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 ملخص:

واجلوائُ ظل اإلَٔبُٔخ اٌيت رورىجهب اٌَعوىكَخ وابٌههعب  عك ٍعىبْ      ؽوةنيف ٍُبق عوائُ اٌ

آٌُّ عًٍ ِلاه أوضو ِٓ صالصخ أعىاَ ِٓ شووعهب ثبٌولواْ واحلصبه غري اٌمبٔىين عًٍ اٌشعوت اٌعُّ    

وبٔعععذ اٌؽهىٌعععخ إٌُُّعععخ والَعععلال اٌؽبٌجعععبد اٌالئعععٍ َعععزٍمس ؽمهعععٓ يف اٌزوٍعععُُ  لاهٍعععهٓ وِواوعععي٘ٓ  

ٌٍولَععل ِععٓ رٍععه  ِلاهٍععهٓ وعععب    وبٔععذ زٍععل ادلٕععبؼك واٌزغّوععبد اٌَععىُٕخ يف اٌععُّٓ    اٌزوٍُُّععخ يف سل

( 409كِعود ورععوهد    اٌغبهاد اٌىؽشُخ اٌعيت ٔهعن ب ؼعبئواد اٌزؾعبٌل اٌَعوىكٌ فعالي ٘عنٖ اٌهزعوح         

( ؼبٌت وؼبٌجخ يف ٍٓ اٌؽهىٌعخ ٘عنٖ احلصعٍُخ وصمهعب     277حنى  فالذلب لزٍذ وعوؽذ ِلهٍخ روٍُُّخ و

بٔىين ٌٍؾمعى واٌزُّٕعخ واٍعزّواه ذلعنٖ اجلعوائُ شعٕذ ؼعبئوح ؽوثُعخ أو أوضعو ٌزؾعبٌل اٌوعلواْ            ادلووي اٌمع 

اٌغععبهح اىلو   0003أثوَععً  4ظهععو َععىَ ا صععٕس ادلىا ععك   00:00اٌَععوىكٌ ثغععبهرس عععىَزس يف اٌَععبعخ اٌععع  

خ اٌزىؽُعل  ٍؾبَ واٌضبُٔخ اٍزهل ذ اٌؽوَك اٌوبَ مجُوهب رمع فٍعل ِلهٍع  عّو ادلهنهٌ ٌاٍزهل ذ وهشخ 

ِلُٔس ِٓ عّبي وهشخ  0ِزوال رموَجبل رَججذ اٌغبهاد اٌىؽشُخ عٓ ِمزً  00ٌٍجٕبد ورهصً ثُٕهّب حنى 

ؼبٌجبد ثوعهٓ جبووػ ثبٌغعخ  وّعب رَعججذ     00ِلُٔبل ثجُٕهُ  09واصبثخ وادلبهَٓ ثبٌؽوَك اٌوبَ اٌٍؾبَ 

اٌععالك وععٓ ٍّععبد ِلهٍععخ اٌزىؽُععل وِواٌغعبهرس يف ولععىص اصععبثبد ثبٌععنعو واذلٍععع ثؤوٍععبغ وب ععخ ؼبٌجععبد  

  ادلشعهل  َعت ا عبكح    اٌؽهىٌخعلك٘ٓ أٌهس ؼبٌجخ ِوظّهٓ يف عّو وَهىق َزٍمٓ روٍُّهٓ يف ادللهٍخ 

ٍّووي اٌمبٔىين فالي اعوا ٔب ِمبثٍخ ُِلأُخ ِوهب وبْ ِووععبل ٌٍغبَعخ وِؤٍعبوَبل    ٌِلَوح ِلهٍخ اٌزىؽُل 

ٌٕغل ٓ وؽبٌخ اٌزلا ع اٌيت ولوذ ثُٕعهٓ وا يُعبهاد    َهىق ؽلوك وصهٗ  صواؿ اٌؽبٌجبد واٍزغبصزهٓ

إٌهَععُخ واٌوصععجُخ ٌٍولَععل ِععٓ اٌؽبٌجععبد وثععبىلفح ؼبٌجععبد ادلوؽٍععخ ا ثزلائُععخ ؽُععش ولوععذ اٌغععبهرس        

اٌىؽشُخ فٍل  صىذلٓ ثبجلهخ اجلٕىثُخ ٌٍّلهٍخ عغيد أِبَ رٍه ادلشب٘ل وادلآٍٍ ِلَوح ادللهٍخ ِع 

