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 ملخص:

فقططيف ا يمططتعت خمدططل املططيني  يسططم ته افاططعسك فسططميفي  ستططاعهث اتططعل  ياططد ميف ي اططت  ةطط         

ا ظط  مطعح   ا حعهبطي سحطا يمطتعت    يمطيئعيج يحلعبتطث يمديبمطث محدلطيمل يممطعذ يمطود خقطلعو يمتطملعهث        

، ااطت سطوو يدسطميزن اطمل  يسطليدت ف طم       خمز ات  ة  يجملدعع يممايل ااملظعيخه يحلقل تث ايإل تي تث

ميحل اطحتعي  يملي طع ا دحطمر  طعر امهعهطث ايني  يمديبمطث صيفظطث مطممت، ايمطود ياطد مفده دطيئعيج            

  فزملطي  اطي نطي  اطاي  يسطمل  بمياحطه اطي فعر د         01/00/7107يمدليمل يمتملعد هطل  يمعمطث يسليفط     

آاطعهت بتملط ك دفحطث اياطعفت، فاطي يسطمل  يستطد مزن         ام ته بتمل ك دفحدي  اياعفت، اجطع  ستطث   4 د  

   الد بيداض.عاع نحتي ا فقم 

 

 الىالعت:تفاصيل 

   ياططح يمطططيئعيج يحلعبتططث يمديبمططث  01/00/7107اتططي  هططل  يمعمططث يسليفطط    0441ا حططلييل يمتططيسث 

امهعهططث ايني  محدلططيمل يمتططملعد باططت وططيات جلهططث سحططا  عهططث يمعتعططث يملي مططث ا املطقططث بطط  مططتي       

اتد مفث امل  يسليدت ف م ميحل احتعي  مدماعو نحتي  فزملي  اطي نطي  سطل افاطعخه ادليجطمهت بمياحطه،       

ا ططم فاططفعج يم ططيات يملهططث سططت اقدطط  ايمطط  يسططمل  ادفحدتططه بيإلظططيفث د  فاططه، اجططع  ستططث آاططعهت 

يسملطقث داميف ك بمم يم طيات   حيا  ااي لو افالو ادفحده افحم فبملي  سعه . جبعا  بحت ث اسك نياجده افب

يملهططث اةيةططعت اماططت دططيئعيج يمدلططيمل يحلعبتططث ني ططح احطط  باسيفططث ا وططي  يسملطقططث اططي املططع امططل   

يستمفه دمت ك بتعسث ااتث ف  هدك ياد ميف ك ب يات فاعر، ابمطم حطلييل ابطع اطيسث اسطا يسليدملطل        

د  يساطفا، ماطت اسطلات     ا قح ك ا  تم يحلتيتد  اني  يسمل  ال داي  يمعليهي اداميزن ات ال هزي  سح

يسملطقث اخعياهت ي يمصمةث فاعج امل  ااتحث يمملقط  اطت فجط   قط  يمعحطا سحت طي يداطع يمطود فطي ك          

 حيمد ك يمصمةث.

 

 إفاداث الضذايا والشهىد

ِاٌااه املاازني   عاِاااًي وأ  35ٌاا ي يبٍاا  ِاآ اٌعّاار   اٌشااا ذ واٌضااحيتني حسااني صاااحل سااٍيّاْ  ا  

 روي ٌٕا تفاصيً اٌىالعت لائالً: املستهذفي

اتطي  بمطم مط ت     0441نملح ا امل  فحم فمم يئي يملي ع ا املطقث  عهةث ات  عهدملي، اا يمتطيسث يمطط  

بيجتططيو  يمتططملعد يمعمططث، ومططح مططلج ي فاططيا مصططياال فدحقدططه يمطططيئعيج يحلعبتططث يمديبمططث محدلططيمل 
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اططت فحططم فبملططي   عهدملططي همحعطط  ف  املمملططي  ططم    يسملطقططث يمططك ياططات فت ططي، ابمططم ع ططيئ  خحقتططح يخصططيال  

ياد ميفه ب يات جلهث، اسةطح بق صطا اطي يناطمل  اطت اطعسث د   عهدملطي دخفيجطق بعكهطث املمملطي ا طم              

ا حيمث ات يهلحع ست حي  فاليت افذ افاي فقالاين بق  فاي ف طم  ختلهده بيداض، اقمح يمتاي  

سيا ي يدا  بيإلظيفث د  فاي  طم  دحطلي، اجطع  فذ افاطي سةطمو      ادفحدته فيدعث افعث يمك مل خداياني 

انياجث فاي سدتقث ادفحد ي "فحميذ"، بيإلظيفث د  يبت سعي  ليزن، اسةح معكهد ك اني لي ال هزيمل  ا 

امل  فحم فبملي   عهدملي املدظعهت ف  خص  يمتتيات متدك  قحط ك د  يساطفا، ابمطم ف  امطحح يمتطتيات        

 تدافا يمع لاد ا حميفظث مممت. قح ك د  يس

عاِااًي وصاهر ِاٌاه املازني      33اٌشا ذ واٌضحيتني عاِر ضيف اهلل فرحاْ  اٌ ي يبٍ  ِآ اٌعّار   

