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 1 أماوة العاصمة –بىً الحارخ  –مىطمة الخمٍس جمزٌز حمىلً ٌىثك والعة  لصف المذوٍٍه فً  

 ملخص:

متعنننثطائرننناحلزايطاازتاننن طائحاتعننن طئةحانننائيطتيفاننناداطائملنننع دأل طيطا نننح  ا طا ننن جاٌنطا تزألنننا ططط

وا حشنن يطا  جانن طبز عدنن طانن اطنننزاحلاطدوتطبزااننااط  طبننثطا  اواننإلطائ وئانن طايفنن  طا جملنناتط وطب اواننإلطط

وائن ط نحعطاةننطبحانوطا ن املحٌنطا ن جاٌنطوا حشن يطا  جان طانثطائ نزااايطططططططططططائيفاج تطا جملاينطائن و طط

  ا ًطداخةا ط وطخارنا ،طوبثطذذخطاجلزاحلاطنزمي طا ح  ا طبدىنطاةنطناجوطائرزألإلطائعامطيطبحريف ط

اخلةاسطائ اقع طيطب ألزأل طتينطااارثطتثالثطغارايطن ألن ط د طىل طىلانات طائع ألن طبنثطا ن جاٌنطا ناراططططططط

طرزألإلطائعامطتا ضاف طىل ط ضزرطائع أل طبثطائملاارايطا  جا .يطائ

ط

 

 الىالعة:جفاصٍل 

 ملننحةزطائرنناحلزايطاازتانن طائحاتعنن طئةحاننائيطائعننز طتيفانناداططط

ائملع دأل طيط  بًنطائدحا طائحاحا طئةاةثطوا ح  ا طا ن جاٌنطط

اجل ألن ،طفينيطألن مطا  ن طططططا تزألا طوا حش يطا  جا طتائغنارايطط

مطقابنن ط7107جنن فة طط5يط نن ا طائملنناا طائ ا نن اطا  افننإلط

ائرنناحلزايطاازتانن طائحاتعنن طئةحاننائيطائملننع د طتشننثطوننالثطططططط

غننارايطن ألنن طاةنننطبنندىنطراجننوطائرزألننإلطائعننامطيطبحريفنن طططططط

اخلةاسطائحاتع ط  ألزأل طتنينطاانارثطتاباجن طائعاانة ط وحنا طططططط

انن طفانند،طوقنن طجننح طاننثطذننذخططططبننزورطا نن جاٌنطوائملنناارايطا  جط

 شننصابطتاحنن اطجملننا ،طتا ضنناف طىل ط ضننزرطانن اط نناارايطب جانن ط نن جاٌنطط7ائغننارايطىلاننات طبنناطأليفننار ط

طتملرا طالطميةع تطب  راًطئة خلطا  طذذخطائملااراي،ط باطا دىنطا ملح   طتائغارايطفيف ط  بزطكةااً.

ط

ط

 الذمار الذي لحك بالمبىى المسحهذف



 

 

 2 أماوة العاصمة –بىً الحارخ  –مىطمة الخمٍس جمزٌز حمىلً ٌىثك والعة  لصف المذوٍٍه فً  

 إفادات ضحاٌا وشهىد الىالعة:

عاهاً، وأحذ املارَي يف الطرَك علً هنت    33العصرٌ َبلغ هي العور الضحُت/ محُذ أمحذ لاسن 

 سُارتَ أثٌاء المصف، أفادًا بمىلَ:

وبعنيطاةننطططط7102"كح طيطملزأليفيطىل ط ان طأل نن طتنا طيطبحريفن طاخلةناسطاةننطبننطتاانيطجن  طداألن ططططططططططط

ةنن وانثطجملننا ،طو وحننا طبنناطكحنن طاةنننطائرزألننإلطائعننامطيطبحريفنن طاخلةنناسط بننامطشننزك طبننار طئططططططططط7بححنندط

تائحا أل ،طفانا حاطائرناحلزايطاازتان طائحاتعن طئةحانائيطائملنع د طتشنح اطونالثطغنارايطن ألن طبملنح  ف ططططططططططط

بنندىنطاةنننطناجننوطائرزألننإلطبنناط د طىل ط رنناألزطائشنن األاطوا  اننارطيطا حريفنن ،طاخحزقنن طتعنن طائشنن األاططط

جملننا طبننثطتااننيطو ننيفر طاةانندطتعنن طا  اننارطا حرنناألزاطجحاانن طائيف نني،ط د ط ئنن طىل طىلاننات طوننالثطط

طائاليتطكثطبعي،طوىلاات طائدابطتاضزارطتائغ ".

