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 1 الحذيذة -سياراث المسافزيه في طزيك الخميس تمزيز حمىلي يىثك والعت  لصف  

 ملخص:

بزدبدذ يف بآلونةةةةةةد بتريةةةةةةدخ وزةةةةةةدخ ب ةةةةةةس  ب   

ني يف بلطةئربذ بحلرجيد بلسةجعد للسحةلف بلسةعدد  للدة ني  

بلةةيدس  ةةدبن اةةةندب يف  أةةةزذلأل وو يف بت ةةدب  وو  ةة  يف  

بلطرقةةةذ بلعة ةةدن و ةةس وةةئع بلدقةةةئ   ةةة  ةة ش يف  ةةد         

 ن  يةةص قة ةةر بلطةةةئربذ 77/77/7177بجلدعةةد بدلدب ةة  

بحلرجيد بلسةجعد للسحةلف جشس غةةتزني ود ةد ىلةل بلطر ة      

بلعةةةة  يف  أطاةةةد بخلدةةةي  بلدبقعةةةد يف    ر ةةةد بلسوةةةرخ    

حملة ظةةد بحل  ةة خن  سةةس   د يف بلألةةةتخ بتو      وبلسةجعةةد

 ة لةةد زاةةا  سةةة ر س  ةةة وده    قسلةة أل هيعةةة  و ةةرق أل 

ن قةةةة  جعةةة وة  ةةةةة  بدلأطاةةةد   بوسةةةةدوأل ةةة  زتحدةةةر  

مبحةولد  مخةد بحلر   يف بحلة لد  ةس ووةا  ناةةن  ةس اةةس بناةةنعن لةةس اةةئربذ بلسحةةلف بلسةعدد            

سعتني وضأةةن  ةروت  ةيةتخ   نيةد يف بلطر ة  نةدو سويلةدا س  ةة         ىةودذ بلاصف جألةتخ وريره  سس   د بدل

وده     اسا بضأة   س بدلدباأني بلئ س اةندب ىلل  نت بلسيةتخ سبذليلدا س ووةر  بلحايةد جةافةة د       

 جعض بدلسعتني جإصةجةذ جليألد. بصةجد

 

 الىالعت:تفاصيل 

  قة ةر بلطةةئربذ بحلرجيةد    77/77/7177 يف  دبيل بلسةىد بلطة أد وبلأصف صحة   د  بجلدعد بدلدب  

بلسةجعد للسحةلف بلةئ  زاةددع بلسةعدد د يف  رعةة ىلةل بلةيدس جشةس ىةةتزني ود ةد ىلةل بلطر ة  بلعةة  يف             

 أطاد بخلدي  بلدبقعد يف    ر د بلسورخ زلة ظد بحل  ة خن  يةص ب ةس   ر يف بلألةةتخ بتو   ة لةد      

  قسلة أل هيعةة  وزتحةأل وطةط ألن وةرو جعة وة  ةةة         زاا  سة ر س قةد ني  س زلة ظةد  ةةد  ةة وده     

بدلأطاد    بحلة لد بدلسس   د زلةولني  مخةد بحلر ة   ي ةة ولةةس اةةئربذ بلسحةةلف قة ةر جة ةس  ب         

وشةةصةم  ةةس   3بدلسةةعتني جألةةةتخ وريةةره وضأةةةن  ةةروت  ةةيةتخ   نيةةد يف بلطر ةة  بلعةةة   ةةة وده    وةةر        

آريةر س جيأة أل    9ئ س اةةندب ىلةل  ةنت بلسةيةتخ ووةر   ةدبيل       بدلسعتني جةافة د    قسا شصصة   ةس بلة  

 واتةل.

