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 جاوب مه انذمار انذي خهفه انمصف عهى انحً 

صىرة جاوبٍت نمىزل انضحٍت فٍصم 
 انطشً

 مكان انىالعت:

تعشأااخ   عثارج عٓ حح سىين ِأه٘ةي حح حارج اخلري 

املٕأأأاوي باملثأأأان اٌيأأأىٕدح خيأأأىٕاا امل أأأاخ ِأأأٓ ا سأأأا   

بخمأ  ايأح عٍأث     –بٔيأا  بيأدة     أعفاياملدٔدح جٍاُ 

ِماتح ِأٓ امليرشأفث اٌيأعةاج ا ملأان ةٕغمأح اار       

خضأُ ِثأان سأىٕدح ب ٍأً     أٔأٗ   وّأا  مشاي اٌعاصّح، –

رالدأأح ذعأأاس تاسأأُ ةاملدخٕأأح اخلضأأاا ة ذرثأأ   يأأة       

 إ اااخ أ٘ايل ايح ٌشاواخ محدد ا محا.

 

 حفاصٍم انىالعت:

لاَ تزخارج ايح امليرادس تاٌمصأ  ببشأك اٌةالعأح باسأرّ  إا رباخأاخ اٌشأاةا        املركس انماَوين: 

ٗ باٌضأأياخا ا ايأأح  رباخأأاخ إا  ِأأٓ لأأوي ذةشدأأك اٌةالعأأح تزخأأارج ايأأح امليأأرادس تاٌمصأأ  باسأأرّاع

عأأااااخ اٌريأأاٌ  اٌعيأأىاج اٌأأ ج ذمأأةاٖ     أْ  ااٌةالعأأح ذأأرٍ    يأأاةا اٌةالعأأح باٌضأأياخا ا ايأأح.   

َ  5/7/5105هبأأا عٍأأث اٌأأدّٓ ا حأأةايل اٌيأأاعح اٌةاحأأدج ِأأٓ تعأأد  اأأريج خأأةَ ا حأأد      اٌيأأعةاخح ا حا

٘أ لص  اٌغرياْ ايايب ٌٍرياٌ  اٌيعةاج عٍث حأح اخلأري املأه٘ةي تاٌيأىاْ     0347رِضاْ  08املةا ك 

سةر تٕا  خفصً ِأيليل  اٌغارج ا با أصاتد ذفصٍاا تعض الااك عٓ تعضاا، تغارذني  املدٔدني ا تاخا 

 راأأأدَ وأأأو املروصأأأماْ ِأأأ  تعضأأأاّا شأأأح بلاٌأأأد اٌعٕأأأدبيل اٌغ

اٌصأدأأح ابا تاٌغأأارج امليلٌأأني  ِأأٓ جاأأح اٌضأأاتح، بعمأأة  ٌأأه عأأ     

ا اجلاأأح ا لأأات بذضأأارخ  ِأأيلي اٌعٕأأدبيل ( أأدو    اسأأرادس 

 ابرج.املدٔدني اجملِٕاوي 

خأأدعث  دصأأً اٌغشأأح  أحأأد املأأدٔدني ِمرأأً إا  بلأأد أات اٌمصأأ 

ٗ ا رتعأح،  أعفاٌأ ىةٔح ِأٓ وبجرأٗ ةذمأاجة ب   بإصاتح أ ااا أساذٗ امل

عٕأدِا ٘أا    ببمت أرشاهلُ ِٓ تني رواَ بأٔمأا  ِيلهلأُ املاأدَ    

املأأدٔدني أتٕأأا  ايأأح عمأأة اٌغأأارج اٌصأدأأح أمأأا  جأأارُ٘ اٌغشأأح      

َ تأأبأسأأاذٗ ِأأٓ   تاغرأأاُ اٌغأأرياْ ايأأايب ٌٍريأأاٌ  اٌيأأعةاج تغارذأأٗ اٌصأدأأح     ني أٔمأأا  ِيلهلأأُ املاأأد

