوار بيـــــ ــــن جــ ــــوا مـ لغـــــام، واخرجـ ــــزع  ــق نـ ــ ـ ـــة مـــــن فر ــــيط املنطقــ ــــم تمشـ ـــام تـ ع أيــ ـــة بـــــأر ادثــ ا
ــــعون  م سيضـــ ــــروج ـــد خـــ ـــ عـ ن  ـــــوثي ــ ــع أن ا ـــ ــــن يتوقــ ـــم يكـــ ـــ ـــه لـ ـــ ــاد بأنـ ــ ــا أفـــ ـــ ــابق، كمــ ـــ ـــــم الســ ــا اللغــ ــ ـــ ــر ف ــ ــ انفجـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ــــس املنطقــ نفـــ

ــــدل، ألغا ـــ م معـ ـــــد ـــان لـــ ــ ـــ ـــــل، و بـــ ـــــوق ا ـــــانوا فـــ ـــ ن  ـــــوثي ـــ ة، وأن ا ــــــغ ــــــرات الصــ ــــــار واملمــ ــ ــــط  ـــ وسـ ــــعاب و ــ ــ وشــ ـــ ـــ ــًا بمرا ـــ مـــ
ي   .10وقناص، ومدفع 

د ي ع م  ـــا ــ ـــ ــــــوم  20الشــ ـــ ــــــر يـ ــ عصــــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ــاد أنــــ ــ ـــ ــ ــنة، وأفـ ــ ـــ د 4/5/2016ســـ ـــا ــ ـــ ــــذة وشــ ــ ــ النافــــ ـــ ـــ ــ ب إ ـــــذ ـــ ــًا، فــ ــ ـــ بـــ ــارًا قر ــ ــ ــمع انفجــــ ــ ـــ م، ســـ
ــا، و  ــ ـــ ــ ـــ ــــن جوار ـــ ـــ ــاعد مــ ــ ـــ ـــ ـــدخان يتصــ ـــ ــ ـــ رض والـ ــ  ـــ ـــ ــ ــ ـــة ع ـــ ــ ـــ ــــــا جميلـ ــ ـــ ـ ــد أرجل ـــ ــ ـــ ــأن أحــ ــ ــ ـــ ــاد بـــ ــ ـــ ـــ ـــعبة، وأفــ ــ ـــ ـــ ــــــا صـ ـــ ــ ـ ـــــرة وحال ـــ ـــ ــــت مباشـ ـــ ــ خرجـــ

ـــــد، وأن  لـــ ــــــي ا قــ ــــرت و ــ ـــــد أن انكسـ عـــ ــــــاق  ــــة بالسـ ــ ــــــت معلقــ ـــة ظلـ ـــ ــو، والثانيــ ــ ــ ـ ــا ل ـــ ـــ ــع  ـــ ـــم دفــ ـــ ـــد ألن اللغــ ــ ـــارت للبعيــ ـــ ـــت وطــ ــ انقطعــ
ـــا ــ ــــوت عــــ ـــ ــيح بصــ ـــ ـــت تصــــ ـــ انـــ ـــة  ـــ ـــد . جميلـــ ـــ عـــ ــــورة ) 15(و ــ ــــفى الثـــ ــ شـــ ا ملس ـــــعاف ـــام بإســــ ـــ ـــة، وقـــ ــ ع للمقاومــــ ـــا ــ ـــم تــــ ـــ ـــل طقـــ ـــ ـــة وصـــ ـــ دقيقـــ

ـــو  ــ ـــ ـ ـــب  ـــ ـــ ـــز، وذ ـــ ية بتعـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــدم لل ــ ـــ ع بالـ ــ ـــ ـــ ـ ـــفى للت ـــ شـــ ــــــاء للمس ـــد أذان العشـــ ـــ ــ ــ / عـ ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ ــــد لطـ ــ ـــــوب أحمـــ ـــ يـ ـــــم م ـــ ـــة قاسـ ـــ جميلـــ
ــــل  ـــ ي قبــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــــعوه جماعـــ ـــ ـــم وضــ ــ ـــ ب لغـ ـــــ ـــ سـ ــــر  ــ راجـــ ــــه ا ــ بـــ ــ ب ـــ ـــ ـ ــ تر ـــ ـــ ـ ــــة، و ـــ ـــــوق الركبــ ـــ ــــــن فـ ــا، مـــ ــ ــ ــ تمامـــ ـــ ـــ ـ ا اليم ــــــاق ــ ت سـ ـــــ ـــ ـ ب

خ  م من التلة بتار ا   .م11/3/2016ا
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نة ع ل ب العسكري التا  :إفادة ا
ــ ـــ ــ ب ــــــاد ا ــ أفـ ـــ ــ ــام  ــ ـــــن ألغـــ ـــــور مــ ـــم العثــ ـــ ــا تـ ــــ ــة، ومـ ـــ ية جميلــ ــ ـــ ــ ــــــر بال ــــــم املتفجـ ـــــظايا اللغـ ــة شــ ـــ ـــالل معاينــ ـــ ــــن خـ ــ ــــه مـ ــ ـــــكري أنـ  العســ

ــا  ــــ ــ ــ وز ـــ ـــ ــن الفي ــ ـــ ــنوعة مـ ــ ـــ ــــوات مصـ ــ ـــن عبــ ـــ ــــارة عــ ــ ــة عبــ ـــ ــ التلـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ــــــم زراع ــ تــ ـــ ـــ ــــــام ال لغــ ـــــد أن  ــار، وجـــ ـــ نفجـــ ــــــان  ــ ــــو، ) 6(م ـــ كيلـ
ــادة  ــ ـــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ـــ ــتخدمة  ــ ـــ ـــ ـــــرة املسـ ـــ ـــادة املتفجـــ ــ ـــ ـــــنوع)TNT(واملـــ ـــ ــــــام مصـــ ـــ لغــ ـــذه  ــ ـــ ـــ ـــة ، وأن  ـــ ـــ عــ ـــــورش التا ـــ ــ الـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــد  ـــ ـــ التحديــ ــا، و ـــ ـــ ــ ه محليـ

ـــــدفاع، وأن  ـــ ـــع وزارة الـ ــ ـــ بـ ــــت ت ـــ انــ ، و ـــا ــ ـــ ــــوات صـ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ شــ ــا ميل ــ ــ ـــ ــيطر عل ــ ـــ ســ ــ  ـــ ـــ ـ ة ال ـــــكر ــ ــناعات العســ ــ ـــ ــــدائرة الصــ ـــ لــ
ــــــا، وال  ـــ ـ ــلل إل ــ ـــ ســـ ــا أو ال ــــ ـــ ـ ــــن اقتحام ـــ ــا مـــ ـــ ــ ـــ ــيطر عل ــ ـــ ــ سـ ــ  ـــ ـــ ــ ــع ال ــ ـــ ــــة املواقـــ ــ ـــ مايـ ــام  ــ ـــ ــ لغـ ـــة  ـــ ـــ ــ زراعـ ـــ ـــ ــ ــأ إ ــ ـــ ـــ ي ت ــو ــ ـــ ـــ ــيات ا ــ ـــ ميلشـــ

ـــا ــ ـــ لغـــ ع  ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــون ب ــ ـــ ـــذه يقومــ ــ ـــ ـــ ــع أن  ــ ـــ ـــ ــــة، مـ ـــ ــ ــاطق ملغومــ ــ ـــ ــ ــــــأن املنــ ــ ن بـــ ــــــواطن ــ ــــعار املـــ ـــ ــ م أو إشــ ا ــ ـــ ـــ ــ ـ ــد ا ــ ـــ ـــ عـ ــرائط  ــ ـــ ــ ـــليم خــ ـــ ــ ســـ م أو 
ن   .املناطق تقع بالقرب من املناطق السكنية املكتظة باملدني

يجة   :الن
ب  ـــــ ســ ــــإن امل ــ ــــــكري فـ ــ العسـ ـــ ــ ب ــر ا ــ ـــ ــ تقر ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ود، ومـ ـــــ ـــــادات الشــ ـــة، وإفــ ــ نــ ـــا ال ـــ ـ ـــت  ـــ ــ قامـ ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ ومـــ

ــــذا  ــ ــ  ـــ ـــذا النــــــوع مــــــن ـ ـــ ــارس  ــ ــا تمــ ــ ــ ـــة، وأ ــ ــ املنطقـ ـــ ـ ــيطرة ع ــ ــــت مســ انــ ــ  ـــ ـ ـــا ال ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــيات ا ــ شــ ـــــو ميل ـ ــاك  ــ ــ ن
ــتم  ــ ـــ ــام يـ ــ ـــ لغـ ــــــن  ــــــوع مــ ــــذا النــ ـــ ـ ــا، و ـــ ـــ ــيطر عل ــ ـــ سـ ــ  ـــ ـــ ـــــاطق ال ــــم املنـــ ـــ ــ معظـ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ل م ـــــ شـــ ــام  ــ ـــ لغـ ـــة  ـــ ـــق بزراعــ ـــ ــاك املتعلــ ــ ـــ ـ ن

، وم ي وقوات صا و شيات ا عة مليل م ع ذلكصناعته محليا، و ورش تا ن تم تدر اء مختص  .ن قبل خ
ــــــــال واقعــــــــــة -2 طفــ ن عــــــــــواد ودمحم: إصــــــــــابة  ن وأحمــــــــــد محمــــــــــود احمــــــــــد حســــــــــ ي  حســــــــــ ميقــــــــــا محافظــــــــــة  -ناصــــــــــر ا

 :البيضاء 
ية  ــ ـــ ـــ ــاد ال ــ ــــــوادي /أفــــ ن  عــ ـــــ ـــد حســـ ـــ ـــــود احمــ ن محمـــ ـــــ ــنوات ) 9(حســـ ــ ـــث  –ســــ ـــ ــــــف الثالــ ـــة  –الصــ ـــ ــ ـــول  مدير ـــ ـــة الغــ ـــ ــ ــــكن قر ســــ و

ـــــة ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ــ ـــ ــه مـ ـــ ـــ ــد مقابلتــ ــ ـــ ــر عنـــ ـــ ــ ـــ ـــد  الزا ـــ ـــ ــــه أحمـ ـــ ـــــو وأخيـــ ـــ ــ ــــــرج  ـــ ـــه خـ ـــ ـــ ــــه بأنـ ــ ـــ لـ ــ م ـــ ـــ ــــر ) 6(ــ ــ ـــ ـــه دمحم ناصـ ـــ ــ ــــن عمتــ ــ ـــ ــنوات وابـ ـــ ـــ ســ
ي  ـــا ــ ـــ ميقــ ـــة ) 16(ا ـــ ـــ ـ ــ قر ـــ ـــ ــ م إ ـــر ــ ـــ ــــــن قــ ـــ ــنة مـ ـــ ـــ ـــــة"ســ ـــ ـــة " مثلــ ـــ ـــ معـ ـــــوم ا ـــ ــنم يــ ــ ــ ـــ ــ الغـ ـــ ـــ ــ ــــــر، 22/4/2016لر ـــ ـ ـــالة الظ ــ ـــ ـــــت صــ ــ م،  وقـــ

ـــا ــ ـــم جـ ــوه، ثـــ ــ ــــــو وأخــ ـــذه  ــ ــة،  فأخـ ـــ ــه لعبـ ـــ ــــدت أنـ رض، واعتقــ ــ  ـــ ـ ــًا  ــ ــمًا مغروســ ــ ــه رأى  جســ ـــ ــال، وأنـ ـــ بـ ــد ا ــ ــ أحــ ـــ ـ ــلوا إ ـــ ء ابــــــن ووصـ
ي  ـــا ــ ـــ ميقـ ــر ا ــ ـــ ــــه دمحم ناصــ ــ ـــــن عمتـــ ـــ ــرة ابـ ــ ــ ـــل مباشـــ ـــ ــ م وقتـ ـــوق ـــ ــــوي فـــ ـــ ل قــ ـــــ ـــ شـ ــانفجر  ـــ ـــ ـــا فـ ـــ ـــ ــــغط عل ـــ ـــر،  وضــ ــ ـــ ـــه دمحم ناصـ ـــ ) 16(عمتـــ

ــــــره،   ـــ ــ ـــه وظ ـــ ـــ ــ ـــه ووج ــ ـــ طنـــ ــــه و ـــ ـــ ــ كتفـ ـــ ـــ ــ ـ ـــو  ــ ـــ ـــ ب  ـــــ ـــ ــ ـــه، وأصـ ـــ ـــ ــ ـــــوه وج ـــ شـــ ـــرى و ـــ ـــ ســ ـــة ال ــ ـــ ـــت عينـــ ــ ـــ ــه وتمزقـــ ـــ ـــ ـــه أخيـــ ـــ ـــ ـــــرق وجــ ـــ ــ ــــــنة، وحـ ـــ ســ
ـــدن ـــ ــ عـ ـــ ــ ــــم  إ ـــافع ثـــ ـــ ــــة بيـ ــ ـــفى طيبـ ـــ شـ ــ مس ـــ ــ ـــــعفوه إ ـــــعه أ. وأســ ـــــن وضــ ـــم ومــ ـــ ل اللغـ ـــــ ـــن شــ ــ ــــــم وعــ ـــــد أن اللغـ ــــه اعتقــ ــ ـــــل أنـ ـــــاد الطفــ فــ

ــ  ـــ ـــ ــا  ــــ ــنم دائمــ ــ ـــ ــ الغـ ـــ ـــ بون لر ـــــذ ـــم يـــ ــ ـــ ـــه، وأ ــ ـــــن وادي مثلـــ م مـــ ا ــ ـــ ـــ ــل ا ـــ ــ ـــــعوه قبـ ــــذين وضـــ ـــ ــــم اللـ ــ ــ ي  ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــة وأن جماعــ ــ لعبـــ
ان  .ذا امل
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ـــــة ـــ ـــ ــ ود الواقعـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــاد شـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد أفـــ ــ ـــ ـــ ـــ د : وقــ ـــا ــ ـــ ـــ ـــ د ) ع.ح.م(الشــ ـــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــة  –) ا. ع. ا(والشــ ـــ ـــ ـــ ــ معــ ـــــوم ا ـــ ـــ ــ ــ يـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــ ــــة، أنــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاء املنطقـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــن أبنـ ــ ـــ ـــ مــ
ــال 22/4/2016 ــ طفـــ ـــب  ــــ ــــردي م ذ ــ ــم فـ ـــ ـــدوا لغــ ــ ـــــه، ووجــ ـــالقرب  منــ ــ ــــكنون بــ ســـ ن  ــاكن ــ ـــال ســـ ـــ ـــــانوا أصـ ــ ــــــم  ـ ـــوادي، و ــ الــــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ للر

ــرة،  وادى  ــ ـــانفجر مباشـــ ــ م فــ ـــــد ــا بأيــ ـــ ــ ــــغطوا عل ــازل وضـــ ــ ـــد املنـــ ــ ــــــوار احــ ــ جـ ـــ ــ ا إ ــــذو ـــة وأخـــ ــ ــا لعبــ ــــ ـ ـــدوا أ ـــ ــة  اعتقـ ـــ ل ثالجــ ـــــ ــ شــ ـــ ــ ع
ـــل ــ ــ مقتـــ ـــ ـــ ـــار إ ـــ ـــود اح: نفجــ ـــ ــد محمــ ــ ـــ ـــل أحمـ ـــ ــابة الطفــ ــ ـــ ي، وإصـ ـــا ــ ميقـــ ــ ا ـــ شـــ ـــر ال ـــ ــــد ناصــ ــ ـــل محــ ـــ ــــــواد الطفــ ن عــ ـــــ ـــد حســـ ـــ ) 6(مــ

ــــــواد  ــــد عـ ــ ـــود احمـ ـــ ن محمـ ـــــ ـــــوه حســ ب أخــ ـــــ ـــا أصــ ـــ ــــــم، كمـ ـــار اللغـ ــ ـــروق انفجــ ـــ ــــه بحـ ــ ـ ـــه ووج ــ ــوه فكــ ــ شـــ ــــة و ـــــد عينـــ ــــذي فقــ ــ ــنوات الـ ــ ســـ
ـــــره  ـــدن) 9(وعمــ ـــ ــ عـ ـــ ــ م إ ـــــعاف ـــــم إســ ــــــنوات وتــ ــام، . سـ ــ لغـــ ــــــك  ــن يملـ ــ ــم مـــ ـــ ــ ــــــم  ـ ي، أل ــــو ـــ ــــة ا ـــة جماعـــ ـــ ــــــم زرعـ ــــأن اللغـ ــ ــاف بـ ــ وأضـــ

ـــــت ــار جرفـ ــ مطــ ـــدوا أن  بـــ ـــوادي، و ــ الـــ ـــ ـ ـــة ع ــــة مطلـــ ـــم بمنطقــ ــ ـ ــــرق  و وة شــ ـــــ ـ ـــه  ــ تبـــ ـــ ـ ن  ـــــوثي ـ ــــع ا ـــــن موقــ ــوادي مـ ــ ـــام للــ لغـــ
ة  ا لم تنفجر"مثله"قر مد  أ ادثة ع ألغام أخرى ا عد ا  .، وقد حصلنا 

يجة    : الن
ـــة  ـــ ــــذه الواقعـــ ــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــــن خــ ــاء  -ومـــ ـــ ـــ ـــة البيضـ ـــ ــر محافظـــ ــ ـــ ــ ــــة الزا ــ ـــ ــ مدير ـــ ـــ ـ ول إ ـــــ ـــ ـ ــاء ال ــ ـــ أثنــ

ع  ـــا ــ ــن الوقــ ــ ــا مــ ـــ ـ ــام وغ ــ لغـــ ـــة  ـــة بزراعـــ ــ ي وقـــــــوات  -املتعلقـ ــــو ــ ــيات ا ــ شـــ ــ ميل ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ  ـــ ـ ب  ـــــ سـ ــــة أن امل نـــ ن ل ـــــ تبـ
ـــه  ـــ ـــاليمن، وتمارســـ ـــ ــ بـــ ـــ ـــ اع املسـ ــ ـــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـــ ـ كة  ــ ـــ ـــ ـــرى املشـ ـــ خـــ ـــراف  ـــ طـــ ـــا  ــ ـــ ـــــن بـ ــ ــاك عــ ـــ ــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ـــة  ـــ ـــرد بممارســـ ـــ ــ تنفـــ ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ صـ

ا سيطر عل افة املناطق ال  ية     .بمن
ش  -3   :مأرب – واقعة أسرة صا القط

ود  ـــــ ـــ ــ ــوال الشــ ــ ــ ـــ ش، وأقـــ ـــــ ـــ ــ ــــــي القطــ ـــ ــ طيفـــ ـــ ـــ ــ ـــا مصــ ــ ـــ ـــرة صــــ ـــ ـــ ســـ ــادة رب  ــ ـــ ـــ ـــب إفــ ـــ ــ ـــة بحســــ ـــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ، )أ.م.ن(، و)م.ص.ن(تـــ
ـــة   ـــ ــ ــــــأرب منطقـ ــة مـــ ـــ ـــ ـــن مدينـ ــ ـــ ــالقرب مـ ـــ ـــ ـــــكن بـ ـــ سـ ش  ـــــ ـــ ـــا القطـ ــ ـــ ــرة صـ ــ ـــ ــأن أســ ــ ــ ـــة، بـــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبـ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــتماع إلـ ــ ـــ ســ ــــــم  ــــذين تـــ ــ الـــ

ـــذه  ــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ـــزح أبنـ ـــ ـــة نـــ ــ ـــ ــ املنطقـ ـــ ـــ ـ ي إ ــو ــ ـــ ــ ــيا ا ـــ ـــ ـــول ميلشـ ــ ـــ ـــد دخـ ـــ ــــه عنـــ ـــ ــــراف، وأنــ ــ ــــرى، شـــ ـــ ــاطق أخــ ــ ـــ ــ منــ ـــ ـــ ـ م إ ــازل ـــ ــ ــــن منــ ــ ـــة مـــ ــ ـــ املنطقـ
ــ  ــــ ــودة إ ــ ــ العــ ــــ ش إ ــرة القطــــــ ــ ا ســـــارعت أســ ، وعنــــــد ــــوط ش الــ ــــــ ــل ا ــــن قبــــ ــا مــ ـــ ر ــ تــــــم تحر ــــ ة ح ــ ــــ وح لف ــــــ ــ ال ــــ ــتمروا  ــ واسـ
ــــرف  ــد الغــ ــعه داخــــــل أحــــ ــ ــــم وضــ ــ تــ ــــ ـــم أر م لغـــ ــ ــر فــــ ــ ــــده، انفجــ م بتفقــ ـــام ل، وقيـــ ــــــ ــ امل ــــ ــرة إ ــ ســ ــراد  ــ ـــول أفــ ــا، وعنــــــد دخـــ ــــ ل م

ــــل م ــ مقتـــ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ـــد ممـ ـــ نــ ـــة  ـــ بت الطفلــ ـــــ ش، وأصــ ـــــ ـــا القطـــ ــ ــــة صــ ش وليقــــ ـــــ ـــا القطـــ ــ ه صــ ـــا ــ ش وصـــ ـــــ ــ القطــ ـــ ـــــف مصـــ نيـــ
  .بإصابات بليغة

ــام  ــ ـــ لغــ ــزع  ــ ـــ ــ نــ ـــ ـــ ـ ــاد خب ـــ ــ ـــد أفــ ـــ ــ ــ.أ.ع(وقـ ـــ ـــ ـــد )ــ ـــ عـــ ـــه  ـــ ــــة، بأنـــ ــ ة الثالثـــ ـــــكر ــ ــة العســ ـــ ـــ ــة للمنطقـ ـــ ـــ عـ ــية التا ـــ ــ ندســ ـــعبة ال ـــ ــ ــ الشـ ـــ ـــ ـ ــــل  ـــ عمــ  ،
ــــــن  ـــام مــ ـــ لغـ ـــات  ــ ع مئـــ ــ ـــ ــ ــــعبة ب ـــر الشــــ ــ ــــــام عناصــ ـــراف، قــ ـــ شـ ـــة  ـــ ـــر منطقــ ـــ ـ ل تحر ـــــ ـــ ــ م ـــ ـــ ــــــم  ــار لغـ ــ ـــم بانفجــــ ـــ ـ ـــم إبالغ ـــ ـــة، وتــ ـــ املنطقـ

شـــــــيا  ــا ميل ــ ــ ـــوم بزراع ــ ــ تقـ ـــ ـ لغـــــــام ال ــــظايا  ــة شــ ـــ ــــس نوعيـ ــم مـــــــن نفــ ـــ ـــــظايا اللغـ ــــدوا شـ ـــة، وجــ م للمعاينــــ ـــا ــ ـ ــد ذ ـــ ش، وعنـ ـــــ القطـ
ا ا انت مسيطرة ع املنطقة قبل ا ،  وال  ي وقوات صا و   .ا
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

يجة    :الن
ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــةمـــــــن خـــ ـــ ن  الواقعــ ـــــ ـــة، تبــ ــام الفرديــــ ـــ لغــ ـــة  ــــة بزراعــــ ع املتعلقـــ ـــا ــ ـــــن الوقــ ــا مــ ــ ـــ ــ غ ـــ ــ و

