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 ملخص:

اظتتزوسازاجلراتتساحلنراوتتسةرةااثتتبيحرااوبمتاتتخرااتتعردبزظتتابرااعتت ايشخرةوبا اتتبر تت راا تت تررررر

اااوينرمتلىرهدازرأكثسرهيرثالثخرأمتاامرهيرمتدةاهنبرمتلتىرااتاويرةثتب سكرظتعبىرمتباتوخرااتاويراتٌ ب رررررررر

ااعتتبمتخراا بطتتسحررريفاوضتتبزحرةاازتتبزشنترطتتٌذر تتبحلسادراازعتتباارااعتت ايتراوسثاتتخر تتبزر ر تتاشز ررررررر

ااعتتعينراملعتتزشرث  تتسادرررا متٌتتبةمرمتلتتىر تت ر2108اثسشتت رر27املاافتت ررااو تتخااٌصتتاراتتاالجلرهتتيرشتتامررة

 رإ تد رهتدشسشبدراا باتوخراتٌ ب ررررراوت رنٌقعتخرنتالىريفرهدشسشتخره ترررررراملٌبشلرةا متابىراملدًاتخرشعت رر

ٍر تتبزراغرشزاظتتنرهتتيلرًجاتت رطتتعسترنتتيلرر تتااغتتبزحرااا  تتاخررر تتذاملصيمحتتخرثباعتتعبىراملتتدًا ترة ر

رآستسشيرثاٌتانر  لزتبىرررر5متجدامللكر ع رياةةيرأظ سدرمتتيرظتعااراهتسأحرة  لتابرااسقتا ر زلتىرة تس رررررررر

ةرعتتججذرااغتتبزحرررتهتتيلروتتبةزاجلرةظتتابزر را ُتتب رررر02ةيهتتسدراملياتت راملعتتزادف رةظتتابزحرةرضتتسزررررر

ر.نرظعبىراو رأ لجانرأ  بلرةًعب ااا  اخرثإثبزحراهلل رةااسمتتريفرأةظباره ظ

 الىالعة:تفاصيل 

اثسشتتت رر27املاافتتت ررااو تتتخهتتتيرااتتت ررر01:01متٌتتتدرااعتتتبمتخرر

مر بهتتذر تتبحلسحر سثاتتخرأةرأكثتتسرث تتير تتبزر ر تتاشز رررر2108

هدشسشتخررر-ااععينرااعبحليرنٌقعخرنتالىرررا متٌبةمتلىر  ر

ثزلتتخر ةىلرااغتتبزحرارة  تتذراا باتتوخراتتٌ ب ترأهبًتتخرر-ه تت ر

ةأمتعجتابرموتطري تبحل رااغتبزحرااثبًاتخرررررررطسقراو رملررٌ جتسر

اظتتزادفذرهياتت رهزجتتبةزشيرشزج تتبىراملتتاا ٌ رًجاتت رأمحتتدرررر

طتتعسترةمتجتتدامللكر عتت رياةةيرستتاللرراا تتد برهتت ر اتت ر

ل ر تبرربًاتخرمتتيرة تاتر زتاررررأفسايرأظتس برأظت سدرااغتبزحرااثررر

متبهبجلر"شة خرمتجتدامللكررر06شُسحر ع راا صتررجلغرهيراا وسر

فتتبزقرااتترترمثبًاتتخرأطتتاستررمتوتتسٍربرااسقتتا /ردوتتدرمتجتتدامللكر عتت رياةةيرروُتتار  لتتاررةااثتتبيياةةي"ر

َررخلقازحرااابثخرث ظاخرهترراوابحرثبمل  ى أطتاب رآستسشيرهتيرا ظتسر رررررر5ترة تس رريرااغتبزحريفرزأظت

متبهتبجلتررر44متبهبجلترًجا رأمحدرطعسترر05ثاٌانر  لزبىر صلٌبرمتلىرأمسبحلانرةُنرمتجدامللكر ع رياةةير

