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 1  الحذيذج -الجراحي  –مزرعح المزرولي ذمرير حمىلي يىثك والعح  لصف  

 ملخص:

يستتخًطرياتتحتاٌري تتعنوريانؼتتعواٌريانستتؼدافرياريانتتخوعالريا تتعَداريو خهتتوىرييتتٍري عايتتتريا تتط ريػهتت ريري

اريأغهبتتوىريأالتتعلرييتتدورييتتٍريانؼتتعواٌرينتتلضريايلرياندتت عيعريا تتعَدري0111انتتدًٍريوػهتت رييتتعزرييتتعريي يتتعريػهتت ري

يتتٍريستتًٍريريريقتتعٌريوَستتعيفريارياتتطارىريضتتط ريستتعرياوَستتعَدتريواَختتوعقعثرينيتتعملوترينهلتتداَاريوا دا دتت ريانعوندتتتريريريري

اجلطارىريانيترييطحكبوعرياحتاٌريانؼعواٌرياطميتتريانتخوعالريػًتعلريع ملػتتريا  ملو تيري لطيتتريانكتبةرييعيطيتتريريريريريريريريري

ستعيفريوأالتعلرياريانستعػتريريريري(ريػًتعلرييتعَداري دُتوىريريريري9اجلطاضيريحمعفظتريا عيعةريَتخ ريػُتوعرييلختمريواتط ري ريريريري

ري.5107ايسًربريري55انسعانتريوانُصورينيبع رييدورياي ُاريا داف ري

ري

 الىالعح:ذفاصيل 

اريانصبع ريانبعقطريوطجريػًعلريوػتعيتثرييتٍريأ ُتعيفرياجلطاضتيريريريريري

وانتتتتبؼ رييتتتتٍريب دتتتتعريناهتتتتصريانتتتتطب ريويتتتتعري ٌريونيتتتتمريانؼًتتتتعلري

وانتتتتتخوعفوىريريوانؼتتتتتعيتثري عريي ملػتتتتتترييتتتتتطااريا  ملو تتتتتيري ي

يبرينتتعولريانخ تتعنوري  تتعملةري دتتجريػهتتدوىريأ ُتتعيفريريطاناتتحتاٌريا تت

ونيتتد ىرينبتتعيفريانؼًتتمرياريضصتتعريانتت ملعري تتداملريي ملػتتتريا تتدبريريريريري

انخع ؼتتتترينهً ملو تتتياريقتتتعٌرياناتتتحتاٌري تتتعريانتتتخوعلريي ملػتتتتريريريريريريري

يوجتتدملةري  تتعملةري بتتمريا تتعر ريوػتتعواريان تتعملةريان عَدتتتري عنلصتتوريريريريريريري

ريجتًتتتغريانؼًتتتعلري تتتعنلط رييتتتٍريانستتتدملريانختتتطايبريريريريريا بعشتتتطريػهتتت ري

ري4اوتتطيٍري دُتتوىريري3واتتط ريري6ً ملػتتتريَتتخ ريػتتٍريان تتعملةرييلختتمريرينه

ريَسعيفريوالم.

يستتخًطريوناتتحتاٌرياريػتتعارييتتٍريحمعفظتتعثريانتتدًٍرياريريوحتت هريْتتجلِرياجلطميتتتريستتًٍرينهستتهترياتتطارىرياملحكبتتوعرياريريري

ريجلاناحتاٌرياريضصعريأملوا ريا عَداريو خهوىريوحعيحتريممخهكعهتىريػه رييطأزريويستًغرييتٍريامخًتغريانتعو رييُتريريريريري

يطحكصريأ شتغرياجلتطارىري ت رياوَستعَدتريوانتيتريريريريريريرييدوريواناحتاٌري0111عريػه ريي ي عايتريا ط ريوػه رييعزرييعري

حط تت ري عريونيتتورياتتطارىريضتتط ريةتتصرييستتعرهتريا ستتًدناريػُتتوعريوفلتتعارينلتتداَاريوا دا دتت ريانعوندتتتريوانلتتعَدٌريريريري

رياوَسعين.