ــــــن  ــــوع مـــ ــ ـــذا النـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــرد بممارســـ ـــ ــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ ــــــوات صـ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــة  ا ـــ ـــ ــ جماعـ ـــ ـــ ـ ـــــات  ـــ ـ ا ن ـــذه  ــ ـــ ـ ــــــن  ـــــؤول عـــ ـــ ـــأن املسـ ــ ـــ ـــة بـ ـــ نـــ ل
اع امل ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ ـــ خـ ـــراف  طــــ ـــا  ــ ــن بــ ــ ــاك عـــ ـــ ــ ة ن ـــــكر ــع العســ ــ ـــة املواقـــ ــ افــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ يـ ـــه بمن ــيمن وتمارســــ ــ ــ الـــ ـــ ــ ــ  ـــ ســ

ـــمنته  ــا تضـــ ـــة ومــــ دلـــ ــد مــــــن  ــ ــــالل العديــ ــــن خــ ــــة مــ نــ ن ل ــا تبــــــ ــ ــــــا، كمــ ب م ــــــ ــ ت ـــ ـ ــات ال ـــاطق والطرقــــ ــا واملنـــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســ ــ  ــــ ال
ي ــــو ـ ــــة ا ــاطق بــــــأن جماعـ ــد مـــــن املنـــ ــ العديـــ ــــ ـــة  نــ ـــل ال ــــن قبــ م مـ ـــادا ـــم ســـــماع إفـــ ـــذي تــ ـــام الــ لغـــ ــزع  ــ اء نـ ــ ـــ تقــــــوم  إفـــــادات خ

ــــدات  ـــ ــــتخدمة معـــ ـــ ـــا  مســ ــ ـــ ــــوات صــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ا جماعـــ ـــأ ــ ـــ شـ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ـ ــــة، و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ـ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ـــ لغـ يع  ــ ـــ ـــ بتصـ
ـــذلك  ــ ـــة بـ ـــاطق مخالفـــ ـــة املنـــ ــ افـ ــ  ـــ ـ ــا  ــــ ـــام وتخز لغـــ ـــذه  ــ ـ ــع  ـــ ـ ـــــوم بتوز ــا، وتقـ ـــ ـ ــــيطرت عل ــ ســ ـــ ـ ـــــاطق ال ــ املنـ ـــ ـ ش  ـــــ ـ ـــرات ا ــ ومقـ

ا من قبل اليمن وال  لغامتفاقيات الدولية املصادق عل ذا النوع من  ن واستخدام    .   تحظر صناعة وتخز
يةواقعة  -4 ارب ع غالب عبد ال يل    :محافظة   –الرزاق ن

ــــــم  - ـ ود، و ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ية، ومـ ــ ـــ ـــ ــــــادة ال ـــــب إفــ ـــة، بحســ ـــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ص  ــــــت ــ )ف.ع.م(، و)ف.ع.ر(تــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ، بأنــ
ـــاعة  ـــ ــام الســـ ـــ خ  8:00تمـــ ــــــار ــاء بتـــ ـــ ـــد عود23/9/2016مســــ ـــ ـــة م، عنــ ـــ ـــة محافظـــ ـــ ـــة القبطيـــ ـــ ـــ ـــــرش مدير ــ ـــة كــ ـــ ــ منطقــ ـــ ــــ ـــه  ـــ لـــ ــ م ـــ ــــ ــــه إ ــ تـــ

ــة،  ـــ يــ نو ــــة ا ــ ـ ـــــن ا ــــة مــ بـــ ر ــــة ا ـــ ـــؤدي لقر ـــ ـــــق املـ ــ ــــدخل الطر ــ مـــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ـــم أر ــــه لغــــ ــ ــر فيـ ــ ق، انفجـــ ــــــالطر ـــــروره بـ ــاء مــ ــ ــ ، وأثنـ ــ ـــ ــ
ـــت  ـــ ـــع تحــ ــ ـــت تقـــ ــ انـــ ــ  ـــ ـــ ـــة ال ــ ــ املنطقـــ ـــ ـــ ــــرق  ـــ ـــم الطـ ــ ــيم معظـــ ــ ـــ ـــت بتلغـ ـــ ــ قامــ ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ـــا  ــ ــــوات صـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ ــــــأن ميلشـــ ــــادوا بــ ـــ وأفـ

ا عن اكسيطر ن ذا    .د حصول 
ـــعاف  ـــم بإســـ ـــ ــماح ل ــ ــــل الســ ـــــن أجــ ي مـ ــــو ــ ــيا ا ـــ ــال بمســــــؤول ميلشـ ــ تصــ ــازل، و ــ ـــد املنــ ــ أحـــ ـــ ـ ية إ ــ ـــ ـ ــــعاف ال ــم إســ ــ ـــه تــ ــ ــادوا أنـ ــ أفــ
ــــفيات،  ـــ شـ ــــد املس ـــ ــ أحـ ـــ ـــ ــعافه إ ــ ــ ــــــاموا بإســ ــــم  قــ ـــ ـ ــماح ل ــ ــ ـــم الســ ــ ـــد أن تـــ ـــ عــ ـــــيال، و ـــة لـــ ــ ركـــ ـــا ا ــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــــوع ع ـــه ممنـــ ــ ونـــ ية  ــ ـــ ـــ ال

ب الل ـــــ ـــ ســ ــا  ــــ ــ ، كمــ ــ ـــ ـــ ــ ــــه اليم ـــ ــ ــ قدمـ ـــ ـــ ــ ـــم ب ـــ ـــ ــــث تـ ــ ـــ ــــــن حيـ ـــ ــد مـ ـــ ـــ ية بالعديــ ــ ـــ ـــ ــ ــابة ال ــ ـــ ـــرى، وإصـــ ــ ـــ ســ ـــد ال ــ ـــ ة اليــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــق أ ــ ـــ ــ تمز ـــ ـــ ــ ــــــم  ـــ غـ
ر الطبية املرفقة بملف القضية   .الشظايا، وفقا  للتقار

  
يجة    : الن

ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــةمـــــــن خـــ ـــ ن  الواقعــ ـــــ ـــة، تبــ ــام الفرديــــ ـــ لغــ ـــة  ــــة بزراعــــ ع املتعلقـــ ـــا ــ ـــــن الوقــ ــا مــ ــ ـــ ــ غ ـــ ــ و
ــــــن  ــــوع مـــ ــ ـــذا النـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــرد بممارســـ ـــ ــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ ــــــوات صـ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــة  ا ـــ ـــ ــ جماعـ ـــ ـــ ـ ـــــات  ـــ ـ ا ن ـــذه  ــ ـــ ـ ــــــن  ـــــؤول عـــ ـــ ـــأن املسـ ــ ـــ ـــة بـ ـــ نـــ ل

ــــع ا ـــة املواقـــ افــــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ يـ ـــه بمن ــيمن وتمارســــ ــ ــ الـــ ـــ ــ ــ  ـــ اع املســ ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ ـــ خـ ـــراف  طــــ ـــا  ــ ــن بــ ــ ــاك عـــ ـــ ــ ة ن ـــــكر لعســ
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ـــمنته  ــا تضـــ ـــة ومــــ دلـــ ــد مــــــن  ــ ــــالل العديــ ــــن خــ ــــة مــ نــ ن ل ــا تبــــــ ــ ــــــا، كمــ ب م ــــــ ــ ت ـــ ـ ــات ال ـــاطق والطرقــــ ــا واملنـــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســ ــ  ــــ ال
ي تقــــــوم  ــــو ـ ــــة ا ــاطق بــــــأن جماعـ ــد مـــــن املنـــ ــ العديـــ ــــ ـــة  نــ ـــل ال ــــن قبــ م مـ ـــادا ـــم ســـــماع إفـــ ـــذي تــ ـــام الــ لغـــ ــزع  ــ اء نـ ــ ـــ إفـــــادات خ

ــ  ـــ ـــ ـ ــــة، و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ـ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ـــ لغـ يع  ــ ـــ ـــ ــــدات بتصـ ـــ ــــتخدمة معـــ ـــ ـــا  مســ ــ ـــ ــــوات صــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ا جماعـــ ـــأ ــ ـــ شـ ع أ ـــا ــ ـــ مصــ
ـــذلك  ــ ـــة بـ ـــاطق مخالفـــ ـــة املنـــ ــ افـ ــ  ـــ ـ ــا  ــــ ـــام وتخز لغـــ ـــذه  ــ ـ ــع  ـــ ـ ـــــوم بتوز ــا، وتقـ ـــ ـ ــــيطرت عل ــ ســ ـــ ـ ـــــاطق ال ــ املنـ ـــ ـ ش  ـــــ ـ ـــرات ا ــ ومقـ

لغام ذا النوع من  ن واستخدام  ا من قبل اليمن وال تحظر صناعة وتخز   .   تفاقيات الدولية املصادق عل
يةواقعة  -5 زاع  ال   : محافظة مأرب  – عوض مارش أحمد 

ود  ـــــ ـــ ــ ــوال الشــ ــ ـــ ـــ ية وأقـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــادة ال ـــ ـــب إفـــ ــ ـــ ـــة، بحســـ ــ ـــ ــذه الواقعــــ ــ ـــ ــ ـــ ص  ــــــت ـــ ية )غ.ص.م(، و)أ.ع.ح(تــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــان ال ـــ ــ ــــ ــدما  ــ ـــ ــ ـــة عنــ ــ ـــ ، بأنــــ
ـــأرب  ــ ـــة مـ ــ ـــــوب محافظـ ــــب جنـ ــ ــــة حر ــ منطقــ ـــ ـ ـــا  ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــيا ا ـــ ـــل ميلشـ ـــن قبـــ ــا مـــ ـــ ـ ـــم زرع ــ تـــ ـــ ـ لغــــــام ال ــزع  ــ ــ نــ ـــ ـ ــــل  عمــ

ـــن ـــ ـــدد مــ ـــ ــع عــ ـــ ــــــم  مـــ ـــــرى، وتــ ســـ ـــه ال ــ ــ رجلـــ ـــ ـــ ــ ب ـــ ـــ ب  ـــــ ســـ ــ  ـــ ـــ ـــم أر ـــ ـــه لغــ ـــ ــــــر فيــ ـــام، انفجــ ـــ لغــ ع  ــ ـــ ـــ ن ب ــ ـــ لفـــ ن امل ـــر ــ خـــ اص  ـــــ ـــ
ــا  ــــ ــو حاليــ ــ ـــ ـ ــــفى و ـــ شـ ــــــادر املس ا غــ ــد ـــ عـــ ن، و ـــــبوع ــــــن أســـ ــ مــ ـــ ـــ ـــــفى أك شـــ ــ املس ـــ ـــ ـــث  ـــ ـــأرب، ومكــ ــ ـــة مـــ ـــ يئــ ـــفى  ـــ شــ ــ مس ـــ ـــ ــعافه إ ــ ــ إســ

ـــــن جســـــــمه ـــزاء مــ ــ ــدة أجــ ــ ــابت عـــ ـــ ــ أصــ ـــ ــ ــــظايا ال ب الشـــ ـــــ ســ ـــات  ــ ــــض العالجــ عـــ ـــى  ــ ــــــزال يتلقــ ــ  معـــــــاق، واليـ ـــ ــ ـــت  ـــ ـــو ثابـ ــ ــ ــا  ــــ ــــب مـ بحســـ
ر الطبية املرفقة بملف القضية   .التقار

يجة    :الن
ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــةمـــــــن خـــ ـــ ن  الواقعــ ـــــ ـــة، تبــ ــام الفرديــــ ـــ لغــ ـــة  ــــة بزراعــــ ع املتعلقـــ ـــا ــ ـــــن الوقــ ــا مــ ــ ـــ ــ غ ـــ ــ و

ــة ـــ ـــ ــرد بممارسـ ــ ـــ ــ تنفــ ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ ــــــوات صـ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــة  ا ـــ ـــ ــ جماعـ ـــ ـــ ـ ـــــات  ـــ ـ ا ن ـــذه  ــ ـــ ـ ــــــن  ـــــؤول عـــ ـــ ـــأن املسـ ــ ـــ ـــة بـ ـــ نـــ ــــــن  ل ــــوع مـــ ــ ـــذا النـــ ـــ ــ ـ
ة  ـــــكر ــع العســ ــ ـــة املواقـــ ــ افــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ يـ ـــه بمن ــيمن وتمارســــ ــ ــ الـــ ـــ ــ ــ  ـــ اع املســ ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ ـــ خـ ـــراف  طــــ ـــا  ــ ــن بــ ــ ــاك عـــ ـــ ــ ن
ـــمنته  ــا تضـــ ـــة ومــــ دلـــ ــد مــــــن  ــ ــــالل العديــ ــــن خــ ــــة مــ نــ ن ل ــا تبــــــ ــ ــــــا، كمــ ب م ــــــ ــ ت ـــ ـ ــات ال ـــاطق والطرقــــ ــا واملنـــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســ ــ  ــــ ال

ــ ـــذي تـــ ــام الــ لغــــ ــزع  ــ اء نـ ــ ـــ ي تقــــــوم إفـــــادات خ ــــو ـ ــــة ا ــاطق بــــــأن جماعـ ــد مـــــن املنـــ ــ العديـــ ــــ ـــة  نــ ـــل ال ــــن قبــ م مـ ـــادا م ســـــماع إفـــ
ــــدات  ـــ ــــتخدمة معـــ ـــ ـــا  مســ ــ ـــ ــــوات صــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ا جماعـــ ـــأ ــ ـــ شـ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ـ ــــة، و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ـ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ـــ لغـ يع  ــ ـــ ـــ بتصـ

ـــا ــ ــة املنـ ـــ افـ ــ  ـــ ـ ــا  ــــ ـــام وتخز لغـــ ـــذه  ــ ـ ــع  ـــ ـ ـــــوم بتوز ــا، وتقـ ـــ ـ ــــيطرت عل ــ ســ ـــ ـ ـــــاطق ال ــ املنـ ـــ ـ ش  ـــــ ـ ـــرات ا ــ ـــذلك ومقـ ــ ـــة بـ طق مخالفـــ
لغام ذا النوع من  ن واستخدام  ا من قبل اليمن وال تحظر صناعة وتخز   .   تفاقيات الدولية املصادق عل

يةواقعة   -6   :  محافظ البيضاء - وليد احمد ناصر ال
ـــز ــ ـــ ـــر عز ـــ ـــد ناصـ ــ ــد احمـــ ــ ية وليـــ ــ ـــ ــ ـــــوال ال ـــــب أقـــ ــــة بحســ ــ ـــــذه الواقعــ ــ ص  ــــــت ــ  21تـ ـــ ــ ــابقا  ـــ ــــل ســـ عمـــ ــــان  ــ ــ ــــذي  ــ ــــــنة، الـ ــــل سـ معمــــ

ود  ـــــ ــــــادة الشــ ــــب إفـ حســـ ـــــوم ، و يــ ــــــوم )خ.ي.ع(، و)أص.أ(أملي ــ يـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــة، بأنـ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــ م مـ ـــــوال ــ أقــ ـــ ــ ــتماع إ ــ ســـ ــــــم  ـــذين تـ ـــ ، الـ
ـــاعة 12/6/2016 ـــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ــباحا 10:00م  ــ ـــ ــــر . صــــ ــ ـــ ــ ــــة الزا ــ ـــ ــ ـــامر بمدير ـــ ـــ ــــول عــ ـــ ــــن وادي غـــ ـــ ــ ــــدقائه مــ ـــ ــ ـــــن أصــ ــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــرور ثالثــ ـــ ـــ ــاء مــ ــ ــ ـــ وأثنـ
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ـــــه ـــايرت منــ ـــ ية، وتطـ ــ ـــ ــ ـــاق ال ـــ ــ سـ ـــ ــ ــ ب ـــ ــ ب  ـــــ ســ ــــردي،  ـــم فـــ ـــ ــر لغـ ـــ ــــــك  انفجــ ـــد ذلـ ـــ عـ ــــــم  ــــث تـ ــ ـــــدقاءه، حيـ ــ أصــ ـــ ــ ـــلت إ ـــ ـــــظايا، وصـ شــ
ــــدن  ـــ ــ عـ ـــ ـــ ــــدود  ـــ ـــال حـ ـــ ــاء بــ ــ ـــفى أطبــــ ـــ شــ ــ مس ـــ ـــ ـــم إ ـــ ـــن ثــ ـــ ــــــر، ومــ ــ ــــة الزا ــ ــ ـــان مدير ــ ــة آل برمـــ ـــ ــــــف بمنطقـــ ــ مستوصــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ــعافه بدايــ ــ ــ إســ

ر الطبية املرفقة  ملف القضية و ثابت  التقار ية  من منتصف  الفخذ، حسب ما     .حيث تم ب قدم ال
ود  ـــــ ية والشــ ــ ـــ ــ ــاد ال ــ ـــد أفـــ ــ ــــر وقــ ــ ــــذي انفجـ ــــوادي الـــ ــ ــ الـ ـــ ــ ــام  ــ لغـــ ـــة  ـــ ـــام بزراعـ ــ ــــــن قــ ــم مـ ـــ ــ ـــا  ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــيا ا ـــ أن ميلشــ

ــــل دمحم  ــ مقتــ ـــ ـ با  ــ ـــ سـ ــــس الــــــوادي  ــ نفــ ـــ ـ ــــل ذلــــــك  ن قبــ ــر لغميــــــ ــ ـــه ســــــبق وأن انفجــ م، وأنـــ ـــت ســــــيطر ـــان تحـــ ـــ ــدما  ــ ـــم عنــ ـــه اللغـــ ــ فيـ
  .شيخ سالم واصابة عمر سالم صا عبد القوي 

يجة    : الن
ــا  ـــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــام مـــــــن خـــ ــ لغـــ ـــة  ــــة بزراعــــ ع املتعلقـــ ـــا ــ ــن الوقــ ــ ــا مـــ ــ ـــ ــ غ ـــ ــ ـــاله و ــ ورة أعــ ـــــذ ع املــ ـــا ــ ــ الوقــ ـــ ــ ـــة  نــــ ال

ــ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ــ ــــــن  ـــؤول عـ ـــ ــأن املسـ ــ ــ ـــة بـ ـــ نـ ن ل ـــــ ـــة، تبــ ـــ ـــة  الفرديـ ـــ ــــذا  جماعـ ـــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ــ ــ تنفــ ـــ ــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ا
ــ الـــــــيمن و  ـــ ــ ــ  ـــ اع املســ ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ خــــ ـــراف  ـــ طـ ـــا  ــ ــاك عـــــــن بــ ــ ـــ ن ــــــن  ـــوع مـ ــع النــــ ـــ ــة املواقــ ـــ افــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ يـ ـــه بمن ـــ تمارسـ

ـــة  ـــ دلـ ــــــن  ــد مـ ــ ـــــالل العديـــ ــــــن خــ ــــة مـ ــ نـ ن ل ـــــ ــا تبــ ــــ ـــا، كمـ ـــ ـ ب م ـــــ ــ ــ ت ـــ ــ ــات ال ـــ ـــــاطق والطرقــ ـــا واملنــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ة ال ـــــكر العســ
ــاطق بــــــأن  ـــن املنــــ ــــد مـــ ــ العديــ ــــ ـــة  نـــ ـــل ال م مــــــن قبـــ ـــادا ــ ــــم ســــــماع إفـ ــــذي تــ ــام الــ لغــــ ــزع  ــ اء نــ ــ ـــ ـ ـــمنته إفــــــادات خ ــا تضـــ  جماعــــــةومــــ

ا  ـــأ ــ ـــ ـــ شــ ع أ ـــا ــ ـــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة، و ـــ ــ ـــ ات محليـ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــة بخ ـــ ــ ـــ ـــام الفرديــ ـــ ـــ ـــ لغـ يع  ــ ـــ ـــ ــ ـــــوم بتصـــ ـــ ــ ي تقـــ ــــو ـــ ـــ ـــ ــةا ـــ ـــ ـــ ـــا   جماعــ ــ ـــ ـــ ـــوات صــ ــ ـــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ـــ ـــ ا
ـــة  ـــ افــ ــ  ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــام وتخز ـــ لغــ ـــذه  ــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ ـــا، وتقـ ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ــ ســ ـــ ـــ ـــــاطق ال ــ املنـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــرات ا ــ ــــدات ومقـــ ـــ ـــــتخدمة معـ مســـ

ــيمن ــ ــــل الـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــا مــ ـــ ــ ــــــادق عل ــــة املصـ ــات الدوليـــ ـــ تفاقيــ ـــذلك  ــ ـــة بــ ـــ ـــــاطق مخالفـ ــتخدام  املنــ ــ ن واســــ ـــز ــ ــــــناعة وتخــ ــــــر صـ ــ تحظـ ـــ ــ وال
لغام   .   ذا النوع من 

ايا واقعة  -7 عز  - عفاف دمحم احمد ودليله عبده احمدال   : محافظة 
ــــم ــ ـــ ود، و ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ــ ـــة، ومـــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــمنه ملــ ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـــ ــ ـــة، بحســـ ــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ، )س.أ.م.ع: (تـــ

ـــاعة )أ.م.ع(، و)ف.س.م(و ـــ ـــ ــ ــــــوا الســ ـــ ــ ــ حــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ـــ خ ) 9:00(، بأنـ ــــــار ــ ـــ ــباحا، بتــ ــ ـــ ـــ ــ ــــاف دمحم 7/7/2017صـ ـــ ـــ ــ يتان عفـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــت ال ــ ـــ ـــ م خرجــ
ــــــوادم ــ املـ ـــ ــــة صــ ـــ ـــــقب مدير ــــة الشــ ــ ــ منطقـ ـــ ــ ــا  ــــ مـ ل ــــن م ــد مـــ ــ ــــده احمـــ ــــة عبـــ ــــد، ودليلـــ ـــــاص  احمـــ ــ ــاء ا ـــــزان املـــــ ــــن خــ ـــــاء مـــ ــــب املــ لـــ

ـــاف أن  ــ ــأرادت عفــ ــ ــا، فـــ ــ ـــ ــ رجل ـــ ــ ا  ـــا ــ ـــا وأصــ ــ ــ ــر ف ــ ـــم انفجـــ ـــ ــ لغـ ـــ ــ ـــه ع ـــ ـــــت دليلـ ســ ــــــزان، د ـ ــ ا ـــ ــ ــــة إ ــ ـــق املؤديـ ــ ــ ــ الطر ـــ ــ ــــة، و ـــ بالقر
ا ــعف ــ ن . ســـ يت ــ ـــ ــ ــــعاف ال ــــــم إســـ ، وتـ ــ ـــ ــ ــا اليم ـــ ــ ا برجل ـــا ــ ـــا وأصــ ــ ــ ــــر  ــ ــر انفجـ ــ ـــــم آخـــ ــ  لغــ ـــ ــ ــــــرى ع خـ ــ  ـــ ــ ـــت  ـــ سـ ـــــك د ـــــاء ذلــ وأثنــ

