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 هلخص:

شننٌقولننالسولدطننواالفوا قدفاننقولاننفق والنناليخق وملقداننالسلهوال هباوخننفوهطنن اهبافو ننقول ٌننق كووووووووو

لحلهباالفول أُادفوملقدطكقىول هبًخنيوهٌاقوهٌطمفوذالبولدطفلىومبهبلرلفوحخهبلىوننننواقاةنفودنوهبوقوالن ووووو

فنر ووموالنىوهن اول نال يولقضننوهوووو3/5/8102دقساخويفولدطقافولحلقالفوالنرودنخ  وهنيولنامول ونخصوووووو

مللننةقلقولداننقساخويفو مننققوه فرلننفوهننيو  طننقاُنووهاننقملنيوو3اهننرٍويلخننق والننىوسكاشوضننقيٌخَواضننما و

و دخبقوملقدذاروالهنخقسلسوًفطخفوااابخف.و شخقصو5ااهباُنوواملمخفولألضرو

و

 

 الىالعت:تفاصيل 

لدطنواا وومو  لمنقولنالسولد لنقد وووو8102هنقلاووو3هنيودخنيولنامول ونخصول الانكووووووو00:11يفوملهبللفولدطنقافوو

لدربلنننفولانننفق والننناليخق وملقدانننالسلهوالنننذلي ول هباوخنننفوالنننىوهٌطمنننفوذالنننبولدطنننفلىول أُادنننفوملق نننهبًخنيوو

اهٌقزهلنوامم لكقهتنول هبًخفول قدفوات ب ول ٌطمنفوههبلرلنفوحخنهبلىواقاةنفودنوهبوقو دنقخودنقسا ق وووووووو

الننىووخول نن اهنن اوهننهبهوهننأُااوملأضننروولالهاننقوصقًخننفو شننخقصو فلبننانوًطننققوا  فننقاواهننرولداننقساوووو

  فننقاوو5ملأيولنناقووُنننولننالمو ضننروو شننخقصو(2دربلئننفوا ضننفرواننيو ننر و ضننقيٌخَوهننيولألضننروول هبًخننفول

الهر تنيواسخولألضنرووهنيوملننيولحلنقملسول انقملفومللنةقلقولدانقساخوتن موحنقملسوُننوسخولألضنروولقضننووووووووووووو

و4بقدغننفوهننيولدووننروضننٌالسوا حنن مولقضنننولدو5اقهننق قوا فل ننقٍ/و قننقىولقضنننوو31هفننر ولبلنن وهننيولدووننرو

ضننٌالسقوادننقملقهتنوملقدغننفوالننقمولألُننقروسفنننولضنن ورلسو لخننكولدطننللىولحلننر ودل لننقد ولدطننواا ويفوووو

  القول ٌطمفوملإ رلجولألضرووملأيولاقوهيوملنيو ًمنق وه هلننول طن اهبمتواسواضنوقمتول انقملنيولد  تنفووووووو

املمخننفولألضننروولدننذليو اساًننقووووودننبق ولدخننامولد ننقرووويفلدننذليوحقد ننانوحر ننفواشول ط لننفىول وانناس ووووو

 مسقيانويفوه حكوُذلولد مرلرولدذ ولغطيوُذٍولداللوفو دخبالوملقدنذاروالهنخنقسلسوًفطنخفوااانبخفوسووووو

اضننوقاانواشول ريننسولداننليوملق هبلرلننفقوا دننبلقولألضننرووشننرلهبووملنن وهننأايو اوهنن اولالدننلاىواخننَوووووووو

وحخقهتن.

و

و
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 إفاداث شهىد عياى

عاهددا   هددا د عٍدداى علددى والعددج المصددف الصددا و ً    36العوددر عتددداص صدداا و دداى  ٌتلدد  هددي  

 للتحالف السعىدي على هٌطمج ذوٌب وهزنل جا ٍ لاسن هفرح لاةلٌاٍ ولال لٌا:

موشننٌقولننالسو ننقد ولدوننهبالىوو8102هننقلاوو3يفولدطننقافولحلقالننفوالننرودننخ  وهننيولننامول وننخصول الاننكوووو

قودنقساخولضن اهبمتوووانقوهٌقزدٌنقوامم لكقتٌنقوهٌناوووولدطواا ولافق ودقسا خق والىوهٌطمفوذالبولدن وتمن واخوو

 ولقضنوهفر واهرٍوالخَواالىو ضرتَول  ال هبووهوَومب هلنول طن اهبمتواٌنهبهقومسونقوالنا وووووه او قس