ري

 جاوة مه المزرعح المسرهذفح



 

 

 2  الحذيذج -الجراحي  –مزرعح المزرولي ذمرير حمىلي يىثك والعح  لصف  

ري

 إفاداخ ألارب وشهىد الىالعح: 

 ألارب انضحايا أفادَا تمىنّ:أحذ عاياً  35إمساعيم حسيين سهًاٌ تذير، انثانغ يٍ انعًر 

"قُجرياريانبدجريواريانصبع ريانبعقطريوطاجري ُجريأويترييغريملفدلعهتعرييٍريانلطيتريشط ريان مليبتريب دتعرياجتوتٍريريري

ريانُسعيفري عريي ملػترييطااريا  ملو يريػهوٍريةعٌريػًمرياريضصعريان ملع.

 تتعملةرياىلوعريػهتت ريي ملػتتترينيتتهصريريريريقعَتتجريانستتعػتريريانستتعايتريوانُصتتوريحلطيبتتعاريةؼتتجرياناتتعرطةري صتتلجري عنريريريريريري

أشتعْعريانصتعملواريانتجلفريريريرييوجدملةريووطاجريوشتعْعثرياناتعرطةريوانتيتريػتعواثريانلصتوري عن تعملةريان عَدتتريوأَتعريريريريريريريريري

انتتخوعلريجتًتتغرينهؼًتتعلريع ملػتتترييتتطااريا  ملو تتيريقُتتجريأَظتتطرييتتٍرينتتلوريا تت لريضتتعلرينتتلد ريريريريريريريريريأاهلختتّريريا

لريونيتد ريواتعثريا ُتجريأوتيتريريريريريانصعملواريوحصعػعريانعوعٌرييٍريا  ملػتريْطػجريػه ريانلدملري عريا  ملػتتريوضتعريري

نؼدعةرييهلدتريواسعْعريمم  ريوقعَتجري تعريفعمل تجريا دتعةاريقتعٌريريريريريري

َسعيفرياطحيعثريانبؼ رييُوٍري عري خطثريملاهوعريوْتيريريري3 داملْعري

نتتتُتريسري نتتتؼعفوعري عريريري05جندبتتتتري تتتطاريػًطْتتتعرييرييخجتتتعوبريريريري

 تتطو ري ًتتجري ُلهتتوعريريا عيتتعةاريوقعَتتجريةتتحتةرينتتؼدعرييصتتع ت

هدتتتخارياطاضدتتتتريفلتتتعرياضتتتيريوػًهُتتتعري تتتعريػًط عرييسخشتتتل رياجل

أنيدبجري شتظعيعاريضستبُعرياوريوَؼتىرياندقدتماريتريانتخاغري عنت ريريريريريريري

َلستتيرييتتٍريا ُظتتطريا تتطوعاريقعَتتجري ؼتت رياجل تت ريأشتتتيفري ستتتريري

انتخوعفوىريريريَسعيفرييصع عثري3 خه ريملاعلريوانسعانتريا ُتريأويتريو

اريػهتت ريأملبا وتتىاريفتتترييداتتعريريويؼًهتتدٌريريريجًتتدؼوىريػًتتعلري ستتاعيفريياهبتتدٌرياوريرياناتتحتاٌري تتعوٌريأفرييتتربملريفري

ريا ُالتريأفرييدا غريػسكطيتريأورييسه ا".ري]ذقطرينُعريانشعْعري ؼ ريأةعيفرياند عيعريضسصريانكشوريا طف [.

ري

 عاو، صاحة املسرعح املستهذفح، أفادَا تمىنّ: 32يراد حمًذ أمحذ املسرولي، يثهغ يٍ انعًر 

وريقُتجرياريري5107ايستًربريريري55"ةؼجرياناتعرطةرياريانستعػتريانسعانتتريوانُصتورينيتبع رييتدورياي تُاريا دافت ريريريريريريريريري

ةؼتتداريان تتعملةرياىلوعريوانتتيتريانتتخوعفجريريريختتودنوٌرينهؼًتتمرياريضصتتعريانتت ملعريرياريييتت  ري ع  ملػتتتريقتتعٌريانؼًتتعلريري

ان تعملةريواريحهت رياىل ُتعيفاريشتُجريريريريريا عملريري عرياداملريانسدملريانخطايبري شعْعةريريحبؼعريػُعريريْطػداريريي ملػترييوجدملة

ري3(ػعيهتتريريريوأنيتدصريريري0و ريػًتعلري(ري5طةري لُتعيفرييت ملػيتري ختمري ريريرياناتعرطةريغتعملةري عَدتتريانتخوعفجريانؼًتعلرييبعشتريريريريريري

