
 

 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

تابعت نازحين أسرة من الحافلت تقل صف ق
  لحميد الحاجلمواطن/ عبدال

 احلديدةحمافظت  –اجلراحي هديريت  – القويشت هٌطقت

 م2018يىليى  17بتاريخ 

 
 
 
 

 إعداد/ المركس الماوىوي للحمىق والتىميت

 عبر محاميه وباحثيه وراصديه حمىلييه في الىحداث التاليت:

دوحدددددرصد والدددددردو و ى  ددددددك

دوحدددددددددددرصد و مدددددددددددددد   ا

دوحددددددددددددرصد و ا ددددددددددد د

دوحدددرصد جلة اددد د نوة اوو ددد دد

 
  

 المركس الماوىوي للحمىق والتىميت
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 الىالعت:فاصيل ت

  ٍ عهااااد جااااد يااااة  ماااادز  و 61دوبز كيهااا    جاااةنمست ياااا

ٍ  033حباا ب     ىحااادلساااى بنمًيياااد    ااد  ااا ز    يساااس ياا

ب اسددهّ ريانبٌ لاةنل بناادوبٌ      بدلصبزع عهد بخلط بنااةو  

 61ثالثاة  بدل بهاك   جاد ظدس  ا و بن  6303يف بنسةعد بنسا دي 

ثُااة  يااسوز  اايةزبذ بدلاا بريُ  وحةههااد    أغااةزخ ج و8362  نياا  

   عةئد ٍ إىل يزنذلى يف بحلد دخ.زمم أ سخ َةشح

 جةجتاااةِ  ااايةزبذ بدلااا بريُ   بنغاااةزخ  شااااة ة ز شعااار

عهاد حةههاد زمام ب اسخ        عهد  يةزخ ي بريٍ و وزسةلط يُدة

 بيااااسأخ وإ ااااةجد جميااااد أهااااسبد ب  ااااسخ مساااامممااااة بدى بىل ي

وبحسسبق بنسيةزخ بنثةَيد وإثةزخ بخل ف وبنفصع ندى بدلدَي  بدلسةهس ٍ يف بخلط بنااةو نُقماد بنمًيياد    

 بنُاةشح  و  وزؤيت ْارِ برسةاد ناًٍ  هساهد  اسبئى ريانبٌ لاةنل بناادوبٌ بنساا دي حباك           61جكيه  

 يف بنقسلةذ. َي بدلد

 

 إفاداث شهىد عيان وألارب الضحايا

عاهاً، كاى يقىد سيارحه ًىع )دايى( يف اخلط  35عاهر عبداهلل عبداحلويد درهن، يبلغ هي العور 

مت الخىاصل بهه وؤفادًها    بإعجىبت احخرقج سيارحه وجنا العام مبٌطقت القويشت عائد هي باجل

 بقىله:

ياٍ   خ هاة  زسكار يازن  جياةزع ي  اد      بدليُاة  كُار لاد    بل د  يةزيت عةئادب  ياٍ جة ام إىل يد س اد     "كُر

عهااد بخلااط بناااةو حاات  ااار  اا ذ  يااة إٌ و ااهر نُقمااد بنمًييااد    و بحلااست ولااسزذ بنااا دخ إنيااّ

كةَار    بز بخلاط بنااةو  با بَفجةز شد د َاةز  عاٍ راةزخ شاُسدة رياةئسخ بناادوبٌ ب اسددهر  ا ز  زنايد          

أثُة  ذنك شةْدذ بنياة ة زسسةلط عهد  يةزيت وأ اةج  بنفاصع هفس ار     ةعد بن بحدخ وثهث زمس حة بنس

أ اسِ   زمام  ت بحسسلر جةنكةيم  كةٌ وزبئا  حةههاد  بنحةت وخس ر يٍ بنسيةزخ وبنُنبٌ زسصةعد يُدة ح

 زمام بس اسخ   بحلةههاد بنا     بنيااة ة ز شعار يف كام يكاةٌ وأزهفار       اةئد ٍ إىل بحلد ادخ بن يٍ بنُةشح 

 رأ ااحوهمااد تاا ذ جؤعج جااد   - بحلًااد ه -َااة أيااة أ ولسهاار ب و وأ اايث ب ت وجميااد أهااسبد ب  ااسخ   

