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 هلخص:

سيٍق  عمًييقل تن خيم قتن  ييقع تاًيقمً تنييي اعايج مهٍةييق تنهي خاٌت قوقناةييق  ي ل ميي قت ق        يف

قخ ً قجرحقً قإاقاة قهتجري قحشرٌ  قحصقر قيآسً  تن هكري قال زتل مهى تنًٍٍ قتن خم اهكقَّ تمل ٍَخٌ

حملقكًييت صياةق قيف لييم تنصيًج توايً قتنيي قو تملشيا قحقنيت تالَايي ث ييٍ تن  يقع قت       قي قَيقة حايخ  ق  

تن قنٍييت قهتييرع تويييى تملخييي ة قٍْسقهتييق تحلَهييقٍَت قتئ خقٍييت يييٍ يهييسخنٍقهتق قتنخستيقهتييق تو  قٍييت         

قف ييقً ن ختميي  تن ييقَخٌ تنيي قو تحلَهييقئر ققيييج  ييق رتث    ح ييخ  تحلَهييقٌ يف تنييًٍٍ   قتن قنٍييت يف يقٌييت

و اشيٍ ري د ريقرتث مهيى  ٍيقو      8112ٌُيقٌر   11هقء ٌيخو تورا يقء تملختفي     وقناةق يف  قٌت يقتنه خاٌت 

إىل ي خيم  عاث " مبُط ت مكختٌ ي ٌرٌت تنصارتء مبيقفظت ص  ةر "رمقة عرُقومل ٍَا يٍ تنب ق تنرحم 

إضيقفت إىل تحخيرت     تني كقَج حشكم يصي ر قيخث قرز  حلمقنيت عسيرْى     ي ٍَا قَاخ  قطٍع عرُقيةى 8

 .اقنكقيمتنز د  قح يري  ٍقيةى

 

 الىالعت:تفاصيل 

ٌُييقٌر   11يييٍ نٍييم ٌييخو تورا ييقء تملختفيي       18:11تنهييقمت يف 

و ْقمجج  ق رتث تنخيقنف تنهي خاي تئراٍيت ايز د    8112

نرحيييم مبُط يييت مكيييختٌ  ريييقرتث رييي د  ٍيييقو حقا يييت نهبييي ق ت  

خط ي ٌرٌييت تنصييارتء مبيقفظييت صيي  ةر عسييارث مييٍ سيي       

ي ٍَا ترُا يٍ تنب ق مهق: عي  حهيا ارْيى تنبيقنن ييٍ     

ققن ِ َقجً عي  حهيا قًشيت تنبيقنن ييٍ      مقيقًر 56تن ًر 

مقيييقًر عحقنييج تنتييقرتث عجهييقاْى إىل ع يي ء يييع   01تن ًيير 

تورُيقو تنخقا يت اًيق قتحخرقيج  ٍقيةًيق       يق يٍت  قطٍ قً يٍ 

تنز د عرُقء حختج  تنضيقٌق فٍةيق ييع عرُقيةًيق تنيي كقَيج      

 ًق.يص ر قخهتًق قإمقنت عسرمهق قع اقاحشكم 

 

 

 

الوٌطمت أثٌاء اًتشالهن للجثث أبٌاء  
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 شهىد الىالعت:رسويت وإفاداث 

 مىله:عياى أفادًا بشاهذ  –هذير هذيريت الصفراء اً، عاه 55لائذ لشوت يبلغ هي العور ًاجي 

و ققو تنطريتٌ تئير  نخييقنف   8112ٌُقٌر  11تنزقٍَت مشرة يٍ نٍم تورا قء تملختف  تنهقمت حختو "يف 

ٍ عاُيقء تمل ٌرٌيت   هب ق تنرحم قْيى يي ٍَا يي   تن  قتٌ تنه خاي اشٍ ر د رقرتث تسخة فج ر د  ٍقو ن

ْجرقت يُيقزاى قحركيخت عقالاْيى قعسيرْىر قع يطقت قطٍ يقً ييٍ تورُيقو تنخيقاع ايى ايقحزا ميى يصي ر              