متبهتتبجلترإاتتبثب نرر09بهتتبجلرةأظتتبهخرًجاتت رمتر02ظتتٌاادرةأثتتسازرًجاتت رر9ب وتتخرًجاتت رأمحتتدرطتتعستررةأثٌبحلتتَرف

خمزل خرأظ  انرا ُب رث درزف رااسكبمرمتٌانرإىلراملعز  ىتر عترإفبيحرًجا رأمحدرطتعسترا سشعٌتبررر

ثصتتازحررأىر  لزتتَرفب وتتخرًجات رملرر تتدر تتبيزحرمتلتىرااٌقتت رررًصةاتَراملاتتدايرازاثاتت راااا  تخرراملاتدايرستتاللرر

رظلاوخرًزاجخرااغبزحرااا  اخ.

 جراء الغارتيهآثار الذمار 
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 شهىد عيان وجرحى مىكىبيه

اند  قرهدد   ػايدا،  أحدد ح حدل انةداجلج ا  بدح       46ػثداملهك حسني أمحدد ااووا بثهدم يدٍ انؼًد      

 زوحردّ زْد ج حسدني وهمهداًا ان حمديغ بًدد ػثدداملهك قاتهُداِ هدلل ذهييدّ نهؼُابدح ان ثيدح            

 وقال نُا: تاملشمل

كٌذرأطبُدراازل بشره رأثٌبحل ريفرأ در سفرهياٌبرةفجأحرمس تذرات صراتبزةور تاترأ لعزتَر تبحلسادررررررر

اازعباارااعت ايتر رأيزترأشتيرة ت ركاًتَرملرشٌ جتسرةأمتعجتَرموتطري تبحل رملرأطت سرإ رمتٌتدهبر ترفزينرررررررررررر

هتذراهتسأر رهتيررررااغبزحرااثبًاخرهيرياس رهي رإىلرااجااثخرةاهنوسرااسكبمرفا  رفعددرةمتا راتد بحل رة بر

ااصاىرثإًعبذر ابيترةأسرةيرإىلرهيهلنرمثرًعلايرإىلرامل  ىترأاتجذرث تظبشبرخمزل تخرهتيرااغتبزحرررررر

عت   رريفرأحنب رهز س خرهير عدترةستاللرإظت بيفركٌتذرأظتألراملرررر

أ تدر تصايرثأًتَر رررريرةأسربيرمتيرهصصرأظسيترةكبًاارشقوئٌا

شز د رمتوسٍرمثبًاخرإظ بفرشة عرة  لٌبرااسقا ردودراارترملر

أطتتتاسرإىلرهعز تتت ىرآشالرةٌُتتتبارفتتتبز ااراواتتتبحر تتتسا رسقتتتازحررر

إابثب نرث ظبشبرااغتبزحريفرهٌقعتخرااتسأضرثعاتخرأة يتر وتأًايرررررر

ثتتأهننرثصتتعخر اتتدحراااتتامرأ وتتذرهساظتتانرمتتتصا رفعتتداىرشة تتعررررررر

ااتترتر ضتتذرمتلتتىر اب وتتبرااغتتبزحرااا  تتاخرمتلتتىرررررررةةاتتدتردوتتدرر

خر اغرش ص رهي رمتتيرهتيلر تبزتررررٌبرة  ذرااغبزحرااثبًاهٌبشا

ًجا رطعستريهسدرامليا رة رأيزترمتيرهصصرأظسحر بزترشعاااىرأهنتنر س تاارةُتنرثبمل ت ىترهتي رررررر

يهسدرااغتبزحرااا  تاخر بًجتبجلركتجصاجلرهٌتَرةملرش تدرهتأُا جلرالعتعيرة تدرات اثخريفراوصتالرمتلتىرهتيلرررررررررررررر

رٌبرا جخر رًعزقا راظزئجبزرهيلرالععي.أظعيرفاَره رثعاخرأة يترااٌب  رهيرااغبزحرةظسةف

ػايددا،  جلب األةدد ج انةاَيددح املُك تددح ح حرددّ  55َثيددم أمحددد  ددك ب انشدديثاغ  انثددانم يددٍ انؼًدد  

 انةاجلج يغ ثلثح يٍ أهمانّ قاتهُاِ وقال نُا:

ةستاللرراا تدتريفرهتي رهت رررررمر27/4/2108املاافت رررااو خهٌررااعبمتخراازبظ خرةااٌصارهيراا رشامر

يفرمستتب راا باتتوخرةيفرث تت رفتخرأظتتسيترمس ٌتتبراتتادرولاتت رااقتتبحلسادراوسثاتتخرالزعتتباارااعتت ايترركب

املسادركبىرااقصاىراوسيبرش زحر ب صرااصادرازمتبةرةرسُاترااععبىرةااٌعب رةا   بلرط سًبرثعلت رر

 اا رااعبمتخراا بطسحرةااٌصارمس ذرا صر بزحر رً لنرأشيرة  تذرةأمتعجتابرثتد بحل ريةدرااغتبزحرررررريفة

ااثبًاخرجببًترهي رزأشذراادًابرأظلوذرأهبه رةط سدرثضغنرهصعاثبجلرثٌبزرًتبازينريفرأحنتب رهز س تخرررر

طت سدرثتم مرررهير عدترةإهنبزرهياٌبرفا ٌبرفعددرةمتا رملدحرزث رظبمتخرمثرأفعذرة ددرااسكتبمرفتا  رةرر

ة سة ر تبحلسحريفرأ تسايفرأشاتذرااسكتبمرهتيرفتا  رةسس تذرإىلرستبزأراملتيلرةأرتىرطتاكرهتير تصايرررررررررررررر

 جاوب مه الذمار
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ةزثتنرأهتبكيراااتبثبدرةأث تديرمتتيراملتيلرمثر تبهاارثتإسساأرأ  تب رةشة تعرهتيرثت رااسكتبمرأاتاتررررررررررررررر

ُبرةطتتعاعزابرمتبهتتبجلرإاتتبثزابرطتتظبشبريفرأحنتتب رهز س تتخرهتتير عتتدرر22هٌتتانرثالثتتخرهتتيرأة يترُتتنرأثتتسازرر

ظٌاادررعججذرااغبزحريفرإمتب زابرمتيرااٌق رةأس ىرهيرإمتب خرياحلوخرهلتبرمتتيرررر9فب وخرااجباغخرهيراا وسر

ةخيربيرمتيرقسةزحرمتسقابرمتلىر جاترخمزكرةحنزبأرذاكرإىلرهبلرةحنيرظسةفٌبرا جخرأًتبررااعالمر

ير رمنلتكرهتي جلرًعتعيرررر ل رمتلىرهعزعج ر  لعرفب وخرهياٌبريهسرَرااغبزحرااا  اخرةأاتجعٌبره تسيشرر

رفاَراو رظعينرهعزشرث  سادراملٌبشلرةاملعبكيراملأُااخرثبملدًا .

 ػايا،  قاتهُاِ وقال نُا: 77بًد احاٌ صاحل انزجلقح بُاْز ػً ِ 

فاص ري بىريفرمتوبزرَراملعاًتخررر ة  ذرااغبزحراااشخرمتلىر اٌبرةأًبركٌذرًبحلوبجلرث عخرهٌعينرإشبُبرطعاع

باتترمتسرة لعتتذرمتٌتتدهبرطتتبُددرااٌاافتتررةا ثتتااةرررأاتتجذرثااعتتعينرةرمتٌتتبةيفر تت را ر ااثتت رهتتيرأزث تتخ

أطبُدرهعبىرااغبزحرااا  اخرمتلىر اٌتبرررسس ذاازب ر  وذرفسشٌبرإىلرثدزةمراا وبزحرةيفراجب راااامر

فا ددرهعتبىرة امتاتبرنيات ر  تدرأثٌتب راوت رأوعتذرااغتبزحرأقتسازر عتاوخرنٌتبشلرا ُتب رث ضتبجلرررررررررررررر

ر رةرسارهياَرس اخره بةيحرااغبزاد.هٌانرًص

 ػايا،  أحد املسؼمني  قال نُا: 32يؼرز بً ا انمييّ  بثهم يٍ انؼً  

متٌدهبرة  ذرااغبزحراااشخرمتلىراو ركبىراً جبزُتبرمتٌاتارازهتذر سا ُتبره ظتنرهٌتبشلرظتعبىراوت ررررررررر