أحتتداري عريا  ملػتتتريناهتتصريانتتطب ريوانب تت ريػتتٍريػًتتمرينؼهتتوىريريريػتتعيتثارييتتٍريستتًٍرياندتت عيعريَستتعيفريوأالتتعلريري

 تعض أشالء الضحايا
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ةعوارييعرييسعريمليلوتىريويؼتداوٌريىلْتعندوىريعلع تمريػًهتوىرياندتدييرياريانت ملعرينكتٍرياناتحتاٌريأاملقوتىريوضتعلريريريريريريريريريريريري

رياوٌرياهصرياىلملبا ريىلْعندوى.

يفريوافتتٍرياجل تت ريوسري نتتؼعلريانُستتعيفرياجلطحيتتعثري عرييسخشتتل ريريريريريري ًُتتعري عَخشتتعلرياندتت عيعريولتتغرياىلشتتتريريريري

فعمل تجريريةريَظطااريخلادملةري نيع خوعريفلعري خطثريملاهتوعريريويلتعلريأ تعريريريري عريا عيعريعاجلطاضيريوأضعٍْريسريَلتْ

ريا دعةريارياناطي اريي ملػيتريأيدعاريحدطملثريوأحهلجري ؼ رييلعنصريا دبريوانسدملريانخطايب".

فدوتعريأفرييدا تغريػستكطيتريأورينتعبٌرينتت ريقًتعريأٌريا ستخوعفاريريريريريريريريريا ُالترييعَدتريويرييداتعري عرتاريرياريريأسعلري

ي املػارييسعقارييريةتعوٌري تدثرييتديوىريويرييداتعريأفرييتطملرينلصتلوىريوذقتطرينُتعريأةتعيفرياندت عيعريضستصريريريريريريريريريريريري

ريانكشوريا طف .

ػعيعاري ُلسريانكتوريانجلفريأفعاَعري تّريريري37وقجلن ريأفعاَعريأودِريػصعوريحمًعريأمحعريا  ملو يريانبعنغرييٍريانؼًطري

ريستدعريريأ ىري عيداري عفٍريانلخهت ريارييلتربةريانشتوعايفري تعجلطاضيريوأٌريا ُالتتريحستً ريحمتدزريانريريريريريريريرييطااريوأسعل

ريوأفعاريأَّرييرييداعريأفرييربملرينلخمريانؼًعلريا سعقاريوانخوعالريا  ملػت.

 عاياً، أحذ ألارب انضحايا، أفادَا تمىنّ:  35ِ، يثهغ يٍ انعًر انطية زيذ عرب

انتتخوعفجريأضتتعريان تتعملاثريأ عمل ُتتعرياناتتعرطاثريا ط دتتترينلتتداثريانخ تتعنوريريوعشتتُخغتتعملحارياريانصتتبع ريانبتتعقطريري

 ًُعري عَخشعلري ؼ رياجل ت ريوانتبؼ ريقعَتجريأشتتيفرييخُتع طةريسريريريريريرياوانؼًعلرياريي ملػترييطااريا  ملو يريو خهوىري

ريا تطريفلتعرينيتعملثريأشتتيفريي  وتعريريريريريريريعري أضعريانُستعيفريتريجنتعريريعاريلؼو

اعريا عيتتعةريريريسري نتتؼعفوعري ختتطثريملاهتتوعريريزريانصتتعملواريوايتتطأةريأوتتط

قعَتتجريانتتعيعريحستتدمريريحدفدتتجريارياناطيتت ريفلتتعوػهت رييتتعرياػخلتتعريا تتعريريري

انتتتخًطرياناتتتحتاٌرياريانخ هدتتت ريوضتتتعلرياوٌرينتتتطػترياَلتتتعذريريريريريارييُتتتوعري

وتريَتتتخًكٍرييتتتٍري نتتتؼعلرياجلطضتتت ري يرييتتتنوطااري ستتتبصريريريريرياجلطضتتت ري

قعَتتتجرييتتتعْعريريانتتتخًطاملري هدتتت رياناتتتحتاٌرينعملاتتتتريأٌريأضتتتعريانُستتتعيفري