 بن بلاد ".بنمسى بنمس ث يٍ زلم  بل و جسمدمي جالغ جرنك ندى بآلٌ ولةل بَة ف وهصع شد د  ةخلج

 

 صىرة للسيارة المستهدفت
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 احلواهي ؤفادًا بقىله: دشاهد آخر هي ؤبٌاء ادلٌطقت يدعى/ علي حمود ؤمح

د كيها   "شٍ رينبٌ لةنل بنادوبٌ بنساا دي راةزخ ب اسددهر بدلادَي  إىل بخلاط بنااةو نُقماد بنمًييا        

ًااام أ اااسخ ياااٍ بنُاااةشح  ل كاااةٌ يف بخلاااط  ااايةزخ وحةههاااد 61

يُادة   بنيااة ة  ز شعار  بنا   هغةزخَسيجد ن بناةئد ٍ إىل بحلد دخ

زت  وأ ايحر بجُسادة وب ايث    لسهر بياسأخ  سب ْة    إىل بحلةههد

حات   بنسيةزخ وبشساهر بنُنبٌ يف  سخهسبد ب أ سخ يع جميد ب 

كاةٌ     عةيس دزْاى / ً بريٍهانزةجاد )َ ع دب  ( بنسيةزخ زف ًر

أ اايث رخااس ٍ جا ااةجةذ   كًااة  عةئاادب  يااٍ جة اام إىل بحلد اادخ 

بنضاا ة ة    أخااسى فيفااد ممااٍ كااةَ ب يف بخلااط عهااد  اايةزبذ   خ

أهاااسبد عةئهاااد عحدبحلًياااد عحااادِ بحلاااة   ةههااادزمهااادى بحل بنااار ٍ

َصحاا ب خااالل ب  ااةو بنسااةجمد ولااسزوب بنااا دخ إىل يُااةشذلى ونكااٍ 

 بنقنبٌ بنسا دي ب سددهدى".

 

 

 إفاداث رسميت:

 هدير قسن القويشت، ؤفادًا بقىله: –العقيد/ عبدالرزاق القاصرة 

بناااري شاااٍ راااةزخ عهاااد جااااد     و  اااار بنقااانبٌ  بنساااةعد بن بحااادخ وبنُصااال   يف بنمساااى عُاااد   "كُااار

حةههااااد    كااااةٌ يف بخلااااط باااااةذي ااااام بززقااااةو بنغااااةزخ 61يسااااس يااااٍ بنمسااااى ويااااٍ دوبز كيهاااا    033

أ ااااسخ يااااٍ بنُااااةشح  بناةئااااد ٍ إىل يزنذلااااى بًيااااع أدوبوااااى بدلزننيااااد  و اااايةزخ أخااااسى َاااا ع    ماااام ز

بنيااااة ة ولسهااار   ىحاااداجب اااسخ بدلااا بريٍ/ عحدبحلًياااد بحلاااة  بناااري أ ااايث      بحلةههاااد زمااام  )دب ااا ( 

شو ساااّ وأ ااايحر بجُساااّ  بنسااايةزخ ب خاااسى بحسسلااار حااات زف ًااار و   صاااث  اااةئمدة عاااةيس دزْاااى       

 وبنري خس  يُدة جؤعج جد حةل بشساةل بنُنبٌ هيدة".

 

 

 

 صىرة لما آل إليه الباص المستهدف
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 وتائح الىالعت:

 الضحايا ادلدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 6  6  القخلى

 4 0 6  اجلرحى

 ادلٌشأث ادلدًيت:

 
   

  1 2 حدهري

 1   حضرر

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الدولي:

بدلُقماد بنا  ا ب اسددبهدة وو ادَة     لميماةذ ييدبَياد دلاسهاد     بدلسكص بنمةَ ين بريهع عهد بن بلاد وأ سى

زماام أ ااسخ  وحةلهااّريس ااك عااةو أثُااة  يااسوز  اايةزخ   يدَيااد وأٌ بدلكااةٌ بدلسااسددف عحااةزخ عااٍ   ٌ بدلُقمااد أ