ات ر تدريهتسدررررسس ذرمتٌدهبرمس تذرأاتاادراظتزغبثخرةاتساورا   تبلرهتيرهٌتبشلر صاًٌتبرفسأشتذرهيررررررررر

ًجاتت رطتتعسترةمتجتتدامللكرياةةيرزف ٌتتبرا ًعتتب رمتٌتتانرررررمتلتتىرظتتبكٌاابرةُتتنرهتتيلررررااغتتبزحره ظتتنرثٌب ُتتبرر

ةأسس ٌتتبُنرمثرًعلٌتتبُنرإىلرامل تت ىترأظتت سدرااغتتبزحرمتتتير تتس ره ظتتنرأفتتسايرا ظتتسر رأ لجتتانرأ  تتبلر

ظسرفعصحرشعبثتدةىررةًعب تراو راملعزادفرُاره سةفرندًازَرةهعزشرث  سادراملٌبشلرأ لترظبكٌاابرأ

رطىترظسةفرامل بًبحر رشا درٌُبرأتره ععسادرأةرهعزايمتبدرأظلعخ.

 وتائج الىالعة:

 انضحابا املدَيني:

 
ررر

 اإلمجايل

ر2 ر0ر0 انيرهل

ر5ر0 ر2 ا  حل

 املُشآخ املدَيح:

ر
رر

  4 ذديري

 3 23 ذض جل
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ر

ر

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املٌقعتخرااتعر راظتزادافابرةة تدًبررررروعاعتبدرهاداًاتخرمل سفتخرررررااعبًايرا ل رمتلىراااا  خرةأ س املسكصر

 تت رظتتعينرهتتيرأ اتتب راا باتتوخراتتٌ ب راملعزظتتخررررررهدًاتتخرةأىراملعتتبىراملعتتزادفرمتجتتبزحرمتتتيررررىراملٌقعتتخرأ

ثتَر تاادررررة ررا درأترأُدافرمتععسشخريفررلكراملٌقعتخرا هتسرااترترش كتدرأىرهتبر بهتذرررررررثباععبىراملدًا 

ش ب تتترمتلااتتبرااعتتبًاىرااتتدة تراازعتتباارُتتاراظتتزادافرهز وتتدرالوتتدًا رةاملٌ تتمدراملدًاتتخرةُتت ر تتساحلنرر

اظزوسازرااعت ايشخرةوبا اتبريفررررةوسيةسس بجلرالوجبيئرةااعانرااعرأ  ذرمتلاابراجملزو بدراملزعضسح.ر

إىلرااتساحلنرااتتعررهتتبرشالررر زت رةاظتتزادافرا   تبلرةااٌعتتب رةاملتدًا رهتتبرُتارإ ر سديتتخرث ت خررضتتبفررررر

ةهعتو راجملزوت رااتدة رااترترهتبرشالراتبهزبجلرإشا رُترٍرااتساحلنرررررررررأ رسرعجابرأهبمرهتسرشراازعباارااع ايت

ااتعرشٌتتد رهلتتبر تج رااًعتتبًاخرةااتتعرظز تتع ريفراملعتزعج رااعسشتتترمتعجتتخرأهتبمررعتتبراراجملزوتت رااتتدة ررررر

رااث ريةااخريفراا دةاىرمتلىراجملزو بدرةاادةل.ةيفبمتَرمتيراوعاقرةاوسشبدرث رظزعاىرُرٍرااساحلنرظ

 

 تىصيات المركز:

 املسكتتتصرااعتتتبًايرالععتتتاقرةاازٌواتتتخرشتتتدمتار اتتت رهٌظوتتتبدراجملزوتتت راملتتتديرةاملٌظوتتتبدراادةااتتتخررر

ةسصاابجلرهٌظوبدرا هتنراملزعتدحرإىلرووت رهعتئاااب برا سال اتخرةااًعتبًاخرهتبٍرهتبرشسرعجتَرررررررررر

رااع ايترهير ساحلنر  رااج سشخرةرااًعبًاخر  ب.راازعباا صاىر

 كوبرشدمتارا هنراملزعدحرةولطرا هيرإىلراو بظرمتلىرهبررجعىرهيرمس زابرةظسمتخراا و رمتلتىرر

رة اراوسةرةة ارًصشاراادمراااوينرةاودرهيرازرعبةرااساحلنر  رأ  بلرةًعب راااوي.