 ٓ واٌىظع وبْ وبهصُبل ثىً ِب روُٕٗ اٌىٍّخ.ادلوٍّبد عٓ اٌزقهُل ِٓ هوعه

 َت هواَخ ادللَوح مجٍُخ اٌصعٍُؾٍ َئوعل مٌعه ا عبكاد أفعوي ٌشعهىك عُعبْ وِٕىعىثس اظعب خ          

ا  ِمبؼع اٌهُلَى واٌصىه اٌهىرىغوا ُعخ اٌعيت وصمهعب ادلووعي اٌمعبٔىين ورئوعل رعىؽل اٌزؾعبٌل اٌَعوىكٌ          

 َّب  بل ِىزظبل ثبدللُٔس واىلعُبْ ادللُٔخ  لَٕخ صولح فالي شٕهب غبهاد روٍُ أيب رَزهلف ؽُبل ٍىُٕ

٘نٖ احملب ظخ لل اِزألد ثبىللّعبه اٌصعٕبعُخ وؼعبئواد اٌزغَعٌ وغري٘عب ِعٓ أعهعيح اٌوصعل وادلوالجعخ          

ادلزؽىهح واٌيت ٔشو ب اٌَوىكَخ وابٌههب يف مسب  ِلَٕخ صولح وظىاؽُهب ٌزشهل عًٍ اٌؽجُوخ ادللُٔعخ  

 اٌىؽشٍ ثغبهاد اٌؽرياْ احلويب اٌزبثع ذلب. اٌصو خ دلىبْ ٘غىِهب
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 الىالعت:تفاصيل 

ٌزؾعبٌل اٌوعلواْ    احلعويب شٓ اٌؽرياْ  0003أثوًَ  4عٕل اٌَبعخ اٌضبُٔخ عشو ظهو َىَ ا صٕس ادلىا ك 

اٌَوىكٌ غبهرس ععىَزس اىلو  اٍعزهلف  عب وهشعخ حلعبَ رمعع  عٍ اٌَعالَ اٌَعى  ثبجلهعخ اجلٕىثُعخ            

ِزعوال ِعٓ ِلهٍعخ اٌزىؽُعل ٌٍجٕعبد       00دللَٕخ صولح عًٍ ثول 

أصٕب  رٍمُهٓ احلصخ اٌَبكٍخ واىلفريح ِٓ َىِهٓ اٌلهاٍٍ 

ُهعب ِعٓ   ثبدللهٍخ وبٔذ اٌغعبهح عُٕهعخ اه عذ ادللهٍعخ  عٓ       

اٌؽبٌجعععبد  اٌؽبٌجعععبد وٍعععىبْ ِلَٕعععخ صعععولح ثوعععل ِشعععب٘لح  

وِوظّهععٓ يف ٍععٓ اٌؽهىٌععخ ٌٕىا ععن  صععىذلٓ رزهشععُ  ععىلهٓ 

وؽعععلوس اصعععبثبد ثُٕعععهٓ  فعععوعٓ و٘عععٓ ِصعععبثبد ثبٌعععنعو 

وروبٌعععذ أصعععىاد صعععوافهٓ   ثُٕعععهٓ رعععلا ع  وؽعععلسواذلٍعععع 

اٌغعبهح اٌضبُٔعخ يف اذلعىا      لٕجٍعخ عٕعل مسعبعهٓ صعهري    ورومُعلال  واٍزغبصزهٓ ٌٕغعل ٓ  اىكاك اىلِعو ٍعى ال    

وأؽاللهب ا  ماد احلٍ ٍمؽذ عىاه ادللهٍخ ثبٌؽوَك اٌوبَ عًٍ ِموثعخ ِعٓ وهشعخ اٌٍؾعبَ ادلَعزهل خ      

رهصعً ثعس اٌغعبهرس حنعى     وؽعبي كوْ ولعىص وبهصعخ     رٍعه اٌعءا ح   محعذ  ثبٌغبهح اىلو  عٕبَخ اهلل وأٌؽب ٗ 

ِعلُٔبل   09ثىهشعخ اٌٍؾعبَ ادلَعزهل خ واصعبثخ      ِعلُٔس أؽعل ب ععبِالل    0كلبئك  أٍعهود ععٓ ِمزعً    عشو 