ط

عاهنتاً، وأحنتذ سنتائمٍ الباصنتاث والنت ٌ       11الضحُت/ بشري خالذ عبذاهلل السلطاى َبلغ هنتي العونتر   

 كاى هتىاجذاً أثٌاء ولىع المصف، أفادًا بمىلَ:

 اةننلطيط  اننالطتعنن طائزكننا طبيفاتننلط نننزطططط7115ااننيطجنن  طداألنن طط"كحنن طيطائرزألننإلطائعننامطاةنننطبنننطتطط

  يفاضاخ،طو احةاطواة طىل ط بامطشزك طبار طئة وانثطيطبحريف ط

اخلةننناسط وانننلطتعننن طائزكنننا طوائنننذألثطكننناج اطابز  ننناتطومليةنننٌن،طط

فانا حاطائراحلزايطاازتا طائحاتع طئةحاائيطائملنع د طتشنح اطئنثالثطططط

بندىنطاةننطناجنوطائرزألنإلططططططغارايطن أل طشن أل اطاالجيانارطبملنح  ف ططط

ائعننامطويطألعننثطألي ننةينطاننثطا نندىنطا ملننح   طىلالط نن ا طائننثالوٌنطططط

اليتطكاجحنناطبعننيطيط بحننزاًطوقنن طجننح طاننثطائيف ننيطنننز طابز  نناتطا ططط

ائداب،طوباطذيطىلالطدقاحلإلط ن طننا ط ناحلإلط خنزطاةننطبننط ناار دطططططططط

 شنصابططط2وقامطتاخذطاجلز ننطىل طا ملحشنين،طوقن طر ألن ط ن ا طططططط

طنطاةنطبنطائداب". خزألثطنز 

ط

عاهاً، وأحذ سنتائمٍ الباصنتاث يف املٌطمنتت     23الشاُذ/ شاَف حموذ عبذٍ السلطاى َبلغ هي العور 

 املستهذفت، روي لٌا تفاصُل الىالعت لائالً:

"كح طقزألداًطبثطا حريف طا ملح  ف طيطملزأليفيطىل طورش طبثط نلطىلاال طتاايطوفاااطيط  ا طائملناا طط

زايطاازتا طائحاتع طئةحاائيطائملع د طتشثطوالثطغارايطن أل طاةنطبدىنطب ان رططائ ا  ا،طقاب طائراحل

بشٍز خالذ السلطان واألضزار الحً 

 لحمث بباصه



 

 

 3 أماوة العاصمة –بىً الحارخ  –مىطمة الخمٍس جمزٌز حمىلً ٌىثك والعة  لصف المذوٍٍه فً  

الطألملعحدط   طيطناجوطائرزألإلطائعامط وحا طبزورطائع أل طبثطائملاارايطا  جا طباط د طاةنطىلاات ط  ا ط

 ضزرطائع أل طبثطائملاارايطا  جا ،طرنع طتع ذاطبملنزااًطتملنااريتطبداشنزاطواتحعن يطانثططططططائملدعطجملا طو

ط حريف طا ملح  ف ،طوتع طاجح ا طائغارايط ذد طئةةملاا اطيطىل عا طاجلز ن".ا

ط

 وحائج الىالعة:

 الضحاَا املذًُني:

 
   

 اإلمجايل

 6 2ط3ط0 اجلرحً

 

 املٌشآث املذًُت:

 
  
  1 تذهري

 3  تضرر

ط

ط

 وصف االوحهان وفمًا للماوىن اإلوساوً الذولً:

ائ اقع طو نز طبملااًطبا اجااًطاةنطا حريف طائ طمتطا نح  اف اطوخاان طا ن  ططططا زكشطائيفاج ينطاملةعطاةنط

ائذ طمتطق يدططوون جاطاتطا حريف طوا   طذيط اااتطب جا ط عحا .طو تطا نح  ا طا ن جاٌنطألدعن طنزمين ططططط

طألعاقننوطاةا نناطائيفنناج تطائنن و ،طوخزقنناًطئةةدنناد طوائيفننااطائنن ط تعنن طاةا نناطا حةعننايطا حاضننزا.طواتططط

