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 ملخص:

يظتتس زرياتتحتبلري تتةدوريبداتتعوبلريبدظتتادافريمريبطتتسملعبيري وتتةساريبفتتعوالريواستت ريب ا تتةاريوبدوظتتة ريريريريري

ريوكواملةريمري ظلظت ريبخزب توريوريبطتسحةزدريا تة ريريءجوتة ريبدتا اريجات ريبااة ت ريري ريريريريريريريريوزع حتريبفوةساريعلىريرؤوصريطتةري

 اظت رياة ظتةذريبه ملدريتدريبدا واتدريعلتىريز تةوذريمريوظتحدريريريريريريريريريزطتةاريطتحتبلريريغتةربذريبدريري وذريجعبيدريبداتعوبلريوري

بدت ريريريرياة ظدريصتاعخريريبددزشادريعلىريغةربهتةبهلد ةذريوبدغةربذريبهديدريريحباثريزاثورياةئزبذريبدسسةدوريري

جشتجريختزبئ ريب تزتري ريوالريياتةاريوتزريرييتدقرياولريطت د ريريريريريريريري ريساتز ريزريوزسصعرريبفزكشريبالواريدلملد ةذريبهديدري

غتةرزلريوزشتادريدطتحتبلريبدسستةدوريزتن ريضت اريريريريريريريريحبت ريبدحشتزيدريريريءجوة هتة ريو تاريزلتجلريبهتزبئ ريريريريريضسةيةري تاريري

 ظلظ ريبجملةسرريبدحشزيدريريبد رييسا تعريبدطتحتبلري املتةريبطتسملعبيريبفتعوالريجشتا ري حةكتزريدظت جلري شيتعري تاريريريريريريريريريريري

قريريري2102 تتةرصريري22احتت ري دتتزريب  تتاضريبفدب تت ريريريبطتتسملع رري تتملاريبفتتدبااريطتتةلريختتةجزريطتتلا ةلريريريبدتتع ة 

اتتدبقريءطتتززلريمري وط تتدري تتحتخريريريبفتتملاري رريركتتةقريعلتتىريرؤوصريريطتتةكوا ريري ريىلتتةريبا ريبرريطتت د ريريريريبزةدتتد

ريري ريريصاعخريمبعيزيدريغ زرياة ظدري

ري

ري

 الىالعت:تفاصيل 

كخصًةريكةودبريجتعبل ريبفتملاريبدتذفريكتةلرييتنوفريءطتززلريخلتمل ريءا تةاريووظتة رياست ريبدتحا ريريريريريريريريريريريريري01 ةرييشيعريعلىري

وخزذريبآللزريو اريزح ىريلريجيعري ةريينوي ري  تعري تداري ملهلت ريريريري

جلرياست ريوختزيرريريريريا  ريوب زءخريري01 ةرييشيعريعلىري ريوري رريركةقري

بفتملاريبفتتحلريعلتىريبفشرعتتدريريريضتسةيةريبدغتةرزلريبدتت ريبطتسملع رريريريري

بدسةجادريدل دبااريطةلريخةجزريوزشزيعريج اتدريء تزباريبداةئلتدريجاتعريريريريري

ريزع حتري ملهل .ري

مخظتتدريءا تتةاريومختتضريوظتتة ري ددتترريءخظتتةاه ري رريءكتت  ريريريري

آلزياريءا تةاريووظتة ريوو تددريعتعاري تاريبفدبكتوريمريريريريريريريري1وءصاثري

ريريريبفملاريبدذفريءزةدس ريبدغةرزلري رريركةق 

ري(ريخزبئ ريززتريريوصوريخزبئ ري وظةوادريززاىري راس ريب ا ةاريوبدوظة ري)

ري

 أحذ األطفال الجرحى
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ري

 إفاداث ألارب الضحايا وشهىد الىالعت:

عايراً  رب اسسررج كراٌ ترفمرح اجلرحرى ت املستشرفى        55احلاج عهً عهً سهًٍاٌ ٌثهغ يٍ انعًرر  

 اجلًهىري أجرٌُا يعه يماتهح فؤفادَا تمىنه:

 تاريىتىري تاريء تزباريب طتززلريريريريريريريدغةرخريهتزتري ريع ثريبريجشا ري حةكزبطسملعيري ملدوةريغةرزلريريدطحتبلري"كاري

 رريبفشرعدري سا حتمل ريبدطتحتبلريجغتةرخرييةواتدريكةوترريبدظتةعدريزتدبيريبدثةواتدرياحت ري دتزريب  تاضريوكوتةريريريريريريريريريريريريريولزجري

ري ااةًريمريبفملا.

