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 ملخص:

طتتنبٌ لتتةنع بننتتلسبٌ بنستتنتهد ف بزتتس لبو يتت بقت باتتتبطُ  سهستتم بننتتةيه     تتة        يستتسً  

بنسق ي  بنذد يح  جنتط زاةيت م سبهنت     د علسبَّ عهى بن ًٍ حىت كسةجد ْذب سإزالو كم شيء يٍ جلبي

 و.3122يةيت  24، 23حل باتب   بنسحر سبأل ي دملي يد برج بحي يتيبزس لبو ا قعس 

 

 

 الىالعت:فاصيل ت

حنخ زقتتيف ف يُةقتد برج جتتد دملي يتتد برج بحتي كًتتة زقتتيف ي قعتد بن تت   زتت هب     جتت عتتم عحتة    قعتد  ي

خ سينًتم    تة عتله يتٍ     هبيل دملي يتد برج بحتي دمفة  تد بدليتل    يُةقد با ذيل ج نحد أزةيد عهي ف 

ٌ غتةقز  بزتس ل ر   بننًةل بناق بء، سف يتو بنسحر بنسةعد بننةش خ يحةحةً شٍ طنبٌ لةنع بننتلسب 

بزتتس لو بنةتتنبٌ ي قعتتد  عتتم عحتتة  َتتسق عُتت ة يقستتم أقجنتتد يتتلَ   سجتت   ايلتت يٍ سف بن تتتو بنستتةيل  

 جغةقز  ي قعد بن    ز هب  سج   أقجند عًةل    ة سأزهع ية ي يل عٍ أقجن  شج خ يةجنت.

 

 

 إفاداث شهىد عيان وألارب الضحايا

عاٍاا،  أحاد أرااال اىيا ايا اىاصيِ أ اربىا  ارا          03عىض أمحد مَاه اىبااى  ٍاِ اىعَار    حمَىد 

   أفادّا بقىىٔ:رعتاىىا

 سْى أجُتةء  و سكةٌ أهةقيب3122يةيت  23باتب   يتو بنسحر يٍ  ةحةًيحبننةش خ ز ن إىل "كةَر بنسةعد 

بزتتس ل  ى طتتنبٌ لتتةنع جتتأ أرتتةق باتتةجنت  فعًهت ى  سأثُتتةء أيلتي ينًهتتتٌ ف ي قعتتد  عتتم عحتتة ،  

 ست أ  بننلسبٌ بنسنتهد جغةقز  َسق عُ ة يقسم أقجند يلَ   يٍ ج ُ ى  عم عحة  سأي ث أجُةء أيلتي  

 .باةجنتسأمحل سحمًل عتض سإزالو أشجةق سرةق 
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زهت  برج ةتد مي ةت  يتيتًة حتىت شتٍ بنةتنبٌ ف بن تتو بنستةيل بألحتل غتةقز  عهتى ي قعتد بن ت                 سجنل 

ةجنت سإثتةقخ بن عتث سبفتتو نتلد باتلَ   جتلسٌ أد       ز هب  سج   أقجنتد عًتةل    تة سإزتالو أشتجةق بات      

 ."ف با بقتيربق نهقصع  ُفٍ ي بقع  سعًةل 

 

 أفادّا بقىىٔ: أبْا  املْطقت امسٔ جمد حمَد عىض ٍهصيلآخر ٍِ شإد 

حه  بنةنبٌ يحة  بنسحر سشتٍ غتةقز  بزتس ل ر    ك هتيس   3"ي قع  زحنل عٍ ي قعد برجحهي حتبيل 

يتةيت   24ُ ة يقسم أقجند سج   ايل يٍ سف بنستةعد بن بجنتد يتٍ بن تتو بنستةيل بألحتل       ي قعد برجحهي َسق ع

ف جتأ بنمًتةق  ييت ث    زس ل ر ي قعد بن    ز هب  سكةٌ يصةاى ينًم و شٍ بنةنبٌ غةقخ ب3122