ؼبٌجبد  لهٍخ اٌزىؽُل ٌٍجٕبد جبعووػ ثبٌغعخ وّعب رَعججذ اٌغعبهح اٌىؽشعُخ يف ولعىص اصعبثبد          00ثُٕهُ 

ؼبٌجععخ وروععل ادللهٍععخ  0000 ُهععب ؽععىا  ثبٌععنعو واذلٍععع يف أوٍععبغ أغٍععت ؼبٌجععبد ادللهٍععخ واٌععيت رزٍمععً 

ٍُُّعخ إٌّىمعُعخ  لَٕعخ صعولح وأصعجؾذ ِٕعن شعووص اٌَعوىكَخ         واؽلح ِٓ أثوى ادلعلاهً اٌزو ادلزعوهح 

ادللهٍعخ  وٌ ؤرع ٌَىبْ اٌولَل ِٓ ادلٕعبؼك ثبحملب ظعخ   وابٌههب يف اٌولواْ عًٍ آٌُّ و غري٘ب اٌمَوٌ 

د ِٓ اٌؽبٌجبد ِٓ أٍو إٌبىؽس وادلشعوكَٓ واٌعنَٓ ؽوِعىا ِعٓ ؽمهعُ يف اٌزوٍعُُ يف ِٕعبؼمهُ أو        ئبادل

 ِلاهٍهُ اٌزوٍُُّخ. كِود اٌغبهاد اجلىَخ

كِعععود اٌغعععبهرس وهشعععخ اٌٍؾعععبَ واٌؽوَعععك اٌوعععبَ وأحلمعععذ أظعععواهال عَعععُّخ  لهٍعععخ اٌزىؽُعععل ٌٍجٕعععبد     

زلالد ثَىق اخلععبه وادلعىاك اٌغنائُعخ ارعبوه وفٍهعذ ِآٍعٍ وِوبٔعبح         00وَِزىصل اثٓ ٍُٕب  وحنى 

ُععبهاد اٌوصععجُخ واحلععب د ٔبٌععذ ِوظععُ  ثععب  وأِهععبد اٌؽبٌجععبد عٕععل ِشععب٘ل ُ ٌٍغععبهاد وهإَزععهُ ٌالي 

  رٍه ادلشب٘ل وادلآٍٍ ظب٘و ِٓ فالي ِمعبؼع اٌهُعلَى واٌصعىه    اٌؽبٌجبد  ُخ اٌيت حلمذ ثجٕب َُإٌه

اٌهىرىغوا ُخ اٌيت وصمهب ادلووي اٌمعبٔىين ٌٍؾمعىق واٌزُّٕعخ ا  عبٔعت شعهبكاد شعهىك اٌوُعبْ ِعٓ ألعبهة          

 .ادلٕىىثبداٌؽبٌجبد وظىٌ 

 

 آثار الهلع والذعز بيه أوساط طالباث المذرست
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 ا وشهىد عيان:إفاداث الطالباث والضحاي

عاهاً، شاُد عيااى ولعاث الراارجل اةىياة علاة ورشاة        22بسام عبدالسالم الشىايف يبلغ هي العوز 

 عوز املهذري وُى هاراً بسيارجَ هحجهاً إىل ورشحَ اجملاورجل لابلٌاٍ وحتدخ إليٌا لائالً: 

ثشععبهص اثععٓ ٍععُٕب   ععٍ  "يف اٌَععبعخ اٌضبُٔععخ عشععو رموَجععبل وأصٕععب  ِععب وٕععذ ِععبهال ثبٌشععبهص اٌوععبَ ادلوععووف  

اٌَالَ ِزغهبل ا  وهشيت  غؤح مل أشوو ا  ثلوٌ اٌغعبهح اجلىَعخ ولوعذ وأٔعب ِعبهال ِعٓ أِعبَ وهشعخ عّعو          

ادلهععنهٌ ادلَععزهل خ لععن ز  اٌغععبهح وأٔععب عٍععً ٍععُبهك وولوععذ جببٔععت عّععىك اٌىهوثععب  ورهمععلد عَععلٌ     

َب ثوضعو ُ اٌغعبهح وععلكُ٘ اصعٕس     واؼّؤٕٔذ ثولَ وعىك اصبثبد وفوعذ ِٓ اٌَُبهح وهأَذ علح ظؾب

لزًٍ اىلوي عبًِ ثبٌىهشخ واٌضبين ِلُٔبل وبْ ِبهال ثبٌؽوَك عًٍ ِنت كهاعزٗ إٌبهَخ وععُ اٌععغُظ احلعٍ    

 مث ثول٘ب ثوشو كلبئك مسوٕب صهري اٌغبهح اٌضبُٔخ فالي اوزظبؾ احلٍ  ئبد اٌؽبٌجبد وأ٘بٌُهٓ".
 