.ريري  تترريريريوظتتة ريري0ءا تتةاريوريري1استت ري وتتمل ريريكخصتتةًريءورييشيتتعريخلتتمل ريءا تتةاريووظتتة ريريري01ءطتتززلري ادوتتدري تتاري

وج اتدريء تزباريريريريب قري جريءا ةهلةرياسلدبريخزب ريبدغتةرزلريريري بجوةئوريوبز ةافريورياسلرريسوخ ريوسوخدريريطةلريخةجزري

بداةئلتتدريءصتتاحدبري تتزوذري تتاريجاوتتمل ريا لتتد.رياهكتتزريدوتتةريبدشتتةهعريءحتتة ريبد سلتتىريوبهززتتىريزظتتثريبداشتتوريريريريريريري

ريبفز  [.

ري

سرتهذ  فمرذ أافانره وتوجتره     عايراً  صراحة املرزنل امل    45سامل جراتر سرهًٍاٌ انثرانغ يرٍ انعًرر      

 وأخىاته أفاد املركز انماَىين تمىنه:

زلتت ريبدطتتحتبلريب تتز ريدتتعواريبدسستتةدوريريريريريري2102 تتةرصريري22"بدظتتةعدريبدثةواتتدرياحتت ري دتتزريب  تتاضريبفدب تت ريريريريريري

ري01 تةرييشيتعريعلتىريريريريريظتة ريب ا تةاريوريبدوريبدظادافريوبطسملعيري مليريوغز دريمريبفشرعدريجغةرزلريوزشتادرياسلترريريري

ريءا ةاريووظة ريآلزيا ريسوخ ريوءا ةيريوسوخدريع وريعلوريطل ةلريوءا ةد ريوءلس .ري1وخزذريرياسلىري

بدغةرخريب ورريبطسملع رريبفملاريبدتذفريكتةلريي ت ري تةريالريي ت ريعتاريريريريريريري"

كخصةًريخلمل ريءا ةاريووظتة  ريء تةريبدغتةرخريبدثةواتدريبطتسملع رريريريريريريري01

بفشرعتتدريءيوتتة ري تتةريكتتةلريبدتتحا ري تتاريب ا تتةاريوبدوظتتة ري تتةوددلريريري

بهلتتتزوتريع تتتثريبدغتتتةرخريب ورري سا حتتتمل ريبدطتتتحتبلريوبطتتتسملع مل ريريريري

ا ت ريريري01ريي ت ريعتاريريريجةدغةرخريبدثةواد.ريط طريعلىري يزريبدغةرزلري ةريال

وب تتزءخري اتتجريبد تتسةيةريءا تتةاريووظتتة ريءا تتةيريوءا تتةاريع تتو ري

ءا تتةاريووظتتة ري تتاريجاوتتمل ريري1وجلت ريعتتعاريبهززتتىري تتةريالريي تت ريعتتاريري

بد ريلريزا  ريرجااملةريب واريءصاحرري زوذريلطتزخريو ريو لتملةري تجريء ملتةريوج اتدريبهززتىري رريريريريريريريريخسهزز اع ري

رياس ري دبكاوةريوالريوال ريفةهبريك ريهذهريبددزشاد؟" ظسش ىريصاعخ ريبدطحتبلريا زري ملدوةريوءزلوريبفشرعدريو

 الطفلت الجريحت زهرة أثىاء تلميها  العالج
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 إفاداث رسميت:

 عهً فاضم  أحذ انعايهني ت املستشفى اجلًهىري تصعذج أفادَا تمىنه:

زةالذري صتةجدريجصصتةجةذريلطتزخريخلتمل ريريريريريري1"وصلرري رريادبرئريبفظسش ىريبه ملدرفريجصاعخري ةريالريي  ريعاري

