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 ملخص:

اًييب جاب ييد بعيي ت ػ يي  يف بليين ص ؽييةلذ بلت لييةذ ةييه فاًييد اَييالة  لتييهب   ييةل  بلؼييااب   

بصسهابف صنةلبذ بملياين  الس يهيف يف بلت ليةذ  ا  مي ايول صيية جقنيد  منيك         بلن ص , ابلبي  سؼ ا 

مَابف ليبذ بلسحةل  يف صفك بملز ا اص بلام اإزَةق ملابح بملاين  اإلَةت كل مجًةء بلغؼث اص ز يك  

عخؾة  كيةييب   02بجل بئيف بألكث  احغند بصسهابف طهب  بلسحةل  صنةلخ بمليبطص حمفيظ طةلق اامسل 

بلؼ  ظ حمةلظد زؼز بلضةػد بعة  د ػغ  اص  ييم   –ص اص بلضيق يف بلت  ك بلؼةم مبف ق ايزع ػةئا 

 .م0202مج  ل  02بجل ؼد بمليبلك 

 

 الىالعت:تفاصيل 

  ل مكثي  ايص ػغي  ص اياينة  جنًيهيف مطفيةء ايضيةء كيةييب يف صييق بليوح  غيس ا  اييب               صنةلخ َن يكش

ةببئند لبا هيف امثًةء ػي هتيف إىل اًةزهليف بصسهالهيف طهب   ةل  بلؼااب  جقيةلخ ػ ي  بلضينةلخ مثًيةء     

ًتمييد بلؼي  ظ, يييسل ػيص بلقييةلخ   مبايص حمتييد ثةجير    تاي الَيف يف بلت  ييك بلسي بر مبفيي ق اييزع جييةلم    

سييل عنييغ بمليياين  بليي بكح  ػ يي  بلضيينةلخ ا يي ح فنيي  صييةئك  لب ييد يةل ييد كيية   يي  ن يي  بلضيينةلخ         ام

ايياينة  زيزػيير م ضيية َيف امعييلءَيف يف بلت  ييك   02ايية  ز ييا ػ يي   بملضييسهالد ػ يي  جؼييا رضيي  اسيي ,  

ازفح يير جؼاييهة كيية  بلييحؼص اًييهيف  ؾيي   ا ضييسًنا مبييص  ضييؼفٍ لحييص بلتييهب   ييل   ييك احييةء  ا   

امل  ييس حص محييا اييص ب لسيي بت اًييهيف نيليية  اييص   نييك بلتييهب  بملضييس   مطفييةء ايضييةء  يي ص  إصييؼةلهيف 

 بلمس   لنش هليف ذيث صية مهنيف   ا  يف بلت  ك بلؼةم.

 

 

 إفاداث شهىد الىالعت:

 عاهاً، ؤحد ؤبٌاء املٌطمت ؤفادًا بمىله: 33ًعواى ليس سامل البالغ هي العور 

مل  ًل صية عيخؼ ابحيا      جنًهيف مطفةء ايضةء عنؼة  بصسهالهيف بلتهبااينة  لس يب  02"اة  ز ا ػص 

بملضييسهالد ػ يي  جؼييا رضيي  اسيي , بلمس يي  اييص ل  سًيية   كيية  ػ يي  ايية  لب ييد يةل ييد  يي  ن يي  بلضيينةلخ  

اا   د اييزع, كيةييب ػةئيا ص ايص صييق بليوح ل خايةل, اكةيير بلضينةلخ يييع            بملمةطبلؼ  ظ ااص ل  د 
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 بر مبفي ق اييزع جيةلم ت ايص حمتيد ثةجير اًتميد بلؼي  ظ بصيسهالهيف طيهب            َن يكش مت  يف ني  زي  

 اول". ةل  بلؼااب  جقةلخ احغند لار ػ نهيف عنؼة   ا  مي 

 

 عاهاً، شاهد آخر هي املٌطمت ؤفادًا بمىله: 43سعيد سامل احلرايف البالغ هي العور 

ئا ص إىل اًةزهليف يف ل  د بعؾيث كية    "كًة يف صيق بلوح اغ مؽحةر امجًةء ػ ي كةييب لا ل ؼيب ػة

بجل نغ ػ   اة صنةلخ َن يكش زةجؼد ل  يبطص حمفيظ طةلث لؾيه بصيسهالهيف طيهب  بلؼيااب  جقيةلخ      

اياينة  جنًيهيف مطفيةء ايضيةء ايص  ي ًهيف ما   ػ يي" اذكي  لًية بلغيةَا            02لس سهيف عنؼية  اية  ز يا ػيص     

ة  ػ ي  بلضينةلخ معيخةػ فني  ص ايص ل  يد بملميةط        ممسةء اجنةيةذ ملةلجٍ حضث بلحغ  بمل لك[ الةء ك

ػةئيا ص إىل اًيةزهليف ايص صييق ب اي خ بصيسهالهيف بلتيهب  جقيةلخ إىل بلت  يك           يبااص ايزع ك هيف كيةي 

 بلس بر مبًتمد بلؼ  ظ جاا  مي اول.