يسكي حبي السالم مبديٌة صعدجل جىار املدرسة اليت عاهاً،  45ظافز صاحل هزشد يبلغ هي العوز 

 جحلمة فيها بٌاجَ اخلوس جعليوهي فيها لال لٌا:

 00"فالي رجبك  ٌٍؾلَش ِع عبهٌ جببٔت ِزنٌٕب ؽٍمذ ؼعبئورس أو أوضعو يف مسعب  ِلَٕعخ صعولح دلعلح       

ريح ِععٓ َععىَ كلُمععخ مث غععبكهد وثوععل عشععوَٓ كلُمععخ رموَجععبل عععبكد يف اٌزؾٍُععك ووععبْ مٌععه يف ولععذ اٌظهعع 

ا صٕس وأؼٍمذ صبهوفبل عىَبل مسوذ صهريٖ يف اذلعىا  مث ولىععٗ  عٍ اٌَعالَ اه عذ ادللَٕعخ ثؤوٍّعهب        

ِٓ ظغػ اٌغبهح مث شعب٘لد اىلكفٕعخ واٌغجعبه اٌىضُعل َزصعبعل و بكٌعذ أٔعب وشعمُمٍ  ىعبْ َمعىي ثؤيعب            

اٍزهل زٗ ِلهٍخ اٌجٕبد وعىْ  اٍزهل ذ اٌَىق اٌشويب ادلوووف ثَىق اخلعبه وأٔب وٕذ أهك عٍُٗ ثؤيب 

اىلكفٕخ واٌغجبه ووؤيب رورهع ا  اٌَّب  ِٓ كافً ادللهٍخ ورووذ عبهٌ و٘وعذ َِعوعبل حنعى ادللهٍعخ    

 ٍععلَب  ععٌ ثٕععبد وٍععهٓ يف عّععو اٌؽهىٌععخ َلهٍععٓ ثبدللهٍععخ وعٕععلِبوٕذ يف ؼوَمععٍ وبٔععذ اٌولَععل ِععٓ   

هص وثوعبل ِٕهٓ وبٔذ ِالِعؼ ا يُعبه   اٌؽبٌجبد لل فوعٓ ِٓ ادللهٍخ ووعلد اٌجوط ِوُِبد يف اٌشب

عبِعبل   09عبِعبل  وه    01إٌهٍَ واٌوصيب واظؼ عٍُهٓ لٍمذ ععلال عٍعً ٍعالِخ ى٘عواد ؽُعبك ِعٕريح       

أعىاَ واحلّل هلل وعل ٓ يف اٌؽوَعك اٌوعبَ  عبهاد ِعٓ ادللهٍعخ       1أعىاَ وأيبه  2أعىاَ وهإي  3وهواْ 

وعععلد  ععٓ ا  ادلععزني فععالي  ععش عععٓ ثٕععبك هأَععذ   وَظهععو عٍععُهٓ اٌععنعو واصععبثزهٓ  بٌععخ ٔهَععُخ   

 ِشهلال ِؤٍبوَبل مل أشب٘لٖ ؼٍُخ ؽُبك".

 

عاهاًا، جحلماة ابٌحاَ ابازار جعليوهاا يف الصاف الزابا          35إبزاُين عبداهلل لطفاة يبلاغ هاي العواز     

 اساسي باملدرسة املحضزرجل لابلٌاٍ وافادًا لائالً:

وأصٕعب  ِعب وٕعذ عبئعلال ا  ِعزن  اٌىعبئٓ  عٍ اٌَعالَ اٌىالعع          "يف اٌَبعخ اٌضبُٔخ عشو ظهو َىَ ا صٕس 

 ُٗ ادللهٍخ و٘ى ؽٍ َمعع  لَٕعخ صعولح  غعؤح مل أشعوو ا  ثبٌغعبهح اجلىَعخ رصعهو يف اذلعىا  مث ولىعهعب           
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اٌزهعذ دلشعب٘لح ِىعبْ ولىعهعب  وأَعذ اٌغجعبه لعل غؽععً مسعب  احلعٍ ووبٔعذ اٌغعبهح لوَجعخ مسوعذ صععواؿ              