ي لاتاريريريري ا ةاريووظة ري تةريالريريك ةريوصلرريءك  ريوخثة لءا ةاريووظة ريجاومل ريا لدريلريزسدةوسريعة ملةريب وا.ري

بدظتتادافريعلتتىري تتملاريبداتعوبلريريري تتةدوريةريطتت طدبري يتتزريغتةرخريدطتتحتبلرياواريري اتتجريبد تسةيريريزتةالذريرياسلتتىريري01

ريو شرعدريبفدبااريطةلريخةجزريوازيح "

ري

 اسستار جاتر عرٌج  يذٌر يذٌرٌح غًر أفاد املركز انماَىين تمىنه:

بدظادافريغةرزلريخديدرياح ري دتزريب  تاضريبطتسملع رري تملاريوطتطري شرعتدريبفتدبااريريريريريريريري"كارياحتبلريبدسسةدوري

 ري رريركةقريبلسلطريجنك  ريب ا ةاريوبدوظتة ريريسطةلريخةجزريوسحريعوملةريزع حتريبفملاريعلىريرؤوصري اري ا ريوءزةد

ري01ب صتالدريريريءا تةاريووظتة ريوريريخلتمل ريريريآلزياريري1وخزذري ةريالريي  ريعاري(ريري01وملةري  س ري ةريالريي  ريعا)ريوسحريع

ط طدبري ةريجلرياس ريوخزيرري اريءطززل ريوزن ريهذهريبهزودريض اري ظلظ ريبهزبئ ريبد رييززاحتملةريريري عواةً

بدظتتادافريحبتت ريءجوتتة ريبكة ظتتدريكتت رييتتدقريعلتتىري تتزء ريو ظتت جري تتاريبجملس تتجريريريريبداتتعوبلريري تتةدورياتتحتبلرياواري

ريبدعوي".

ري

ري

 وتائح الىالعت:

 انضحاٌا املذٍَني:

 
   

 اإلمجايل

 01ريري2ري2 انمتهى

ري1ري0ري0ري0 اجلرحى

 املُشآخ املذٍَح:

ري
ريري

 1 2 تذيري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

لريءبفوط دريبد ري ريبطسملعب ملةريووخعوةريري  ا ةذريريو زيةذريعاريبفزكشريبد ةودينريبالجريعلىريبددباادريوءخز 

والريزدختعريري تعواةًريريري01 ملاريمري شرعدريي طو ري ةريالريي  ريعاري عوادريوءلريبفاةلريبفظسملعيريعحةرخريعاريبفوط دري

ءفريءهتتعبيريعظتتازيدريمريزلتتجلريبفوط تتدريب  تتزريبدتتذفرييمكتتعريءلري تتةرياة تترريجتت رياتتدبذريبدسستتةدوريهتتدريبطتتسملعبيريريريريري

ياةاثريعلاملةريبد ةودلريبدعوي ريولزاةًريدل حةائريوبد تا ريبدت ريريري سا عريدل عوالريوبفوشآذريبفعوادريوهوريخزبئ ري

بطتتس زبرريبدظتتادايدريو ةد ملتتةريمرياستت ريوبطتتسملعبيريب ا تتةاريريوجمتتزابفسس تتزخ.ريء اتترريعلاملتتةريبجملس اتتةذري

ززاحتملةريرييريبدسستةدوريبدظتادافريريوبدوظة ريوبفعوالري ةريهدري الريخزودريجشادريز ةيري رريبهتزبئ ريبدت ريري تةريسباريريريري

و ظ جريبجملس جريبدعويريبدذفري ةريسباريصة سةًري سب ريهذهريبهزبئ ريبد رييوع ريهلةريخحلريبإلوظةوادريء ريء ةقري ز

وبد ريطسشا ريمريبفظس ح ريبد زيثريع حدريء ةقريزاةزوريبجملس جريبدتعويريوا ةعت ريعتاريب  تددريوب زيتةذريجت ريريريريريريري

ريطسادلريهذهريبهزبئ ريطدبج رياودادريمريبداعوبلريعلىريبجملس اةذريوبدعوا.