ــ مس ـــ ـــ ـــا إ ــ ــــ ــــل  ـــ ــــن قبـ ـــ ـــزمـ ــ عـــ ـــة  ـــ ــــــر بمدينـــ ــة املظفــ ـــ ـــ ــ بمدير ـــ ــــ ي ـــــفى ال ــــــك . شـــ ـــة تلـــ ـــ ــام بزراعــ ــ ــ ــن قــ ــ ــ ــأن مـــ ـــ ود بـــ ـــــ ــــاد الشـــ ـــ ــد أفــ ــ ـــ وقـ
ا م م ا سيطر ع املنطقة قبل ا انت  ي عندما  و و جماعة ا زانات    .لغام بجوار ا

ر   :أسماء ا
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

  صابة  العمر  سم  م
ن من الساق   سنة 25  دليله عبده احمد دمحم  1 ب انفجار اللغمب الرجل   س
ب انفجار اللغم  سنة 22  عفاف دمحم احمد مقبل  2 س   ب القدم اليم 

  ج

  

يجة    :الن
ــام  ــ ـــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــــ ـــ ع املتعلقــــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ورة و ـــــذ ـــ ــــة املــ ــ ــ الواقعــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ مـ

ــ  ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــئول عـ ــ ــــــان املســـ ـــة بــ ـــ نـ ن ال ـــــ ـــة تبــ ـــ ــــذا الفرديـ ــــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ جماعـ
ـــــع  ـــة املواقـ ــ افـ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــه بمن ــ الــــــيمن وتمارســـ ـــ ـ ــ  ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ كة  ــ خــــــرى املشــــ ـــراف  طـــ ـــا  ــ ــن بـ ــ ـــــات عــ ـ ا ن النــــــوع مــــــن 

ــا  ــــ ـ ب م ـــــ ــ ــ ت ـــ ــ ــات ال ـــ ـــــاطق والطرقــ ـــا واملنــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ة ال ـــــكر د, العســ ــــــن  ــد مـ ــ ــــالل العديـــ ــــــن خـــ ــــة مـ نـــ ن ل ـــــ ــا تبــ ــــ ـــة كمـ ـــ لـ
ـــاطق  ـــ ــ ــن املنـ ــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ــ العديــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ م مـ ـــادا ــ ـــ ــماع إفـ ــ ـــ ـــم ســ ـــ ــ ــــذي تـ ـــ ــام الــ ـــ ـــ لغـ ــزع  ــ ـــ اء نــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــادات خ ــمنته إفـــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــــــان , ومــ بـــ

ــرات  ــ ــ ـــ ــــدات ومقـ ــ ـــ ـــــتخدمة معـ ــ ا مســـ ـــأ ــ ـــ شــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ــ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ــ لغـــ يع  ــ ـــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ـــ ي تقــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ جماعـ
ــــــا  ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــ ـــــاطق ال ـــ ــ ــ املنـ ـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــ ــام و , ا ــ ـــ لغــــ ـــذه  ــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ ـــذلك وتقــــ ــ ـــ ــــة بـــ ـــ ــ ــاطق مخالفــ ــ ـــ ـــ ـــة املنـ ــ ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــ تخز

ــــــن  ــــوع مــ ـــ ــــذا النـ ـــ ـ ــتخدام  ــ ـــ ن واسـ ـــز ــ ــــل وتخـــ ـــ ــــــناعة ونقـ ــر صــ ــ ـــ ــ تحظـ ـــ ـــ ــيمن وال ــ ـــ ـــــل الـ ــ ـــن قبـ ـــ ــا مــ ــ ـــ ـ ــــــادق عل ـــة املصــ ـــ ـــات الدوليــ ـــ لالتفاقيــ
  .لغام 

  

ة عيال   -8   :  محافظة صنعاء –واقعة انفجار لغم فردي  قر
ــــم ــ ـــ ـــ ن، و ـــــ ـــ ــ ـــادة املبلغــ ــ ـــ ــ إفــــ ـــ ـــ ــ ــ ــبما ورد  ـــ ـــ ــ ـــة، حســ ـــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ــــــوم )ع.أ.أ.ي(، و)ع.ص.ع.ن(، و)ع.ع.أ.م: (تـــ ـــ ــ ــــــباح يـ ـــ ــ صـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ، بأنـــ

خ  ــــــار ــاء بتــ ــ ــ عــ ايا21/12/2016ر ــ ـــ ـــ ــــــال ال طفــ ـــروج  ـــ ــاء خــ ـــ ــنعاء، وأثنـــ ــ ـــ ــــة صـ ــ ـــــم محافظــ ــ ـ ـــة  ـــ ــ ــ بمدير ـــ ـــ ــال غف ــ ــ ــــة عيــ ـــ ـ ــ قر ـــ ـــ : م 
ــايض  ـــ ـــ ــــد عــ ــ ـــ ـــن أحمـ ــ ـــ ــد محســ ــ ـــ ــنوات 10(أحمـــ ـــ ــ ــــــنة 24) (ص.ع.ن.ع(، و)ســـ ـــ ــــــنة 13) (ع.ا.ي.ح(، و)سـ ـــ ـــد ) سـ ـــ ـــ عـ ــة،  ـــ ـــ ــ ــ القر ـــ ـــ ــ ـــب  ـــ ـــ للعـ

ـــــيطرة  ـــ ــتعادة الســ ــ ـــ ــــــم اســـ ـــ ة لـ ــــــغ ـــ ــرة صـ ــ ــ ل كــــ ـــــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ رض ع ــ  ـــ ـــ ــ ــًا  ــ ــ ئًا مزروعــــ ــ ـــ ـــ ـــال شــ ـــ ــ طفــ ـــد  ـــ ي، وجــــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ــــــن جماعــــ ـــ ــا مـ ـــ ـــ ــ عل
ــ ـــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ ـــون مــ ــ ـــ ية . عرفــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــام ال ــ / فقــــ ـــ ـــ ــ ــــم ع ـــ ــانفجر اللغـــ ــ ــ ـــ ــه، فـ ـــ ـــ ــــت معــ ــ ـــ انـ ـــد  ـــ ـــة حديــــ ـــ ــ ـــطة قطعــ ـــ ــ ــا بواســ ــــ ــ ــ ـــــن بطرق ـــ ـــــد محســ ــ أحمـــ

ــــل  ـــ ــ ــو الطفــ ــ ـــ ـــ ــأرب وتــ ــ ـــ ــ ـــفى مــ ـــ ـــ شــ ــ مس ـــ ـــ ــ ــ م إ ـــــعاف ـــ ـــم إســـ ـــ ــ ـــة، وتـــ ــ ـــ ـــابات مختلفــــ ـــ ـــ ــال بإصــ ــ ـــ ـــ طفـ ــابة  ـــ ـــ ــ إصــــ ـــ ـــ ــ ـ ــــور، وأدى إ ــ ـــ ـــد / الفــ ـــ ـــ احمـــ
ن يتلقيان العالج خر ن  عد ثالثة أيام وظل الطفل   .محسن 

دان  ـــا ــ ــاد الشــ ــ ـــد أفـــ ــ ــ(وقــ ـــ ــ.م(، و)ع.ع.ع.ـــ ـــ ــــــار )ع.ص.ـــ نفجـ ـــــــان  ـــة م ــ ــ ــا لرؤ ــــ بـ م، وذ ـــر ــ ــ قــ ـــ ــ ـــديدا  ــارا شــــ ـــ ــمعا انفجــ ــ ــا ســـ ـــ مــ ، بأ
ايا  ــ ـــ ـــ ــــدا ال ــابقا  -فوجـــ ـــ ن ســ ور ـــــذ ـــال املـــ ــ طفـــ ــــــم  ـ ــاب -و ــ ــ ا إصــ ـــــد ـــان أشــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــابات مختلفـ ـــ ـــــدة إصــ عـــ بوا  ــ ـــ ـــد أصــ ـــ ـــلقــ ــ / ة الطفـــ

ــأرب ــ ـــفى مـــ شــــ ــ مس ـــ ــ م إ ـــــعاف ـــــم إســ ـــايض، وتــ ـــد عــــ ــ ـــن أحمــ ــ ــد محســ ــ ــــل . احمـــ ــا ظـــ ـــ نمــ ـــام، ب ـــ ــــة أيـ ا بثالثـــ ـــــد عــ ـــد  ــل احمــــ ــ ــو الطفـــ ــ وتـــ
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ــ  ـــ ـــ ــ ا ع ـــــيطر ـــ ــاء ســ ــ ــ ـــ ي أثنـ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــو جماعـ ــ ـــ ـــ ــام  ــ ـــ ــ لغـ ــــــك  ـــة تلــــ ـــ ـــ ــام بزراعـ ــ ـــ ـــــن قـــ ـــ ــــالج، وأن مــ ـــ ــــــي العـــ ـــ ـــفى لتلقـ ـــ ــ شــ ــ املس ـــ ـــ ــ ن  ـــر ــ ـــ خــ
ة أدت إ مقت ا ألغام كث ة زرع ف ة، حيث أن القر ةالقر   .ل وإصابة العديد من أبناء القر

يجة    :الن
ــام  ــ ـــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــــ ـــ ع املتعلقــــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ورة و ـــــذ ـــ ــــة املــ ــ ــ الواقعــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ مـ
ــــذا  ــــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــئول عـ ــ ــــــان املســـ ـــة بــ ـــ نـ ن ال ـــــ ـــة تبــ ـــ الفرديـ

ــع النــــــوع مــــــن  ـــ ـــة املواقـ ــ افـ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــه بمن ــ الــــــيمن وتمارســـ ـــ ـ ــ  ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ كة  ــ خــــــرى املشــــ ـــراف  طـــ ـــا  ــ ــن بـ ــ ـــــات عــ ـ ا ن
ــا  ــــ ـ ب م ـــــ ــ ــ ت ـــ ــ ــات ال ـــ ـــــاطق والطرقــ ـــا واملنــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ة ال ـــــكر ـــة , العســ ـــ دلـ ــــــن  ــد مـ ــ ــــالل العديـــ ــــــن خـــ ــــة مـ نـــ ن ل ـــــ ــا تبــ ــــ كمـ

ــاد ــ ـــ ـــماع إفــ ـــ ــ ــــم سـ ـــ ـــذي تــ ـــ ــــــام الـــ لغـــ ــزع  ــ ـــ اء نــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــادات خ ــمنته إفـــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ـــاطق ومــ ـــ ــ ــن املنـ ــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ــ العديــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ م مـ ــــــان , ا بـــ
ــرات  ــ ــ ـــ ــــدات ومقـ ــ ـــ ـــــتخدمة معـ ــ ا مســـ ـــأ ــ ـــ شــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ــ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ــ لغـــ يع  ــ ـــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ـــ ي تقــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ جماعـ

ــــــا  ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــ ـــــاطق ال ـــ ــ ــ املنـ ـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــ ـــذلك , ا ــ ـــ ــــة بـــ ـــ ــ ــاطق مخالفــ ــ ـــ ـــ ـــة املنـ ــ ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــ ـــام وتخز ـــ ــ لغـــ ـــذه  ــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ وتقــــ
ــــة ا ــ ــــــات الدوليــ ــــــن لالتفاقيــ ــــوع مــ ـــ ــــذا النـ ـــ ـ ــتخدام  ــ ـــ ن واسـ ـــز ــ ــــل وتخـــ ـــ ــــــناعة ونقـ ــر صــ ــ ـــ ــ تحظـ ـــ ـــ ــيمن وال ــ ـــ ـــــل الـ ــ ـــن قبـ ـــ ــا مــ ــ ـــ ـ ــــــادق عل ملصــ

  .لغام 
ة صرواح  -واقعة انفجار لغم فردي  -9   :  محافظة مأرب –مدير

ـــاعة  ـــ ــــــام الســــ ــ تمــــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــة، أنــــ ـــ ـــ نــ ــات ال ـــ ــ ـــــمنته ملفـــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مــــ ـــ ـــــة، بحســـ ـــ ص الواقعــ ــــــت خ ) 8:00(تـــ ــــــار ــ ــباحا، بتــ ــ ــ م، 4/7/2017صــــ
ـــــ ـــ ــــردي  ــ ـــم فـــ ـــ ــر لغـــ ــ ـــ ـــر  انفجـ ــ ـــدة دمحم املشــــ ـــ ــــل حمـــ ــ ــ مقتــ ـــ ــــ ــأرب أدى إ ـــ ــ ـــة مــ ـــ ــــــرواح محافظــ ـــة صـــ ـــ ـــ زة مدير ــامل ــ ـــ ــنومه بـ ـــ ـــة ســــ ـــ منطقـــ

  .(سنة 20(سنة وإصابة أمينة دمحم جابر املشر ) 67(
ــــم ــ ــــ ود و ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ــــ ن، ومـــ يت ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ــــ ــــــب مــــ حســـ ـــذين )أ.ي.ن.ظ(، و)ش.ص.ع.ح: (و ــ ـــ ، والــ

ــاعة ـــ ــ الســــ ـــ ــــ ـــه  ـــ ـــة، بأنـــ ـــ نـــ ــــم ال ـــ ــ ــــــتمعت ل خ ) 8:00( اســ ــــــار ــباحا، بتـــ ــ ــ ــام 4/7/2017صـــ ــ ـــ غنــ ــ  ـــ ــــ ن لر يت ــ ـــ ــــ ــاب ال ـــ ــ ــ ــــــاء ذ م، وأثنـــ
ــافة  ـــ ــا بمســـ ــــ مــ ل ــــن م ـــ ــدان عـ ــ ـــ ــا تبعـ ــ ـــ انتـ ـــث  ـــ ــأرب، حيــ ــ ــ ــــة مــ ـــ ـــــرواح محافظـ ــ ــــة صـ ــ ــ زة مدير ــامل ــ ـــ ــنومه  بـ ــ ـــ ـــة سـ ــ ــ منطقـــ ـــ ا ) 500(ـــ ــ ـــ ـــ م

ــ ـــ ـــــدة عـــ عيـــ ـــــال  ــ ــ أصـ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــة ال ــ ـــا املنطقـــ ــ ـــ ــــة ل ــ ــــوات املواليــ ــ ي والقــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ـــه جماعــ ـــ ــــردي زرعتــ ـــ ــم فـ ــ ــ ــر لغــ ــ ـــ ــا انفجـ ــ بــــ ـــاطق تقر ـــ ن منــ
ـــر  ــ ــــــابر املشـــ ــــدة دمحم جــ ــ ــــل حمـ ــ ــ مقتــ ـــ ـــ ـــار إ ـــ نفجـ ــــــك  ـــات، وأدى ذلــ ــ ــ ــــــنة 67(املواج ـــر )سـ ــ ـــا املشـــ ــ ـــامر صـــ ـــ ـــة عـ ـــ ــابة أمينــ ــ ، وإصــــ

  .شظايا  الرأس) سنة 20(
   : محافظة صعدة –منطقة دماج  –انفجار لغم فردي واقعة  -10

ــادة  ــ ــ إفـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــــف القضـــ ـــــب ملـ حســ ــــة، و ص الواقعـــ ــــــت ــا تـ ــــ ــة، ومـ ـــ ر املرفقــ ــــــار ـــمنته التقـ ــ ــا تضــ ــ ـــغ، ومـــ ــ املبلــ
م ـــــ ـــ ود، ومـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــ )م.ص.م.ح.إ(، و)و.ق.م.ع.ي: (جـ ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ ـــة، بأنــ ــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبـ ـــ م مــ ــاد ــ ـــ ـــــماع إفــ ـــ ـــم سـ ـــ ـــذي تـــ ـــ ، الـــ
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ــــق  ـــ ــ ـــد املوافـ ـــ ــ حــ ــــــوم  ا 15/2/2015يــــ ــــــار ــ ــــــاء حصــ ــ ي أثنــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ــــل جماعــــ ـــ ـــن قبـــ ـــ ـــ ــــه مـ ــ ـــم زراعتــــ ـــ ـــ ــــــردي تـ ــ فــــ ـــ ـــ ــ ـــم أر ـــ ـــ ـــر لغـ ــ ـــ م، انفجــ
ـــة  ــ محافظـــ ـــ ــ ــاج  ــ ــة دمــ ـــ ــــل ملنطقـ ـــه، نقـــ ــ ــــض حوائجـ عـــ ــاء  ـــ ـــــب لقضـ ـ ــــان ذا ـــ ــدما  ــ ـــــدي عنــ ـ ع م ـــا ــ ــــدي مــ ــ ــــل م يــ ية ن ــ ـــ ــ ــــعدة بال صــ

ب  ـــــ ســـ ـــث  ـــ ن، حيــ ـــــبوع ســـ ــــــن  ــــد عــ ـــ ـ ة تز ــ ـــ ـــ ــــفى لف ـــ شـ ــتمر باملس ــ ــ ــعافه ، واســ ــ ـــ ــم إسـ ــ ــ ـــث تــ ـــ ــاج، حيــ ــ ـــ ــــفى دمـ ـــ شـ ــ مس ـــ ـــ ــا إ ــ ـــ ـ ــ إثر ـــ ـــ ع
ـــة املر  ـــ ر الطبيــ ــــــار ـــور والتقــ ــ ــــه الصـــ ــ ــا تحكيــ ـــ ــ ــــو مـ ـــ ــ نحـ ـــ ـــ ــــًا، وع ـــ ــبح معاقـ ــ ـــ ــــــرى، وأصـ ســ ـــه ال ــ ــ رجلـــ ـــ ـــ ــ ب ـــ ـــ ــــــم  ـــار اللغــ ـــ ـــــف انفجــ ــــة بملـــ ــ فقــ

  .الواقعة

يجة   : الن
ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ـــة  مـ ـــ ــة، الواقعـــ ـــ ــام الفرديــــ ـــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــ ـــ ع املتعلقــ ـــا ــ ــن الوقــــ ــ ـــ ــا مـ ــــ ــ ــ غ ـــ ـــ ، و

ــــذا النـــــــوع مـــــــن  ـــ ـــة  ـــرد بممارســــ ــ ــ تنفــ ـــ ــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ي وقــــ ــــو ـــ ــــة ا ــ جماعـــ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ــ ــــؤول عـــــــن  ــأن املســـ ــ ــة بـــ ـــ نــ ن ل ـــــ تبـ
طــــــرا ـــا  ــ ــن بـ ــ ــاك عــ ــ ــ ة ن ـــــكر ـــع العسـ ـــة املواقـــ ــ افـ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــه بمن ــ الــــــيمن، وتمارســـ ـــ ـ ــ  ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ كة  ــ ـــ ـــرى املشـ خـــ ف 

ــــــا  ــ ــة، ومــ ـــ ـــ دلــ ــــــن  ــــد مــــ ــ ـــ ـــــالل العديـ ـــ ــــن خــ ـــ ــ ــة مـ ـــ ـــ نــ ن ل ـــــ ـــ ــا تبــ ــ ــ ــا، كمــــ ـــ ـــ ــ ب م ـــــ ـــ ــ ــ ت ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ـــاطق والطرقـــ ــ ـــ ـــا واملنــ ـــ ــــ ــيطر عل ــ ـــ ــ سـ ــ  ـــ ـــ ــ ال
ــ ال ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ م مــــ ـــادا ــ ـــماع إفـــ ــ ـــم ســـ ـــ ــــذي تــ ــ ـــام الــ ـــ لغــ ــزع  ــ اء نــــ ــ ـــ ـــ ــــــادات خ ــــــمنته إفــ ـــة تضــ ـــ ــــــأن جماعــ ـــاطق بــ ـــ ــــــن املنــ ــد مــ ــ عديــــ

ــ  ـــ ــ ش  ـــــ ــ ـــرات ا ــ ــــدات ومقــ ـــــتخدمة معـــ ا، مســ ـــأ ــ شــ ع أ ـــا ــ ــ مصــ ـــ ــ ــــة، و ات محليـــ ـــــ ــ ـــة بخ ـــ ــــــام الفرديـ لغـ يع  ــ ـــ ـــــوم بتصــ ي تقــ ــــو ـــ ا
ـــا ــ ـ ــــيطرت عل ــ ســـ ـــ ـ ـــــاطق ال ـــة . املنـ ــات الدوليــــ ـــ ـــذلك لالتفاقيـ ــ ـــة بــ ــ ـــاطق مخالفـ ــ ــة املنـ ـــ افــ ــ  ـــ ـ ــا  ــــ ـــام وتخز لغــــ ـــذه  ــ ـ ــع  ـــ ــ ـــــوم بتوز وتقـ

ا من قبل اليم لغاماملصادق عل ذا النوع من  ن واستخدام    .ن، وال تحظر صناعة وتخز
وخه  -واقعة انفجار لغم فردي  - 11 ديدة  –ا   : محافظة ا

ــــــم  ــ ود و ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ـــة، ومــ ــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــمنه ملـــ ــ ـــا تضـــ ـــ ــــب مــ ـــ ـــة بحسـ ــ ص الواقعـــ ــــــت و ) ف،س،ع،م(تــ
خ ) ع،ح،أ،أ( ــــــار ــرا بتــ ـــ ــ ـ ــدة ظ ــ ـــ ــــــاعة الواحـ ــــــوا الســ ــ حــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــل1/11/2017بانــ ــ ية الطفـــ ــ ـــ ـــ ــــــردي بال ـــم فــ ـــ ــــــر لغــ ــــدهللا / م انفجــ ـــ عبـ

ــــة ا ــ ـــ ـــان مدير ــ ـــ ـــة عليـ ـــ ـــ ــ قر ـــ ـــ ـ ــام  ــ ـــ غنــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــــان ير ـــ ـ ــا  ــــ ــ ــاء مـ ــ ــ ــي اثنـــ ــــ ــــد بصـــ ــ ــــده احمـــ ـــ ــ عبــ ـــ ـــ ـ ـــا ادى ا ـــ ــ ــدة ممـ ــ ـــ ديــ ــــة ا ــ ـــــة محافظـــ ـــ وخـ
ـــه  ـــ ــــر فيـــ ــ ــــذي انفجــ ـــ ـــان الـ ــ ـــ ــــة ان امل ـــ ــ ــاء القر ــ ــ ـــن أبنــ ـــ ود مــ ـــــ ــــاد الشـــ ـــ ــا افــ ــ ـــ ــــال، كمـ ــ ــ ــ ا ـــ ـــ ـــه  ـــ ــ وفاتـــ ـــ ـــ ـــة ادت ا ـــ ــابات بالغــ ــ ـــ ـــابته بإصـ ــ اصـــ
ــــول  ـــ ـــل دخــ ــ ـــا قبـــ ــ ـــــوات صـــ ي وقــــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــل جماعــ ـــ ــــــيطرت مســ ـــــت ســ ــ ـــت تحـ ـــ انـــ ــ  ـــ ـــ ــاطق ال ـــ ــــمن املنـــ ـــ ــــع ضــ ـــ ية يقـ ــ ـــ ـــ ــم بال ــ ـــ اللغـ

