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 ملخص:

م 8112َىًُقى   1َىم اجلوعة املىافق    هساءالساعة السازسة  عٌس الححالف السعىزٌؤؿلقث قىات 

طاضوذًا علً هٌـقة بق  سقعس املإُىلقة بالسقااى املقسًُد ر هسَطَقة الاقاُط عافاقة طقعس   ؤطقا            

هقسًُد هالقا املقًتل     8وؤسقرط عقي  قط      اًالظاضوخ هًتل املقىاؿي  هٌظقىض نيسقد ،قام  زهقطٍ  ع ُق      

ملًتل ٍُ األكرط ذـىض  نيُد ؤطُب حبقطو   وؤنيس ؤؿرالَ كاًث اإلطابة اليت ؤحلقها القظف بظانيب ا

 هي السض ة الراًُة ر كاهل  سسٍ ؤسعرَ  رياًَ إىل املسحشرً اجلوهىضٌ مبسٌَة طعس .

 

 الىالعت:فاصيل ت

امجقات الظقىاضَد الحابعقة    ضم قظقرث  8112َىًُقى   1عٌس الساعة السازسة هساءً هي َىم اجلوعة املىافق   

هٌققاظل املققسًُد مبٌـقققة بقق  سققعس مبسَطَققة الاققاُط احلسوزَققة    اسققحهسفثطققاضوذاً  لححققالف السققعىزٌل

علً إذطٍ طانيب  و ط هًتل  هٌظىض نيسد ،ام زهطٍ  ع ُاً علً الظاضوخ سقؾ مبحافاة طعس   

ؿرلحقَ كرقا     ثؤطقُب كوقا  حبطو  هقي السض قة الراًُقة    هظاباً عاهاً  53املًتل املسحهسف البالغ هي العوط 

هي ؤؿرالقَ   8ؤها ظو حَ وات بئطابات هحرطقة ر  سسُا  طاء شاُحد  سٌى 7هٌظىض جبلغ هي العوط 

 .جنى هي القظف فقس كاًىا ر ؤنيس املطاعٍ لطعٍ قـُع هي املىاشٍ

ر ؤوضزًاُقا  حبسب ضواَات وإفازات شقهىز عُقاى هقي ؤُقان املٌـققة للوطكقع الققاًىق للحققى  والحٌوُقة          

هنت ُصا الحقطَط ؤفازوا بإى هٌـقحهن املاحاة بالسقااى وهٌقاظ ن ولحلاقاتن جحعقطع  للقظقف الق ٌ       

بالظققىاضَد وقققصا ف املسفعُققة الرقُلققة بعؼققاً هٌققها قوققل قٌابققل عٌقىزَققة اسققحهسفث هٌـقحققهن ر فحققطات  

،قام سققىؽ   خمحلرة هٌص بسء عسواى السعىزَة وقالرها علً الُوي  وقس سقب  قظقف هقًتل  هٌظقىض     

الححقالف السقعىزٌ   قىات ؤؿلقحها طاضوذاً وقصَرة هسفعُة  15بلغث عسز هي الظىاضَد وقصا ف املسفعُة 

 م السبث ؤطابث هطاعٍ ؤغٌاههن.ىعلً املٌـقة عٌس الاهري  هي َ
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 إفاداث شهىد عيان وألارب الضحايا

لَ ػل  هقربت ه ي الز زن    ػاهاً، شاُد ػياى يقغ هزن 03حيىي أمحد ػلي السؼدي يبلغ هي الؼور 

 الزستهدف قابلٌاٍ وأفادًا قائالً: 

باملٌـقققة اًرجققاضٍ زوٌ مسعققث طققرري الظققاضوخ     هسققاءً السققاعة السازسققة   عٌققس"كٌققث زاذققل هققًتن   

ؤجرقس هااى وقىعَ فطؤَث األزذٌة والغباض جطجرع هقي هقًتل  اضًقا هٌظقىض ،قام ومسعقث ًقساء         فرط ث