 

حافلت ومل المسافزيه وآثار الحزيك الذي 

 أصابها



 

 

 2 الحذيذة -سياراث المسافزيه في طزيك الخميس تمزيز حمىلي يىثك والعت  لصف  

 إفاداث الشهىد

عانغا،، وأدغد اعفغر       91الشاهد والضحية، أمحد مجيل علي اهلهداين، يبلغ  نغا الرهغز    

 حاولة سعرا  الضحايا، أااناا قوىل: قيانهم مبالذيا جزدىا أثناء 

ونةةة وجعةةض وصةة قةئر جةةةلارت  ةةس بلطر ةة  بلعةةة  يف  أطاةةد بخلدةةي  بلدبقعةةد يف    ر ةةد بلسوةةرخ   اأةةر 

و ةأخ ويف  دبيل بلسةىد بلطة أد وبلأصف صحة ة ن قة ر بلطةئربذ بحلرجيد بلسةجعد للسحةةلف بلسةعدد    

عةض  جشس غةتخ ود د  سس   د  ة لد زاا  سة ر س يف بلطر   بلعة ن ورىةر جعة وة ونةة ووصة قةئر وج    

بلسةةةة     بحلة لةةد بلةة  اةنةةر لسةةر  زلةةةولني  مخةةةد       

 و بحلر ةة  جةتغطيةةد  لةةأل  ةةةس وأةةةك  ةةةن يف زلةة  بدلأطاةةدن

اةنر وطص بدلدباأني بلئ س اةندب ىلةل  ةنت بحلة لةد لسةر      

إنب جطةدب  بلسحةةلف   وجيأدة حنةس حنةةول  مخةةد بحلر ة   ة     

ىلةةةد  ةةةأصتض  ةولأةةةة برجسعةةةةد جسةةةرىد    حيلةةة  جةطة ةةةد يف  

نسشةةةت لةةةس اةةةئربذ بلسحةةةلف ب ةةس   سأة جصةةةتو  آريةةر  وبر

وصحر ىلل  ضرع جشةظيد يف ه ةر  ووصةيث و ة  وصة قةئر      

 ةةة ىل  شةةة دت جشةةةظيد يف  صةةةئع بتاةةةس ودذ    اسةةةرع      

جةافة د     اسا شصصةة  اةةندب ىلةل  ةنت  ةيةتخ   نيةد       

د جإ ةةةعة أة    آريةةةر س قةةةة  جعةةة وة  ةةةةة  بدلأطاةةة   9نةةةدو وةةةة لدا  يف بلطر ةةة  بلعةةةة  ووةةةر   ةةةدبيل   

 بدلسسشتل.

 عانا،، وأدد اعفر  ، أااناا قوىل:  03الشاهد/ أمحد عبدالىهاب علي سيد، يبل  نا الرهز 

  قة ةر اةةئربذ بلسحةةلف    77/77/7177يف  دبيل بلسةىد بلطة أد وبلأصف صحة   ةد  بجلدعةد بدلدب ة     

سبخلدةةي س بلدبقعةةد يف    ر ةةد   بلسةةعدد  بحلرجيةةد جشةةس غةةةتزني ود ةةد ىلةةل بلطر ةة  بلعةةة  يف  أطاسأةةة    

زلة ظةةد بحل  ةة خن  سةةس   د جةلألةةةتخ بتو   ة لةةد اةةة  ىلةةل  سأةة ة  سةةة ر س قةةةد ني  ةةس    –بلسوةةرخ 

 سةةةر و ةةةرىر جعةةة وة    بحلة لةةةد    711زلة ظةةةد  ةةةةدن اةةةة   تصةةةلس جةحلة لةةةد بدلسةةةس   د  ةةةدبيل     

 ة اأةة حنةةول  مخةةد بحلر ة  يف     بدلسس   د تشةتك يف ىدليد  مخةد بحلر   و  عة  بلضحة ةن ووضأةن 

بحلة لدن قة ر  بلطةئربذ بحلرجيد جشس غةتخ وريره  سس   د بدلسعتني يف وئع بدلرخ وضأةن  روت  ةيةتخ  