 املستهذفي أفادٔا بمىٌه:

بمططم ف  ي دطط تملي اططت فعي  مطط ت يمعمططث ااجمملططي د  املينيمملططي ا  عهططث يمعتعططث يملي مططث ا املطقططث بطط     

امهعهث ايني ، فيجقخملي يمطيئعيج يحلعبتث يمديبمث محدلطيمل يمتطملعد باطمل ي وطيات جلهطث سحطا        –يمصتي  

 عهدملي اتد مفث امل  م عد ميحل اطحتعي ، فزملطي  اطي نطي  سطل انياجدطه وفاطكهل افدفطيهلك بيإلظطيفث          

اطت  د  فبلو افالو افاه ايبت سعه بمياحه، اعجح ات امليل بمم يم يات اةيةعت صيامث داميزن اطت ين 

داميفه ماطت يمططيئعيج يحلعبتطث يمديبمطث محدلطيمل ني طح ال خطزي  حمحقطث ا وطي   عهدملطي اطي فاطع سعحتطث              

يإلاميزن، ابممسي  عح ف ي ابمط ااي  يسملطقطث بيمطوسيإ د  انطي  يسطمل  ال داطي  يمعطليهي اداطميزن        

مط عد ف طم    جسطر سياطمت املط ك    ث املط ك نطي ل  اي يناطت داطميفه،  عملطي بطجاعيش اتطع يمعطليهي، فابمط       

ادفحديو فيدعث افعث يمك مل خداياني سيا ي يدا  افاه اطعو، استث ني لي ال هزيمل  سحا  تطم يحلتطيت   

اطملليج فقطيف، امطيحل اطحتعي  ايبملطه سةطمو        4امل ك فاطك سدتقطث ابملدط ي "فحطميذ" يمطك خةحطل اطت يممعطع         

 ز يصيفظث.ميحل ايبت سع ك  ليزن،    قح ك بممسي د  يستدافا يمع لاد ا اعن

 عاِاًي وأحذ املسعفنيي أفادٔا بمىٌه: 63اٌشا ذني عبذاهلل  اٌ  عٍيي يبٍ  ِٓ اٌعّر 

فيجق ططي باططت دططيئعيج   خخلج ططح د  اططمليل بمططم فعي  مطط ت يمعمططث، ابمططم ف  خمليامططح اجةططث يم ططمي          

لي  وططيات جلهططث، اتططد مفث املطقدملططي "يمعتعططث" اعجططح بمططمسي اةيةططعت، ني ططح يدجطط   ثيمدلططيمل يحلعبتطط

احتئططث بيم ةططيا ايدخعبططث، ابمططم حلظططيج خفيجططقج بعكهططث اططمل  يسططليدت/ ف ططم مططيحل اططحتعي  ا ططم اططلد  

يمتطةا يمطود    بيداض  دتاث ياد ميفه بيم يات يملهث، ني ح يمطيئعيج ال خطزي  احط  ا وطي  يسملطقطث    

هتطد مفملي يمططني    فاع ي ات يمقتي  بمعحتث يإلاميزن اداعيش يمعليهي ات اطح انطي  يسطمل  ااطتث ف      

فزملي  اطي  قطل  بمعحتطث يإلاطميزن، ابمطم اطعاا حطلييل ابطع اطيسث اسةطح ف طي ابمطط اطاي  يسملطقطث ا عملطي                

  طم فطيا لي يحلتطيت    فةطاي  فابمطث املط ك نطي لي     9بي داطي    بجاعيش يمعليهي ات اح يمعني ، ا م  عملي

مل  اططت كحطط  اططتيايج فقعملططي  بتملطط ك  تططي  افدفططي  استططث آاططعهت نططي لي ال هزيمططل  سحططا  تططم يحلتططيت،   

بيمدليمطط  اططع فةططاي  اططت املططيد  فاططعر ينحاططل  اططتيايج ادحةملططي املطط ك يجملططي  إلاططميزن يمعحططا          
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افاوسك د  يساطفا، خطقاعج يمتطتيايج  دتاطث ملسطلات يسملطقطث امطملبث خعياهتط ي امل هصطحلي دال بمطم           

 حلييل ايسث نياحث يداع يمود في ك حيمث يمعحا.

ي سل اةا ياد ميزن يمطيئعيج يحلعبتث يمديبمث محدليمل يمتملعد هلطوي يسطمل  يمطود    افظيزن ادتيئ  4 ا

 هملع سليدت بتتيف هايع جيم  لج هلاه ؟!