ش الوط   . ا املنطقة  قوات املقاومة الشعبية وا

يجة    :الن
ــام  ــ ـــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــــ ـــ ع املتعلقــــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ورة و ـــــذ ـــ ــــة املــ ــ ــ الواقعــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ مـ
ــــذا  ــــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــئول عـ ــ ــــــان املســـ ـــة بــ ـــ نـ ن ال ـــــ ـــة تبــ ـــ الفرديـ

ـــا ــ ــن بـ ــ ـــــات عــ ـ ا ن ــع النــــــوع مــــــن  ـــ ـــة املواقـ ــ افـ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــه بمن ــ الــــــيمن وتمارســـ ـــ ـ ــ  ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ كة  ــ خــــــرى املشــــ ـــراف  طـــ  
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ــا  ــــ ـ ب م ـــــ ــ ــ ت ـــ ــ ــات ال ـــ ـــــاطق والطرقــ ـــا واملنــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ة ال ـــــكر ـــة , العســ ـــ دلـ ــــــن  ــد مـ ــ ــــالل العديـــ ــــــن خـــ ــــة مـ نـــ ن ل ـــــ ــا تبــ ــــ كمـ
ــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ م مـ ـــادا ــ ـــ ــماع إفـ ــ ـــ ـــم ســ ـــ ــ ــــذي تـ ـــ ــام الــ ـــ ـــ لغـ ــزع  ــ ـــ اء نــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــادات خ ــمنته إفـــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ـــاطق ومــ ـــ ــ ــن املنـ ــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ــ العديــ ـــ ـــ ـ ــــــان , ة  بـــ

ــرات  ــ ــ ـــ ــــدات ومقـ ــ ـــ ـــــتخدمة معـ ــ ا مســـ ـــأ ــ ـــ شــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ــ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ــ لغـــ يع  ــ ـــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ـــ ي تقــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ جماعـ
ــــــا  ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــ ـــــاطق ال ـــ ــ ــ املنـ ـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــ ـــذلك , ا ــ ـــ ــــة بـــ ـــ ــ ــاطق مخالفــ ــ ـــ ـــ ـــة املنـ ــ ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــ ـــام وتخز ـــ ــ لغـــ ـــذه  ــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ وتقــــ
ــــن ق ـــ ــا مـ ـــ ـــ ــــــادق عل ـــة املصــ ـــ ـــات الدوليــ ـــ ــــــن لالتفاقيــ ــــوع مــ ـــ ــــذا النـ ـــ ـ ــتخدام  ــ ـــ ن واسـ ـــز ــ ــــل وتخـــ ـــ ــــــناعة ونقـ ــر صــ ــ ـــ ــ تحظـ ـــ ـــ ــيمن وال ــ ـــ ـــــل الـ ــ بـ
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ادة  ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ن وماجـــ يت ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ــ إفـــ ـــ ـــ ــاورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ـــ ـــــف القضـ ـــمنه ملـــ ـــ ـــب ماتضــ ــ ــــة بحســـ ــ ص الواقعــ ــــــت تــ

م  ــ ـــ ـــ ـــــتمعت إلــ ــ ــــذين اســــ ــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ م الشــ ـــــ ـــ ـــة ومـــ ـــ ـــ نـ ـــة ) ه.ن.ع.ص(و) ش.س.ع.ن) (ِه .أ.ع.ع(ال ـــ ـــ اديــ ـــاعه ا ـــ ـــ ــــــوا السـ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ بأنـ
خ  ــــــار ــ ـــرا بتـــ ـــ ــ ـــ ــر ظ ـــ ـــ ــ ــاء 10/2/2018عشـ ـــ ـــ ــ ــاء وأثنـ ــ ـــ ــ ــــة البيضــ ــ ـــ ـــع محافظــ ــ ـــ يـــ ــــد ر ـــ ـــ ــــه ولـ ـــ ــ ــ ره بمدير ــــــوا ـــ ــل الشــ ــ ـــ ـــ ـــــاش عبـ ـــ ــــة العشـــ ـــ ـــ م بمنطقـ

ـــــه ـــ ــــــوده الطفلـ ــ ا / عـ ــد ـــ ـــ ــــع والـ ـــ ــ مــ ـــ ـــ ـ ال ـــدهللا ال ــ ـــ ـــــده عبـ ـــ ــ/ فنـ ـــ ـــ ـــا بجمـ ـــ مـــ ــــد قيام ـــ عــ م  ل ــ ـــ ـــ ـ ــاه م ــ ــ ــ بإتجـــ ـــ ـــ ـ ال ـــة ال ــ ـــ شـ ــــــن ع ــــب مـــ ـــ طــ ع ا
ــ  ـــ ــ ــــدوا جث ــ ــار ووجـ ــ نفجـــ ــــــماع  ـــد سـ ـــ عـ ـــلوا  ـــ م وصـ ـــأ ــ ود بــ ـــــ ــــــاد الشــ ــــد افـ ــا وقـــ ــ ــ مـ ــ مقتل ـــ ــ ــ أدى ا ـــ ــ ـــم ار ـــ ــا لغـ ــــ مـ ــــر  ــ ــوادي إنفجـ ــ الـــ

ــــــم  ــار اللغـــ ـــ ــ ــد إنفجــ ــ ـــ عــ رض  ــ  ـــ ـــ ـ ـــة ع ـــ ن مرميـــ يت ــ ـــ ــــ ـــة , ال ـــ ـــا جماعـــ ـــ ـــ ــ زرع ـــ ـــ ـ ـــت ع ـــ ــ دابـــ ـــ ــــ ــــــام ال لغـــ ــــــن  ــو مـــ ــ ــ ـــ ــــــم  ــذا اللغـــ ـــ ــــ وأن 
ي املسيطره ع املنطقه  و   .ا

ايا  أسماء   -:ال
  العمر  سم  م
ال  1   سنة 12  فندة عبدهللا عبدالرحمن ال
ال  2 ه احمد ال شة عبدر   سنة 50  ع

صابة  العمر  سم  م   نوع 
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

  

يجة    :الن
ــام  ــ ـــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــــ ـــ ع املتعلقــــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ورة و ـــــذ ـــ ــــة املــ ــ ــ الواقعــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ مـ
ــــذا  ــــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــئول عـ ــ ــــــان املســـ ـــة بــ ـــ نـ ن ال ـــــ ـــة تبــ ـــ الفرديـ
ــع  ـــ ـــة املواقـ ــ افـ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــه بمن ــ الــــــيمن وتمارســـ ـــ ـ ــ  ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ كة  ــ خــــــرى املشــــ ـــراف  طـــ ـــا  ــ ــن بـ ــ ـــــات عــ ـ ا ن النــــــوع مــــــن 

ــات ال ـــ ـــــاطق والطرقــ ـــا واملنــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ة ال ـــــكر ــا العســ ــــ ـ ب م ـــــ ــ ــ ت ـــ ـــة , ــ ـــ دلـ ــــــن  ــد مـ ــ ــــالل العديـــ ــــــن خـــ ــــة مـ نـــ ن ل ـــــ ــا تبــ ــــ كمـ
ـــاطق  ـــ ــ ــن املنـ ــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ــ العديــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ م مـ ـــادا ــ ـــ ــماع إفـ ــ ـــ ـــم ســ ـــ ــ ــــذي تـ ـــ ــام الــ ـــ ـــ لغـ ــزع  ــ ـــ اء نــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــادات خ ــمنته إفـــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــــــان , ومــ بـــ

ــرات  ــ ــ ـــ ــــدات ومقـ ــ ـــ ـــــتخدمة معـ ــ ا مســـ ـــأ ــ ـــ شــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ــ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ــ لغـــ يع  ــ ـــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ـــ ي تقــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ جماعـ
ــ  ـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــ ــا ا ــــ ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــ ـــــاطق ال ـــ ــ ـــذلك , املنـ ــ ـــ ــــة بـــ ـــ ــ ــاطق مخالفــ ــ ـــ ـــ ـــة املنـ ــ ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــ ـــام وتخز ـــ ــ لغـــ ـــذه  ــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ وتقــــ

ــــــن  ــــوع مــ ـــ ــــذا النـ ـــ ـ ــتخدام  ــ ـــ ن واسـ ـــز ــ ــــل وتخـــ ـــ ــــــناعة ونقـ ــر صــ ــ ـــ ــ تحظـ ـــ ـــ ــيمن وال ــ ـــ ـــــل الـ ــ ـــن قبـ ـــ ــا مــ ــ ـــ ـ ــــــادق عل ـــة املصــ ـــ ـــات الدوليــ ـــ لالتفاقيــ
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ــ ـــ ادة تــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــ ايا و مـــ ــ ـــ ــ ـــــاده ذوي ال ــ افــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــة ومــــ نــــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ـــمنه ملـــ ـــا تضــــ ــــب مــــ ـــة بحســـ ص الواقعــــ ت

م ـــــ ـــ ــة ومــ ـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت الــ ـــ ـــذين اســ ـــ ــ ود الــ ـــــ ـــ ـــرًا ) ظ . ع . ص . ع ( و ) ص . أ . ع . س : ( الشـ ـــ ــــ ــدة ظ ــ ـــ ـــاعة الواحـــ ـــ ــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ بانـــ
ــــق  ــاء املوافـــ ـــ ـــوم الثالثــ ـــ ــــــن يـ ــــل 19/12/2017مـ ــــــرج الطفـــ ـــا/ م خـ ــ ــيالن عثمــ ــ ــــه عســـ ــ ـــــن مدينـ ـــة مــ ـــ بـ ــزارع القر ــ ــــد املـــ ــ ــ احـ ـــ ــ ــبان ا ــ ن الصـــ

ـــه  ـــ تـــ ــ قر ـــ ـــ ـ ــــه ا ــ ــاد بـــ ــ ــ ــــم وعـــ ــ ـــذ اللغـــ ـــ ــ ـــــيالن فأخـ ــ ـــــن عســ ــ ا مــ ا ــ ـــ ـــ ـ ــد إ ــ ـــ عــ ي  ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ـــه جماعـــ ـــ ــ تركتـــ ـــ ـــ ـ ـــم ار ـــ ــ لغـــ ـــ ـــ ـ ــاك ع ــ ـــ نــ ــ  ـــ ـــ ـ وع
ية  ــ ـــ ــ ب ال ـــــ ـــث اصــ ــال حيــــ ــ طفـــ ـــه مـــــــن  ـــ ــابه ثالثـ ــ ــ أصـــ ـــ ــ ــــم وأدى ا ــر اللغـــ ــ ــــه انفجـــ ــ ــال حولـ ــ طفـــ ـــــع  ــاء تجمــ ــ ــديم واثنـــ ــ ـــــوق القـــ بالســ

ـــه  ـــ ــ قدمــ ـــ ـــ ــــــان  ــــــا عثمـ ــمه كمــ ــ ــ جســــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــــروق متفرقــ ـــــظايا وحـــ شـــ ـــد  ـــ ــ ــــــوه ف ب أخــ ـــــ ـــاق وأصــ ـــ ـــــن الســ ــا مـــ ــ ــــ ــ ب ـــ ـــ ـــا ادى ا ـــ ــ ممـ ـــ ـــ اليم
ــــل  ـــ ب الطفـ ـــــ ــــامللف / أصـــ ــ ـــة بــ ـــ ـــة املرفقــ ــ ر الطبيـــ ــــــار ـــــت التقــ ــ ـ ود وأثب ـــــ ـــــاد الشـــ ـــد افـــ ــ ــــــرى وقـــ ســ ـــه ال ــ ــ عينـــ ـــ ـــ ــابة  ـــ ـــالم بإصـــ ـــ ـــا ســ ــ صـــ

ـــــفى ال شــ ــ مس ـــ ـ ـــم ا ــن ثــــ ــ ـــة شـــــــبوة ومــ ــ محافظــــ ـــ ـ ــيالن  ــ ـــفى عســـ ــ شـ ــ مس ـــ ــ ايا ا ــ ـــ ــ ــــعاف ال ــم اســ ــ ـــه  تـــ ــ ـــت بأنـ ــــ ـــا بي ــأرب كمــــ ــ ـــة بمــ يئــــ

ع القدم   سنه17  عثمان صا عثمان الصبان  1 سرى وفقدان أصا جروح  الساق ال
ا من الساق   مما ادى ا ب

د صا عثمان الصبان  2 ذع جروح   سنه14  ف وشظايا متعدده  الوجه وا
ن   والرجلي

إصابات مختلفه وجروح  أع الوجه وجفن   سنه16  صا سالم عبدهللا طالن  3
ن اليم ومقدمة الفم   الع
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ــــــو مــــــن  ــأن اللغــــــم  ــ ود بــ ـــد الشــــــ ـــا أكـــ ــــل ، كمـــ ل مفصــ شــــــ ايا  ــ ـــ ـ ـــا ال ـــ ــــرض ل عــ ــ  ـــ ـ صــــــابات ال ـــوع  ـــة نـــ ـــة املرفقـــ ــ ر الطبيـ التقــــــار
ــ  ـــ ــ ــ  ـــ ــ ل كب ـــــ شــ ــام  ــ لغـــ ـــة  ـــ ــــع وزراعـ ــاموا بوضـــ ــ ــــث قـــ ـــة حيـــ ـــ ــــن املنطقـ ــ ا مـ ا ــ ـــ ــ ــل ا ـــ ـــا قبــ ـــ ـ ــ ترك ـــ ــ ي ال ــــو ـــ ــــه ا ــ ـــات جماعـ ــ مخلفــ

ماكن العامة  املنطقة    . الطرقات و

يجة    : الن
ــام  ــ ـــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــــ ـــ ع املتعلقــــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ورة و ـــــذ ـــ ــــة املــ ــ ــ الواقعــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ مـ
ــــذا  ــــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــئول عـ ــ ــــــان املســـ ـــة بــ ـــ نـ ن ال ـــــ ـــة تبــ ـــ الفرديـ

ـــراف  طـــ ـــا  ــ ــن بـ ــ ـــــات عــ ـ ا ن ــع النــــــوع مــــــن  ـــ ـــة املواقـ ــ افـ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــه بمن ــ الــــــيمن وتمارســـ ـــ ـ ــ  ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ كة  ــ خــــــرى املشــــ
ــا  ــــ ـ ب م ـــــ ــ ــ ت ـــ ــ ــات ال ـــ ـــــاطق والطرقــ ـــا واملنــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ة ال ـــــكر ـــة , العســ ـــ دلـ ــــــن  ــد مـ ــ ــــالل العديـــ ــــــن خـــ ــــة مـ نـــ ن ل ـــــ ــا تبــ ــــ كمـ

ــ ـــ ـــ ــ العديـ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ م مـ ـــادا ــ ـــ ــماع إفـ ــ ـــ ـــم ســ ـــ ــ ــــذي تـ ـــ ــام الــ ـــ ـــ لغـ ــزع  ــ ـــ اء نــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــادات خ ــمنته إفـــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ـــاطق ومــ ـــ ــ ــن املنـ ــ ـــ ــــــان , د مــ بـــ
ــرات  ــ ــ ـــ ــــدات ومقـ ــ ـــ ـــــتخدمة معـ ــ ا مســـ ـــأ ــ ـــ شــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ــ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ــ لغـــ يع  ــ ـــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ـــ ي تقــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ جماعـ

ــــــا  ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــ ـــــاطق ال ـــ ــ ــ املنـ ـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــ ـــذلك , ا ــ ـــ ــــة بـــ ـــ ــ ــاطق مخالفــ ــ ـــ ـــ ـــة املنـ ــ ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــ ـــام وتخز ـــ ــ لغـــ ـــذه  ــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ وتقــــ
ــيمن و  ــ ــ ــــل الــ ـــ ــــن قبـ ـــ ــا مـ ــ ـــ ـ ــــــادق عل ـــة املصــ ـــ ـــات الدوليــ ـــ ــــــن لالتفاقيــ ــــوع مــ ـــ ــــذا النـ ـــ ـ ــتخدام  ــ ـــ ن واسـ ـــز ــ ــــل وتخـــ ـــ ــــــناعة ونقـ ــر صــ ــ ـــ ــ تحظـ ـــ ـــ ال

  .لغام 
شر ومحمود دمحم عبد هللايا واقعة  ال  - 14   :  محافظة   -  عرجاء احمد ثابت صا و دمحم عبد هللا جازم 

م  ود و ادة الش ايا وش نة وما جاء  إفادة ال ص الواقعة بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى ال -و(و ) ح -ع-م-ع: ( تت
خ ) ح -م-ع-م(و ) م -ع-ع ــ حــوا التاســعة والنصــف صــباحا بتــار ــ 8/7/2016بأنــه  و ية  ــ انــت ال رجــاء احمــد / م وأثنــاء مــا 

ية الثانيـــة  ـــ ـــا ال ـــ / ثابـــت برفقـــة اب م مشـــيا ع ـــة الكـــرب واثنـــاء عبـــور ـــ قر ـــة خـــالن ا ـــارة عيديـــه مـــن قر ـــ ز دمحم عبـــدهللا جـــازم 
و قد ية  سرى من أسفل  الركبة لل ما ادى إ ب القدم ال ما لغمان فرديان داسا عل ام  منطقة نجد فضيل انفجر 

ية الثانيـة مـن أسـفل الركبـة ايضـا  ـ ـ لل ـ القـدم اليم ـ وكـذا ب ية بـدوي , مع تضرر عضلة الساق اليم ـ وعنـد سـماع زوج ال
ـب مـن املنطقـة  ـان قر ية الثالــث نفجـار حيـث  ـ بة ال ـ ـان ملسـاعدة زوجتـه وولـده ب ـ امل ـرع ا نفجـار  ـا  ـ حصـل ف / ال

خر النفجار لغم فردي  نفس املوقع ادى  ا ب القدم اليم من اسـفل الركبـة  و  عرض   , محمود دمحم عبد هللا الذي بدوره 
ــ مـــن  ـ ي وقـــوات صـــا  ـــو ود الواقعـــة بـــان جماعـــة ا ــ كمـــا أفـــاد شـــ ـ ا ع ــ الطرقـــات اثنـــاء ســـيطر ـ لغـــام  ـــذه  قامـــت بزراعـــة 

دف إعاقة تحرك أفراد املقاومة     .املنطقة 
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ايا    :اسماء ال
ية  م صابة  العمر  اسم ال   نوع 

سرى من أسفل الركبة مع تضرر عضلة الساق   سنة 42  رجاء احمد ثابت صا  1 ب القدم ال
  .اليم  

  ب القدم اليم من أسفل الركبة  سنة 19  شردمحم عبد هللا جازم   2
  .ب القدم اليم من أسفل الركبة    سنة 20  محمود دمحم عبد هللا ع  3
     

يجة    : الن
ــام  ــ ـــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــــ ـــ ع املتعلقــــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ورة و ـــــذ ـــ ــــة املــ ــ ــ الواقعــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ مـ

ــــــان  ــة بــ ـــ نــ ن ال ـــــ ـــة تبــ ـــ ــــذا الفرديـ ــــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــئول عـ ــ املســـ
ــع  ـــ ـــة املواقـ ــ افـ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــه بمن ــ الــــــيمن وتمارســـ ـــ ـ ــ  ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ كة  ــ خــــــرى املشــــ ـــراف  طـــ ـــا  ــ ــن بـ ــ ـــــات عــ ـ ا ن النــــــوع مــــــن 

ــا  ــــ ـ ب م ـــــ ــ ــ ت ـــ ــ ــات ال ـــ ـــــاطق والطرقــ ـــا واملنــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ة ال ـــــكر ن, العســ ـــــ ــا تبــ ــــ ـــة  كمـ ـــ دلـ ــــــن  ــد مـ ــ ــــالل العديـــ ــــــن خـــ ــــة مـ نـــ ل
ـــاطق  ـــ ــ ــن املنـ ــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ــ العديــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ م مـ ـــادا ــ ـــ ــماع إفـ ــ ـــ ـــم ســ ـــ ــ ــــذي تـ ـــ ــام الــ ـــ ـــ لغـ ــزع  ــ ـــ اء نــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــادات خ ــمنته إفـــ ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــــــان , ومــ بـــ

ــرات  ــ ــ ـــ ــــدات ومقـ ــ ـــ ـــــتخدمة معـ ــ ا مســـ ـــأ ــ ـــ شــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصــ ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ات محليـــ ـــــ ـــ ــ ـــة بخ ـــ ــ ــام الفرديــ ـــ ــ لغـــ يع  ــ ـــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ـــ ي تقــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ جماعـ
ـــا ــ ـــ ـــ ــــيطرت عل ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــ ـــــاطق ال ـــ ــ ــ املنـ ـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــ ـــذلك ,  ا ــ ـــ ــــة بـــ ـــ ــ ــاطق مخالفــ ــ ـــ ـــ ـــة املنـ ــ ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــ ـــام وتخز ـــ ــ لغـــ ـــذه  ــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ وتقــــ

ــــــن  ــــوع مــ ـــ ــــذا النـ ـــ ـ ــتخدام  ــ ـــ ن واسـ ـــز ــ ــــل وتخـــ ـــ ــــــناعة ونقـ ــر صــ ــ ـــ ــ تحظـ ـــ ـــ ــيمن وال ــ ـــ ـــــل الـ ــ ـــن قبـ ـــ ــا مــ ــ ـــ ـ ــــــادق عل ـــة املصــ ـــ ـــات الدوليــ ـــ لالتفاقيــ
  .لغام 

ـــــ - 15 ن واصـــــــابة يوســ ـــــ ـــــدين معــ ـــــق ناصـــــــر و رضـــــــوان ناصـــــــر و شـــــــمس الــ ــال ناصـــــــر وتوفيــ ايا جمـــــ ـــــ ــ ـــــل ال ف واقعـــــــة مقتــ
نن عز  – اصر ومعاذ مع  :  محافظة 

ود،  ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ايا وشــ ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ــة، ومــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ــ ـــــمنه ملـ ــا تضــ ــ ــــــب مـــ ـــة، بحسـ ــ ص الواقعــ ــــــت تـ
م ــ ـــ ـــ ـــاعة ) م. ز. ب(و)  م. ز. ف(و) ع . ع. ن: (ومـــ ـــ ـــ ــــــوا الســ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ خ ) 1:30(بأنــ ــــــار ــ ـــرا بتـــ ـــ ـــ ــ ــــان 30/12/2018ظ ــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ ــــــاء مـــ ـــ م، وأثنــ