 9زد دزةس اة  ىلل  سأ ة  دبيل بضأة ىشر شصصة ن  ة وده    قسةا بضأةة  ووةر      –  نيد ندو سويلدا  

  دباأني  س بدلسعتني. 3فة د    ور   دبيل آرير س  س بلئ س اةندب ىلل  نت بلسيةتخن جةا

 

 الطزيك العام وما خلفه المصف مه دمار



 

 

 3 الحذيذة -سياراث المسافزيه في طزيك الخميس تمزيز حمىلي يىثك والعت  لصف  

عانا،، وأدد أقناء اعنطوة اعفغههداة،   91الشاهد/ مسري حمهد أمحد رقاط، يبل  نا الرهز 

 أااناا قوىل: 

   ةوأزأةةة بلطةةةئربذ بحلرجيةةد بلسةجعةةد للسحةةةلف بلسةةعدد   77/77/7177يف صةةحة   ةةد  بجلدعةةد ب دلدب ةة  

 أطاسأةةة سمخةةي  بلدبىظةةةذس    ر ةةد بلسوةةرخ بلدبقعةةد يف زلة ظةةد بحل  ةة خ  جشةةأ ة غةةةتزني ود ةةد ىلةةل 

 سس   د يف بلألةتخ بتو   ة لد زاةا  سةة ر س اةة  ىلةل  سأة ة جعةض بدلسةة ر س قةةد ني  ةس زلة ظةد           

 ةدن ورو جع وة  ةة  بدلأطاةد  لةي أل زلةةولني   ةعة  ألن لةةس اةةئربذ بلسحةةلف بلسةعدد ن ىةةودذ          

بلطر ة  بلعةة  وضأةةن  ةروت  ةيةتخ       بدلسعتنين  يص وقة  بلصةةتو  نةنةث    س   دقصت أل جألةتخ وريره  س

ندو وةة لدا  ىلةل  سأة ة رلددىةد  ةس بدلةدباأني  ةة وده    قسةا شصصةني ووةر  آريةر س  أة أل                نيد

بجلطةص   تئيةر بلع  ة   ةس    جةافة د    ور   ةدباأني  ةس بلةئ س اةةندب  اد ةد  جعدليةد با ةعة ن وقة         

 زتحدر.اةنر ق  

 

 وتائج الىالعت:

 الضحايا المذوييه:

 
   

 اإلمجايل

 9 9   المتلى

 71 7  3 اجلرحى

 

 المىشآث المذويت:

 
  

 2 7 تذهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بدلراةةس بلاةةةندل بالةة  ىلةةل بلدبقعةةد وووةةره  سةةحة   يةة بنية  ىلةةل بدلأطاةةد بلةة    ب ةةس  ب  ة وريةصةةد        

وةر وىيةة    نيةد  ةةأيد. وو  ب ةس  ب  بدلة نيني       وبلطر ة   بلئ    قصته  ووو نة ب  بدلأطاةد   بلطر  

 ُعةة  وراةةد  عةقةةث ىلي ةةة بلاةةةند  بلةة ويلن وريرقةةة  للدحةةةدت وبلاةةيأل بلةة  وهعةةر ىلي ةةة ب سدعةةةذ             



 

 

 4 الحذيذة -سياراث المسافزيه في طزيك الخميس تمزيز حمىلي يىثك والعت  لصف  

يني  ةةة وةةد  ر بدلسحضةةرخ. وب  ب ةةسدربت بلسةةعدد د ولةلت ةةة يف قسةةا وب ةةس  ب  بتاتةةةل وبلأسةةةن وبدلةة ن  

وراد جشعد زضة     بجلربئأل بل    ة زبلةر بلسةعدد د زرزةحة ة و ةة   ةرت و سةد  ب سدة  بلة ويل         

بلئ   ة زبل صة سة   زبن وئع بجلربئأل بل   أ ه ذلة وحني بانسةنيد وبل   سشةا يف بدلسساحا بلار ث 

جةا  ةسةد  وةئع بجلةربئأل  ةدبج  دوليةد       ىاحد و ة  زةةزف ب سد  بل ويل ود ةىه ىس بحلاد  وبحلر ةذ 

 يف بلع وب  ىلل ب سدعةذ وبل ول.