اسحغاذحَ لٌجسجَ وإؿراء الٌرياى اليت اًسلعث ر  سسٍ إذط اًرجاض الظاضوخ  عٌسها ضؤَحَ ُطعقث إلُقَ   

ث هعاقن  سقسٍ ووػقعٌاٍ قق    القصٌ الحقهن   ؤًا وشرض هي األُان وقوٌا ذالل وطىلٌا بئؿرقاء احلطَق    

ولققَ وهشققٌُا بققَ علقً األقققسام هسققافة بعُققس  إلسققعافَ اسققحغط  الىقققث هٌققا    قوٌققا حبشقجط  علققً سققطَط  

ساعحد نيىت و سًا سُاض  ألنيس ؤُان املسَطَقة وقوٌقا باسقحرجاضُا لٌققل اجلقطَا إىل املسحشقرً وإًققاش        

وهقىضٌ وُقى املسحشقرً    ٌقلقَ علقً هحٌقها إىل املسحشقرً اجل    لؤلراً  83هبلغ نيُاجَ وقس زفعٌا ؤ ط  السُاض  

ى س فَُ قسن ذاص ملعاجلة احلقطو  فاإلطقابة بقاحلطو  القيت حلققث املظقا        َالىنيُس باحملافاة الصٌ 

ظال نيقىت اللحاقة باملسحشقرً  ؼقع      هقا ذـري  كوا ؤذ ًا األؿباء وَقىلىى ؤهنا هي السض ة الراًُقة  و 

كرققا  هٌظققىض ؤطققُبث بشققاُحد ر    للعققالز والعٌاَققة الـبُققة  ابٌحققَ الققيت ؤطققُبث إىل  اًبققَ وامسهققا     

 ؤؿطافها هي الظاضوخ وًقلٌاُا إىل هطكع طحٍ جحىا س فَُ اإلسعافات األولُة باملٌـقة".

 

 ػاهاً، هي أُايل الزٌطقت وشاُد ػياى قا  لٌا: 66غ يبلغ هي الؼور جػلي ػبداهلل ػلي ًا

وعققاتن السققاٌُة للقظققف بالسققااى املققسًُد وجًا ُققة هإُىلققة "جحعققطع هٌـقققة بقق  سققعس وُققٍ هٌـقققة  

ا سققحريٌ باملسفعُققة الرقُلققة والظققىاضَد هققي قبققل الححققالف السققعىزٌ إىل  اًققب الـلعققات اجلىَققة الققيت     

ٌرصُا علً املٌـقة هٌص ؤكرقط هقي ذقالخ سقٌىات هقي شقطوعَ ر العقسواى علقً القُوي شُقب العسَقس هقي             َ

ؤؿرققال وًسققاء وبظققىض  شققبَ َىهُققة  املققسًُد ػققحاَا جلققا األعوققال العسواًُققة للححققالف السققعىزٌ ؤغلبققهن 

جحعطع املٌـقة وسااهنا املسًُد للقظقف الق ٌ بالظقىاضَد وققصا ف املسفعُقة بعقغ األنيُقاى جبلقغ  قى          

قظف ؤكرط هي عشقط  طقىاضَد علقً املٌـققة عٌقس  هقري        قام بعشطَي طاضوذاً وقصَرة هسفعُة آذطُا 

ؤطقا  هقًتل املقىاؿي هٌظقىض     ُقىم  ات المشق  ش  َىم السقبث   جرا رٌقا بئؿالققَ طقاضوذاً عٌقس غقطو       

َ بشقال  ع قٍ وؤطقُب طقانيب املقًتل وؿرلقة هقي         ٍام زهقط نيسد ،ق  قوٌقا بئًققاشُن وًقلقهن إىل     ؤسقطج

كققاًىا حلاحققها فقققس جنققى هققي القظققف علققً هًت ققن هققي ؤؿرالققَ  8ؤهققا ظو حققَ ولحلقققٍ العققالز املسحشقرً  