ٕيت أثواه ٕ٘بن رلهً  ُهب وهوعذ حنى ادللهٍخ مث ٘وععىا اىل٘عب  وفوععذ    اٌؽبٌجبد واٍزغبصزهٓ  بث

اىلِهبد واِثب  ِصبثىْ ثبٌنعو عًٍ ؽُبح ثٕب ُ  ُؾعلس رعلا ع ِعب ثعس اىل٘عب  فعالي وصعىذلُ ثىاثعخ         

ٓ و ععواه٘ٓ ِععٓ ادللهٍععخ و ععضهٓ عععٓ أ٘ععبٌُهٓ  ادللهٍععخ ثععبؽضس عععٓ ثٕععب ُ واٌؽبٌجععبد فععالي فععووعه 

ُلال عٕلِب مسوٕب مجُوعبل صعهري اٌغعبهح اٌضبُٔعخ واهرؽعبَ اٌمٕجٍعخ اٌعيت أٍعمؽزهب اٌؽعبئوح          اىكاك اىلِو روم

احلوثُخ يف ماد احلٍ وثوٕبَخ اهلل مل رٕهغو وِٕع اهلل وبهصخ وبْ اٌؽرياْ احلويب َزوّل ؽلوصهب ثغبهرٗ 

ّعذ ثبٌجؾعش ععٓ    اٌضبُٔخ ولزً اٌولَل ِٓ اٌؽبٌجعبد واىل٘عب  واىكؽعبَ اٌؽوَعك واٌشعىاهص اٌوبِعخ  عُ  ل       

اثٕيت أثواه ومل أعل٘ب لٍمذ عٍُهب وثوعل  ضعٍ عٕعهب وٍعئا  وععل ب  َزشعهً اٌَعالَ  بلعلح اٌعىعٍ          

وأصُجذ يف هأٍهب وظهو٘ب واٍعزمجٍذ ادلَزشعهُبد اٌولَعل ِعٓ اٌؽبٌجعبد وأوضعو٘ٓ ِصعبثبد ثبيُعبهاد         

 ِزوال رموَجبل". 00ٔهَُخ وعصجُخ ولوذ اٌغبهرس جبىاه ادللهٍخ عًٍ ثول 

 

 إفاداث رسميت:

 ا. مجيلة الصلحي، هديزجل هدرسة الحىحيد لابلٌاُا ولالث لٌا:

"رزىىْ ادللهٍخ ِٓ صالصخ أكواه مت رىىَوهب عًٍ ؼبٌجبد ادللهٍعخ اجلٕعبػ اجلٕعىيب يف ادللهٍعخ فصصعٕبٖ      

        ٓ  ٌؽبٌجععبد ادلوؽٍععخ ا ثزلائُععخ واجلٕععبػ اٌشععّب  ٌؽبٌجععبد ادلوؽٍععخ اإلعلاكَععخ واجلٕععبػ اٌععنٌ َزىٍععؽه

ٌؽبٌجبد ادلوؽٍخ اٌضبٔىَخ ويف َىَ ا صٕس وفعالي رٍمعٍ اٌؽبٌجعبد ؽصعزهٓ اٌلهاٍعُخ اىلفعريح ِعٓ َعىِهٓ         

اٌلهاٍٍ ثبدللهٍخ رهبعئٕب ثىلىص اٌغبهح اجلىَعخ ٌؽعرياْ اعبٌل اٌوعلواْ اٌَعوىكٌ وبٔعذ عُٕهعخ اه عذ         

ؼغعً ِشعهلال ِؤٍعبوَبل    ادللهٍخ ثؤوٍّهب و شّذ ٔىا ن ادللهٍخ ؽُٕهب اهرهوذ أصىاد صواؿ اٌؽبٌجعبد و 

وفوعٓ اٌؽبٌجعبد ِعٓ  صعىذلٓ وؽصعً رعلا ع ثُٕعهٓ وثوععبل ِٕعهٓ وعٓ ِصعبثبد ِعٓ اٌغعبهاد اجلىَعخ              

والَععلال اجلٕععبػ اجلٕععىيب ادلقصععح ٌؽبٌجععبد ادلوؽٍععخ ا ثزلائُععخ فععوط اٌىظععع عععٓ اٌَععُؽوح ورهبلّععذ  