 

 تىصياث المزكز:

    بدلراةةةس بلاةةةةندل للحاةةةد  وبلسأديةةةد  ةةة ىد هيةةة   أظدةةةةذ ب سدةةة  بدلةةة ل وبدلأظدةةةةذ بل وليةةةد

وريصدصة   أظدةذ بت ةأل بدلسحة خ    لدةا  سةادليةألة بتري قيةد وبانسةةنيد  ةةع  ةة  رزةحةه          

 بلأظة  بلسعدد  ولةلته  س وربئأل حب  بلحشر د و بانسةنيد هعة.ادب  

   ادة   ىد بت أل بدلسح خ ورلل  بت س    بحلتةظ ىلل  ة زحال  س مسعس ة و رىد بلعدا ىلةل

 وقف بحلرت ووقف نس ف بل   بليدس وبحل   س بتزةةت بجلربئأل حب  واتةل ونسةن بليدس.

  دوليد للسحاي  يف وئع بجلراةد وغدوةة وزاة ر  رزةحي ةة      و  ىد     رىد  ت ةل جلة  لاي

 للاضةن بل ويل.

 

 

 

  



 

 

 5 الحذيذة -سياراث المسافزيه في طزيك الخميس تمزيز حمىلي يىثك والعت  لصف  

 (1هلحك رلن )

 هي ادلذًيني وصىر لبعضهن أمساء وبياًاث الضحايا المتلى

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 ادلذيريت

هكاى 

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ قسيا 31 نار زلد  صةحل بجربويأل ويل 7

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ قسيا 37 نار زلد  ز س تىيط 7

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ قسلل   وطص غد  عرو د س ستحددس 7 3

 

 (2هلحك رلن )

 هي ادلذًيني وصىر لبعضهن اجلرحىأمساء وبياًاث الضحايا 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 ادلذيريت

هكاى 

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 75 اتا ىح بهلل زلد  ىلر مخيسر  .7

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 77 اتا واس ىلر حيىي مح ب   .7

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 78 اتا  ش دت ومح       شحله  .3

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 31 نار ىدر ىح بهلل  عي   .4

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 41 نار ىلر حيىي مح ب   .5

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 75 نار  ةو  ىلر حيىي  .6

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 75 نار ىح ع ىلر حيىي مح ب   .7

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 41 نار ريةل  هة ر  ةدت   .8

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 35 نار ىلر ىح ع  ةوت   .9

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ور ح 79 نار ومح  هيا ىلر بذلد بل  .71

 

 
  



 

 

 6 الحذيذة -سياراث المسافزيه في طزيك الخميس تمزيز حمىلي يىثك والعت  لصف  

 صىر بعض الضحايا ادلذًيني

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 7 الحذيذة -سياراث المسافزيه في طزيك الخميس تمزيز حمىلي يىثك والعت  لصف  

 (3ادللحك رلن )

 ادلٌشآث ادلذًيت ادلذهرة وادلتضررةأمساء وبياًاث 

 اسن صاحب ادلٌشؤة م
ًىع 

 ادلٌشؤة
 العذد

ًىع 

 الضرر
 ادلذيريت

 هكاى

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ز  د 7  يةتخ  يةتزني 7

 77/77/7177 بخلدي  بلسورخ ز  د 7 ار   بلطر   بلعة  7

 صىر لبعض ادلٌشآث ادلذًيت ادلذهرة وادلتضررة جراء المصف 

  

 

 صٌعــــاء –اليوــــي  - ادلركز الماًىين للحمىق والتٌويت صادر عي/