وس ز  د أي أْدبف عسكس د يف زهك بدلُقمد ب يس بناري  ككاد    َةشح  عةئد ٍ إىل يزنذلى يف بحلد دخ

 اةلاث عهيداة   أٌ ية لةير جّ ل بذ بنس ةنل ْ  ب سددبف يساًد نهًدَي  وبدلُيآذ بدلدَيد وْا   اسبئى   

ب ااسًسبز  ورلااسدةذ بدلس ضااسخ. بنمااةَ ٌ بناادو   وخسلااة  نهًحااةد  وبنماايى بناا  أتااار عهيدااة ب سًااا   

بنسااا د د ولةنفدااة يف لساام وب ااسددبف ب ريفااةل وبنُسااة  وبدلاادَي  يااة ْاا  إس  سةااد جياااد زضااةف إىل  

ويسًع ب سًع بندو  بنري ياة شبل  اةيسة    أى سزكحدة أيةو يس  بنس ةنل بنسا ديية شبل  برسبئى بن 

وبن   سياكم يف بدلساسمحم بنمس اث عمحاد أياةو زكاةزل        إشب  ْرِ برسبئى بن   ُدى ذلة  ح  ب َسةَيد

ب سًع بندو  ودهةعّ عاٍ بحلما ق وبحلس اةذ جام  اسك ٌ ْارِ براسبئى  ا بجك دونياد يف بناادوبٌ عهاد            

 ب سًاةذ وبندول.

 

 تىصياث المركس:

    بدلسكاااص بنماااةَ ين نه مااا ق وبنسًُياااد  ااادع  تياااع يُاًاااةذ ب سًاااع بدلااادين وبدلُاًاااةذ بندونياااد

وخص  ة  يُاًةذ ب ياى بدلس ادخ إىل لًام يساا نيةوة ب خاللياد وب َساةَيد جتاةِ ياة  سزكحاّ          

 بنسا دي يٍ  سبئى حبك بنحيس د و ب َسةَيد تاة. بنس ةنلرينبٌ 
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 ب يٍ إىل بحلفةظ عهد ية زحمد يٍ  اسدة و سعد بناًم عهاد   كًة  دع  ب يى بدلس دخ ورلهس

 ولل بحلست وولل َص ل بندو بنيً  وبحلد يٍ بززكةت برسبئى حبك أريفةل وَسة  بنيًٍ.

      و دع  إىل  سعد إز ةل رةٌ لميك دونيد نهس ميك يف ْرِ برسةاد ورنْاة وزمادمي يسزكحيداة

 نهمضة  بندو .
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلرو نيد

 العور الٌىع االسهههههههههن م
ًىع 

 االًخهاك

ادلٌطقت/ 

 ادلديريت

هكاى 

 الىاقعت

حاريخ 

 الىاقعت

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح  لسيهد 44 بَثد أينخ زلًد حس  1 

 

 

 

د(.2)ملحكد لمد

دوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلرو نيدأمس ءد

 العور الٌىع االسهههههههههن م
ًىع 

 االًخهاك

ادلٌطقت/ 

 ادلديريت

هكاى 

 الىاقعت

حاريخ 

 الىاقعت

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح   سحيد 88 بَثد يسمي عحدبحلًيد عحدِ بحلة   1

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح   س ح 43 ذكس عحدبحلًيد عحدِ بحلة    2

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح   س ح   ذكس زلًد حيىي بنصجيدي   3

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح   س ح   ذكس عه  زلًد أمحد   4
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د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلرو  د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 اسن صاحب ادلٌشإة م
ًىع 

 ادلٌشإة

ًىع 

 الضرر

ادلٌطقت/ 

 ادلديريت

هكاى 

 الىاقعت

حاريخ 

 الىاقعت

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح  إزالف جةص عحدبحلًيد عحدِ  ايد بحلة    1

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح  إزالف  يةزخ عةيس عحدبه عحدبحلًيد دزْى   2

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح  زدين يصزعد يصزعد ه بكّ  3

 8362  ني   61 بنمًييد برسبح  زضسز ريس ك بناةوبنقس ك   4

 
 لى دوبةضد جلىشآتد جلرو  د جلرماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد

  

  

  

  

 

  

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