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 هلخص:

 0صـجب  َـىً اننيـْمل افىا ـ       01:01شْذ طبئسح حسثُخ ىيزحبىف اىسعىدٌ غبزح جىَخ يف اىسبعخ اىــ 

ٍدَسَخ هنـٌ اب ةـخ صـْعب       ً اسزهد ذ ٍصزعخ عجدٓ أمحد سعسىع مبْطقخ احلْشبد8102سجزَرب 

( ٍدُّمل وجس  طفو وأحلقذ أضسازاً جسَُخ ثبفصزعخ مَب دٍسد غس ـخ اسـزساحخ   8أسفسد عِ ٍقزو )

 .افصزعخ مبُ َزىاجد ثداخيهب اىضحبَب.يف 
 

 الىالعة:تفاصيل 

ـــ  ً قصــفذ طــبئسح حسثُــخ  8102ســجزَرب  0صــجبحبً ٍــِ َــىً اننيــْمل افىا ــ     01:01عْــد اىســبعخ اى

ىيزحبىف اىسعىدٌ صبزوخبً عيً غس خ اسزساحخ داخو ٍصزعخ عجدٓ أمحد سعسـىع مبْطقـخ احلْشـبد يف    

( ٍـدُّمل قزيـً /ـب     8ٍدَسَخ هنٌ اب ةخ صْعب  ممب أسـفس عـِ رـدٍر غس ـخ انسـزساحخ وسـقى  )      

عبٍبً  وجس  اثْٔ اىطفـو    01عبٍبً  حجُش عجدٓ أمحد سعسىع َجيغ ٍِ اىعَس  03عجىد اىطرٌ  اَد

 سْىاد وأحلقذ اىغبزح أضساز جسَُخ ثبفصزعخ. 6حجُش عجدٓ سعسىع اىجبىغ ٍِ اىعَس أمحد 

 

 إفادات شهىد عياى 

يخىاجيدا،    عاييا،ع اياْد عنياٌ ييٍ ء ُياط ا ُطميت  ياٌ         92عبدانمادر رزق عهي  انطي، ع عًيرِ    

 يسرعخّ عهى يمر ت يٍ ا سرعت انيت ولعج فنها انغارة اجلىيت لا هُاِ ولال نُا:

أطــساا افْطقــخ وٍْــر اىســبعخ اىزبســعخ وأّــب ا ــ    اىىاقعــخذٕجــذ اىصــجب  لع اىعَــو يف ٍــصزع  

جــب د حتيُــ  اىطــبئساد احلسثُــخ ىيزحــبىف اىســعىدٌ يف أجــىا  افْطقــخ حيقــذ ٍــسرمل ويف افــسح اى بى ــخ    

اىطبئساد احلسثُخ حتي  ٍسح أخسي و ىجئذ ثسَبع صـفر غـبزح جىَـخ ٍْطيقـخ لع افْطقـخ مْـذ أشـعس        

ثقسهبــب حلةــبد ودود اىغــبزح زأَــذ اىغجــبز واعدخْــخ رسرفــ  ٍــِ داخــو ٍصزعــخ عجــدٓ سعســىع وشــبٕدد      

نيخ اىطفـو  رزْبنيس يف اُط افنبُ شعسد ثبىقي  ورفبجؤد ثسَبع صـىد صـساو واسـزغب   اعحجبز واىشةبَب 

ٌ عيً وأثُٔ َطيجىُ لّقبذٌٕ  نسد ثبىرٕبة لىُهٌ ومْذ قيقبً ٍِ ٍعبودح اىطراُ اىقصف وعصٍذ أٍس

سـْىاد   6واثْـٔ أمحـد طفـو عَـسٓ      ٌٕ وعْد وصىيل وجدد حجُش سعسـىع اىرٕبة لع اىضحبَب ولّقبذ