ةق قتسخ ر هبى تئقل يف يُط ت َق ٍت مبُط ت مكختٌ مب ٌرٌت تنصارتء ق  ل يق كيقَخت يخختجي ٌٍ   نرمٍ

رتحيّ تنيز د تنخحشيٍت نريٌي ْى     قمجةى تنطريتٌ تئر  اتق ٍقيةى يع عرُقيةى َق ًا اأيقٌ تهلل ْ يف

ن خهيى  ٍيقيةى تنيي عصيبيج عريرًت ا ي  ميا قتنضييقٌق ت        هبى يهقفت كيبرية يي يرتً ققرقيقً    قخهى ققطف 

: عي  حهيا ارْيى تنيطي ٌُيقْس     تني قضج مهٍةى تنتقرتث ْى

 01مقيييقً ققنيي ِ َييقجً عييي  ٌبهيين يييٍ تن ًيير حييختو        56مًييرِ 

 ٍ يي ٍَا   تو تنخيقاع ايى قمهيق     مقيقًر كًق قضج مهى قطٍع توري

رمقة عرُقو نٍس اى عي ذَب قتملُط ت ال ٌخجي  فٍةيق عي عْي تف    

عق يختقييع مهييكرٌت حييهر كييم ْييطِ تنخحشييٍت نههيي خاٌت قوقناةييق      

 ز د".اتقرتث تن

 

عاهرًا، شراهذ عيراى وهسرعف هري أبٌراء هذيريرت الصرفراء أفراد           37العكىاين يبلغ هي العورر  أمحذ 

 الماًىين بمىله: املركز

نٍهيت   هي خاي اتيقرتث تنيز د   نتتنضيقٌق تمل ٍَا تنطٌٍ قضى مهٍةى تنطيريتٌ تئير  نخييقنف تن ي قتٌ     "

عييس تورا يقء ْييى رميقة عرُيقو قٌ ٍهييخٌ عسير ييٍ تنُهييقء قتو ايقل قتنيطٌٍ عصييبيخت تٌَ اي  رع عسييرة          

ني كقَيج قطٍيع تورُيقو تنيي قضيج عٌضيقً       تئٍقة تنضرقرٌت قت ٌ ٍهةى عق يص ر قخث ٌأيٍ اى يطقنب

تنتيقرتث يأسيقة   مهٍةق تنتقرتث تنخحشيٍت ييع رمقهتيقر كقَيج حشيكم يصي ر قيخث ْيطِ توسيرة ققي   هايج            

كييبرية هبييطِ توسييرة قا يي  ققييخو تنتييقرتث قلقمُييق قبهييةق نخيهٍيي  تنطييق رتث يف لييقء تملُط ييت قحُاٍييطْق   

اهييبب تملُط ييت مُيي  تناجيير  يشييقْ حُق نهييُريتٌ ْرمُييق يييع ميي ا يييٍ عْييقو   نهييةجًقث تاخٌييت تنييز د ق 

يف لقء تملُط يت قتنيُريتٌ كقَيج حشيخ م يف  ٍقيةًيق تملهيخة فت ققًُيق        ئر  تنطريتٌ تلقمُق نخيهٍ  

خ  مشيرتث ييٍ تملق يٍت    اخا   تنضيقٌق ققج َقمهق جزيذ ْقيي ة قي  قضيج مهيٍةى تنتيقرتث تاخٌيت قَاي        

 يهر". عيتنخقا ت اىر تارميت اش ت قحاخ  قصاةق قمت تسخة تفةى ا قٌ 

 

هي الحزيك الذي لحك بالخيامجاًب   
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 ًتائج الىالعت:

 الضحايا املذًيني:

 
   

 اإلمجايل

 8 8   المتلى

 املٌشآث املذًيت:

 
  

 1 3 تذهري

 

 

 

 للماًىى اإلًساًي الذولي:وصف االًتهان وفمًا 

تخلٍيقو  تملركس تن قَخئ ت هع مهى تنختق ت قعجرى يهيقً يٍ تٍَقً مهى تملُط ت تني مت تسخة تفةق ق قصت 