  ِأأدٔدني ِيأأعفني 6بأصأأدة (، عأأدج أِرأأارٌٌصأأارب  اجلأأةج باٌضأأغظ اٌأأ ج أحدشأأٗ  ٌدمأأ  اُ أفرأأار ا

 تدٕاُ حاٌح حاجح.
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  ِٕأاوي  5ذأدِري ( إا  أاتِأا  اٌمصأ  اجلأةج أاأاار باِأار ةٕأاوي بدمرٍىأاخ املأدٔدني         مد ٔأر  عأٓ   

   سداراخ. 4  الات بإياق أااار جيدّح تأ(5ِدٔدح بذضار (

 

 وشهىد انىالعت: ضحاٌاإفاداث 

شاادد عيااٌ ياٍ يلداايل املات امل الذد  انا إل قااوج اَماا    ا اى            –عاياا    35 –ونيد سيالٌ 

 انضحايا لال نُا:

واْ ايح خشاد ٔةعًا ِٓ اهلأدب  رغأُ وصأاج اهلرّأاخ باٌضأاتاخ اجلةخأح ٌغأااااخ اٌريأاٌ  اٌيأعةاج          

ملثأارن ذعثأك ايأح    وأأد ربحأدأح بتاوأاخ يأاا رِضأاْ ا      –عٍث عدج أحدا  ِرفالح تاٌعاصأّح صإٔعا    

 .عّهٔدٕحسىدٕح ب

ِأيليل    إا  بأشٕا  اٌظاريج ذماخثًا ِٓ خةَ ا حد وٕأد لأد أاخأد صأوج اٌظاأا ةيأرد ايأح بعااأدًا        

أعٍمرأٗ ِمأاذوخ اٌريأاٌ  اٌيأعةاج اجلةخأح عٍأث حدٕأا  أأفرا         اٌأ ج  تصفري سمةط اٌصارب  إال  أيعا

أصأثد  ب، ٌعأدج ِيأا اخ   حأحرأار بورأً صأٍث     مد أل تةسظ ِٕاوي جريإٔا، االٔفرار واْ لةخاً بعٕدفاً 

بٔيأا  ا ايأح    أعفأاي تصدِح، ٔظاخ ِٓ حةيل  ئ ا يب أمس  صاا  باسرغاشح ٌعشااخ ا سأا جٍأاُ   

ً ، بأعفأايل ِيليل  ذفمد أسايت بإا  ااعد  ً أْ  لثأ  عفأاي املأيلي مسعأد اسأرغاشح بصأاا       إا  أصأ

 ِٓ خٕرأدُ٘ بخٕمأ ُ٘،  غٍثةْ بأساج جارٔا/  دصً اٌغشح ِٓ تني رواَ بأٔما  ِيلٌٗ املادَ وأةا خ

ذفمد أسايت أَ أ ٘ة أما  اٌضأياخا، بعٕأدِا يأا٘دخ اٌعدخأد     أً٘ ِٓ اٌرٍثه بايريج، وٕد  اٌح 

ِٓ أتٕا  ايح خرةا دبْ أما  اٌضياخا  ٘ثد ِعاُ أما  أساج ايااوج بعٕد بصةٌٕا بتد  حمابٌأح  

تٕأا االٔفرأار إٌأاذ  عأٓ سأمةط اٌصأارب         مأ س  تدبج اٌضاتح اجلةخح اٌصأدح إال  إواٌح اٌاواَ   أيعا

بأٔأا  ارذغّد عٍث اٌشار  اٌعاَ،   أ مد بعدح رغُ إصاتيت تااة ، هنضد ِٓ ِىان  ،عدج أِرارٌ

 أاالخ صأدِح ب أز     ٓ عٍداُ،  مد اصأدثةا   باعّ ذفمد أسايت بأبالاج ب ٘ثد بصدِح  لةس اٌح 