 

 وتائج الىالعت:

 الضذايا المذوييه:

(5اجلرحً )  (4اٌمتًٍ )  

   
 

   

2 1 1  1 1 3 

 المىشآث المذويت:

 
 

 1 ذِريت

 

 

 االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:وصف 

يسعنز يمقي لين يدحع سحا يملي مث افجعر اتلي  اتمي تي  سحا يسملطقث يمك   ياطد ميف ي اايمطث يسطمل     

يمود    صفه  ااجم ي ي  يسملطقث ايسمل  سي فستي  ام تث ااملتث. اف  ياطد ميزن يسطم ته هدمطم جعينطث     

، ااع ططي  محعةططيعق ايمقططتك يمططك فامططح سحت ططي يجملدعمططيج يسدلعططعت. اي    همي ططا سحت ططي يمقططي ل  يمططمايل 

يادععيا يمتملعهث اايمف ي ا  د  اياد ميزن يددفي  ايمملتي  ايسم ته اي سل دال جعينث بامث خعيزن 

د  يمعيئك يمك  اي نييمح يمتطملعهث خعخاةط ي فاطي  اطعق ااتطعع يجملدعطع يمطمايل يمطود اطي نيي  مطيادي            

سوو يمعيئك يمك هملمر هلي جةه يإل تي تث ايمك اداطا  ا يستطدقة  يمقعهطا سقةطث فاطي  خاطيخل        دنيي 

يجملدعع يممايل اعفيسه سطت يحلقطلو ايحلعهطيج بط  اطدال  سطوو يمطعيئك اطليب  عامتطث ا يممطماي  سحطا            

 يجملدعميج ايمما .
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 تىصياث المركس:

   املظعطططيج يجملدعطططع يسطططمين ايسملظعطططيج يممامتطططث يسعنطططز يمقطططي لين محلقطططلو ايمدملعتطططث هطططمسل اتطططع

ااصلمي  املظعيج يداطك يسدلطمت د  اعط  اتطئلمتيألي يدا  تطث ايإل تطي تث جتطيو اطي هعخاةطه          

 دني  يمملظي  يمتملعد اايمفه ات جعيئك حب  يمةاعهث ا يإل تي تث امي.

 مد ي ااعسث يممع  سحطا  نعي همسل يداك يسدلمت اجمحس يدات د  يحلفيظ سحا اي خةقا ات و

 ا ل يحلعإ اا ل  زهل يمم  يمتع  ايحلم ات ياخايإ يمعيئك حب  فدفي  ا تي  يمتعت.

      اهمسل د  اعسث دااي  مي  اقت  عامتث محدلقت  ا سوو يمعينطث اونسطي اخقطمر اعخاةت طي

 محقعي  يممايل.

 

 

  



 

 

 5 صعذة -رازح  –بىي الصياح الجميمت  –مىسل أدمذ صالخ سليمان تمرير دمىلي يىثك والعت  لصف  

 (1ٍِحك رلُ )

 وصىر ٌبعضهُ أمساء وبيأاث اٌضحايا اٌمتًٍ ِٓ املذٔيني

 اٌعّر إٌىع االسُ َ
ٔىع 

 االٔتهان
 املذيريت

ِىاْ 

 اٌىالعت

تاريخ 

 استهذافهُ

 01/00/7107 ب  متي  ايني   دتحث 0 دفحث فعث ف م ميحل احتعي  ديما  .0

 01/00/7107 ب  متي  ايني   دتحث 07 دفحث فيدعث ف م ميحل احتعي  ديما  .7

 01/00/7107 ب  متي  ايني   دتحث 61 ف سا اطعو جيبع سلض  .3

 01/00/7107 ب  متي  ايني   دت  37 انع ديماف م ميحل احتعي    .4

 

 (2ٍِحك رلُ )

 أمساء وبيأاث اٌضحايا اجلرحً ِٓ املذٔيني وصىر ٌبعضهُ

 اٌعّر إٌىع االسُ َ
ٔىع 

 االٔتهان
 املذيريت

ِىاْ 

 اٌىالعت

تاريخ 

 استهذافهُ

 01/00/7107 ب  متي  ايني  جعحيث 4 دفحث فحميذ ف م ميحل احتعي  ديما  .0

 01/00/7107 متي ب   ايني  جعحيث 33 ف سا سدتقث ظتل يهلل فعحي  ديما  .7

 01/00/7107 ب  متي  ايني  جعهح 75 انع سةمو ميحل احتعي  ديما  .3

 01/00/7107 ب  متي  ايني  جعهح 71 انع  ليزن م ن احتعي  ديما  .4

 01/00/7107 ب  متي  ايني  جعهح 71 انع ميحل احتعي  سحي ديما  .5
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 صىر بعض اٌضحايا ِٓ اجلرحً املذٔيني
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 (3املٍحك رلُ )

 املذِرة واملتضررةاملٕشآث املذٔيت أمساء وبيأاث 

 اسُ صاح  املٕشؤة َ
ٔىع 

 املٕشؤة

ٔىع 

 اٌضرر
 املذيريت

ِىاْ 

 اٌىالعت

تاريخ 

 استهذافهُ

خمان  امل  ف م ميحل احتعي  ديما 0

 نحي

يمعتعططططططططث/  ايني 

 ب  متي 

01/00/7107 

 صىر ٌبعض املٕشآث املذٔيت املذِرة واملتضررة جراء اٌمصف 

  

  

  

 

 صٕعاااااء –اٌيّاااآ  - املروز اٌمأىين ٌٍحمىق واٌتّٕيت صادر عٓني