 

 تىصياث المركس:

 بفزكتتتشريبد تتتةودينريدلس تتتددريوبدسو اتتتدرييتتتععدري اتتتجري وظ تتتةذريبجملس تتتجريبفتتتعينريوبفوظ تتتةذريبدعوداتتتدريريري

صًةري وظ ةذريب  ت ريبفسستعخري رري  ت ري ظتادداةهتةريب ل ااتدريوبإلوظتةوادري تةهري تةرييززاحت ريريريريريريريريريريولصد

ريبدظادافري اريخزبئ ريحب ريبدحشزيدريوريبإلوظةوادري اة.ريبدسسةدواحتبلري

 ك ةرييععدريب   ريبفسسعخريوجملضريب  اري رريب  ةظريعلىري ةريزح ىري اريحاسملةريوطزعدريبدا  ريعلتىريري

ريريوب عري اريبرزاةتريبهزبئ ريحب ريءا ةاريووظة ريبدا ا.واوريب زتريوواوريوشيوريبدعقريبدا ل

 ويععدري رريطزعدري رطةاريهةلري  ا رياودادريدلسس ا ريمريهذهريبهزوتدريوغحتهتةريوز تعرري ززاحاملتةريريريريري

 دل  ة ريبدعوي.

ري

ري

 ري
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 (1يهحك رلى )

 أمساء وتٍاَاخ انضحاٌا انمتهى يٍ املذٍَني 

 انعًر انُىع االسرررررررررى و
َىع 

 االَتهان

املُطمح/ 

 املذٌرٌح

يكاٌ 

 انىالعح
 تارٌخ انىالعح

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  2 دا ل بوسصةرريززكوريطةلريخةجز   1

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  1 ا   علوريطلا ةلريعلوريطلا ةل   2

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  2 ا   طلا ةلطلطةلريعلوري   3

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  2 ا   عحعبدظ قريطةلريخةجز   4

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  3 ا    ةاريعلوريطلا ةل   5

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  01 دا ل صةجزياريطةلريخةجز   6

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  02   ا كا ة ريطةلريخةجز   7

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  00 دا ل جشز ريءمحعريطلا ةل   8

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  01 بوثى ك ا دريطااعريخةجز  9

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز اسا  01 بوثى طااعخرياعحضريرب ج   11
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وتٍاَاخ انضحاٌا اجلرحى يٍ املذٍَني وصىر نثعضهى

 انعًر انُىع االسرررررررررى و
َىع 

 االَتهان

املُطمح/ 

 املذٌرٌح

يكاٌ 

 انىالعح

تارٌخ 

 انىالعح

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز خز د ءكملزري3 ا لد سهزخريززكوريطةلريخةجز   1

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز خز د 2 ا لد يظز ريطلا ةلريعلو   2

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز خز د 01 ا لد لدددريطةلريخةجز   3

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز خز د 21 بوثى صة ادريعلوريطلا ةل   4

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز خز د 21 بوثى خدبهزري ىيري ززةل   5

 2102 ةرصريري22  حتخ غ ز خز د 01 بوثى  الدري ىيريغةيثريطسةل   6

 صىر تعض انضحاٌا يٍ اجلرحى املذٍَني

  
  

  
  

  
  

  



 

 

 صعذة–غمر –مىطمت  خميرة  - لصف مىسل سالم خابر سليمانتمرير حمىلي يىثك  
 01 

 (3املهحك رلى )

 املُشآخ املذٍَح املذيرج واملتضررجأمساء وتٍاَاخ 

 اسى صاحة املُشؤج و
َىع 

 املُشؤج

َىع 

 انضرر

املُطمح/ 

 املذٌرٌح
 احملافظح

يكاٌ 

 انىالعح

تارٌخ 

 انىالعح

 2102 ةرصريري22  حتخ صاعخ غ ز زع حت  ملا طةلريخةجزريطلا ةل   1

 2102 ةرصريري22  حتخ صاعخ غ ز زع حت  ملاريعلوريعلوريطلا ةل   2

 2102 ةرصريري22  حتخ صاعخ غ ز ز زر  شرعد طةلريخةجزريطلا ةل   3

 

 

 
 صُعرررراء –انًٍررررٍ  - انماَىين نهحمىق وانتًٍُحاملركز  صادر عٍ/