ًْ عمٍقٌ ي ٍَت سكٍُت. قعٌ تسخة تف تمل ٍَا ٌُ   جرمييت  تخلٍقو ققج َق تٌ تملُط ت ق قتنطي مت قصاة

ائ قتن ييٍى تنييي عمج ييج مهٍةييق تملخً ييقث تملخيضييرة. قتٌ  ٌ ققييب مهٍةييق تن ييقَخٌ تنيي قور ق رقييقً نهًبييق 

تسخًرتر تنه خاٌت قوقناةق يف قخم قتسخة تف تو اقل قتنُهقء قتمل ٍَا يق ْخ إال جرميت اش ت حضقف 

إىل تارت ى تني  يق زتنج تنهي خاٌت حرحكبيةق عييقو ييرئ قيهيًع تملخًيع تني قو تنيطي ييق زتل صيقيخقً           

ي ٌُ ى اق جبا تحلَهقٍَت قتني سخشيكم يف تملهيخ بم تن رٌيب م بيت عييقو حكيقحف       إزتء ْطِ تارت ى تن

تملخًع تن قو قافقمّ ميٍ تئ يخ  قتئرٌيقث ايم سيخكخٌ ْيطِ تايرت ى سيختا  اقنٍيت يف تن ي قتٌ مهيى            

 تملخً قث قتن قل.

 

 تىصياث الوزكز:

   تملييي ئ قتملُظًيييقث تن قنٍيييت تملركيييس تن يييقَخئ نهي يييخ  قتنخًٍُيييت ٌييي مخ مجٍيييع يُظًيييقث تملخًيييع

ق صخصًق يُظًقث توييى تملخيي ة إىل وًيم يهيسخنٍقهتق تو  قٍيت قتحلَهيقٍَت  يقِ ييق ٌرحكبيّ          

  ريتٌ تنُظقو تنه خاي قوقناّ يٍ جرت ى حب  تنبشرٌت ق تحلَهقٍَت مج ق.
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 ً م مهيى  كًق ٌ مخ تويى تملخي ة قجمهس تويٍ إىل تئاقظ مهى يق حب ى يٍ ل خةق قسرمت تن

 ققف تئرع قققف َسٌف تن و تنًٍين قتئ  يٍ ترحكقع تارت ى حب  ع اقل قَهقء تنًٍٍ.

      قٌ مخ إىل سرمت إرسقل اقٌ و ٍ  اقنٍت نهخي ٍ  يف ْطِ تارمييت قرريْيق قح ي ر يرحكبٍةيق

 نه ضقء تن قو.
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 (1هلحك رلن )

 أمساء وبياًاث الضحايا المتلى هي املذًيني وصىر لبعضهن

ًىع  العور الٌىع االسرررررررررن م

 االًتهان
املٌطمت/ 

 املذيريت
هكاى 

 الىالعت
تاريخ 

 الىالعت

 11/1/8112 مكختٌ تنصارتء قخٍم 56 ذكر عي  حها ارْى قشًت  1
 11/1/8112 مكختٌ تنصارتء قخٍم 01 ذكر َقجً عي  حها ارْى قشًت   8
 

 صىر بعض الضحايا هي المتلى املذًيني
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 (2امللحك رلن )

 املٌشآث املذًيت املذهرة واملتضررةأمساء وبياًاث 

ًىع  اسن صاحب املٌشؤة م

 املٌشؤة
ًىع 

 الضرر
املٌطمت/ 

 املذيريت
هكاى 

 الىالعت
تاريخ 

 الىالعت
 11/1/8112 مكختٌ تنصارتء ح يري  ٍقو 0 عي  حها ارْى قشًت   1
 11/1/8112 مكختٌ تنصارتء َاخ  قطٍع عرُقو عي  حها ارْى قشًت   8

 

 صىر لبعض املٌشآث املذًيت املذهرة واملتضررة جراء المصف 

  
  

  
  

 صٌعرررراء –اليورررري  - املركز الماًىين للحمىق والتٌويت صادر عي/