ا حةزارطائملع دأل طوحتائي اطيطقحلطوا ح  ا طا مليا طوائحملا طوا  جاٌنطباطذ طىلالطنزمي طتشع ط ضا ط

ىل طاجلزاحلاطائ ططباطسائ طائملنع دأل ط ز عدن اط بنامطبنز طوبملنةعطا حةنعطائن و طائنذ طبناطسا طانابحاًططططططططططط

ائيفزألنوطايفدن ط بنامط عنا يططططططىلسا طذذخطاجلزاحلاطائ طألح  طهلاطندٌنطا جملاجا طوائ ط حشنعلطيطا ملنحيفدلطط

ا حةعطائ و طودفاادطانثطاايفن  طواازألنايطتنلط نحع تطذنذخطاجلنزاحلاط ن اتإلطدوئان طيطائعن واتطاةننطططططططططططط

طا حةعايطوائ و .
 

 

 



 

 

 4 أماوة العاصمة –بىً الحارخ  –مىطمة الخمٍس جمزٌز حمىلً ٌىثك والعة  لصف المذوٍٍه فً  

 جىصٍات المزكز:

 ا زكنننشطائيفننناج ينطئةايفننن  طوائححةاننن طألننن ا طتانننعطبح ةنننايطا حةنننعطا ننن ينطوا ح ةنننايطائ وئاننن ططط

ا حان اطىل طحتةنلطبملني ئااااطا خالقان طوا جملناجا طبناخطبناطألز عدندطططططططططوخ  ااًطبح ةايطا بناطط

طملًناتطائح امطائملع د طوحتائيدطبثطنزاحلاطحبإلطائدشزأل طوطا جملاجا طتعا.

 كةاطأل ا طا باطا حا اطوجمةسطا بثطىل طااياظطاةنطباط ديفنطبثطمسعح اطو زا طائعةلطاةننطط

طار عا طاجلزاحلاطحبإلط مليا طوجملا طائاةث.طوقيطااز طووقيطجشأليطائ مطائاةينطواا طبث

 وأل ا طىل ط زا طىلر ا طجلاتطحتيفاإلطدوئا طئةحايفاإلطيطذذخطاجلزمين طوغًنذناطو يفن رطبز عدا ناططططط

 ئةيفضا طائ و .
ط  



 

 

 5 أماوة العاصمة –بىً الحارخ  –مىطمة الخمٍس جمزٌز حمىلً ٌىثك والعة  لصف المذوٍٍه فً  

 (1هلحك رلن )

 أمساء وبُاًاث الضحاَا اجلرحً هي املذًُني وصىر لبعضهن

ًىع  العور الٌىع االسنتنتنتنتنتنتنتنتنتن م

 االًتهان
 املٌطمت/

 املذَرَت
هكاى 

 الىالعت
تارَخ 

 الىالعت

 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث نزألح 08 مليل ائملةراتتشًنطخائ طاد اهللط   .0

 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث نزحي  21 اجثن اجح ارطاد اهللط مح طمشملاتط .7

 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث نزحي  77 اجثن فاملة طب ذشطقا اطائ ح     .3

 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث نزحي  72 اجثن ررطاابزطقاملز   .2

 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث نزألح 78  كز خائ ط مح طبملع طائزميي   .5

 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث نزألح 21  كز  مح ااياشي   .6

 

 

 
  



 

 

 6 أماوة العاصمة –بىً الحارخ  –مىطمة الخمٍس جمزٌز حمىلً ٌىثك والعة  لصف المذوٍٍه فً  

 (2امللحك رلن )

 املٌشآث املذًُت املذهرة واملتضررةأمساء وبُاًاث 

ًىع  ًىع املٌشؤة اسن صاحب املٌشؤة م

 الضرر
املٌطمت/ 

 املذَرَت
هكاى 

 الىالعت
تارَخ 

 الىالعت

 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث   بًن 7102تابطداأل ططمحا ط مح طقا اطائع ز    .0
 5/00/7107 اخلةاس تينطااارث   بًن 7115تابطداأل ط خائ طاد اهللطائملةرات   .7
 5/00/7107 اخلةاس ااارثتينط  ضزر تابطداأل  خائ ط مح طبملع طائزميي   .3

 

 صىر لبعض املٌشآث املذًُت املذهرة واملتضررة جراء المصف 

  
  

  
  

 صٌعنتنتنتنتاء –الُونتنتنتنتي  - املركز الماًىين للحمىق والتٌوُت صادر عي/