ٍضسجمل ثبىدٍب  عيُهٌ لصبثبد ثبىغخ ومبُ َنيَين حجُش ثصعىثخ  قد أصُت ثشةُخ يف زأسٔ وأَضـبً  

غس خ انسـزساحخ افسـزهد خ اثـِ عَـٍ اَـد عجـىد اىطـرٌ        سىز وأخربين ثؤُ ْٕبك ثمل زمبً ثٔ عدح م
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ب  عقـت ذىـل ٍزطـىعمل ٍـِ أثْـب  افْطقـخ       حب ذ عْٔ ثمل اىسمـبً وأخسجزـٔ مـبُ يف حلةبرـٔ اعخـرح جـ      

 وسبعدوين يف ّقو اىضحبَب اى النيخ ولسعب هٌ لع صْعب .

 

عايييا،ع حطييىإ   ف ييعاا انقييلايا لا هُيياِ ءهُيياط حىاجييدِ   96حيييأ ء ييد دييياٌ يبهييم يييٍ انعًيير  

 انطفم اجلريح ء د يبنش وافادَا  مىنّ: ا سخشفى  انعاصًت صُعاط جىار 

ــبز  ــ        ثعــد ٍشــبٕدرْب ىيغ ــرٕبة زغــٌ  بعْــب حتيُ ــً ٍصزعــخ عجــدٓ سعســىع رطىعْــب ىي ــخ عي ح اجلىَ

اىطــراُ احلــسا يف اعجــىا  اســعبا اىضــحبَب وجئْــب محيْــبٌٕ عيــً ٍــا ســُبزح وّقيــهٌ لع افشــفً     

( 8ثبىعبصَخ صْعب  ثعد سبعخ ٍِ وصىىْب افشفً وقُبً اعطجب  ثىاججهٌ ااّسـبين مبعبجلزـهٌ  ـبز  )   

سَِ ثإصــبثب ٌ اىجبىغــخ اىْبنــخ عــِ اىغــبزح اجلىَــخ وٕــٌ حجــُش سعســىع واَــد  أشــصبا احلُــبح ٍزــؤني

ــٔ     حاىطفــو أمحــد حجــُش يف اىعْبَــخ افسمــص    عجــىد اىطــرٌ  َُــب نشاه  ــً حبىز ثبفشــفً و ــِ قيقــمل عي

اىصــحُخ مــبُ قــد ذٕــت يف اىصــجب  ٍــ  أثُــٔ لع ٍصزعزــهٌ وة اســزهدا هٌ ثغــبزح جىَــخ  يَــبً وعــدواّبً    

 دُّمل. بىضحبَب ٌٕ ٍ

 

 ًتائج الىالعة:

  انقلايا ا دَنني:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   انمخهى

 1   1 اجلريى

 ا ُشآث ا دَنت:

 
  

  1 حدي،
 1  حقرر
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 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

افْطقـخ اىـ  ة اسـزهدا هب ووجـدّب     حتقُقـبد ٍُداُّـخ فعس ـخ     افسمص اىقبّىين اطي  عيً اىىاقعخ وأجسي

ون  ٍصزعـخ واسـزساحخ ىيَـصازعمل رقـ  داخـو افصزعـخ      ٍدُّخ وأُ افنـبُ افسـزهدا عجـبزح عـِ     ُ افْطقخ أ

رىجد أٌ إٔداا عسنسَخ يف ريل افْطقخ اعٍس اىرٌ َؤمد أُ ٍب قبٍذ ثٔ قىاد اىزحبىف ٕـى اسـزهداا   

َعبقت عيُهب اىقبّىُ اىدويل  وخسقبً ىيَجبدئ واىقـٌُ اىـ     ٍزعَد ىيَدُّمل وافْشآد افدُّخ وٍٕ جسائٌ

اســزَساز اىســعىدَخ وحتبىفهــب يف قزــو واســزهداا اعطفــبه  وجمــسدأمجعــذ عيُهــب اازَعــبد افزحضــسح. 