 ."ايل يٍ يٍ بننًةل 4باسس اى كًة أي ث سحنٍ بآلٌ َ ب قّ ف 

 

 عاٍا،  فؤفادّا بقىىٔ: 55ٍصطفى عبدٓ غاىب مَاه اىباى  ٍِ اىعَر مت اىتىا و ٍع اجلريح 

و شتٍ  3122ةيت يت  24"كُر أعًم ف ي قعد بن    ز هب  سف بنسةعد بن بجند عصت  يتتو بألحتل باتب ت      

سأيحر أَة سثالثد عًةل ايل يٍ كُة َنًتم ف  سحنٍ َنًم ج كم يحةش   ُةبنةنبٌ بن حيب غةقخ بزس ل س

شتج خ سإثتةقخ بن عتث سبفتتو نتلد       51يتة ي يتل عتٍ    رةق باةجنت، كًتة زستححر بنغتةقخ ف إزتالو     جأ 

ةقتد سهستم   جق د بننًةل" أكل نُة برج يح أٌ بنةنبٌ كةٌ هل بزس لو ف بن تتو بألسل بنستحر ي قعتد جةاُ   

 ٍ.   ة أقجند عًةل سإيةجد ايل ي

 

عاٍاا،  ٍاىال أحاد املا ااس املفاتهدفت أفادّاا        55باى  ٍِ اىعَر عيي ٍهصيل اى أساٍتسرداح  اىشرخ/

 بقىىٔ:

"شتتٍ طتتنبٌ لتتةنع بننتتلسبٌ بنستتنتهد غتتةقخ بزتتس ل ر يتت قع  سبننتتةيه     تتة عُتتل بنستتةعد بن بجنتتد   

 51زتالو   ة إيةجد أقجند يٍ عًةل جأ رتةق باتةجنت سإ  و َسق ع3122ُيةيت  24عص  يتو بألحل باتب   

ذِ برج ةد بألسىل ف باُةقد  قل بزس لو بنةنبٌ يتو بنسحر ي قعتد يلَ تد   ج خ يةجنت سمي زكٍ ْش

قز  جتلسٌ  بزتس ل  ى بنةتنبٌ جغتة      سهسم أقجند عًةل    ة سإيةجد ايل يٍ يٍ ج  بنقسهى أحل بن يةظ

أد ذَث سال يتجل ف باُةقد ية يتربق نهقصتع  تُفٍ يت بقع  يتلَ   سعًتةل سال يتجتل أد يتربق  تذِ          

 .نتح  د بن  ز زكث حبقُة كم يتو"ببرج بئى 
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 وتائج الىالعت:

 اىي ايا املدّرني:

 
   

 اإلمجايل

 5 4  2 اىقتيى

 7 6  2 اجلرحى

 املْشآث املدّرت:

 
 

 2 تدٍري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

باُةقتد بنت  ا بزتس لب  ة سسجتلَة     لق قتةذ ي لبَ تد ان  تد     با ك  بنقةَتين بطهيف عهى بنتبهند سأج د

سال زتجتل أد أْتلبو عستك يد     يت بقت ناةك تد باتةجنت   يلَ د سأٌ باكةٌ باسس لو عحتةقخ عتٍ   ٌ باُةقد أ

ف زه  باُةقد بألي  بنذد يؤكل أٌ ية هةير جّ هتبذ بنسفةنع ْت بزتس لبو يسنًتل نهًتلَ   سباُ ت ذ     

 تة بتسًنتةذ   ينةهث عه  ة بنقةَتٌ بنلسيل، سيل هةً نهًحةهئ سبنق ى بنت  أعنتر عه   بالَ د سْي ج بئى 

بزسً بق بنسنتهيد سلةنا ة ف هسم سبزس لبو بألطاتةل سبنُستةء سباتلَ   يتة ْتت إال       سجم هباسفع خ. 