 

 عاهاً ؤفادًا بمىله: 35همبل علي عريداى البالغ هي العور 

"ػًييا بلضييةػد بعة  ييد ػغيي  لحييل ؽييلخ بجل ؼييد عييص طييهب   ييةل  بلؼييااب  ةييةلخ بصييسهالر صيينةلخ      

عخؾية  كيةييب ػ ي  اسًيهة ػةئيا ص ايص صييق         02َن يكش زةجؼد ل  ييبطص حمفييظ لؾيه السيل مكثي  ايص       

 3بلوح لس يب عنؼة  جنًهيف مطفيةء ايضيةء, كةيير بلضينةلخ متي  يف بلت  يك بلؼيةم مبفي ق اييزع ػ ي  جؼيا            

ؽي بنهيف امينًيهيف اَييف  ضيسًنااب مبيص        يزبء حنية  كًةيضي غ     كن يب اص بملخةء, اكة  جؼص بلايحة ة اية  

  ضؼفهيف الحص  ا   ااة الس يب عنؼة  جضحث   نيك بلتيهب  بملضيس   بليبي حيةء  ا  صي ػد إيميةذَيف       

 ".مل  ًل اًهيف صية عخؼ ابحا 

ليبلؼيد جيًفش بلحنةييةذ بلير ذك َية بلغيهي        ػ ي امحل صي ا, عةَا فني    بلسيبؽيل جيٍ املة يية ػيص ب     

بلضةجم  ةه ميٍ زا يية جحمنيد ممسيةء اجنةييةذ جؼيص بلمس ي  بملااييد جنةييةهتيف يف بلحغي  بمل ليك اليةء              

 ي ا اول  ؼتي بعك ل تهب  بصيسهابف بملياين  إىل بلت ليةذ اإنةليد بلضيحنل ل ينش يف بملًتميد اية         

 كييةييب ػةئيا ص إىل اًييةزهليف جؼييا م  بعيس اب ألَييةلنهيف ناييةل    يول بلمؾيي  ابلاييحة ة عينؼهيف ايياين   

 اايب  ةببئند اص بلضيق.
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 إفاداث رسميت:

 هدير ؤهي املديريت ؤفادًا بمىله: –عبدالكرمي ؤمحد علي حيدر 

 02"عص طهب   ةل  بلؼااب  ةةلخ لحل ؽلخ بجل ؼد بصسهالر صينةلخ بملييبطص حمفييظ لؾيه السيل      

ًييهة ػةئييا ص إىل اًييةزهليف جؼييا زضيييلهيف اييص صيييق بلييوح ابجل نييغ ايياين  جنًييهيف   عخؾيية  كييةييب ػ يي  اس

فيي ق ايييزع  مب ازيزػيير م ضيية َيف امعييلءَيف   مطفييةء ايضييةء بصييسهالهيف بلتييهب  إىل بلت  ييك بلسيي بر   

مبًتمييد بلؼيي  ظ ابصييس   يف بلسح نييك احييةء  ا  صيي ػد إصييؼةف اييص كيية  مل  يير اًييهيف ابلييبي مسييغ        

 بلتهب  كة  اضس   يف بلسح نك حىت لس يب عنؼة  يف بلت  ك ل ت بلؼ  ظ".مؽيبهتيف اؽ بنهيف الحص 

 

 

 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 02 02   المتلى

 0 0   اجلرحى

 املٌشأث املدًيت:

 
    

   1 1 تدهري

 1 1   تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بملًتميد بلير   بصيسهابلهة اا ياية      منميةذ انابينيد ملؼ ليد     بمل كز بلمةييين بط غ ػ   بليبلؼد ام  ة

ا  زي يا مي مَيابف    بلؼي  ظ  -ط  يك مبفي ق اييزع    اايند ام  بملحة  بملضيسهاف ػحيةلخ ػيص      بملًتمد م

ػضح  د يف ز ك بملًتمد بألا  بلبي  ؤكا م  اة لةار جٍ ليبذ بلسحيةل  َيي بصيسهابف اسؼ يا ل  ياين       

 ؼةلث ػ نهة بلمةيي  بلياا،, ان لية  ل  حية ا ابلمينيف بلير معؼير ػ نهية        ابملًغآذ بملايند اَي   بئيف 

يف لسل ابصسهابف بألطفةء ابلًضيةء ابملياين    بصس  بل بلضؼي  د ا ةلفهة  اجم  بجملس ؼةذ بملسحا خ. 