ٌ  واىْسب  وافدُّمل ٍب ٕى لن جسميخ ثشعخ رضبا لع اجلـسائٌ اىـ   ٍـب شاه     سرنجـهب  َ اىزحـبىف اىسـعىد

زَ  اىدويل اىرٌ ٍب شاه صبٍزبً لشا  ٕرٓ اجلسائٌ اى  َْدي اهب ججمل ااّسبُّخ وٍسَ  ااأي أٍبً ٍس

واى  سزشنو يف افسزقجو اىقسَت عقجخ أٍبً رنبرف اازَ  اىـدويل ود بعـٔ عـِ احلقـى  واحلسَـبد ثـو       

 سزنىُ ٕرٓ اجلسائٌ سىاث  دوىُخ يف اىعدواُ عيً اازَعبد واىدوه.

 

 تىصيات الوركز:

    افسمـــص اىقـــبّىين ىيحقـــى  واىزَُْـــخ َـــدعى مجُـــ  ٍْةَـــبد اازَـــ  افـــدين وافْةَـــبد اىدوىُـــخ

وخصىصًب ٍْةَبد اعٍـٌ افزحـدح لع حتَـو ٍسـئىىُب ب اعخالقُـخ وااّسـبُّخ نـبٓ ٍـب َسرنجـٔ          

 اىسعىدٌ ٍِ جسائٌ حب  اىجشسَخ و ااّسبُّخ مجعب. اىزحبىفطراُ 

 اعٍِ لع احلفبظ عيً ٍب رجقً ٍِ  عزهب وسسعخ اىعَو عيـً   مَب َدعى اعٌٍ افزحدح وجميس

 وقف احلسة ووقف ّصَف اىدً اىَُين واحلد ٍِ ازرنبة اجلسائٌ حب  أطفبه وّسب  اىَُِ.

      وَدعى لع سسعخ لزسبه جلبُ حتقُ  دوىُخ ىيزحقُ  يف ٕرٓ اجلسميـخ وغرٕـب ورقـدر ٍسرنجُهـب

 ىيقضب  اىدويل.
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 (1يهلك رلى )

 و ناَاث انقلايا انمخهى يٍ ا دَنني  ءمساط

 انعًر انُىإ اال ى و
َىإ 

 االَخهان
 احملافظت ا ديريت

يكاٌ 

 انىالعت
 حاريخ ا خهدافهى

 8102سجزَرب  0 احلْشبد صْعب  هنٌ قزُو 01 ذمس حجُش عجدٓ أمحد سعسىع 1

 8102سجزَرب  0 احلْشبد صْعب  هنٌ قزُو 03 ذمس اَد عجىد اىطرٌ 9

 

 (9يهلك رلى )

 ءمساط و ناَاث انقلايا اجلريى يٍ ا دَنني 

 انعًر انُىإ اال ى و
َىإ 

 االَخهان
 احملافظت ا ديريت

يكاٌ 

 انىالعت

حاريخ 

 ا خهدافهى

 8102سجزَرب  0 احلْشبد صْعب  هنٌ جسَح 6 طفو أمحد حجُش عجدٓ سعسىع 1

 
 

 (3ا هلك رلى )

 ا ُشآث ا دَنت ا ديرة وا خقررةءمساط و ناَاث 

 انعدد َىإ ا ُشأة ا ى صايب ا ُشأة و
َىإ 

 انقرر
 احملافظت ا ديريت

يكاٌ 

 انىالعت

حاريخ 

 ا خهدافهى

 8102سجزَرب  0 احلْشبد صْعب  هنٌ رضسز 0 ٍصزعخ عجدٓ أمحد سعسىع 1

 8102سجزَرب  0 احلْشبد صْعب  هنٌ ردٍر 0 اسزساحخ افصزعخ عجدٓ أمحد سعسىع 9
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