اٌىؽشعُخ ثؽبٌجعبد ادللهٍعخ    ادلؤٍبح وأصعجٕب ثؤعُعب  أِعبَ ٘عىي مٌعه اٌىظعع اٌىعبهصٍ اٌعنٌ فٍهزعٗ اٌغعبهح           

بٌؽعبٌجزس هغعل ُ٘عضُ احلىُّعٍ     والَعلال ث ؼبٌجبد ثوعهٓ اصعبثزهٓ فؽعريح    3اٌيت أٍهود عٓ اصبثخ 

اٌصل اخلٌّ وأٔىاه عبهف ثمُخ اٌصل اٌَبكً اىلو  أصُجذ ثبه بط يف ادلـ ووَعىه ؤيَعل كافٍعٍ    

وٍ صعل صعبين صعبٔىٌ أصعُجذ ثىَعىه      لبرخ عجلٖ اجلىشاٌؽبٌجخ واٌضبُٔخ أصُجذ ثىَو يف احلىض وأَعبل 

يف اٌوّععىك اٌهمععوٌ وثمُععخ ؼبٌجععبد ادللهٍععخ أصععهن ثبٌععنعو وا يُععبهاد إٌهَععُخ واٌوصععجُخ ورَععزىعت          

ؼبٌجعخ رزٍمعً  ُهعب اٌولَعل ِعٓ اٌؽبٌجعبد ِعٓ أٍعو إٌعبىؽس اٌعيت شعوك ُ اٌغعبهاد              0000ادللهٍخ حنى 

 اجلىَخ عًٍ ِٕبؼمهُ  قزٍل ِلَوَبد احملب ظخ"
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 الىالعت: وتائج

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 0 0   المحلة

 09 9  00 اةزحة

 املٌشآت املدًية:

 
      

     1 1 جدهري

 1 1 1 1  15 جضزر

 

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ادلٕؽمعخ اٌعيت مت اٍعزهلا هب ووععلٔب     امُمعبد ُِلأُعخ دلوو عخ     ادلووي اٌمبٔىين اؼٍع عًٍ اٌىالوخ وأعوي

و  رىععل أٌ   ؽعٍ ٍعى  َمؽٕعٗ ِئعبد اىلٍعو ادللُٔعخ      ِلُٔخ وأْ ادلىعبْ ادلَعزهلف عجعبهح ععٓ     ْ ادلٕؽمخ أ

أ٘لاف عَىوَخ يف رٍه ادلٕؽمخ اىلِو اٌنٌ َئوعل أْ ِعب لبِعذ ثعٗ لعىاد اٌزؾعبٌل ٘عى اٍعزهلاف ِزوّعل          

ُهععب اٌمععبٔىْ اٌععلو   وفولععبل ٌٍّجععبكل واٌمععُُ اٌععيت     َوبلععت عٌٍٍّععلُٔس وادلٕشععآد ادللُٔععخ و٘ععٍ عععوائُ   

اٍععزّواه اٌَععوىكَخ وابٌههععب يف لزععً واٍععزهلاف اىلؼهععبي  ورلععوكأمجوععذ عٍُهععب ارزّوععبد ادلزؾعععوح. 

ٌ  وإٌَب  وادللُٔس ِب ٘ى ا  عوميخ ثشوخ رعبف ا  اجلعوائُ اٌعيت  ِعب ىاي     ورىجعهب  َ اٌزؾعبٌل اٌَعوىك

  اٌنٌ ِب ىاي صبِزبل اىا  ٘نٖ اجلوائُ اٌيت َٕلي ذلب عجس اإلَٔبُٔخ وَِّع ارزّع اٌلوأي أِبَ ِو

واٌيت ٍزشىً يف ادلَزمجً اٌموَت عمجخ أِبَ رىبرل ارزّع اٌعلو  وك بععٗ ععٓ احلمعىق واحلوَعبد ثعً       

 ٍزىىْ ٘نٖ اجلوائُ ٍىاثك كوٌُخ يف اٌولواْ عًٍ ارزّوبد واٌلوي.
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 تىصياث المزكز:

    ادلووعععي اٌمعععبٔىين ٌٍؾمعععىق واٌزُّٕعععخ َعععلعى مجُعععع ِٕظّعععبد ارزّعععع ادلعععلين وادلٕظّعععبد اٌلوٌُعععخ

وفصىصبل ِٕظّبد اىلِعُ ادلزؾعلح ا  اّعً َِعئىٌُب ب اىلفاللُعخ واإلَٔعبُٔخ  عبٖ ِعب َورىجعٗ          

 اٌَوىكٌ ِٓ عوائُ  ك اٌجشوَخ و اإلَٔبُٔخ مجوب. اٌزؾبٌلؼرياْ 

 ٌٍاىلِٓ ا  احلهبؾ عًٍ ِب رجمً ِٓ مسوزهب وٍوعخ اٌوًّ عٍعً   وّب َلعى اىلُِ ادلزؾلح ورل

 ولل احلوة وولل ٔيَل اٌلَ اٌُّ  واحلل ِٓ اهرىبة اجلوائُ  ك أؼهبي ؤَب  آٌُّ.