ااضي غ  مة  زححهة ماةم اي    بلسحةل  بلضؼي ياة َي إ     د جغؼد زاةف إىل بجل بئيف بلر  اة زبء 

بجملس غ بلاا، بلبي اة زبء ؽةاسة  إزبء َبٌ بجل بئيف بلر  ًاة هلة  يح  بنيضيةيند ابلير صسغيحل يف     

ةز  بجملس ييغ بليياا، ا لةػييٍ ػييص بعميييق ابع  ييةذ جييل صييسحي  َييبٌ    بملضييسمحل بلم  ييث ػمحييد ماييةم زحيي  

 بجل بئيف صيبجك  الند يف بلؼااب  ػ   بجملس ؼةذ ابلااء.

 

 تىصياث المركس:

    بمل كيييز بلميييةييين ل حمييييق ابلسً نيييد  ييياػي عنيييغ اًظ يييةذ بجملس يييغ بملييياين ابملًظ يييةذ بلاالنيييد

انؾيؽة  اًظ ةذ بألاييف بملسحياخ إىل   يل اضيايلنةهتة بألنللنيد ابنيضيةيند  يةٌ اية   زححيٍ          

 بلضؼي ي اص   بئيف حبك بلحغ  د ا بنيضةيند عؼة. بلسحةل طهب  

 بألاص إىل بعفةظ ػ   اة زحم  اص مسؼسهة اص ػد بلؼ ل ػ ي    ك ة  اػي بألايف بملسحاخ اجم ش

 ال  بع ت اال  يز   بلام بلن ين ابعا اص بلزحةت بجل بئيف حبك مطفةء ايضةء بلن ص.

      ا اػي إىل ص ػد إلصةء جلة   منك  الند ل سحمنك يف َبٌ بجل  يد اةهَية ازميار ا زححنهية

 ل ماةء بلاا،.
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 (1هلحك رلن )

 وبياًاث الضحايا المتلى هي املدًيني وصىر لبعضهن ؤمساء

 العور الٌىع االســـــــــن م
ًىع 

 االًتهان

املٌطمت/ 

 املديريت

هكاى 

 الىالعت

تاريخ 

 الىالعت

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 02 ذك  حمفيظ طةلث لؾه بع بيف  1

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 33 ذك  عح    طةلث لؾه بع بيف   2

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 32 ذك  ممحا حم ا َيكنث   3

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 32 ذك  ػحاٌ ػ ي َيكنث   4

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 02 ذك  حم ا ص  ة  زجناي   5

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 02 ذك  اَنث ػحاٌ ػ ي َيكنث   6

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 03 ذك  كيا يؽةحل ػ ي    7

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 32 ذك  حضص حم ا كيا ي   8

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 33 ذك  ػحابهلل  جيط   9

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 02 ذك   جيس بعني   13

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 03 ذك  ؽابم ػحاٌ ػ ي َيكنث   11

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل 02 ذك  َةعيف ازح   12

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د   13

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د   14

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د   15

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د   16

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د   17

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د   18

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د  19

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع لسنل   ذك  جمهيلد بهلي د  23
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 (2هلحك رلن )

 ؤمساء وبياًاث الضحايا اجلرحى هي املدًيني وصىر لبعضهن

 العور الٌىع االســـــــــن م
ًىع 

 االًتهان

املٌطمت/ 

 املديريت

هكاى 

 الىالعت

تاريخ 

 الىالعت

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع    ح   ذك  جغه ػ  ةس  1

 

 

 

 (3امللحك رلن )

 املٌشأث املدًيت املدهرة واملتضررةؤمساء وبياًاث 

 اسن صاحب املٌشإة م
ًىع 

 املٌشإة

ًىع 

 الضرر

املٌطمت/ 

 املديريت

هكاى 

 الىالعت

تاريخ 

 الىالعت

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع إزلف صنةلخ حمفيظ طةلث لؾه بع بيف   1

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع إزلف  لب د يةل د جغه ػ  ةس   2

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع زا ل حمتد ثةجر بلؼ  غي   3

 0202مج  ل  02 بلؼ  ظ ايزع زا ل ط  ك بلت  ك بلؼةم   4
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