هتتجريحتت لريضتتتريفعمل تتجريا دتتعةريارييرييداتتعرينتتبصرييتتربملريريريظريرييبختتدملة

جًدغرياند عيعريػًعلري ساعيفريندسري ىريأفريذَصريقًعريأٌريفريانلصوري

ورياجلتدةريريأَصتعملرياوريأريريسكطيتريويرييداعريفدوعريأفرييسه ارينتدزرييتٍريريريا ُالترييعَدتريندسريفدوعريأفرييدا غريػ

ري".و خهوىريانؼًعلريوندسريُْعكريأفرييربملريينخوعال

ري

ري

 جاوة مه المزرعح المسرهذفح
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 إفاداخ رسميح:

 عوااملةرياحملهدتريحملعفظتريا عيعةريأفعاَتعريأٌرياتحتاٌريانخ تعنوريانستؼدافريانتخوعلرييت املعريا تعَداريريريريريريريرييصعملري

ػًتعلري دُتوىريَستعيفريريريريري9لد ريو خمريانؼًعلريفدوتعريارييعيطيتترياجلطاضتيرينيتبع رييتدورياي تُاريَتخ ريػتٍريان تعملةرينتريريريريريريريريريري

طحكتتصريأ شتتغريا تتعَدارياوٌريأفرييتتربملريويويستتخوعلريريريوأالتتعلرييلدتتعاارياٌرياناتتحتاٌرييخطقتتصريامتتعبملريانبشتتطيتريري

ػهت رييتطأزريويستًغرييتٍريامخًتغريانتعو ريانتجلفريتريريريريريريريرياعرياندتدوريريريا ط ريػه ريانتدًٍريريشٍريرياجلطارىرييٍري عايتري

ريحيطكرينعقٍ.

 ورائج الىالعح:

 انضحايا املذَيني:

 
   

 اإلمجايل

 6ري4ري0ري0 انمتهى

ري3   3 اجلرحى

 املُشآخ املذَيح:

ري
ري

 2 تذيري

 1 تضرر

ري

 اإلوساوي الذولي:وصف االورهان وفمًا للماوىن 

يؼعريانتخوعالريانؼًتعلريا تعَداري عناتعرطاثريا ط دتتريو خهتوىريوحتعيحتريممخهكتعهتىرياَختوعقعارينيتعملوعارينلتداَاريريريريريريريريريريريري

عنلترينكمرياىلػطالريانعوندتريوا بعا رياوَسعَدتريانيتريحداصري عشيريانتخوعالريرينا ط ريوا دا د ريانعوندتريو

ريدتتتعيفريونخجًؼتتتعثريانستتتكُدترينهًتتتعَداريريريوجتتتتطو ددتتتعرياىلضريانؼًتتتمريػهتتت ريا خ تتتعمل اا تتتعَداريوحداتتتصريػهتتت ري

ريانخوعافوى.

ا ُالتتتريانتتيتريسريانتتخوعافوعريريأ ُتتعيفيتتٍريوتتتلريانخدانيتتمرييتتغريا طقتت ريانلتتعَدينريااهتتغريػهتت ريحلعنيتتدمرياندا ؼتتتريري

أػدتعٌرييعَدتت.ريوأٌريانتخوعالريا تعَداريي ؼتعريريريريريريريا ستخوعفتريرياٌريا ُالتريريوواعريسري صلّريا  ملػتريانيتريووعنيتري

اطميترييؼع صريػهدوعريانلعَدٌريانعو اريووط عارينهًبعا ريوانلتدىريانتيتريألؼتجريػهدوتعريامخًؼتعثريا خ دتطة.ريريريريريريري

ريواٌريانخًطاملريانسؼدايتريو عنلوعرياري ختمريوانتخوعالرياىلالتعلريوانُستعيفريوا تعَدارييتعريْتدري يرياطميتتري شتؼتريريريريريريريريري

اجلطارىريانيتريرييعريبانجريانسؼدايتريحطحكبتوعريأيتعوريريريرينع لعهتعرييٍريعحدعلري ريحط  رياعريونيورياطميتريضط ري
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نيعيخعاري بايفريْجلِرياجلطارىريانيترييُعزري تعرياتبارياوَستعَدتريوانتيتريريريريريريويسًغريامخًغريانعو ريانجلفريسمأزرييط