سيستًيف بتسًتيف   أد  زكحت ة أيتةو يت    ي بنسفتةنع بنستنتهد  ج ةد ج ند زعةو إىل برج بئى بن   ية زبل 

 بنإَسةَ د سبن  زس كم ف باستسقحم  بنلسيل بنذد ية زبل يةيسةً إزبء ْذِ برج بئى بن  يُلد  ة جح 

بنق يث عقحد أيةو زكةزع بتسًيف بنلسيل سه ةعّ عٍ بدقتق سبد يةذ جم زسكتٌ ْذِ برج بئى زتتبج   

 هسن د ف بننلسبٌ عهى بتسًنةذ سبنلسل.

 

 تىصياث المركز:

    با كتتت  بنقتتتةَتين نهفقتتتتق سبنسًُ تتتد يتتتلعت ع تتتيف يُ ًتتتةذ بتسًتتتيف باتتتلين سباُ ًتتتةذ بنلسن تتتد

سيلصتيًة يُ ًةذ بأليتى باسفتلخ إىل لًتم يستاتن ةألة بأليلاله تد سبنإَستةَ د  تةِ يتة ي زكحتّ          

 بنسنتهد يٍ ج بئى حب  بنح  يد س بنإَسةَ د عنة. بنسفةنعطنبٌ 

 بأليٍ إىل بداةظ عهى ية زحقى يٍ مسنس ة سز عد بننًم عهتى   كًة يلعت بأليى باسفلخ سجمهس

 سهع بد ت سسهع َ يع بنلو بن ًأ سبدل يٍ بقزكةت برج بئى حب  أطاةل سَسةء بن ًٍ.
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      سيلعت إىل ز عد إقزةل رجةٌ لق   هسن د نهسفق   ف ْذِ برج ةتد سغنْتة سزقتلر ي زكح  تة

 نهقعةء بنلسيل.
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 اىعَر اىْىس االساااااااااٌ ً
ّىس 

 االّتهاك

املْطقت/ 

 املديريت
 احملافظت

ٍناُ 

 اىىارعت

تاايخ 

 اىىارعت

 3122يةيت  23 برج جد بدليلخ برج بحي هس م 22 طام حمًل عتبض جحنخ  5

 3122يةيت  23 برج جد بدليلخ برج بحي هس م 32 ذك   عم عحة  جحنخ   2

 3122يةيت  23 برج جد بدليلخ برج بحي هس م 36 ذك  عحلبهلل عتض جحنخ   0

 3122يةيت  23 برج جد بدليلخ برج بحي هس م   ذك  جم تل ب تيد   4

 

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 اىعَر اىْىس االساااااااااٌ ً
ّىس 

 االّتهاك

املْطقت/ 

 املديريت

ٍناُ 

 اىىارعت

تاايخ 

 اىىارعت

 3122يةيت  23 برج جد برج بحي ج يح   ذك   س أ عتبض أمحل كًةل   5

 3122يةيت  23 برج جد برج بحي ج يح   ذك  أمحل حمًل عتبض   2

 3122يةيت  24 شنحد بنلبيل برج بحي ج يح 26 طام يصةاى عحلِ غةنث ي ذيل   0

 3122يةيت  24 شنحد بنلبيل برج بحي ج يح 51 ذك  حمًته عتض كًةل   4

 3122يةيت  24 شنحد بنلبيل برج بحي ج يح 56 ذك  زهًةٌ زن ل كًةل   5

 3122يةيت  24 شنحد بنلبيل برج بحي ج يح   ذك  بنة ث عحلِ أمحل   6

 

د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 اسٌ  احب املْشؤة ً
ّىس 

 املْشؤة

ّىس 

 اىيرا

املْطقت/ 

 املديريت

ٍناُ 

 اىىارعت

تاايخ 

 اىىارعت

 3122يةيت  23 برج جد برج بحي زلين ي قعد يةجنت  عم عحة  جحنخ   5

 3122يةيت  24 شنحد بنلبيل برج بحي زلين ي قعد يةجنت بن   / ز هب  أزةيد عهي ي ذيل    2
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 لى دوبةضد جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد

  

  

  

  

  

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاز د وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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