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 4  مأرب –صرواح  –سيارة وبيل الزايدي تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 الىالعت:تفاصيل 

ت 2102داساا    2يف بلسااةتةذ بىل م  اام ااابت بلسااحر ب بب ااك  

سةجعاد لتسااةلا بلساعبدا جةداس  ب      لة ر بلطةئربذ بحلرجيد بل

ديةرخ   نياد يف بلطرااك بلعاةت قهطماد  بدا  حاةت بلببلعاد يف       

  اراااااد حاااار بة بلسةجعااااد اة يااااد  اااا رت  بلساااايةرخ زعاااابد       

لت اابب/من نحيااني  سااي بلسبااا ا  اام رجهااةت ب  اراااد بدااس   ى      

بلطريبن رثهةت  ة كةن  سة ربً إم بلعةح د حاهعةت  اة ردإ إم   

لفاابر  زاا  ري داايةرزى بلسةكساام ناابد كااة را  بداااني      لستااى تتاا  ب 

 ت ز  ريبً كتيةً.2112

 

 إفاداث ألرباء الضحايا وشهىد الىالعت:

عاِااااًع وأل اٌضاااحيت ِاٌاااه اٌسااايارة  38اٌشاااا د/  يااآ اا حساااني اٌزايااادٌع يبٍااا  ِااآ اٌعّااار  

 املستهدفتع روي ٌٕا تفاصيً اٌىالعت لائالً:

ت رلاا  ر 2102داساا    2بجل عااد  ج باااد ااابت بلسااحر ب بب ااك    "يف بلسااةتد بلنةنيااد جعاا   هس ااا ليااني    

/اةئربذ بلسااةلا بلساعبدا تتاا  بداس  ب  رلام نحياني جةااةرخ  بااد رثهاةت  اة كااةن تتا   ا  دايةرزى ناابد             

ت يف بلطراك بلعةت يف  هطمد  بدا  حةت  سج اةً إم بلعةحا د حاهعةت  ياك اسا م      2112كة را  بداني 

تا  بلفابر  زا  ري بلسايةربذ زا  ريبً كتياةً جةإىلاة د إم إزاه   هحيساى          يب  ردارزى   اة  ردإ إم لستاى ت   

  بليت زم ر لي س ة جن ةمنةئد رلا راةل ميين".

عاِاااًع وأل اٌضااحيت ِاٌااه اٌساايارة   33اٌشااا د/ ِبااارن حسااني محااىد اٌزاياادٌ يبٍاا  ِاآ اٌعّاار   

 املستهدفت لاي ٌٕا:

"رثهااةت  ااة كااةن رلاام نحيااني يف /رامااى إم بلعةحاا د حااهعةت لةد ااةً  اام لراسهااة ىلااببر بلببلعااد يف   اراااد    

ت لةت بلطاريبن بحلارت   2112كة را  بداني حر بة بلسةجعد اة يد   رت تت     ديةرزى بلسةكسم نبد 

اااد  ااة ردإ إم بلسااةجل لتساااةلا بلسااعبدا جةدااس  ب ى يف بلطراااك بلعااةت يف  هطمااد  بدا  حااةت جةااةرخ  ب 

 مسني رلم نحيني تت  بلفبر  زا  ري بلسايةرخ زا  ريًب كتياًة" .. رىلاة  لاةئهًه "بداس   ى بلطاريبن جا  ن را          

 ذنث دبإ رنى  سة ر يف بلطراك بلعةت  م ر ني رؤاد ردرزى".

 

صىرة لحي الضحيت وبيل حسيه 

 ماله السيارة المستهدفت –الزايدي 



 

 

 5  مأرب –صرواح  –سيارة وبيل الزايدي تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 عاِاًع وأحد أبٕاء املٕطمت أفادٔا لائالً:  52اٌشا د/ حمّد صاحل شىيً اٌزايدٌع يبٍ  ِٓ اٌعّر 

داسا   لة ار بلطاةئربذ بحلرجياد بلسةجعاد لتسااةلا بلساعبدا جةداس  ب  ر ا            2يف ابت بلسحر ب بب ك "

رجهةت  هطمسهة  ا ت ن نحيني  سي بلسبا ا رثهةت  ة كةن تت     دايةرزى بلسةكسام  ساة ر يف  هطمسهاة     

/ااريبن  ىلااببر بلببلعااد يف   اراااد حاار بة رة يااد  اا رت  جةصااةو بلعةحاا د حااهعةت  لاا  بدااس   ى           

 بلساةلا بلسعبدا يف  همطد  بدا  حةت جةةرخ  باد ردذ إم  مستى تت  بلفبر  ز  ري ديةرزى كتيةً".