نخشكمرياريا سخلبمريانلطيصريػلبتريأيعوريحكعحوريامخًغريانعو ريوافعػّريػٍريا لد ريوا طيتعثري تمرينتخكدٌريريريري

ريا  رياوندترياريانؼعواٌريػه ريامخًؼعثريوانعول.ْجلِرياجلطارىريند

 
 

 ذىصياخ المركز:

 ا طقتتت ريانلتتتعَدينرينه لتتتد ريوانخًُدتتتترييتتتعػدريلدتتتغرييُظًتتتعثريامخًتتتغريا تتتعينريوا ُظًتتتعثريانعوندتتتتريريري

ووصدنيعارييُظًعثرياىليتىريا خ تعةري عري ًتمرييستًدندعهتعرياىلوت دتتريواوَستعَدتريجتتعِرييتعرييطحكبتّريريريريريريريريريري

ريو عنلّرييٍرياطارىري  ريانبشطيتريورياوَسعَدتريلؼع.احتاٌريانُظعوريانسؼدافري

 قًعرييعػدرياىليىريا خ عةريو هسرياىليٍري عريا لعظريػه رييعريحبل رييٍريةؼخوعريونطػتريانؼًمريػهت ريري

ريو وريا ط ريوو وريَ يوريانعورياندًينريوا عرييٍرياملحكع رياجلطارىري  ريأالعلريوَسعيفرياندًٍ.

 اريْجلِرياجلطميتتريوغحتْتعريوحلتعررييطحكبدوتعريريريريريويعػدري عرينطػتري ملنعلريجلعٌري لد رياوندترينهخ لد ري

 نهلدعيفريانعو .

ري

ري

 ري
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 (1يهحك رلى )

 أمساء وتياَاخ انضحايا انمتهى يٍ املذَيني وصىر نثعضهى

َىع  انعًر انُىع االســـــــــى و

 االَتهان
املُطمح/ 

 املذيريح
يكاٌ 

 انىالعح
تاريخ 

 انىالعح

 55/05/5107 ي ملو يريي ملػت اجلطاضي  خدم 35 ذقط ِضسٍريحمًعرينعتريػرب  0
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي  خدم 31 ذقط ِفدمريحمًعرينعتريػرب   5
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي  خدم 00 الم ِريحمًعريضسٍريحمًعرينعتريػرب   3
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي  خدم 31 ذقط نهدًعٌري ةعػدمريقبة   4
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي  خدم 31 ذقط ِضسٍريػربيُصدملريحمًعري   5
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي  خدم 35 اَ   نؼدعةرينهًعٌرينؼدعري عيط   6

 صىر تعض انضحايا يٍ انمتهى املذَيني

  
 

  
  



 

 

 7  الحذيذج -الجراحي  –مزرعح المزرولي ذمرير حمىلي يىثك والعح  لصف  

 (2يهحك رلى )

 أمساء وتياَاخ انضحايا اجلرحى يٍ املذَيني وصىر نثعضهى

َىع  انعًر انُىع االســـــــــى و

 االَتهان
املُطمح/ 

 املذيريح
يكاٌ 

 انىالعح
تاريخ 

 انىالعح
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي اطحيت 05 الم ةحتةرينؼدعرينهًعٌري عيط   1
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي اطحيت 06 الم جندبتريػبعاوريأمحعري طا   2
 55/05/5107 ي ملو يي ملػتري اجلطاضي اطحيت 05 الم حلدزريػبعاوريأمحعري طا   3

 

 صىر تعض انضحايا يٍ اجلرحى املذَيني
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 (3املهحك رلى )

 املُشآخ املذَيح املذيرج واملتضررجأمساء وتياَاخ 

َىع  املُشؤج و

 انضرر
املُطمح/ 

 تاريخ انىالعح يكاٌ انىالعح املذيريح

 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي حعيحت يدبري-ي ملػترييطااريحمًعريا  ملو يري   0
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي حعيحت ي ملػتري ودنت   5
 55/05/5107 ي ملػتريي ملو ي اجلطاضي حدطمل ضبد ري-ي ملػترييطااريحمًعريا  ملو يري   3

 صىر نثعض املُشآخ املذَيح املذيرج واملتضررج جراء انمصف 

  
  

 

  

 

  

 صُعــــاء –انيًــــٍ  - املركس انماَىين نهحمىق وانتًُيح صادر عٍ/