ـــــمس ــ ــر وشــ ــ ـــ ــوان ناصــ ــ ـــ ــر ورضــ ــ ــ ـــق ناصـــ ـــ ــــــر وتوفيـــ ــال ناصـــ ــ ـــ ايا جمــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــال ال ن  طفـــ ـــــ ـــ ــــاذ معـ ـــ ــر ومعــ ـــ ـــ ـــف ناصـ ــ ـــ وسـ ن و ـــــ ـــ ـــدين معـ ـــ ــ الـ
ــــــم  ـــم لغــ ـــ ــ ــــر  ــ م انفجــ ــــــزرع ــ مــ ـــ ـــ ن ا ــ ـــ ـــ ــا ، متج ــ ــ ــ ــــة ا ــ ــ ـــــل مدير ــــة يختـــ ــ ـــة منطقــ ـــ ـــزارع الرمــ ــ ــ مـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــ ـــه نار ـــ ن دراجــ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ ـــــون ع يركبـــ
ـــــوان  ــ ـــــق ورضــ ــــــم توفيــــ ـــ ـــال و ـــ ـــه اطفـــ ـــ عـــ ـــــل ار ـــ ـــــك  مقتـ ــ ــــــن ذلــ ــتج عـــ ــ ـــ ــا ونــ ـــ ــ ــ ـــــانوا عل ــ ــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ــــ ــــة النار ــ ــــف الدراجـــ ـــ ســ ــ  ـــ ــــ ــ أدى ا ـــ ــــ أر

ــاب ــ ــ ـــال،  واصـ ـــ ــــدين وجمـ ـــــمس الـــ ــــذي وشــ ــ ن الـ ـــــ ــــاذ معــ ـــار ومعـــ ـــ نفجـ ــ  ـــ ــ ـــه  ـــ ت رجليـ ـــــ ــ ـــــذي ب ــر الــ ــ ــ ـــــف ناصـ ــم يوســ ــ ــ ـ ن  ـــر ــ ن اخــ ـــــ ة اثنــ
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ــا ثــــــم  ـــ ـ ــ ا ـــ ـ ــــدود  ــــال حــ ــاء بــ ـــ ـــفى اطبـ ــ شـ ــ مس ـــ ـ ن ا ــاب ــ ــــعاف املصــ ــم اســ ــ ــ وتــ ـــ ـ ــــه اليم ــ رجلــ ـــ ـ ــــالعه وكســــــور  ــ أضــ ـــ ـ ــــظايا  شــ ب  اصــــــ
ــ ال ـــ ـــ م  ــ ـــ م ودفـــ ــــــال ــع اشــ ـــ ـــم تجميـــ ـــ ـــد تــ ـــ ــ فقــ ـــ ـــ ــا القت ــ ـــ ـــــالج ، امـ ــــــي العـــ ــــدن لتلقــ ـــ ـــة عـ ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ م ا ل ــو ــ ـــ ــــم تحـ ـــ ــاد تـ ـــ ــا أفـــ ـــ ـــة ، كمـــ ـــ ــ قر

ــن   ــ ــــد مـــ ــــة العديـــ ـــت بزراعـــ ــ ــ قامــ ـــ ــ ــ ال ـــ ــ ــــة و ــ املزرعـــ ـــ ــ ــيطرة ع ــ ـــــت مســـ انــ ــ  ـــ ــ ـــة ال ــ ــ ــ ا ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ـــة بـــــــأن جماعـــ ود الواقعــــ ـــــ شــ
ش  دف إعاقة تحرك أفراد املقاومة وقوات ا م من املنطقة  ا  .لغام  العديد من املزارع قبل ا

ايا يانات ال  : أسماء و
ية م الة العمر اسم ال  ا
 متو سنة 13 جمال ناصر ع عبدهللا 1
 متو سنة 10 توفيق ناصر ع عبدهللا 2
 متو سنة 8 رضوان ناصر ع عبدهللا 3
ن ع عبدهللا 4  متو سنة 13 شمس الدين مع

ت رجليه وشظايا  انحاء متفرقة  سنة 16 يوسف ناصر ع عبدهللا 5 ب
سم  با

ن ع  6 ضالع وكسور  الرجل اليم سنة 11 عبدهللامعاذ مع  كسور  
 

ية نا صا سالم ع وعبده عوض حيدر  - 16  :  حافظة صا سالم عوض ناصر  م/ ه واصابةواقعة مقتل ال
ر املرفقـــة بـــامللف، بانـــه  تـــه الوثـــائق والتقـــار حســـب مـــا تث نـــة، و ص الواقعـــة بحســـب مـــا تضـــمنه ملـــف الواقعـــة لـــدى ال خ تـــت بتـــار

ن 4/8/2015 ــ مـــ ــ وعبـــده عــوض حيــدره و صــا ســالم عـــوض ناصــر يركبــون ع ـــ صــا ســالم ع ن  نا يت ــ ــان ال م واثنــاء مــا 
ـامس  ـ منطقـة بجـوار اللـواء ا م ا ـا جمـل، وعنـد وصـول ية يجر ـة خشـ ن  -عر ـة تـ ب / م –مدير سـ ـ  ـم لغـم ار ، انفجـر  ـ

ن يت ن اليم/ وعبد عوض حيدره واصابة نا صا سالم ع/ بقتل ال شظية  الع   .صا سالم عوض ناصر 
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

 :اسماء القت
ية م  مالحظات العمر اسم ال
  سنة 33 نا صا سالم ع 1
  سنة 34 وعبده عوض حيدره 2

 

ر  :اسماء ا
صابة العمر سم م  نوع 
ن  عام 25 صا سالم عوض ناصر 1 ن –اليم اصابة  الع ا ازالة الع  نتج ع

 ج

ــــــن  ــا مـ ــ مـــ ــتماع ال ــ ــ سـ ــــــم  ــ تـ ـــ ــ ــة وال ـــ ود الواقعــ ـــــ ادة شــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ، ومــ ــ ـــ ــ ية وذوي القت ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ افــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ و
م ـــــ ـــ ـــة ومــ ــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ خ ) م.ع.ر.ف(و ) س.م.م.م: (قبــ ــــــار ــ ــــه بتــ ــ ـــ ن 4/8/2015فانــ ـــــ ـــ ــ مـــ ـــ ـــ ـــ ن ع ور ـــــذ ـــ ايا املــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــان ال ـــ ــ ــ ـــــدما   ـــ م، وعنـــ

ـــل، ــ ـــ ــا جمــ ــ ـــ ـــ ية يجر ــ ـــ ـــ ـــة خشــ ـــ ــــ ـــامس  عر ـــ ــ ــ ــواء ا ـــ ـــ ــــة اللــ ـــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــم ار ـــ ــم لغــــ ـــ ــ ـــ ــــر  ــ ن  -انفجــــ ـــــ ـــ ـــة تــ ـــ ـــ ـ ـــت / م –مدير ـــ ـــ ، قامـ ــ ـــ ـــ ــ
ــــل  ـــ ــ مقتــ ـــ ــــ ــار  ــــ نفجــ ب  ـــــ ســــ ــا و ـــ ـــ ا م ا ــ ـــ ــــ ــل ا ـــ ــ ــة قبـ ـــ ــ املنطقــــ ـــ ــــ ــــــيطر ع ســ ـــت  ـــ انـــ ــــذي  ــ ـــا الــ ــ ي وصــــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ـــــه جماعـــ بزراعتـــ

ن يت ــ ـــ ـــ ـ ــابة/ ال ــ ــ ــــدره واصـــ ـــ ـــــوض حيــ ـــ ــــده عـ ـــ ــ وعبــ ـــ ـــ ـ ـــالم ع ـــ ـــا ســـ ــ ـــ ــ صـ ـــ ـــ ـ ، / نا ــ ـــ ـــ ـ ن اليم ـــــ ـــ ــ العـ ـــ ـــ ـ ــــر  ــ ـــــوض ناصـــ ــ ــالم عــ ــ ــ ـــا ســـ ــ ـــ صـ
ــــر  ــ ــ التقر ـــ ـ ــ  ـــ ـ ـــو مو ـــ ــا  ــــب مــــ حســ ـــار و نفجـــ ــــظايا  ـــراء شــ ا مــــــن جـــ ــرر ــ ــــل نظــــــرا لتضــ امــ ن بال ـــــ ـــة العـ ــ ــاء بازالـ ــ طبــ ــام  ــ ــــث قــ حيــ

خ  ــــــار ــ ـــ ــــدن بتـ ـــ ـــ ــــة عــ ــ ـــ ـــابر بمحافظـــ ـــ ـــ ـــــفى صـــ ـــ ـــ شـ ــــن مس ـــ ـــ ــادر مــ ــ ـــ ـــ ــامللف والصــ ــ ـــ ــ ـــق بـــ ــ ـــ ـــ ــ املرفـ ـــ ـــ ــ ــ ـــه 4/8/2015الط ـــ ـــ ــا تحكيـــ ــ ـــ ــ ــــــب مـــ ـــ حســـ م، و
ادات الوفاة للقت املرفقة بامللف   .ش

نواقعة  - 17 يت ر را الصيادي  منط ال س قاسم احمد محسن املنتصر و  ع  :  محافظة الضالع -قة 
ادات  ــ ـــ ــ شـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ايا ومــ ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ـــة ومـ ــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضـــ ـــمنه ملـ ـــ ــا تضــ ـــ ــــب مــ ـــة بحســــ ـــ ص الواقعـ ــــــت تـ

م ــ ـــ ـــ ـــة ومــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ــ ـــ م مـ ــــــماع ــ ـــم ســ ـــ ـــ ـــــذين تـ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ـــه ) ع.م.ف(و ) ص.م.و(و ) م.م .ا .ع: (الشــ ـــ ـــ تـ ـــا بي ـــ ـــ ــة، ومـ ـــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــ التقــ
ــــــوم  ــباح يـــ ــ ـــ ـــن صـ ـــ ــر مــ ـــ ــ ـــــة عشــ اديـــ ـــاعة ا ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ـــه  ـــ ية4/12/2018فانــ ـــــ ــــ ــــــرج ال ــــــن / م، خــ ــر مـــ ــ ـــ ــــــن املنتصـ ــد محســـ ــ ـــ ـــم احمـ ــ قاســـ

ية ــ ـــ ـــ ـ ـــه ال ــ ـــ ـــة ابنـ ــ ـــ ــــة زوجـ ـــ ــالع، برفقــ ــ ـــ ــــة الضــ ــ ـــــث محافظـــ ـــ ــة دمـ ـــ ـــ ـ س مدير ـــــ ـــ عـ ـــة  ـــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ـ ـــائن  ـــ ــ ـ ـــه ال ــ ـــ لـ ـــــ دمحم دمحم / م ـــ ـ ر را ــ ـــ ـــ ـ
ـــــل عنا ــــن قبــــ ـــ ــه مـ ـــ ـــم زراعتــــ ـــ ــ تـــ ـــ ــــ ـــم ار ـــ ــا لغــ ـــ ــ مــ ــــر  ــ ـــــث انفجـــ ــ ــيادي، حيــ ــ ــ ــ الصــ ـــ ــــ ــــــيطر ع ســـ ـــت  ـــ انـــ ــدما  ــ ـــ ي عنــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــر جماعـــ صـــ

ية ــ ـــ ـــ ـ ــــــرى لل ســـ ـــاق ال ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ـ ــ ب ـــ ـــ ـ ـــا ادى ا ـــ ــ ـــة، ممـ ــ ـــ ان / املنطقـ ـــر ــ ـــ ــــب والشـ ـــ ــ العصــ ـــ ـــ ـ ــــزق  ـــ ـــر وتمــ ــ ـــ ـــن املنتصـ ـــ ـــــد محســـ ــ ـــم احمــ ـــ ــ قاسـ
ــــــار  نفجــ ب  ـــــ ســـ ــا  ــــ ـــــمة كمــ ـــــن جســـ ــة مـــ ـــ ـــــزاء متفرقـــ ــ أجـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــــرى عميقــ ــ ــــــروح أخــ ــــدة جــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ــافة ا ـــ ـــــن، إضـــ يمـــ ــــــاق  ــي للســ ــ ـــ لفـ ا
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ية ـــــ ــ ــابة ال ــ ــ  اصــ ـــ ـ ــا  ـــــ دمحم/ أيضــــ ـ ر را ــ ـــ ــ ـ ـــ ــ ــــروق  ـــن وحــ ــ يمـ ــف  ـــ ـــرف الســ ــ ـــــبطن والطـ ــ الـ ـــ ــ ــــظايا  ــدة شــ ــ عــ  دمحم الصـــــــيادي 
سم  .انحاء متفرقة من ا

ايا -1  :اسماء ال
ية م  العمر اسم ال
 عام 61 قاسم احمد محسن املنتصر 1
 عام 22 ر را دمحم دمحم الصيادي 2

  

يجة    :الن
ـــــالل ــ ــــــن خـــ ــ مــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــةالو  التحقيقـــ ـــ ـــ ورة اقعــ ـــــذ ـــ ــــاله  املــ ـــ ـــة اعـــ ـــ ـــ ــة بزراعـ ـــ ـــ ع املتعلقــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ، و

ـــوع  ــ ــــذا النــ ـــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ــ ي ال ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ــ ــــــن  ـــؤول عـ ـــ ـــأن املسـ ـــ ــــة بـ ــ نـ ن ل ـــــ ـــة، تبــ ـــ ــام الفرديـ ـــ لغــ
ــــة ا ــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ يـــ ـــه بمن ـــ ــــــيمن، وتمارســ ــ الـــ ـــ ــــ ــ  ـــ اع املســـ ــ ـــ ــــ ــ ال ـــ ـــ كة  ــ ـــ ــــرى املشــــ ـــ خــ ـــراف  ـــ طــ ـــا  ــ ـــــن بــــ ـــــات عـــ ــ ــ ا ن ــــــن  ــع مــ ـــ ملواقــــ

ـــا ــ ـــ ــ ب م ـــــ ـــ ــ ــ ت ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ـــاطق والطرقـــ ــ ـــ ـــا، واملنــ ـــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ـــ ســـ ــ  ـــ ـــ ــ ة ال ـــــكر ــ ــــــن . العســـ ـــ ــد مـ ـــ ــ ــــالل العديـــ ــ ـــــن خــــ ــ ـــة، مـــ ـــ ـــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــا تبــ ــ ـــ كمـــ
ـــاطق،  ــ ــن املنــ ــ ــ ــد مـ ـــ ــ العديــ ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــ م مـ ـــادا ــ ـــماع إفــ ـــ ـــم سـ ـــ ــــذين تـ ــام الـــ ـــ لغــ ــزع  ــ اء نـــ ــ ـــ ــ ــــــادات خ ــــــمنته إفـ ــا تضـ ــ ـــة، ومـــ ـــ دلـ

ا ــ ـــ ــ ـــة بخ ـــ ــام الفرديـ ـــ لغــ يع  ــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ي تقــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــــــأن جماعـ ــرات بـ ــ ــ ــــدات ومقـ ــــتخدمة معـــ ا مســـ ـــأ ــ شــ ع أ ـــا ــ ــ مصــ ـــ ــ ــــة، و ت محليـــ
ـــة  ـــ ــات، مخالفـــ ــ ـــ افظــ ـــاطق وا ـــ ــة املنـــ ـــ ـــ افـ ــ  ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـ ـــام وتخز ـــ ــ لغـ ـــذه  ــ ـــ ـ ــع  ـــ ـــ ـ ـــــوم بتوز ــ ــا، وتقــ ــ ـــ ــ ــــــيطرة عل ــــــت بالســـ ــ قامـــ ـــ ـــ ـ ش ال ـــــ ـــ ـ ا
ـــوع  ــ ــــذا النــ ـــ ــتخدام  ــ ن واســـ ـــز ــ ــــل وتخــ ــر صـــــــناعة ونقـــ ــ ــ تحظـــ ـــ ــ ــيمن، وال ــ ـــل الـــ ـــن قبــــ ــا مــــ ــ ـــ ــة املصـــــــادق عل ـــ تفاقيـــــــات الدوليــ ـــذلك  ــ بــ

ل  .غاممن 
ة ارحب  –ار لغم فردي واقعة انفج  - 18  : محافظة صنعاء   -مدير

م  ــ ـــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ــــ ـــ ـــة ومـ ـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لــ ــ ـــ ــــــف القضـــ ــ ــــــمنته ملــ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــ ـــــب مـ ــ ـــة بحســـ ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت و ) ص.م.ر(تــــ
ـــاعة ) ر.ح.ع( ـــ ـــ ــام الســـ ـــ ــ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ خ ) 11:00(انـــ ــــــار ــ ـــ ــباحا بتـ ــ ـــ ــ ـــد 6/10/2018صـــ ـــ ـــ ــــل حميـــ ـــ ـــ ية الطفــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــردي بال ـــ ــ ــم فـ ـــ ـــ ــ ــر لغــ ـــ ــ ـــ م انفجــ

ــــر  ــ ـــــن العمــ ــالغ مـــ ـــ ي البـــ ـــــ ـــ ــ الز ـــ ـــ ـــل ع ـــ ــــــنة 13(بكيــ ــ) ســ ـــ ـــ ــ امل ـــ ـــ ــته ا ــ ـــ ـــــن مدرسـ ــ ــــه مـ ـــ ــاء عودتـ ــ ـــ ــال اثنـ ــ ـــ ـ ــ ا ـــ ـــ ـــه  ـــ ــ وفاتــ ـــ ـــ ـــا ادى ا ـــ . ل ممــ
ـــة  ــــب محافظــــ ــــة ارحـــ ــ ــ مدير ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــــق فر ــ ــو طر ــ ـــ ـــه اللغـــــــم  ــــزروع فيـــ ـــــــان املـــ ــــان امل ــــة فــ ــاء املنطقـــ ــ ـــــن ابنـــ ود مـ ـــــ ــــادة الشــ ـــب افـــ حســـ و
ــــة اي  ـــا العاقـــ ـــ ـ ـــة ف ـــ ـــام الفرديـ ــ لغــ ـــة  ـــ ـــــوم بزراعـ ــ تقــ ـــ ــ ي وال ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــــيطرة جماعـ ـــــت ســ ــة تحــ ـــ ــاطق الواقعــ ــ ــــــن املنـــ ــ مـ ـــ ــ ــنعاء و ــ صـــ

ا  وم او تحرك باتجاه امل سيطر عل  واقع ال 
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يجة    :الن
ـــــالل ــ ــــــن خـــ ــ مــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــةالو  التحقيقـــ ـــ ـــ ورة اقعــ ـــــذ ـــ ــــاله  املــ ـــ ـــة اعـــ ـــ ـــ ــة بزراعـ ـــ ـــ ع املتعلقــ ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ غ ـــ ـــ ــ ، و

ـــوع  ــ ــــذا النــ ـــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ــ تنفـ ـــ ــ ي ال ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــــات  ــ ا ن ـــذه  ــ ــ ــــــن  ـــؤول عـ ـــ ـــأن املسـ ـــ ــــة بـ ــ نـ ن ل ـــــ ـــة، تبــ ـــ ــام الفرديـ ـــ لغــ
ـــن ـــ ـــات عــ ــ ــــ ا ن ــــــن  ــع  مــ ـــ ـــة املواقــــ ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ يـــ ـــه بمن ـــ ــــــيمن، وتمارســ ــ الـــ ـــ ــــ ــ  ـــ اع املســـ ــ ـــ ــــ ــ ال ـــ ـــ كة  ــ ـــ ــــرى املشــــ ـــ خــ ـــراف  ـــ طــ ـــا  ــ بــــ

ـــا ــ ـــ ــ ب م ـــــ ـــ ــ ــ ت ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ـــاطق والطرقـــ ــ ـــ ـــا، واملنــ ـــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ـــ ســـ ــ  ـــ ـــ ــ ة ال ـــــكر ــ ــــــن . العســـ ـــ ــد مـ ـــ ــ ــــالل العديـــ ــ ـــــن خــــ ــ ـــة، مـــ ـــ ـــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــا تبــ ــ ـــ كمـــ
ــــن ق م مـــ ـــادا ــ ـــماع إفــ ـــ ـــم سـ ـــ ــــذين تـ ــام الـــ ـــ لغــ ــزع  ــ اء نـــ ــ ـــ ــ ــــــادات خ ــــــمنته إفـ ــا تضـ ــ ـــة، ومـــ ـــ ـــاطق، دلـ ــ ــن املنــ ــ ــ ــد مـ ـــ ــ العديــ ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــل ال ـــ بـ

ــرات  ــ ــ ــــدات ومقـ ــــتخدمة معـــ ا مســـ ـــأ ــ شــ ع أ ـــا ــ ــ مصــ ـــ ــ ــــة، و ات محليـــ ـــــ ــ ـــة بخ ـــ ــام الفرديـ ـــ لغــ يع  ــ ـــ ـــوم بتصــ ــ ي تقــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــــــأن جماعـ بـ
ـــة  ـــ ــات، مخالفـــ ــ ـــ افظــ ـــاطق وا ـــ ــة املنـــ ـــ ـــ افـ ــ  ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـ ـــام وتخز ـــ ــ لغـ ـــذه  ــ ـــ ـ ــع  ـــ ـــ ـ ـــــوم بتوز ــ ــا، وتقــ ــ ـــ ــ ــــــيطرة عل ــــــت بالســـ ــ قامـــ ـــ ـــ ـ ش ال ـــــ ـــ ـ ا

ــــة ا ــات الدوليـــ ـــ تفاقيــ ـــذلك  ــ ـــوع بــ ــ ــــذا النــ ـــ ــتخدام  ــ ن واســـ ـــز ــ ــــل وتخــ ــر صـــــــناعة ونقـــ ــ ــ تحظـــ ـــ ــ ــيمن، وال ــ ـــل الـــ ـــن قبــــ ــا مــــ ــ ـــ ملصـــــــادق عل
لغام   .من 
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ــــــادة ذوي  ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ـــ ــ ـــة، ومـــ ـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لــ ــ ـــ ــــف القضـــ ـــ ــ ـــــمنه ملـ ـــ ــا تضــ ــــ ـــ ــــب مـ ــ ـــ ـــة بحسـ ــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ادة تـ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ايا و ــ ـــ ـــ ــ ال

م ــ ـــ ــــة ومـــ ــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ـــ م مـ ــ ـــ ــتماع إلـــ ــ ـــ سـ ــــــم  ـــذين تــ ـــ ود اللــ ـــــ ـــه ) ح.أ.ع.أ(و ) ص.م.ش.ح: (الشـــ ـــ ـــة فانــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــــه التقــ تــــ ـــا بي ـــ ومــ
خ  ــــــار ــــــن تــ ــــــرًا مــ ــــة عصــ ــ ــــــاعة الثالثــ ــام الســ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ن17/1/2017و يت ــ ـــ ـــ ــرور ال ــ ـــ ــاء مـ ـــ ــيم / م واثنـــ ــ ـــ ـــــد ووسـ ــ ـــــيد دمحم احمـ ــارون رشـــ ــ ــ ــ