  يفرُرٍرااسديتخرة صُتبرةرعتدررهسرعجااتبررررررةشدمتارإىلرظسمتخرإزظبلرابىروعا ريةااخرالزععا

 العضب راادة .

ر

رر
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 (2يهحق جلقى )

 أمساء وتياَاخ انضحابا انيرهل يٍ املدَيني 

َ ع  انؼً  انُ ع االةدددددددددى و

 االَرااك
املُ يح/ 

 املدب بح
يكاٌ 

 ان اقؼح
ذاجلبخ 

 ان اقؼح
 27/4/2108 ا متٌبة  ر ه    زا  أطاسر8     دودرمتجدامللكرياةةيراواو  2
 27/4/2108   را متٌبة ه    زالخ 01 أًثى شُسحر ع راا صترياةةي 3

 

 

 

 (3يهحق جلقى )

 أمساء وتياَاخ انضحابا ا  حل يٍ املدَيني 

َ ع  انؼً  انُ ع االةدددددددددى و

 االَرااك
املُ يح/ 

 املدب بح
يكاٌ 

 ان اقؼح
ذاجلبخ 

 ان اقؼح
 27/4/2108   را متٌبة ه    سحيخ 9   لخ اا اجبيفب وخرًجا رأمحدرطعستر  2
 27/4/2108   را متٌبة ه    سحيخ 02   لخ أثسازرًجا رأمحدرطعستراا اجبي  3
 27/4/2108   را متٌبة ه    سشح 05 ذكس متجدامللكرياةةيراواو   4
 27/4/2108   را متٌبة ه    سشح 44 ذكس ًجا رأمحدرطعستراا اجبي  5
 27/4/2108   را متٌبة ه    سشح 09 ذكس ا رأمحدرطعستراا اجبيأظبهخرًج  6
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 (4املهحق جلقى )

 املُشآخ املدَيح املدي ج واملرض جلجأمساء وتياَاخ 

َ ع  اةى صاحة املُشؤج و

 املُشؤج
َ ع 

 انض جل
املُ يح/ 

يكاٌ  احملافظح املدب بح

 ان اقؼح
ذاجلبخ 

 ان اقؼح
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   ردهص هيل ًجا رأمحدرطعستراا اجبي 2
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   ردهص هيل متجدامللكر ع رأمحدرياةةي 3
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل دودر بزغراار بي 4
 27/4/2108 ا متٌبة  ر أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل أمحدرمتجدااجبزتراا سشع  5
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل دودردوايرمتجدٍرهٌصاز 6
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل متل ر بثسرااا  7
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل فاص ري بىرااصز خ 8
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل متجداهللردودرااس   9
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل دودرأمحدراواو  :
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل متجداهللر ع رابحلراورشا 21
 27/4/2108 ا متٌبة  ر أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل متل ر بمنرااصثصت 22
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل املٌصتأمحدر ع رابحلر 23
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل هٌصازرفزح 24
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز هيل متجداااَرهععن 25
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   ردهص ظابزح ًجا رأمحدرطعستراا اجبي 26
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز ظابزح دودر بزغراار بي 27
 27/4/2108   را متٌبة أهبًخراا باوخ ه   رضسز ظابزح أمحدرمتجدااجبزتراا سشع  28
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 ص جل نثؼض املُشآخ املدَيح املدي ج واملرض جلج ح اء انيصف 

  
  

  
  

  
  

 صُؼدددداء –انيًددددٍ  - امل كز انياَ غ نهحي ق وانرًُيح صااجل ػٍ/
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