 َقىهىى بطعٍ ؤغٌاههن باملٌـقة".
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 وتائج الىالعت:

 الزدًيني: الضحايا

 اإلمجايل    

 2 1  1 اجلرح 

 

 الزٌشآث الزدًيت:

 
 

 1 تدهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املٌـققة القيت ا اسقحهسافها وو قسًا     ققُققات هُساًُقة ملعطفقة     املطكع القاًىق اؿلع علً الىاقعة وؤ طي

املإُىلققة   هٌـقققة سققاٌُة هاحاققة باملٌققاظل املسًُققة    هسًُققة وؤى املاققاى املسققحهسف عبققاض  عققي     ى املٌـقققة ؤ

وال جى س ؤٌ ؤُساف عساطَة ر جلا املٌـقة األهط الصٌ َؤكس ؤى هقا قاهقث بقَ     بالعا الت واألسط املسًُة

ًىى السون  َعاقب علُها القاقىات الححالف ُى اسحهساف هحعوس للوسًُد واملٌشأت املسًُة وٍُ  طا ن 

اسحوطاض السقعىزَة وقالرهقا ر    وجمطزوذطقاً للوبازا والقُن اليت ؤمجعث علُها اجملحوعات املححؼط . 

قحقل واسققحهساف األؿرقال والٌسققاء واملقسًُد هققا ُقى إال  طاققة بشقعة جؼققاف إىل اجلقطا ن الققيت  هققا ظال       

هقا ظال طقاهحاً إظاء ُقصٍ اجلقطا ن     وهسقوع اجملحوقع القسون القصٌ     ؤي طجابها ؤهام هقط َ الححالف السعىزٌ

القيت ٌَققسي  ققا  قبد اإلًسققاًُة والققيت سحشققال ر املسقحقبل القطَققب عقبققة ؤهقام جاققاجف اجملحوققع الققسون     

 وزفاعَ عي احلقى  واحلطَات بل سحاىى ُصٍ اجلطا ن سىاب  زولُة ر العسواى علً اجملحوعات والسول.

 

 تىصياث المركز:

    املطكقققع الققققاًىق للحققققى  والحٌوُقققة َقققسعى مجُقققع هٌاوقققات اجملحوقققع املقققسق واملٌاوقققات السولُقققة

وذظىطًا هٌاوات األهقن املححقس  إىل قوقل هسقرىلُاتا األذالقُقة واإلًسقاًُة جقاٍ هقا َطجابقَ          

 السعىزٌ هي  طا ن حب  البشطَة و اإلًساًُة مجعا. الححالفؿرياى 

  األهي إىل احلراف علً ها جبقً هي مسعحها وسطعة العول علقً   كوا َسعى األهن املححس  وجمل

 وقف احلط  ووقف ًعَف السم الُو  واحلس هي اضجاا  اجلطا ن حب  ؤؿرال وًساء الُوي.
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      وَسعى إىل سطعة إضسال جلاى ققُ  زولُة للححقُ  ر ُصٍ اجلطاقة وغريُقا وجققسر هطجابُهقا

 للقؼاء السون.
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 الؼور الٌىع االس         ن م
ًىع 

 االًتهاك

الزٌطقت/ 

 الزديريت

هكاى 

 الىاقؼت

تاريخ 

 الىاقؼت

 8112َىًُى  1 ب  سعس الااُط  طحية 7 ؿرلة كرا  هٌظىض عوس نيسد ،ام 1 

 8112َىًُى  1 ب  سعس الااُط  طَا 53 شكط هٌظىض عوس نيسد علٍ ،ام 6 

 

 

د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 اسن صاحب الزٌشؤة م
ًىع 

 الزٌشؤة

ًىع 

 الضرر

الزٌطقت/ 

 الزديريت
 احملافظت

هكاى 

 الىاقؼت

تاريخ 

 الىاقؼت

 8112َىًُى  1 ب  سعس طعس  الااُط جسهري هًتل هٌظىض عوس نيسد ،ام  1
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