ـــب  ـــ ـــ ــ وادي اللعـ ـــ ـــ ــ ــــل  ـــ ــ ــــــان مقبـ ـــ ـــرش  -وازع عثمـ ـــ ـــ ـــة  –كـ ـــ ـــ ــــة القبيطـ ـــ ـــ ـــة /م -مدير ـــ ـــ ـــه جماعـ ـــ ــ ــ زرعتــ ـــ ـــ ــ ـــم ار ـــ ـــ م لغـ ــ ـــ ـــ ــر فــ ــ ـــ ، انفجـــ ــ ـــ ـــ ــ
ية ــ ـــ ـ ـــل ال ــ قتـــ ـــ ـ ــار   ـــ نفجـ ب  ـــــ سـ ـــد  ــــة وقـــ ــ ــن القر ــ ا مــ ا ــ ـــ ـ ــد ا ــ عــ ي  ــــو ــ ية/ ا ــ ـــ ـ ــابة ال ــ ـــــد واصــ ـــــيد دمحم احمـ ــارون رشـ ــ / ــ
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يجة    : الن
ــــة، و  ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــ الو مـ ـــ ـــ ــا،  ــــ ــ ـــلت عل ـــ ــ حصــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــةدلـــ ـــ ــــــن  اقعـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ غ ـــ ـــ ـــاله و ــ ورة أعـــ ـــــذ املـــ

ــ  ـــ ـــ ي ال ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ـــــات  ـــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــــؤول عــ ـــ ــأن املسـ ــ ــ ـــة بــ ـــ نــ ن ل ـــــ يـــ ـــة ، ت ــ ـــام الفرديـــ ــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــ ــ ع املتعلقـــ ـــا ــ الوقـــ
ـــه  ـــ ــيمن ، وتمارســ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ــ  ـــ اع املســ ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ـــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ ــ خــ ـــراف  ـــ طــ ـــا  ــ ــن بــ ــ ــ ــــات عـ ــــ ا ن ــــــن  ــــوع مـ ـــذا النـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ تنفـ

ـــة  افـــ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ــا بمن ــــ ب م ــــــ ــ ت ـــ ـ ــات ال ـــ ـــاطق والطرقـ ــ ــا ، واملنـ ــ ــ ــيطر عل ــ ســ ــ  ـــ ـ ة ال ـــــكر ــع العسـ ــ ـــة مــــــن . املواقــ ــ نـ ن ل ـــــ ــا تبـ ــ كمــ
ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ م مــ ـــادا ــ ـــــماع إفـــ ــ ــــــم سـ ــذين تــ ــ ـــ ــــام الـ ــ لغــ ــزع  ــ ـــ اء نـ ــ ـــ ـــ ــــــادات خ ـــــمنته إفــ ــا تضـــ ــــ ــــة ، ومــ ــ دلــ ــــــن  ــد مــ ـــ ــــالل العديـــ ـــ خـ

ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة بخ ـــ ــ ــــام الفرديـــ ــ ـــ لغــ يع  ــ ـــ ـــ ــ ــــوم بتصـ ـــ ـــ ي تقـ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ــــــأن جماعــ ـــ ـــاطق بــ ــ ـــ ــــــن املنـــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ـــ ا العديـ ـــأ ــ ـــ شـــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة، و ـــ ــ ات محليــ
ـــة  ـــ افــ ــ  ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــام وتخز ـــ لغــ ـــذه  ــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ ـــا، وتقـ ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ــ ســ ـــ ـــ ـــــاطق ال ــ املنـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــرات ا ــ ــــدات ومقـــ ـــ ـــــتخدمة معـ مســـ
ــــذا  ـــ ن  ـــز ــ ــــل وتخــ ــناعة ونقــ ــ ــر صـــ ــ ــ تحظـــ ـــ ـ ــيمن، وال ــ ــــل الـــ ــــن قبــ ــا مـــ ــ ـــ ـــة املصــــــادق عل ــ ــــات الدوليــ تفاقيـــ ـــذلك  ــ ـــة بـ ـــاطق، مخالفــــ املنـــ

لغام  .النوع من 
ر  -ار لغم أر واقعة انفج - 20 سة(جبل املنص ة  – )الع   : محافظة 

م  ــ ـــ ـــ ــ ود ومـ ـــــ ـــ ــــــان الشـــ ــ ــ لســـ ـــ ـــ ـــ ـــا ورد ع ـــ ــ ـــة، ومـــ ــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـــ ــ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ــــــمنه ملــــ ـــ ــا تضــ ــ ــ ـــ ــًا ملــ ـــ ــ ـــ ـــة، وفقـ ـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ و ) ق.ح.أ.م(تــ
ـــاعة ) ح.ب.ر( ـــ ــام الســـ ــ ــ ــ تمـــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــــق ) 9:00(بانـــ ـــ ـــان املوافــ ـــ ــــــوم رمضـــ ــ أول يـــ ـــ ــــ ــباحًا  ــ ــ ــ 6/5/2019صـــ ـــ ـــ ـ ايا  بر ــ ـــ ـــ ـ ــــــام ال ــاء قيـــ ـــ ــ م واثنــ

ـــا ــ ــــــادات غنــ ـــــب إفــ حســ ــا و ـــ ن جميعـــ ــتل ـــ ــ مقــ ـــ ـــ ــ أدى ا ـــ ــ ـــم ار ـــ ـــــن لغــ ــ ــــر  ــ ــــة  انفجـ ســــ ــرة بالع ــ ــــل املنصـــ ــ ــ جبــ ـــ ــ ـــب  ـــ طــ ــــع ا ــ م وجمـ
ـــــة ــ املنطقــــ ـــ ــــ ــــرى  ـــ ـــــن القــ ـــــدد مــــ ــ عــــ ـــ ــــ ــام  ــ ـــ لغــ ــــــن  ــد مـــ ــ ـــ ـــزرع العديــ ـــ ـــت بـــ ـــ ـــد قامـــ ــ ي قــــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ـــان جماعـــ ـــ ايا فـــ ــ ـــ ــــ ود وذوي ال ـــــ ,  الشـــ

ن ل ع ـــا ــ ن التــ ــــداني ــــــادة امليـــ ــد القـ ـــ ــة وان احــ ـــ ـــا املنطقــ ــ ــ ــــع أ ــ ـــات مـ ـــ ـ ــبا للمواج ـــ ــــــار تحســ نفجـ ــــــان  ـ ــ م ـــ ــ ــوره ا ــ ــــد حضـــ ــ ـــة عنـ ـــ ماعـ
ـــد  ــــة قـــ ماعــ ـــة باأللغــــــام وان ا نفجــــــار مزروعـــ ــا  ــــ ــــل ف ــ حصــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــان املنطقـ ن  بـــ ــد للمــــــواطن ـــ ــد اكـ ــ ـــة  قــ ماعـــ ــيطرة ا ــ ـــــد ســ عـ

ا  ا م ا ا قبل ا   .قامت بزراع
  :أسماء القت

ايا  م   أسماء ال
  أحالم دمحم محسن غازي   1
  خديجة عبدهللا احمد غازي   2
  فاطمة ع محسن غازي   3
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  نجود دمحم ع غازي   4
  

  

يجة    : الن
ــــة، و  ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــ الو مـ ـــ ـــ ــا،  ــــ ــ ـــلت عل ـــ ــ حصــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــةدلـــ ـــ ــــــن  اقعـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ غ ـــ ـــ ـــاله و ــ ورة أعـــ ـــــذ املـــ

ــ  ـــ ـــ ي ال ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ـــــات  ـــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــــؤول عــ ـــ ــأن املسـ ــ ــ ـــة بــ ـــ نــ ن ل ـــــ يـــ ـــة ، ت ــ ـــام الفرديـــ ــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــ ــ ع املتعلقـــ ـــا ــ الوقـــ
ـــه  ـــ ــيمن ، وتمارســ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ــ  ـــ اع املســ ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ـــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ ــ خــ ـــراف  ـــ طــ ـــا  ــ ــن بــ ــ ــ ــــات عـ ــــ ا ن ــــــن  ــــوع مـ ـــذا النـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ تنفـ

ـــة  افـــ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ــا بمن ــــ ب م ــــــ ــ ت ـــ ـ ــات ال ـــ ـــاطق والطرقـ ــ ــا ، واملنـ ــ ــ ــيطر عل ــ ســ ــ  ـــ ـ ة ال ـــــكر ــع العسـ ــ ـــة مــــــن . املواقــ ــ نـ ن ل ـــــ ــا تبـ ــ كمــ
ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ م مــ ـــادا ــ ـــــماع إفـــ ــ ــــــم سـ ــذين تــ ــ ـــ ــــام الـ ــ لغــ ــزع  ــ ـــ اء نـ ــ ـــ ـــ ــــــادات خ ـــــمنته إفــ ــا تضـــ ــــ ــــة ، ومــ ــ دلــ ــــــن  ــد مــ ـــ ــــالل العديـــ ـــ خـ

ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة بخ ـــ ــ ــــام الفرديـــ ــ ـــ لغــ يع  ــ ـــ ـــ ــ ــــوم بتصـ ـــ ـــ ي تقـ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ــــــأن جماعــ ـــ ـــاطق بــ ــ ـــ ــــــن املنـــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ـــ ا العديـ ـــأ ــ ـــ شـــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة، و ـــ ــ ات محليــ
ـــة  ـــ افــ ــ  ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــام وتخز ـــ لغــ ـــذه  ــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ ـــا، وتقـ ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ــ ســ ـــ ـــ ـــــاطق ال ــ املنـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــرات ا ــ ــــدات ومقـــ ـــ ـــــتخدمة معـ مســـ
ــــذا  ـــ ن  ـــز ــ ــــل وتخــ ــناعة ونقــ ــ ــر صـــ ــ ــ تحظـــ ـــ ـ ــيمن، وال ــ ــــل الـــ ــــن قبــ ــا مـــ ــ ـــ ـــة املصــــــادق عل ــ ــــات الدوليــ تفاقيـــ ـــذلك  ــ ـــة بـ ـــاطق، مخالفــــ املنـــ

لغام   .النوع من 
ن واقعة مقت  - 21   :  محافظة البيضاء - ه ودمحم احمد عبدهللا ع الوحاحمد عبدهللا دمحم صا البن/ ل الطفل

ايا  ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ـــة وإفـ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــــه التقــ تــــ ـــا بي ـــ ــة ومــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ـــــف القضــ ـــــمنه ملـــ ــا تضـــ ــ ــ ــــب مــ ـــة بحســــ ـــ ص الواقعــ ــــــت تــ
م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة ومـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــتمعت الـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــذين اسـ ـــ ـــ ــ ـــ ود الـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــوال الشـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ اقــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا جـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ( و) ق.م.ع.ص(و ) ش.ع.م.ع(و  )و.ح.ع.ع.أ(ومــ

ــر  أدى ) ب.ص.م.ع ـــ ـــ ـ ــــــف الزا ــــوار مستوصـــ ـــ ــ جــ ـــ ـــ ـ ـــم ار ـــ ــــــر لغـــ ــــــرا انفجـــ ـــ ــــف ظ ـــ ــر والنصــ ـــ ـــة عشــــ ــ ـــ ــــــاعة الثانيـ ــــــام الســـ ــ تمـــ ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ بانــ
ن  ـــــ ـــل الطفلــ ــ ــ مقتــ ـــ ــ ــا / ا ــــ ــا فارقـ ــ مـــ ن  ا يت ــ ـــ ــ ــــعاف ال ـــة إســـ ــــم محاولــــ ـــه تـــ ــ ــــه و انــ ـــــدهللا دمحم البنـــ ــ وعبــ ـــ ــ ــــدهللا الوح ـــــد عبـــ احمــ

ــــديد ـــ ــــــابات الشـ صــ ـــة  ـــ يجــ ــاة ن ــ يــــ ــع ا ـــ ــوار ملنـــ ــ ــ ـــام بجــ ـــ لغــ ـــة  ـــ ـــت بزراعــ ـــ ــــن قامــ ــ ــ مــ ـــ ـــ ي  ــو ــ ــــ ــــة ا ــ ــــم وان جماعــ ــ ـــار اللغــ ـــ ــن انفجــ ــ ة مــــ
ا   .سلل افراد املقاومة ا مواقع

ايا     :أسماء ال
  

  العمر  سم  م
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

يجة    : الن
ــ  ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــــة، و مـ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ الو أجر ـــ ـــ ــا،  ــــ ــ ـــلت عل ـــ ــ حصــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــةدلـــ ـــ ــــــن  اقعـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ غ ـــ ـــ ـــاله و ــ ورة أعـــ ـــــذ املـــ

ــ  ـــ ـــ ي ال ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ـــــات  ـــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــــؤول عــ ـــ ــأن املسـ ــ ــ ـــة بــ ـــ نــ ن ل ـــــ يـــ ـــة ، ت ــ ـــام الفرديـــ ــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــ ــ ع املتعلقـــ ـــا ــ الوقـــ
ــ ـــ ـــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ ــ خــ ـــراف  ـــ طــ ـــا  ــ ــن بــ ــ ــ ــــات عـ ــــ ا ن ــــــن  ــــوع مـ ـــذا النـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ ـــه  تنفـ ـــ ــيمن ، وتمارســ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ــ  ـــ اع املســ ــ ـــ ــ ال

ــا  ــــ ب م ــــــ ــ ت ـــ ـ ــات ال ـــ ـــاطق والطرقـ ــ ــا ، واملنـ ــ ــ ــيطر عل ــ ســ ــ  ـــ ـ ة ال ـــــكر ــع العسـ ــ ـــة املواقــ افـــ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ـــة مــــــن . بمن ــ نـ ن ل ـــــ ــا تبـ ــ كمــ
ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ م مــ ـــادا ــ ـــــماع إفـــ ــ ــــــم سـ ــذين تــ ــ ـــ ــــام الـ ــ لغــ ــزع  ــ ـــ اء نـ ــ ـــ ـــ ــــــادات خ ـــــمنته إفــ ــا تضـــ ــــ ــــة ، ومــ ــ دلــ ــــــن  ــد مــ ـــ ــــالل العديـــ ـــ خـ

ــاط ــ ـــ ــ ــــــن املنــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ـــ ا العديـ ـــأ ــ ـــ شـــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة، و ـــ ــ ات محليــ ـــــ ـــ ــ ـ ـــة بخ ـــ ــ ــــام الفرديـــ ــ ـــ لغــ يع  ــ ـــ ـــ ــ ــــوم بتصـ ـــ ـــ ي تقـ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ــــــأن جماعــ ـــ ق بــ
ـــة  ـــ افــ ــ  ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــام وتخز ـــ لغــ ـــذه  ــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ ـــا، وتقـ ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ــ ســ ـــ ـــ ـــــاطق ال ــ املنـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــرات ا ــ ــــدات ومقـــ ـــ ـــــتخدمة معـ مســـ

ــــر  ــ تحظـــ ـــ ـ ــيمن، وال ــ ــــل الـــ ــــن قبــ ــا مـــ ــ ـــ ـــة املصــــــادق عل ــ ــــات الدوليــ تفاقيـــ ـــذلك  ــ ـــة بـ ـــاطق، مخالفــــ ــــذا املنـــ ـــ ن  ـــز ــ ــــل وتخــ ــناعة ونقــ ــ صـــ
لغام   .النوع من 

  

ة قضبة  - 22 ديدة  - واقعة انفجار لغم  ار  قر  :  محافظة ا
ـــة  ـــ ر املرفقـــ ــــــار ــ ـــائق والتقـ ـــ ــ الوثـــ ـــ ــــ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ــ ــــب مـــ ـــ حســ ــــة، و ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ـــه لـ ـــ ــــف الواقعـــ ــ ـــــمنه ملـــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـــ ـــ ـــــة، بحســ ـــ ص الواقعـ ــــــت تـــ

ـــاعة  ـــ ـــام الســ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ــــه و ـــ ــامللف بأنـ ـــ خ )  02:20(بـــ ــــــار ـــة 4/2/2019بتــ ـــ ــ ــــق قر ـــ ـ ــ طر ـــ ـــ ـــة   ـــ ــ ـــة نار ـــ ــ بدراجــ ـــ ـــ ـــم ار ـــ ـــار لغــ ـــ ـــع انفجــ ـــ م، وقــ
ة الدر ,قضبة  ديدة مما ادى ا مقتل  –مدير م  )  3( محافظة ا   أطفال و

  :القت

 العمـــر ســـم م
ن صا حسن مالح 1  15 حس
يم 2 يم عبداللطيف ابرا  11 ابرا
 13 مو آدم حسن مالح 3

  

ــاء  ـــ ــا جـ ــ ـــة ومــ نـــ ـــل ال ـــــف مــــــن قبـــ لـ ي امل ــــدا ول امليــ ـــــ ـ ـــق ال ـــ ــر فر ــ ــ ــمنه تقر ــ ــا تضــ ــ ايا، ومــ ــ ـــ ـ ــادات ذوي ال ــ ــ إفــ ـــ ـ ـــا ورد  ــــب مـــ حســ و
م ـــــ ـــ ــة ومــ ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــ م مـ ــ ـــ ـــ ــتماع إلــ ــ ــ ـــ سـ ــــــم  ـــ ــــذي تـ ــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ـــدل: (ــ ـــ ـــ ـ ـــاري  ـــ ـــ ــــد بـ ــ ـــ ن احمـ ـــــ ـــ ــــدالباري حســ ـــ ) عبـــ

ـــدل(و ـــ ـ ــــــن  يم حسـ ــــــرا ــد ابـ ـــ ايا)خالــ ــ ـــ ــ ــ ذوي ال ـــ ــ ــتماع ا ــ ســـ ــــــم  ــا تـ ــــ م ، كمـ ـــــ ــــالح(ومــ ــ ـــــن مـ ـــا حســ ــ ــــالح(و,)صــ ــ ـــــن مـ ). آدم حســ



  

-23- 
 

ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ـــاعة  ـــ ن الســــ ـــــ ـــ ثنـ ــــــوم  ــاء يـــ ــــ ــ مســــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ خ ) 02:20(فإنـــ ــــــار ــ ــــــن 4/2/2019بتـ ـــدين مــــ ـــ ــ ــــة عائـ ـــ ـــ ـــة نار ـــ ـــــون دراجـــ ــ ايا يركبــ ــ ـــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ــ ـ م، 
ة    م النار م ع دراج م لغم ار و م انفجر  م مدخل قر ة قضبة وعند وصول   ساحل بالع غرب قر

ــ  ـــ ــــ ـــار ا ـــ نفجـــ ــــث أدى  ـــ ـــد حيـ ـــ ــزاء وقـــ ـــ ــدة أجــــ ــ ـــ ــ عــ ـــ ــــ م إ ــاد ــ ـــ ـــــت اجسـ ــال وتقطعــــ ـــ م أطفــــ ــيع ــ ـــ ـــــة وجمــ ايا الثالثــــ ــ ـــ ـــ ـــالء ال ـــ ــــــاير اشـــ تطـــ
ــــــم  ــــــار اللغـ ـــــــان انفجـ ـــة م ــ ـــم معاينــ ــ ــــات  وتــ ــ ـ ا ن ـــض  ـــ عـ ــ  ـــ ــ ــــق  ـــة للتحقيـــ ــــ ـــس القر ـــ ــ نفـ ـــ ــ ـــة  ـــة الوطنيــــ ـــ نـ ـــق ال ــــ ـــــود فر صـــــــادف وجــ

ـــــذي ـــ ــام الــ ـــ ــ لغـــ ــزع  ــ ـــ ــ ــــــق نـ ـــ ـ ـــــن فر ــ ــيح مـــ ــ ـــ ــ ـــــماع توضـ ـــ ــم ســ ــ ــ ـــ ــا تـ ــــ ـــ ايا كمـ ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ود وافــ ـــــ ـــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ــــــماع شــ ـــ ـــد  وسـ ـــ ـــ عـ ــــل  ـــ ــ وصـ
ـــد  ـــ عـ ــ  ـــ ــ ـــان وع ــ ــ ـــس امل ـــ ــ نفـ ـــ ــ ن  ن مـــــــزروع ـــر ــ ن اخــ ـــــ ــ لغمــ ـــ ــ ــــور ع ـــــم العثـــ ـــث تــ ـــ ـــم حيـ ــار اللغــــ ــ ــ ــــــان انفجـ ـ ــام بفحـــــــص م ــ ــ ـــة وقـ ادثــــ ا
ن  ـــــ ب لغمــ ـــــ ســ ــــان  ــ ـ ــال  ــ طفـــ دف  ـــــ ــــذي اســ ــ ــــار الـ ــ نفجـ ــــــام ان  لغـ ــزع  ــ ـــق نـــ ـــ ـ ــــــاد فر ــا افـ ـــ ــــــار كمــ نفجـ ــــــان  ـ ــن م ــ ــــط مـــ ين فقـــ ــ ـــ ــ م

خر مما ادى ا مضاعفة  ما فوق  ن تم وضع احد اياارضي نفجار وتطاير اشالء ال    .قوة 

يجة    : الن
ــــة، و  ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــ الو مـ ـــ ـــ ــا،  ــــ ــ ـــلت عل ـــ ــ حصــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــةدلـــ ـــ ــــــن  اقعـــ ــا مــ ـــ ـــ ــ غ ـــ ـــ ـــاله و ــ ورة أعـــ ـــــذ املـــ

ــ  ـــ ـــ ي ال ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ـــــات  ـــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ــــؤول عــ ـــ ــأن املسـ ــ ــ ـــة بــ ـــ نــ ن ل ـــــ يـــ ـــة ، ت ــ ـــام الفرديـــ ــ لغـــ ـــة  ـــ ـــة بزراعــ ــ ع املتعلقـــ ـــا ــ الوقـــ
ـــه  ـــ ــيمن ، وتمارســ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ــ  ـــ اع املســ ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ـــ كة  ــ ـــ ـــرى املشــ ــ خــ ـــراف  ـــ طــ ـــا  ــ ــن بــ ــ ــ ــــات عـ ــــ ا ن ــــــن  ــــوع مـ ـــذا النـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــرد بممارسـ ـــ تنفـ

ـــة  افـــ ــ  ـــ ـ ـــة  يـــ ــا بمن ــــ ب م ــــــ ــ ت ـــ ـ ــات ال ـــ ـــاطق والطرقـ ــ ــا ، واملنـ ــ ــ ــيطر عل ــ ســ ــ  ـــ ـ ة ال ـــــكر ــع العسـ ــ ـــة مــــــن . املواقــ ــ نـ ن ل ـــــ ــا تبـ ــ كمــ
ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ م مــ ـــادا ــ ـــــماع إفـــ ــ ــــــم سـ ــذين تــ ــ ـــ ــــام الـ ــ لغــ ــزع  ــ ـــ اء نـ ــ ـــ ـــ ــــــادات خ ـــــمنته إفــ ــا تضـــ ــــ ــــة ، ومــ ــ دلــ ــــــن  ــد مــ ـــ ــــالل العديـــ ـــ خـ

ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة بخ ـــ ــ ــــام الفرديـــ ــ ـــ لغــ يع  ــ ـــ ـــ ــ ــــوم بتصـ ـــ ـــ ي تقـ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ــــــأن جماعــ ـــ ـــاطق بــ ــ ـــ ــــــن املنـــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ـــ ا العديـ ـــأ ــ ـــ شـــ ع أ ـــا ــ ـــ ــ مصـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة، و ـــ ــ ات محليــ
ـــة  ـــ افــ ــ  ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــام وتخز ـــ لغــ ـــذه  ــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــــوم بتوز ــ ـــا، وتقـ ــ ـــ ــــيطرت عل ــ ــ ســ ـــ ـــ ـــــاطق ال ــ املنـــ ـــ ـــ ش  ـــــ ـــ ـــرات ا ــ ــــدات ومقـــ ـــ ـــــتخدمة معـ مســـ
ــــذا  ـــ ن  ـــز ــ ــــل وتخــ ــناعة ونقــ ــ ــر صـــ ــ ــ تحظـــ ـــ ـ ــيمن، وال ــ ــــل الـــ ــــن قبــ ــا مـــ ــ ـــ ـــة املصــــــادق عل ــ ــــات الدوليــ تفاقيـــ ـــذلك  ــ ـــة بـ ـــاطق، مخالفــــ املنـــ

لغام   .النوع من 
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

ة   -انفجار لغم مركبات بمنطقة طياب  واقعة - 23  :  )البيضاء(مدير
ــــق  ـــ ــ ــاء املوافـ ــ ـــ عـــ ر ــــــوم  ـــ ـــر يـ ـــ ـــ ـ ــد ظ ـــ ـــ عــ ـــه  ـــ ـــ ايا، بأنـ ــ ـــ ـــ ــ ــارب ال ـــ ــ ـــــادة أقـــ ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــــب مـ ــ ـــ ـــــة، بحسـ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ م، 16/9/2015تـ

ــــراض  ـــ ـــة وأغـ ـــ ـــواد غذائيــ ــ ــم مـــ ـــ ــ ـ ـــــون مع ــ م يحملـ ــازل ـــ ــ ــ منـ ـــ ـــ ن إ ــ ـــ ـــ ــــل متج ــ ــيارة نقــ ــ ـــ ن سـ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ ايا ع ــ ـــ ـــ ـــــودة ال ــــــاء عـــ ــــــية، وأثنــ صــ
ــاعم  ــ ـــ ـــة ذي نــ ـــ ـــ ــاب بمدير ــ ـــ ـــة طيــ ـــ ــــــرود بمنطقـــ ـــرى مـــ ــ ـــ ن قـ ـــــ ـــ ــرابط بـ ــ ــ ــام الـــ ـــ ــ ـــق العــ ــ ـــ ـ ــ الطر ـــ ـــ ـ ـــك ع ــ ـــ ــــر  –وذلـ ــ ــــــاء، انفجـــ ـــة البيضـــ ـــ ــ محافظـ

م  ــــدد ـــ ــيارة وعـ ــ ن الســــ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ ـــانوا ع ــ ـــ ــــــن  ــــع مــ ــ ـــاة جميــ ـــ ـــا ووفــ ــ ـــ ــ انقال ـــ ـــ ــــــام أدى إ ـــق العــ ـــ ــ ــ الطر ـــ ـــ ــــزروع ع ــ ــ مــ ـــ ـــ ـــم أر ـــ ــــــيارة لغــ بالســ
م اص و  :ثمانية أ

 العمر أسماء القت الرقم
ن  1 ن الوححس  سنه 59 سعيد حس
 سنه 60 جبل صا ع املال 2
 سنه 32 عبدالرب ع احمد املال 3
 سنه 38 صا دمحم صا املال 4
بات 5 ن دمحم ش  سنه 51 صا حس
ن السل 6 ن عمر حس  سنه 67 حس
 سنه 37 ع عبدهللا سالم الوح 7
ادي الفق 8  سنه 14 جالل صا ع 

  
ــــم ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــة، و ـــ ــ ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ـــ ـــ ـــن قبـــ ـــ ـــ ــ ـــ م مـــ ــــــماع ــ ـــ ـــ ــــــم ســـ ـــ ــ ـــ ــــذين تـــ ـــ ـــ ـــ ــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا جـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا ملــ ــــ ــ ـــ ـــ ، .)ط.م.م.م(، و)ه.ع.أ.ع: (ووفقـــ

ــــــان )م.ع.ص.م(، و)ش.ع.ع.ص(، و.)و.س.ح.س(و ـــ ـــ ــ ــــ ــ م ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــروا إ ـــ ـــ ــ ــــــار حضــــ ـــ ـــ ــ نفجـــ ـــــوت  ــ ـــ ـــ ـــ م صــ ــــــماع ــ ـــ ـــ ـــد ســـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــه عنــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــادوا بأنــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ، أفــ
ــــــرود  ــــة مــ ــام بمنطقــــ ــ ــ ـــــق العــ ــ ـ ــ الطر ـــ ـــ ـــا ع ـــ ـــان مزروعــ ـــ ــ ــــــم  ــــــار لغــ ـــــم انفجــ ـــ ــ ل ـــ ـــ ــة، وات ـــ ـــــيطرة الواقعـــ ـــت ســـ ـــ ـــع تحــ ــ ــ تقـــ ـــ ـــ ــاب، وال ــ طيــــ

ــع  ـــ ن املواقـ ـــأم ــــرض تـــ ــا لغــ ــ ــ ـــــن مواقع ــــة مـ بــ ـــــرق القر ــ الطـ ـــ ـ ــام  ــ لغــ ـــة  ـــــادة بزراعـــ ــ تقــــــوم عـ ـــ ـ ، وال ـــا ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــــة ا جماعــ
دوا  ـــا ــ ــيارة، وشـ ـــ ن السـ ـــــ ــ مـ ـــ ـ ـــانوا ع ــ ـ ـــذين  ــ ايا الـ ــ ـــ ـ ــع ال ــ ـــاة جميــ ــ وفـــ ـــ ـ نفجــــــار أدى إ ــادوا أن  ــ ـــا أفــ ــ ــا، كمـ ـــ ـ ــــيطرون عل ســ ــ  ـــ ـ ال

رض م ملقيه ع  نفجار جث ا جراء  اق  .عد تحطم السيارة واح

يجة  :الن
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ــ  ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ــــــية، ومـــ ــــف القضــ ـــ ــــة بملــ ــ ر املرفقــ ــــــار ــــــمنته التقـــ ــا تضــ ــ ـــ ــة، ومــ ـــ ــ الواقعــــ ـــ ـــ ـــة  ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خــ ــ مــ
ــــــوات  ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــــؤولة عـــ ــ ـــة املسـ ــ ـــ ـ ن أن ا ـــــ ـــ ود، تبـ ـــــ ـــ ــــــوال الشـ ايا وأقـــ ــ ـــ ـــ ـ ــارب ال ـــ ــ ــــــادات أقــ إفـــ

ة ذي ناعمصا  نفجار و منطقة طياب بمدير  .املتمركزة  نفس املنطقة محل 
ي واقعة انفجار لغم بباص ر  - 24 عز –اب  منطقة الر  :  محافظة 

ــغ  ـــ ـــ ــــــادة املبلــ ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ـــا جــ ـــ ـــ ـــــب مـ ــ ـــة بحســـ ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ــــق )ن.م.أ.م(تــــ ـــ ــ ت املوافـ ـــــ ـــ ـــــوم الســ ـــ ــ يــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــــوا 26/4/2015، أنـ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ــ م 
ـــاعة  ـــ ـــ ــ) 1:00(الســ ـــ ـــ ــ ــــــاء مـ ـــ ــــــرا، وأثنــ ـــ ــ ــا ظ ــــ ــ ـــ ــنعاء، يقود ــ ـــ ـــ ـــافظ اب وصـ ـــ ــ ــ محـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة إ ــ ـــ بــ ـــن ال ـــ ـــ ن مــ ــــــافر ـــ ـــــل مســ ــ ـــ ـــاب تنقـ ـــ ـــ ــ ـــة ر ـــ ـــ رور حافلــ

ـــد  ـــ ـــــط الوحيـــ ـــ ، وا ـــا ــ ـــــوات صـــ ي وقــــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــل جماعــ ـــ ــــن قبــ ــ ــق مــ ــ ـــ ــز مغلـ ــ ــ عـــ ــباب  ــ ــ ـــق الضــ ـــ ــ ــــف، وألن طر ـــ ب يوســ ـــــ ــائق حســـ ــ ـــ السـ
ــنعاء  ــ ــــد خــــــط صــ نــ ــاه ا ــ ـــز باتجــ عـــ ـــة  ن شــــــمال مدينـــ ـــارع الســــــت ــ شـــ ـــ ـ ــرور إ ــ ــ  –للمــ ـــ ـ ي ـــة الر ــ منطقـــ ـــ ـ ، و ــ ـــ ـ ي ــــط الر ــو خــ ــ ــ ــــز  عــ

ـــة  ـــ ـــل قرابــ ـــ ـــت تقـــ ـــ انـــ ــ  ـــ ـــ ـــة ال ــ افلــــ ــــرور ا ــ ــــــاء مـــ ـــــز، وأثنــ ــ عــ ــــرب  ـــ ـــة ) 20(غـ ـــ ـــراض مختلفـــ ـــ ــة وألغـــ ـــ ــاطق مختلفـــ ــ ــ ــ منـــ ـــ ــــ ن إ ــ ـــ ـــ ـــا متج ـــ راكبـــ
ـــي  ـــ ـــ ــــق  ـــ ـ ـــن الطر ــ ــيال عـــ ـــ ـــائق قلـــ ـــ ـــع الســ ـــ ــــــيارات، تراجــ ــــة الســ ــ ـــــوعر وزحمـــ ــق الـــ ــ ـــ ـ ــــــيق الطر ب ضــ ـــــ ســـ ـــــل، و ـــــالج والعمـــ ـــة والعـــ ـــ الدراســ

ــر ل ـــ ــأة انفجــ ــ ـــة، وفجـــ ــ ــ ر ـــــن ا ــــة مــ ــ ــــه قادمـ ــ ــيارة أمامـ ــ ــ ــــرور سـ ــــــال ملـــ ـ ــ ا ـــ ــ اق يف ــ ـــ ــ ــــم واح ــ ــ تحطـ ـــ ــ ـــان أدى إ ـــ ـ ــ امل ـــ ــ م  ــ ـــ ــ ــــــم  غـ
م ايا التالية أسماؤ ا وسقوط ال افلة بمن ف  :ا

 :أسماء القت
 العمر سم م
عمان 1  سنة 18 دمحم خالد سلطان 
 سنة 66 من عبدهللا دمحم عبدهللا 2
 سنة 65 عم ثابت احمد صا 3
ن عبده شاكر 4  سنة 52 أم
 - فارعحواب احمد ع  5
دي سلطان سالم 6   سنة 35 م
صب 7 ن   سنوات 8 دمحم أم
ن عبدهللا 8 يم حس ر 8سنة و  إبرا  أش
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 سنة 22 صالح عمر دمحم النجا 9
 سنة 25 داليا عبدهللا ناصر 10

  
ر  :أسماء ا

 العمر سم م
ر احمد شرف 1  سنة واحدة مالك ما
ليل احمد عبدهللا 2  سنة 18 حسن عبدا
 سنة 40 عامر عبدهللا سعيد مقبل 3
ب يوسف دمحم سعيد 4  سنة 20 حس
 سنة 32 رحمة عبدالرحمن قاسم 5
عمان 6 ز دمحم عبده   سنة 11 عبدالعز
عمان 7 ن أيوب دمحم عبده  ت  س
عمان غالب 8  سنة 45 دمحم عبده 
زاع 9 يل   سنة 19 حل ن

 
ــــم ــ ــ ــــة و ـــ ود الواقعـ ـــــ ادة شـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ــ ـــ ــا ملـ ـــ ــــــن )ن.ع.م(، و)د.ق.ع.ر: (ووفقـــ ــافرا مــ ـــ ــا ســـ ــــ مــ ـــة، أ ـــ افلــ ــ ا ـــ ـــ ـــانوا  ـــ ــ ــــــن  ــا ممــ ــــ مــ ، و

ــلك  ـــ ــباب ســ ــ ـــــق الضـــ ــ ــــالق طر ب إغـــ ـــــ ســ ـــاق، و ــ ــا املعــ ــــ مـ ـــــالج طفل ــــة إب لعــ ــ مدينـــ ـــ ــ ن إ ــ ـــ ــ ـــة متج ـــ افلـ ن ا ـــــ ــ مــ ـــ ــ ـــة ع ـــ بـ ــا بال ــــ مـ قر
ــام  ــ ـــ ـــود ازدحــ ـــ ــــع وجــ ــ ــــي، ومــ ـــ ـ ا ــ ال ـــ ـــ ي ـــق الر ـــ ــ ـــــة طر افلـــ ــــــائق ا ــــــوراء ســ ــ الـــ ـــ ـــ ــيال إ ــ ـــ ط قلـ ـــا ــ ـــة بـــ ــ افلـــ ــــــائق ا ــــع ســ ـــ ــيارات، رجـ ــ ـــ للسـ

ــــــار نفجـ ـــدث  ــ ــا حــ ــــ ـ ــاملرور، وحي ــ ـــــن بـــ يمــ ط  ـــا ــ ــيارات بــ ـــ ـــة الســ ـــ ــماح لبقيـ ــ ــا . للســـ ــــ مـ ــيطة أل ــ ــ سـ ــــظايا  شـــ با  ــ ـــ ــا أصــ ـــ مــ ـــادا بأ ــ وأفــ
لف ـــا ــ ـــ ــر بـ ــ ـــ ـــم انفجــ ــ ـــ ـــــة، ألن اللغـ افلــــ ــــة ل ــ لفيـــ ــ ا ـــ ــــ ــ الكرا ـــ ـــ ـ ــــان  ــ ـــ ــــــن  ـــع مـــ ـــ ــو جميـــ ــ ـــ ـــة، وتــ ـــ افلـــ ــة با ـــ ـــ ماميـ ــ  ـــ ــــ ــا بالكرا ـــ ــ . انــ

د  ـــا ــ ــاف الشـــ ــ ــ )م.ع.م(وأضــــ ـــ ـــ ــــان  ــ ــ ـــه  ـــ ــــــرت، أنــ ــ انفجــ ـــ ـــ ـــة ال ــ افلـــ ــــــف ا ـــرى خلــ ـــ ـــة أخــ ـــ ـــدا بحافلــ ــ ـــان متواجـــ ـــ ــ ــــــان  د عيــ ـــا ــ ــو شـــ ــ ــــ ، و
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ـــه  ـــ ـــــه(حافلتــــ ـــ ـــذي يمتلكــ ـــ ــــاص الــــ ـــ ــ )البـــ ـــ ـــ ــ ي ــــط الر ــ ــــه خــــ ــ ـــــد دخولــــ ــ ـــرت، وعنـــ ـــ ــ انفجــــ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ افلــ ــــــف ا ـــد  -، خلــــ ـــ ــــط الوحيــــ ــ ــــ ــو ا ــ ــ ــــ و
ــًا  ــ ــ ــــــزال مفتوحــ ـــذي ال يــ ـــ ــ -الــ ـــ ـــ ـــم بإطار ـــ ــار لغــ ـــ ب انفجـــ ـــــ ســـ ـــة  ـــ افلــ ـــار ا ـــ د انفجــ ـــا ــ ـــــة، شـــ افلـــ اق ا ــ ـــ ـــ ــ اح ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ـــــي، ممــ لفـــ ا ا

ــــاص ـــ ــــــارج البــ ـــايرت خـــ ـــ ــ ـــة تطـ ـــ ـــــث مقطعـــ ـــ د جثـ ـــا ــ ـــ ــه شـ ـــ ـــ ــا . وأنـ ــــ ــ ـ ــيطر عل ــ ـــ ســ ــــان  ــ ـــ ــــــم  ــا اللغـــ ــــ ـــ ــر ف ــ ـــ ــ انفجــ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـــــاف أن املنطقـ ـــ وأضـ
ي ــــو ـــ ــــة ا م . جماعــ ـــــعاف ـــــم إســ ــ تــ ـــ ــ ر ـــر، وأن ا ــ ــ املمــ ـــ ــ ـــا ع ـــ ـــــون م ــــة يطلــ ــ منطقـــ ـــ ــ ــيطة إ ــ ســـ ة  ــ ـــ ــ ــــل ف ــا قبــ ــ ـــ بوا م ــ ـــ ــ ـــم ا ــــ وأ

شمة الر شفى ال ة املعافرإ مس  .في الواقع  مدير

يجة  : الن
ـــمنته  ــــا تضــــ ايا، ومـــ ــ ـــ ــ ود وذوي ال ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــة، ومــــ ــــذه الواقعـــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  نــــ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ مــــــن خـــ
ـــا  ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــــة ا ــ جماعــ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ـــــؤولة عــــــن  ـــة املسـ ـــ ـــة أن ا نـــ ن ل ـــــ ــية، تبـ ــ ــــف القضــ ـــة بملــ ر املرفقـــ التقــــــار

ســـــــي ـــت  انــــ ــ  ـــ ـ ــا ال ــــة، كمـــــ افلـــ ـــار ا ــــل انفجــــ ـــوادي محـــ ـــن الــــ ــــة مــــ بـــ ـــة قر ـــــك ملنطقــــ ـــد ذلـ عــــ بت  ـــــ ــ ، وا ــ ـــ ــ ي ـــة الر ــ منطقــــ ـــ ــ طر ع
ــا أو  ــ ـــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ـــ ــ ســ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ة ال ـــــكر ــ ـــ ـــع العسـ ــ ـــ ــ املواقـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــؤدي إ ــ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ــ ـ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــــيم الطرقـ ـــ ي بتلغــ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ـــام جماعــ ــ ـــ ـــة أن قيـــ ــ ـــ نـــ ن ل ـــــ ـــ ــ تبـ

ل دائم و جميع املناطق ش ية و و إجراء يتم بمن ا،  ب م  . ت
ن –انفجار لغم مركباتواقعة   - 25  :  محافظة أب

ــ  ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ ر املرفقـ ــــــار ــ ـــه التقـ ـــ تـــ ـــا بي ـــ ـــة، ومـــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـــ ـــ ــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـــ ـــ ـــــة، بحســ ـــ ــذه الواقعـ ــ ـــ ــ ص  ــــــت وتـــ
ـــاب  ــ ـــ ية املصـ ــ ـــ ـــ ـ ــو ال ـــ ــ ــ ــــغ، و ـــ ـــادة املبلــ ــ ـــ ــــم/ إفـ ــ ــــ ود و ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ـــ ــلطان، ومــ ــ ـــ ــالم ســ ـــ ـــ ـــود ســ ــ ـــ ــ عبـ ـــ ـــ ـ ، )ش.م.ع.ن: (مع

ـــر)س.ع.م.ح(و ــ ـــ ـــــت العصــ ــ ــ وقـــ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ خ  ، بأنـــ ــــــار ــ تــ ية 25/1/2016و ــ ـــ ـــ ــ ــاب ال ـــ ــ ـــ ــد ذ ـــ ــ ــــدهللا / م، وعنـــ ـــ ــ ــلطان عبـ ــ ـــ ــالم ســـ ـــ ـــ ـــود ســ ـــ ــ عبــ
ــــــن  ــــوا مــ ــ ـــدما نزلــ ـــ ن، وعنــ ـــــ ـــة أبـــ ــ ــــار محافظـــ ــ ــــة زنجبــ ـــ ـ ـــان مدير ــ ــ وادي حســـ ـــ ـــ ـــة  ـــ ائنــ م ال ــــــزرع ــ مــ ـــ ـــ ــ إ ـــ ـــ ــــب ومع ـــ ـــــالل ومتعـ وأوالده جـــ

ــــة ا ــ ـــا جماعـ ــــ ــ زرع ـــ ــ ــــــام ال لغـ ــ مـــــــن  ـــ ــ ـــم ار ــم لغــــ ــ ـــ ــــر  ــ ـــة انفجـ ــ املزرعــــ ـــ ــ ـــــؤدي إ ـــرع املــ ــ الفــــ ـــ ــ ــ إ ـــ ــ ـــــط الرئ ــ ــــــوات ا ي وقـ ــــو ـــ
اص ـــــ ـــ ــــــن  ــــدد مــ ـــ ــل عـ ــ ـــ ــ مقتـ ـــ ـــ ـــام إ ــ لغـــ ــــــك  ـــة، وأدت تلــ ـــ ــ املنطقــ ـــ ـــ ا ع ـــــيطر ــاء ســـ ـــ ن أثنـــ ـــــ ـــة أبـــ ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ ـــا  ــ ــد أدى . صـــ ــ ـــ وقـ

م ايا ع التالية أسما نفجار إ سقوط ال  :ذا 
ـــــ  القتـ

 العمر سم الرقم
 سنة 47 عبود سالم سلطان عبدهللا 1
 سنوات 4 عبدهللامتعب عبود سالم سلطان  2
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ع  ع ملغاة عار ز وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

 سنوات 7 جالل عبود سالم سلطان عبدهللا 3
ر  ا

 سنة 20 مع عبود سالم سلطان عبدهللا 1
 

يجة   :الن
ـــمنته  ــــا تضــــ ايا، ومـــ ــ ـــ ــ ود وذوي ال ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــة، ومــــ ــــذه الواقعـــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  نــــ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ مــــــن خـــ

ن  ـــــ ــية، تبـ ــ ــــف القضــ ـــة بملــ ر املرفقـــ ـــا التقــــــار ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــــة ا ــ جماعــ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ـــــؤولة عــــــن  ـــة املسـ ـــ ـــة أن ا نـــ ل
ــا  ــــ ـــة، كمـ ـــ ـــن املنطقـ ـــ ــــك مـ ــ ــد ذلـ ـــ عــ بت  ـــــ ــ ن وا ـــــ ـــة ابــ ـــ ــار محافظـ ــ ـــة زنجبـــ ـــ ـ ـــان بمدير ــ ـــة وادي حســ ــ ــ منطقــ ـــ ــ ــــــيطر ع سـ ـــت  ـــ انـ ــ  ـــ ــ ال

ـــا ــ ـــ ـــ ــيطر عل ــ ـــ ــ ســ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ة ال ـــــكر ــ ـــ ـــع العسـ ــ ـــ ــ املواقـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــؤدي إ ــ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ــ ـ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــــيم الطرقـ ـــ ي بتلغــ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ـــام جماعــ ــ ـــ ـــة أن قيـــ ــ ـــ نـــ ن ل ـــــ ـــ ــ أو  تبـ
ل دائم و جميع املناطق ش ية و و إجراء يتم بمن ا،  ب م  .ت

 :  محافظة الضالع  –نفجار لغم مركبات واقعة ا - 26
ود  ـــــ اد الشــــ ــ ـــ ـــمنته شــــ ــ ــا تضــــ ــــ ن، ومــ ـــــ ــادات املبلغــــ ـــ ــ إفــــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جــــ ــ ـــ ــة، ومــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لــــ ـــ ــ ــــف القضــ ـــ ـــــب ملـ ــ ـــــة، بحســ ص الواقعــــ ــــــت تــ