      وَلعى ا  ٍوعخ اهٍبي جلبْ امُك كوٌُخ ٌٍزؾمُك يف ٘نٖ اجلوميعخ وغري٘عب ورمعل  ِورىجُهعب

 ٌٍمعب  اٌلو .
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 (1هلحك رلن )

 وبياًات الضحايا المحلة هي املدًيني وصىر لبعضهن امساء

 العوز الٌىع االسااااااااان م
ًىع 

 االًحهان

املٌطمة/ 

 املديزية

هكاى 

 الىالعة

جاريخ 

 الىالعة

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح لزًُ 00 موو اثواُُ٘ أمحل عٍٍ أثى شبئمخ  1

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح لزًُ 00 موو محلٌ زلّل ٍوُل ٍالَ   2

 

 

 صىر بعض الضحايا هي المحلة املدًيني
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 (2هلحك رلن )

 امساء وبياًات الضحايا اةزحة هي املدًيني وصىر لبعضهن

 العوز الٌىع االسااااااااان م
ًىع 

 االًحهان

املٌطمة/ 

 املديزية

هكاى 

 الىالعة

جاريخ 

 الىالعة

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 00 ؼهٍخ كعب  عبثل ؽَس ِهٍؼ   1

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 00 ؼهٍخ هغل ُ٘ضُ عجلاحلىُُ احلىٍُّ   2

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 00 ؼهٍخ أٔىاه عبهف زلَٓ ثمُخ   3

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 00 ؼهٍخ جنىك مشَبْ ٘بكٌ عٌٍُ   4

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 00 ؼهٍخ لؽهٗ أثواه اثواُُ٘ عجلاهلل   5

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 00 ؼهٍخ ه  عجلاٌويَي عٍٍ ٔبئً   6

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 09 ؼهٍخ أزصبه عٍٍ ٘بكٌ شلاك اٌشوريٌ   7

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 02 ؼهٍخ لبرخ عجلٖ ِشٍٍ اجلىشوٍ   8

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 02 ؼهٍخ ٔلي عيَي ؽَٓ اخلُىاين   9

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوحيخ 02 ؼهٍخ  برٓ زلَٓ ؼُت   11

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوَؼ 00 موو أمحل ٍُل عجلاهلل صبثذ   11

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوَؼ 07 موو وٌُل عبكي ؽَس ٘ياص   12

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح عوَؼ 00 موو مجبي عبكي ِهلٌ غٕبَ   13
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 صىر بعض الضحايا هي اةزحة املدًيني
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 (3امللحك رلن )

 املٌشآت املدًية املدهزجل واملحضزرجلامساء وبياًات 

 اسن صاحب املٌشأجل م
ًىع 

 املٌشأجل

ًىع 

 الضزر

املٌطمة/ 

 املديزية

 هكاى

 الىالعة

جاريخ 

 الىالعة

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح رلِري وهشخ حلبَ عبثل ادلهنهٌ   1

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح رلِري ؼوَك عبَ اٌؽوَك اٌوبَ  ٍ اٌَالَ   2

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح رعوه َِزشهً َِزىصل اثٓ ٍُٕب    3

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح رعوه ِلهٍخ ِلهٍخ اٌزىؽُل   4

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح رعوه ٍىق ٍىق اخلعبه واىلغنَخ   5

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح رعوه زلً  بهٌ زلً  بهٌ ثبٌَىق 00   6

 0003أثوًَ  4 ؽٍ اٌَالَ صولح رعوه ٍُبهح ثَبَ عجلاٌَالَ اٌشىايف   7
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 صىر لبعض املٌشآت املدًية املدهزجل واملحضزرجل جزاء المصف 

  
  

  
  

 

  

 صٌعاااااء –اليوااااي  - املزكز الماًىين للحمىق والحٌوية صادر عي/