 

 وتائج الىالعت:

 اٌضحايا املدٔيني:

 
   

 اإلمجايل

 0 0   اٌمتًٍ

 املٕشآث املدٔيت:

 
  

  هةزل 01 0 تدِري

 0  تضرر

 

 

 

 الدولي:وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي 

ب ركااس بلمااةنبل ب/تاال تتاا  بلببلعااد  ر اارإ  ساااةً  ياا بنيةً تتاا  ب هطمااد بلاايت   بدااس  ب  ة  لةحااد        

.  رن بدااس  ب  ب اا نيي ا عاا   ال متنااني ياا  ةً تساا راةً بن ب هطمااد  بلطراااك  بلساايةرخ بلاايت   بدااس  ب  ة 

عار تتي اة بمس عاةذ ب سا.ارخ.      رميد اعةلث تتي ة بلمةنبن بل  يل   لرلةً لت حةدئ  بلماي  بلايت ر   

 بن بدس ربر بلسعبداد  حتةلف ة يف لساني  بداس  ب  بىل/فاةل  بلهساةت  ب ا نيي  اة ياب إال  رمياد ج اعد          

ز.ة  إم بجلربئ  بليت   ة زبلر بلساعبداد زرز حا ة ر اةت  ارئ   سا ل بمس ال بلا  يل بلالا  اة زبل          

إنسةنيد  بلايت دس ا ني يف ب ساسمحني بلمرااث تمحاد ر اةت       حة سةً إزبت يلو بجلربئ  بليت اه إ هلة  حي ب

ز ةزا بمس ل بل  يل  د ةتى تم بحلمبق  بحلراةذ جني دس بن يالو بجلاربئ  داببجك د لياد يف بلعا  بن      

 تت  بمس عةذ  بل  ل.
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 تىصياث المروز:

   بل  لياااد ب ركاااس بلماااةنبل لتامااابق  بلسه ياااد اااا تب  يااال  هي اااةذ بمس ااال ب ااا ل  ب هي اااةذ

 ل بحًة  هي ةذ بىل ا  ب ساا خ إم حت اني  ساابليةألة بىللهلياد  بإنساةنيد صاةو  اة ارز حاى          

 /ريبن بلهيةت بلسعبدا  حتةلفى  م  ربئ  حبك بلح راد   بإنسةنيد  عة.

    ك ة ا تب بىل   ب سا خ  جمتس بىل م إم بحلفةظ تت   ة زحم   م مسعس ة  درتد بلع ني تتا

  لا نساا بل ت بلي ين  بحل   م برز ةت بجلربئ  حبك ر/فةل  نسةت بلي م. لا بحلرت  

      ا تب إم درتد إردةل جلةن حتميك د ليد لتساميك يف يلو بجلرمياد  ريريياة  زما ر  رز حي اة 

 لتم.ةت بل  يل.
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 (1ٍِحك رلُ )

 أمساء وبيأاث اٌضحايا اٌمتًٍ ِٓ املدٔيني وصىر ٌبعضهُ

ٔىع  اٌعّر إٌىع االساااااااااُ َ

 االٔتهان
املٕطمت/ 

 املديريت
ِىاْ 

 اٌىالعت
تاريخ 

 اٌىالعت

 2102ن02ن2  بدا  حةت حر بة لسيني 22 ذكر نحيني  سي محبد بلسبا ا  0

 صىر بعض اٌضحايا ِٓ اٌمتًٍ املدٔيني

  
 السيارة ماله  -لىبيل حسيه حمىد الزايدي صىرة 
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 (2املٍحك رلُ )

 املٕشآث املدٔيت املدِرة واملتضررةأمساء وبيأاث 

ٔىع  املٕشؤةاسُ صاحب  َ

 اٌضرر
املٕطمت/ 

ِىاْ  احملافظت املديريت

 اٌىالعت
تاريخ 

 اٌىالعت

 2102ن02ن2  بدا  حةت   رت حر بة ز  ري كتم ديةرخن نحيني  سي محبد بلسبا ا 0 
 2102ن02ن2  بدا  حةت   رت حر بة ز.رر بلطراك بلعةت 2 

 ٍّٕشآث املدٔيت املدِرة واملتضررة جراء اٌمصف ٌصىر 

  
  

  
  

 صٕعاااااء –اٌيّاااآ  - املروز اٌمأىين ٌٍحمىق واٌتّٕيت صادر عٓ/