لداقساخوالىول  اوامسقايودارلخواملكققولأل فقاوااقيلنفولقضننوهفنر وهنيوملننيولألًمنق و ر نقو ًنقووووووووو

الىول  دَوتفق أًنقومبلنقُهبول رقنفولدن و لفانقولدمان وووووووالتٌنيوهيو للًٌقواشول  اوااٌهبوالااٌقو

الىولألضروول ٌكاملفواه هلننول طن اهبمتوينقىو خن و انرلاولألضنرووانقدمنيوملننيولألًمنق ولوٌنقو اااًنقوووووووووووو

هنن و لننخ ٌقوهننيوهوننقااوولدمانن ولدننرب و اوفننقسلسو الننفوللننٌاقو ننللىووول  الضننوفوملرانن وتلنناولألًمننق وو

ايٌننقو نن اوساوٌننقودلريننقمواننيولألضننروووٌننقوًطننو و لخمننَويفولأل ننالقوولد لننقد ولدطننواا ولحلننر ولدننذ ويو

ل ٌكاملفوملوًط طخ ولض خهبلمول اقملخحولدخهبالفو ااق والنىوضن ه ٌقوهنيولدمان وا  ر ٌنقو خن ولألضنرووووووووو

هنيووو8هيوملنيو ًمق وه هلنو خوانوهاقملنيو فلبانو  فقاواًطنققوا نهبًقوسخولألضنروولقضننوهفنر واووووو

لدطفادفوهاقمل نيو نرا وملقدغنفومللنةقلقولدانقساخواملمخنفولألضنرووملقدنذاروالهللن ووووووووودذ وُيويفواوروملٌقتَول

ايننقًالويفوحقدننفولهنخننقسلسوًفطننخفواااننبخفواسواضننوقاانو خوننق واشول ريننسولداننليو وسوًمننيولدنن  موووووو

لحلقملسولحلر فواشول ط لفىول وااس واملمخفولألضرووًةرل ود هبهلوه هلننواانهبموا نااوهطنكيوهلننوووووو

و.دألضللفوه او حهبوضكقىول ٌطمفولد وملوتا هبواخاقو  وهوطكرلسو اوهط اااقسيفويانوهال ق ووللالس

و

عاهدا   هدمٍك  ا ارسدرث اوٌةىةدج لاةلٌداٍ و فادًدا        44حسني هفرح صاا هفدرح  ٌتلد  هدي العودر     

 لائال :

َو ننقد ويٌننقوًننقيونيويفوه دٌننقوااتننأوولضنن خمةقوالننىوالنن ولدمانن ولداننقسا يوال ننهباويولدننذ ولننقموملننوووو

لدوهبالىولدطواا والىوهٌطم ٌقولدطكٌخفوهٌاقودقساخو دقخوه او  يولقضنوهفنر و ن اوتال نهبٍواخنَووووو

ه ويقافو ارلاو ضنرتَويفوه هلننواهنرولدانقساخول ن اوالنخانو ر نقوهنيوملنخ وملونهبومسنقايوملضن غقتفووووووووووووو

املونهبوتالانهبوانهباوووو املاوشمخميولقضنوازا  َواهوانوالدهبتٌقواٌهبواداروا هبهتنوانقدمنيوملننيولألًمنق وووو

هيو ملٌققول ٌطمفواشول  اوضنقاهباهويفوسان ولدرينقموا  ر ٌنقو ضنروو  نيوملقدكقهنيواتنبنيوادنقملفو  نيووووووووووو

لقضنوالتٌ نيوهيوملٌقتَومللةقلقولداقساخوالدبمخفوهيولألضروواالدهبيتوضن هفو دنخبالوملقدنذاروالهنخنقسلسووووو

ملقداقساخوملقدكقهيوا دبلقو ضروو  نيووًفطخفوااابخفوسواضوقاانو خوق واشول ط لفىقول  اوهتهبمو

يفول ط لنفىوالملٌ خنَواقنقىوا حن موالأل نلوويفولدوٌقلنفووووووومل وهطكيولوخلناىواخنَو ًنقو سلانكو  نيولقضننووووووو

ول ريسوو رلقو طاسوولإلدقملفويفوهٌطمفولدر ش.
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و

 ًتائج الىالعت:

 الضحاٌا اودًٍني:

 
   

 اإلمجايل

و2و0و8 5 اجلرحى

 اوٌشآح اودًٍج:

و
و

 1 تدهري

و

و

 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

ل ٌطمنفولدن وسولضن اهبلااقواا نهبًقووووو مخمنقسوهخهبلًخنفو ورانفووووول ريسولدمقًاهول ل والىولداللوفوا  ري

 شنخقصو فلبنانوووو2ه اوههبهوهأُااوملأضنروولالهانقوووههبًخفوا ىول كقىول ط اهبمتوابقسووايوىول ٌطمفو 

املوتا ننهبو  و ُننهبلمتواطننكرلفويفوتلنناول ٌطمننفولألهننرولدننذ ول يننهبو ىوهننقولقهننقوملننَولننالسووووو  فننقاواًطننقق

لوقلننبوالخاننقولدمننقًاىولدننهبارقولد لننقد وُنناولضنن اهبلمتوه ووننهبودلوننهبًخنيوال ٌلننيسول هبًخننفواُننيو ننرلينوو

لض ورلسولدطنواالفوا قدفانقويفوووواجمرااقولجمل ووقسول  لضرو.وا رلق ودلوبقائوالدمخنولد و  وقوالخ

ل نيوالضنن اهبلمتولأل فنقاوالدٌطننققوال نهبًخنيوهننقوُناواملو رقننفومللنوفوتضننقمتواشول نرلينولدنن ووهننقوزلاووووووو

اهطنو ولجمل ون ولدنهبارولدنذ وهنقوزلاودنقه ق وازلقوُنذٍول نرلينووووووووو يورتكباقو هقموهنرولولد لقد ولدطواا 

ولإلًطننقًخفوالدنن وض لننكيويفول طن مبيولدمرلننبوامبننفو هنقموتكننقت ولجمل ونن ولدننهبارووولدن ولٌننهبيوهلننقو نبنيوو

واااقاَوايولحلماقوالحلرلقسومليوض كاىوُذٍول رلينوضالملكواادخفويفولدوهبالىوالىولجمل ووقسوالدهباا.

 

 تىصياث الوركز:

 ل رينننسولدمنننقًاهودللمننناقوالد ٌوخنننفولنننهبااو خننن وهٌةونننقسولجمل وننن ول نننهبهوال ٌةونننقسولدهبادخنننفووو

ا اادق وهٌةوقسولألهننول  لنهبوواشو ونيوهطنئادخقهتقولأل  لخنفوالإلًطنقًخفو نقٍوهنقولرتكبنَوووووووووو

ولدطواا وهيو رلينوحبكولدبلرلفواولإلًطقًخفو وق.ولد لقد  للىو
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 لألهيواشولحلفقظوالىوهقوتبمىوهيومسو اقواضرافولدوويوالنىووويوقولهبااولألهنول  لهبوواجملص

وال ولحلرخواال وًسل ولدهبمولدخوينوالحلهبوهيولستكقخول رلينوحبكو  فقاواًطققولدخوي.

 الهبااواشوضرافواسضقاو قىو مخكواادخفودل لمخكويفوُذٍول رقنفوافلُنقواتمنهبروهرتكبخانقووووو

 دلمضققولدهبار.

و

و

 و
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 (1هلحك  لن )

 وةٍاًاح الضحاٌا اجلرحى هي اودًٍني   مساء

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 احملافظج اودٌرٌج

هةاى 

 الىالعج

تا ٌخ 

 استهدافهن

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رلحو31وذيروهفر لقضنوهفر ودقحلو 1

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رحيفو5و فلفواققىولقضنوهفر ودقحل 2

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رحيفو4و فلفو ح مولقضنوهفر ودقحل 3

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رحيفو8و فلفواق وفولقضنوهفر ودقحل 4

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رحيفو0و فلفوسضخفولقضنوهفر ودقحل 5

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رلحو7و فيو  اولقضنوهفر ودقحل 6

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رحيفو85و ً ىوزساَوحيىيولدط ه 7

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىو رحيفو51و ً ىوض هفواوهبوًق ي 8

 

 

 
 

 (2اولحك  لن )

 واوتضر ثاوٌشآح اودًٍج اودهرث  مساء وةٍاًاح 

 العدد ًىع اوٌشأث اسن صاحب اوٌشأث م
ًىع 

 الضر 
 احملافظج اودٌرٌج

هةاى 

 الىالعج

تا ٌخ 

 استهدافهن

و3/5/8102وذالبولدطفلىودوهبووحخهبلىوتهبهلو0وه اولقضنوهفر ودقحلوهفر  1
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