م ــ ـــ ـــ ــ ـــة ومــــ ـــ ـــ ــ نـــ ــــم ال ـــ ــ ـــ ــ ــــــتمعت ل ــ ـــ ــــذين اســـ ـــ ــ ـــ خ )أ.ع.س.ص(،  و)ص.ح.م(و، )ع.م.أ(، و)ن.م.أ.م: (الــ ــــــار ــ ـــ ــ تـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــه  ـــ ـــ ـــ م، 8/8/2015،  بأنــ
ـــن ـــ ــــال مـ ـــل كـــ ــ ــــت تقــ ــ انـ ــ  ـــ ــ ــيارة ال ــ ــ ــــرور السـ ــــــاء مـــ ـــالع، أثنـ ـــ ـــة الضـ ـــ ــــادى محافظـ ـــة املنـــ ــ ــ ــ قر ـــ ــ ــام  ــ ـــــط العـــ ــ ــ ا ـــ ــ ــ  ـــ ــ ـــم أر ـــ ــر لغـ ـــ : انفجــ

ــا،  ــــ ـــ م جميعـ ــتل ـــ ــ ــ مقـــ ـــ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ــ ــ ممــ ـــ ـــ ــ ـــود ع ـــ ـــ ــد محمـ ــ ـــ ـــــود أحمـــ ــ ـــر، ومحمـــ ــ ـــ ــ ناصــ ـــ ـــ ــ ــد مث ـــ ـــ ـــــق أحمــ ــ ـــــر، وتوفيـــ ـــ ــ ناصــ ـــ ـــ ــ ــد مث ـــ ـــ ــد أحمــ ــ ـــ ـــ ف
ــيارة  ــ ـــ ـــدم السـ ـــ ــــــك وتــ ــــع تلــ ــ ـــن وضــ ـــ ــــادوا أن مــ ــ ــا أفــ ــ ـــ ــالع، كمـ ــ ـــ ـــة الضـ ـــ ــــــام محافظــ ـــط العــ ـــ ــ ــــــادي ا ـــة املنــ ـــ ــ ــ قر ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــم أر ـــ ب لغــ ـــــ ســـ

ـــث  ــام، حيــــ ــ ـــــق العـــ ــ ــ الطر ـــ ــ ـــة ع ـــع املطلــــ ـــض املواقــــ عــــ ــ  ـــ ــ ســــــيطر ع ـــت  انــــ ــدما  ــ ـــا عنـــ ــ ـــوات صــ ي وقــــ ــــو ـــ ــة  ا ـــ ــ جماعــ ـــ ــ ــام  ــ لغــ
 .حدث انفجار اللغم

يجة  : الن
ــذه الواق ــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  نــــ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــمنته مــــــن خـــ ــــا تضــــ ايا، ومـــ ــ ـــ ــ ود وذوي ال ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــة، ومــــ عـــ

ـــا  ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــــة ا ــ جماعــ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ـــــؤولة عــــــن  ـــة املسـ ـــ ـــة أن ا نـــ ن ل ـــــ ــية، تبـ ــ ــــف القضــ ـــة بملــ ر املرفقـــ التقــــــار
ــا  ــــ ـــة، كمـ ـــ ـــن املنطقـ ـــ ـــــك مـ ــد ذلــ ـــ عــ بت  ـــــ ــ ــ ا ـــ ــ ـــالع، وال ـــ ـــة الضـ ــ ـــام بمحافظــ ـــ ـــط العـ ـــ ـ ـــــادى وا ـــة املنــ ـــ ـ ــ قر ـــ ــ ــــــيطر ع سـ ـــت  ـــ انـ ــ  ـــ ــ ال

ــ ـــ ـــ ــ ــا أو تبـ ــ ـــ ـــ ـ ــيطر عل ــ ـــ ــ ســ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ة ال ـــــكر ــ ـــ ـــع العسـ ــ ـــ ــ املواقـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــؤدي إ ــ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ــ ـ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــــيم الطرقـ ـــ ي بتلغــ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ـــام جماعــ ــ ـــ ـــة أن قيـــ ــ ـــ نـــ ن ل
ا ل دائم و جميع املناطق ال تقع تحت سيطر ش ية و ا إجراء يتم بمن ب م   .ت
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يلوكس  سائلة املسراخ  - 27 عز  –واقعة انفجار لغم  سيارة    : محافظة 
ــــة ب ــ ص الواقعـ ــــــت ـــه وتـ ـــ ر الطبيــ ــــــار ـــمنته التقـ ـــ ــا تضــ ــ ود ومـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ايا ومـ ــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ــ افـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ــــب مـ ــ حســ

ــــــوم  ـــ ــ يـ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــية  بانـ ــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــ ــــة بملــ ـــ ــ ــ 25/12/2015املرفقـ ـــ ـــ ــ ــار  ــــ ـــ ــــالق النـ ـــ ــ ــتمرار اطـ ــ ـــ ــع اســـ ـــ ــ ــــــباحا ومـــ ـــ ـــــعة صـ ـــ ـــاعة التاســ ـــ ـــ ــ السـ ـــ ـــ ــ م 
ــ ـــ ــ ــرر ال ــ ات قـــ با ــ ـــ شــ ــراء  ــ ــ ــــن جـ ــــة مـــ ـــ ــــل القر ــ ـ ــاب ا ــ ـــــذي أصـــ ــــذعر الــ ـــــوف والـــ ــ ــــة ل ــ يجـ ــــةس ون م املنطقـــ ـــر ــ ــــــن قــ وح مـ ـــــ ــ ايا ال

ـــــس  ــ ايا يجلـ ــ ـــ ـــ ـــد ال ــ ـــان والـــ ـــ ــ ــــــوكس و يلــ ــيارة  ــ ـــ ـــــك سـ ــــل ذلـــ ــ ـــــن اجــ ــ ــــــتأجروا مـ ـــة واســ ـــ ــ ر ــاه ا ــ ــ ـــراخ باتجــ ـــ ـــة املســ ـــ ــ ب بمدير ـــــ ـــ امل
ــيارة  ــ ــــم بالســ ــر لغــ ــ ـــة والســــــوق انفجــ ـــ ن القر ــا بــــــ ــ ــــــق مــ ــ الطر ـــ ـ ــع  ــ تقــــ ـــ ـ ـــائلة ال ــ الســـ ـــ ـ ــيارة ا ـــ ــــد وصــــــول السـ ــــوار الســــــائق وعنــ ــ جــ ــــ ا

ــد ـــ عـــ ــيارة  ــ ـــاف الســــ ـــ ــاول إيقــ ــ ــائق يحــــ ــ ـــان الســــ ـــ ـ ـــب  و ـــ ــل اغلــ ــ ــ جعــــ ـــ ـــ ـــر أدى ا ـــ ـــم اخــ ـــ ــيارة لغــ ـــ ــانفجر بالســـ ـــ ـــــق فـــ ــ ـــن الطر ــ ـــــت مـــ ان انحرفـــ
ب بجروح بالغه  م اص امدة واشالء متناثرة وعدد م اب بالسيارة جثث    .الر

ـــة  ـــ معـــ ـــــوم ا ـــ ــ يـ ـــ ـــ ـ ــرة ع ــ ـــ ـــة واســ ـــ عـــ ر ـــا  ــ ـــ ــــد وداع اطفـ ـــ عــ ــــه و ـــ ـــه انــ ـــ ــ ــ الواقعـ ـــ ـــ ـ ــــقطوا  ــ ـــــذين ســـ ـــ ايا الـ ــ ـــ ـــ ـ ـــــد ذوي ال ــ ــــــاد احــ ــ ــا افـ ــ ـــ كمــ
ــــــباحا  ـــ ــعة صـــ ــ ـــ ـــ ــاعة التاســ ـــ ـــ ــ ـــة 25/12/2015الســ ـــ ـــ ـــ ـــــن ج ــ ـــ ــادم مــ ــ ـــ ـــ ــــــوي قــ ــ ـــ ــار قـ ــ ـــ ـــ ــــمعت انفجــ ـــ ـــ ـــا ســ ــ ـــ بــــ ــاعة تقر ـــ ـــ ـــ ــع سـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ر ـــ ـــ ــ ــ ــــد م ـــ ــ عـــ م و

ــ  ـــ ـــ ــرة ع ــ ـــ ـــا اوالدي واسـ ـــ ــ ــ ف ـــ ـــ ــــوكس ال يلــــ ــيارة ال ــ ــ ــــدت الســ ـــ ــادث ووجـ ــ ــــ ــان ا ــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ــــــرعت ا ـــاه فاســ ـــ ـــروع امليــ ـــ ــوار مشــ ــ ـــ ـــائلة جـ ـــ الســ
ـــراخ ــ املســـ ـــ ـ ـــــؤدي ا ــــذي يـ ــق الــ ــ ــ ــ الطر ـــ ـ م ع ـــــيطر ــاء سـ ــ ــا اثنــ ــ ــ ن بزراع ـــــوثي ـ ـــام ا ــ ــام قـ ـــ ــــدة الغـ ـــــم عــ ـ ــــرت  ــد انفجــ ــ ـــروض قــ قـــ  و

م  ن مع ي واسرة ع وآخر ر من افراد اسر ق عام   و نتج عن ذلك سقوط عدد من القت وا و طر   .و
  :أسماء القت

  العمر  سم  م
زاع يح مطيع  1   سنة 25  شرى 
ليل  2 الق عبدا   سنة 22  دمحم عبدا
اشدي  3   سنوات 10  اسماء عبدالرحمن احمد ا
اشدي خديجة عبدالرحمن  4   سنة 12  ا

  

ر    :ا
  العمر  سم  م
و السائق(خالد مطيع   1   سنة 40  )و
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  سنة 20  حمدي خالد مطيع  2
  سنوات 4  معتصم عماد عبدالقادر  3
اشدي  4   سنوات 5  دمحم عبدالرحمن احمد ا
  سنوات 3  دعاء عبدالرحمن احمد يح  5
اشدي  6   سنة 60  زاع يح ا

  ج

يجة   :الن
ـــالل  ـــ ــــــن خــ ـــة مــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــــــمنته التقــ ــا تضــ ــ ـــ ايا ومـ ــ ـــ ـــ ود وذوي ال ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة ومــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ التحقيقـ

ـــت  ـــ انـــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ ــــوات صـ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــــؤولة عـــ ــ ـــة املسـ ــ ـــ ـ ـــة ان ا ـــ ــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــية، تبـ ـــ ــ ـــــف القضــ ــ بملــ
ـــة  ـــ ــــــام بزراعــ ــ القيــ ـــ ـــ ــــــادت ع ــ اعتــ ـــ ـــ ـــز وال ــ عـــ ـــة  ـــ ــــــراخ محافظــ ـــة املســ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ــــــيطر ع ـــات ســ ــ ــ الطرقـــ ـــ ـــ ــن  ــــ ل ممــ ـــــ شـــ ــام  ــ ـــ لغـ

ا ا م ا ا ع تلك املناطق او قبل ا   .العامة سواء اثناء سيطر
مة واقعة انفجار لغم مركبات باسر  - 28   :حافظة البيضاء م – ة آل ابو صر

ود  ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ايا و شــ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ افـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــ ـــة ومـــ نــــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ـــواه ملـــ ــا احتــــ ــ ــــب مـــ ـــة بحســـ ص  الواقعــــ تـــــــت
م  ــ ـــ ـــ ــ ـــة ومــ ــ ـــ ـــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ــ ــــــتمعت إلــ ــ ـــ ــــذي اسـ ـــ ـــ ــــــوم ) ق.ع.ع.م(و ) ش.م.أ.م(الــ ـــ ــ ــباح يـ ــ ــ ـــ ــ صـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــه و ـــ ـــ ـــــوت 18/10/2017بانـــ ــ ـــ ــــــمعوا صـــ ـــ ــ م سـ

ــــق  ـــ ــ طر ـــ ــ م  ـــر ــ ـــــن قــ ــالقرب مــ ـــ ــ بــ ـــ ــ ـــار كب ـــ ـــفل(انفجـ ـــ سـ ـــب  ـــ الـ ـــة ذي  ـــ ــماه بمنطقـ ـــ ــــل ســ ــية ) جبـــ ــ شـــ ـــة القر ــ ــ ــــه بمدير ــــة قيفـــ ــ منطقـ
ـــــ نـ ـــدوا ان  ــار وجـــ ـــ نفجـ ــــــان  ــ م ـــ ــ ـــا  ا ــ ـ ـــاب  ــ ـ ــد ذ ـــ ــاء ، وعنـ ــ ـــة البيضــ ـــــــا محافظـــ ــ مت ـــ ـ ـــان ع ـــ ــــل  ــيارة نقــ ــ ســ ــــر  ـــم انفجـــ اك لغـــ

ود أن  ـــــ ـــ ــــــاد الشــ ــــــيارة ، وأفــــ ــ الســــ ـــ ـــ ـ ـــانوا ع ــ ـــ ــ ــــــن  ـــع مــــ ــ ـــ ـــل جميــ ـــ ــ مقتـــ ـــ ـــ ــ ـــار ا ـــ ــ نفجــ مة وادى  ـــر ــ ـــ ــو صــ ــ ـــ ـــــن آل ابــ ـــ اص  مــ ـــــ ـــ ــ ــــة ا ــ خمســـ
ـــــع  ـــة دون وضـــ ـــ ـــــراد املقاومــ ــــات أفـــ ــــ ـــة تحر ـــ ــــدف عرقلــ ــــ ـــة  ـــ ــ املنطقــ ـــ ـــ ــيطرة ع ــ ـــ ي املسـ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــــل جماعــ ـــن قبــــ ـــ ــــه مــ ــ ــــــم زراعتــ ــم تــ ــ ــ اللغــ

ا وما يمكن    .أن يتعرضوا إلية أي حساب لأل
  : أسماء القت

  سم  م
مة  1   دمحم دمحم صا ابو صر
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مة  2   سام سالم ع ابو صر
مة  3   نايف صا دمحم ابو صر
مة  4 ب دمحم صا ابو صر   حب
مة  5   نواف حسن ع القشة ابو صر

  

يجة   :الن
ـــمنته  ـــ ــا تضـــ ــــ ـــة ومــــ ــ ـــ ــ الواقعــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــية ومــــ ــ ـــ ــــــف القضـــ ــــة بملـــ ــ ر املرفقــــ ــــــار ــ التقــ

ـــة  ـــ ـــ ــادة  جماعـ ــ ــ ـــ ــ قيـ ـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ـــ ن ــــذا  ـــ ـــ ــــــن  ـــ ــــؤولة عـ ـــ ــــة املســـ ــ ـــ ـ ـــة ان ا ـــ ــ نــ ن ل ـــــ ـــ ود، تبــ ـــــ ـــ ــــــوال الشــ ـــ ايا واقـ ــ ـــ ـــ ــ ــارب ال ـــ ــ ــادات اقـــ ــ ـــ افـــ
شية بمحافظة البيضاء ة القر الب بقيفة مدير ي  املتمركزة  منطقة ذي  و   .ا

وفمحافظ -ضاء واقعة إنفجار لغم ار بمنطقه البي  - 29   :  ه ا
ــغ  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاده املبلـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ افـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا جــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة ومـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــية  لـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــف  القضـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ملــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــاورد  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــب مـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة بحســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   تـ

م ) ح .ص.م.س(  ـــــ ـــ ــ ود ومـــ ـــــ ـــ ــ اده الشــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــوم ) ز .ن.م.ي( و ) ص .ي.م( وشــ ـــ ــ ــن يــ ــ ــ ـــ ــباحًا مـــ ــ ـــ ــ ـــة صــــ ــ ـــ ـــ ــــــاعة الثامنـ ـــ ــ ــــــام السـ ـــ ــ تمــــ ـــ ـــ ــ ــ ــــه و ـــ ـــ بانــ
خ  ــــــار ــ ـــة بتــ ـــ ــ معــ ـــــ09/02/2018ا ـــ ــ ــــــال ع ـــ ـــــن اطفـ ـــ ــ ــــــاء ومع ـــ سـ ـــن ال ـــ ـــ ـــه مـ ـــ ـــ ـــرور مجموعـ ـــ ـــ ــاء مـ ــ ــ ـــ ـــالف م واثنـ ــ ـــ ـــــل أعــ ــ ــ تحمـــ ـــ ـــ ــ ـــر حم ـــ ـــ ـ  ظ

ــــزروع  ــ ـــان مـ ـــ ـ ــــــم  ــم لغـ ـــ ــ ــــر  ــ ـــوف انفجـ ــ ــ ــــه ا ــ ـــــلوب محافظـ ـــه املصــ ـــ ـ ــــــاء مدير ـــــق البيضـ ــ ــ طر ـــ ــ ايا ا ــ ـــ ــ ـــول ال ـــ ــــد وصـ ــ ــ وعنـ ـــ ــ للموا
ــ  ـــ ــ م ـــــن ا ـــة مــ ـــ ــــل ثالثـ ــ مقتـــ ـــ ــ ــا  ــــ ب أيضـ ـــــ ســ ــا  ــــ ن كمـ ـــــ ــاء وطفلــ ــ ســـ ـــن ال ـــ ن مـ ـــــ تــ ــدد اث ــ ــــل عـــ ـــــن مقتـــ ـــفر عــ ـــ ــام أسـ ـــ ـــق العــ ــ ــ ــ الطر ـــ ــ ع

م انف ـــة اســـــعاف ن بمحاولــ ــد املـــــواطن ــ ـــام احـ ــــد قيــ ــــر وعنـ خـ ـــو  ــ ـــه  ــ مقتلــ ـــ ـــا ادى ا ــيارته ممــ ن ســـ ــ مـــــ ـــ ــو ع ـــ ــر و ـــه لغـــــم آخـــ ـــر بــ جــ
  .وتدم سيارته
  :أسماء القت 

  العمر  سم  م
 سنة 50  فاطمه ع حسن قران  1
 سنة 41  حمده دمحم ناصر الزرا  2
 سنة 12  دمحم ع مبخوت غرزه  3
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 سنوات 10  احمد ع مبخوت غرزه  4
ن دمحم صا غرزه  5   سنة 32  حس

  

يجة    : الن
ـــمنته  ـــ ــا تضــ ـــ ايا ومـــ ــ ـــ ـــ ود وذوي ال ـــــ اده الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومــ ـــ ــذه الواقعــ ــ ــــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـــ ــ ــــن خــ مــــ
ن ان  ـــــ ـــ ــه ، تبـ ـــ نــــ ع ل ـــا ــ ــد التــــ ــ ـــ ـــق الرصــ ـــ ـــ ــل فر ــ ـــ ــــن قبــ ــ ــــة مـــ ـــ ـــان الواقعــ ــ ــــ ـــه م ــ ـــــالل معاينــــ ـــ ــــن خـ ـــ ــــــية ومــ ــــــف القضـــ ــــة بملـــ ـــ ر املرفقــ ــــــار التقـــ

ــو ــ ـــ ـ ــــه ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ـــــؤولة عــ ــ ـــة املسـ ـــ ــ ـــه ا ـــ ـــلوب بمحافظــ ـــ ـــه املصــ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ا ع ـــــيطر ـــــد ســـ ــ ــــت عنـ ـــ ــ قامـ ـــ ـــ ي ال
ــا  ــــ ــ ــــوط ومنع ــ ش الــ ـــــ ـــ ـــــوات ا ـــة قـــ ـــ ـــدف عرقلــ ــ ـــ ـــة  ـــ ـــات العامــ ـــ ــ الطرقــ ـــ ـــ ــن  ــــ ل ممــ ـــــ شـــ ـــام و ـــ لغــ ــن   ــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ــــزرع الكث ــ ـــــوف  بــ ـــ ا

ا من أبناء املنطقة   ركة وسالمة   .من التقدم دون وضع اي اعتبار 
عز  - سياره باص  منطقة الرمه  واقعة انفجار لغم  - 30   :  محافظه 

ادة  ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ايا وماجـــ ــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ــ افـــ ـــ ـــ ــاورد  ـــ ـــة ، ومـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ــــف القضــ ـــ ـــمنه ملـ ـــ ــــب ماتضــ ـــ ــة بحسـ ـــ ص الواقعـــ ــــــت تــ
م  ــ ـــ ـــ ــ ود ومــ ـــــ ـــ ــ خ ) ع_ع_ق(و) ع_أ_م_م(الشـ ــــــار ــ ـــرآ بتـــ ـــ ــ ــــ ــر ظ ـــ ـــ ــ ـــه عشـ ـــ ـــ ــــــاعة الثانيـــ ــ ــــــوا الســــ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــــم 2/3/2017انــ ـــ ــر لغـــ ــ ــ ـــ م انفجـــ

ــ ـــ ـــ ــيارات ال ــ ــــدى الســــ ــ ــاء  بإحــ ـــ ــــك اثنـــ ــــــز وذلــــ عــ ـــه  ـــ ـــــاء محافظــ ـــ ــــة ا ــ ــ ــــه مدير ـــه الرمــــ ــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــر النازحــ ــ ســــ ــــدى  ــ ـــــل احــ ـــــت تقـــ انـــ
ـــل ــ ـــــقوط قتيـــ ــ ســـ ـــ ـــ ــــك ا ـــ ــــوط وادى ذلـ ــ ش الــ ـــــ ـــ ــل ا ـــ ــ ــــن قبـ ـــ ــا مـ ــــ ــ ر ـــد تحر ـــ عــ ــاء  ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ را ــــة ا ــ ــ ـــــن مدير م مـــ ـــود ـــ ـــو ( عــ ــ ـــ و

م ) عام  13عبارة عن طفل اليتجاوز عمرة ال    ) سنوات 3ال طفل اخر اليتجاوز عمرة (وثالثه جر بي
ايا     :أسماء ال
  : القت 

  العمر  سم
ل   سنه 13  عدي احمد محسن طو

  

ر    :ا
  العمر  سم

ل   سنة 25  روضه احمد محسن طو
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ي   سنة 50  فاطمة الوصا
سة عبدهللا قاسم مراد   سنوات 3 ان

  

يـــــجة    :الن
ادة  ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ـــة مـ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــــــمنته التقــ ــا تضــ ــ ــ ايا ومــ ــ ـــ ـــ ود وذوي ال ـــــ الشـــ

ـــت  ـــ انـــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــا ال ــ ـــ ــــوات صـ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــــه ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــــؤولة عـــ ــ ـــة املسـ ــ ـــ ـ ـــه ان ا ـــ ــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــية، تبـ ـــ ــ ـــــف القضــ ــ بملــ
ـــات  ــ ــيم الطرقــ ــ ي بتلغــ ــــو ــ ــــة ا ـــام جماعــ ــــة ان قيـــ نــ ن ل ـــــ بـ ــا ي ـــ ـــز  ،كمـ ــ عـ ـــة  ــا بمحافظـــ ــ ــ ــــة ا ــ ــــة مدير ـــة الرمــ ــ منطقـــ ـــ ـ ســــــيطر ع

ـــــ ـ ـــــؤدي ا ــ تـ ـــ ـ ــع ال ـــ ــ جميـ ـــ ـ ـــم و ل دائـــ ـــــ شـ ــــه و يــ ــراء يــــــتم بمن ـــ ــو اجـ ــ ــ ــا  ــــ ب م ـــــ ـ ـــا أو ت ـــ ــيطر عل ــ ســ ــ  ـــ ـ ة ال ـــــكر ــع العسـ ــ  املواقــ
ا  عة ل  .املناطق التا