عأٓ ِىأاْ نِأٓ ٔغّأ ٓ  دأٗ عٍأث       يلبحٕا ِٓ ِٕاوٌٕا ِ  ِعظُ سىاْ ايح ٌٕثيأس  بلد ذيثة اٌمص  ت

 .ٌٍغااااخ اياتدح ٌٍرياٌ  اٌيعةاجأبالأا ِٓ اٌمص  اجلةج حداذٕا بحداج 

 يلحد سكاٌ املت امللضرريٍ لال نُا: –عايا   65 –عهت عباش امللوكم 

اٌيت  تاٌضاتح اجلةخح ا با ةج ٕا  ، وٕا نِٕني  ي صا05ًعداُ٘ ( وٕد ةيليل ِ  أبالاج بأحفااج

أالٕأح بغأاواخ   أات  ٌه تدلةي اٌيةاا، غغا٘ا اٌيّا  اسراد د ِٕاوي جريإٔا اٌماخثح ِٓ ِيلٌٕا، 

واْ أحفأااج  أِاِح، أرت أْ  جداً   اسرغ  هتشّد ٔةا  ٖ بأتةاتٗ واْ امليلي ِظٍّاًبِيليل إا  ساِح

ِ إال  خصالةْ بخثىةْ،   أيعا عفايا  ح،   اسأرغ   تدبج اٌضاتح اٌصأدح عٍث ايح وٕد  اٌح صأد

اا اٌغأاراخ اجلةخأح   رأ أحدش اٌأيت  غاار اٌغرياْ مسا  املٕغمح بأزاح اٌأدلاْ با ذاتأح   أْ ثعد   عً يح  
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 دٗ عٍث أرباحٕا،  مد مت ِاامجأح حدٕأا اٌيأىين برمأٓ      صاً عٓ ِىاْ ٔهِٓ ِيلٌٕا بغاارٔا ذفمدخ أسايت 

   اٌعدباْ اٌيعةاج حاِح رِضاْ باٌصداَ.صااّني،   خاا

اخلااب باٌدِار اٌ ج حً تايح بةٕاوي املدٔدني امليراد ح ِٕاا ِيلي اٌغشح اٌأ ج ذأدِا    

عأأدج ِٕأأاوي ِدٔدأأح مأأابرج ِٕأأاا ِأأيلي اٌعٕأأدبيل بِأأا أيمأأٗ اٌمصأأ  ِأأٓ     إا  وٍدأأاً إاأأا ح

ألات ٌيىاْ ايحأااار خمرٍفح بجيدّح ةٕاوي 
)0 

. 

 وخائج انىالعت:

بشمٕا ِا لٍفٗ اٌمص  اجلةج عٍث حح حارج اخلري ِٓ اياخا بأااار ا صفةس سىاْ ايح املأدٔدني  

 بِٕاوهلُ حدس أسفا عٓ:  

 انضحايا املدَيني:

  01اجلاحث (   0اٌمرٍث (

 
 

   

 رجاي 3 ٔيا  5 أعفاي 3  رجً

 

 املُشآث املدَيت

 ذضار  ذدِري

 
 

  

 سداراخ 4 ِٕاوي 01  ِٕاوي 5

 

 وصف االوخهان وفمًا نهماوىن اإلوساوً انذونً:

املٕغمأح اٌأيت مت اسأرادا اا ببجأدٔا     حتمدمأاخ ِددأدأح ملعا أح     املاوز اٌمأةن اعٍ  عٍث اٌةالعح بأجات

تعشأااخ املٕأاوي باملثأان اٌيأىٕدح      عثارج عأٓ حأح سأىين ِأه٘ةي    ِدٔدح بأْ املىاْ امليرادس ْ املٕغمح أ

بخمأ  ايأح عٍأث ِماتأح ِأٓ امليرشأفث        –بٔيأا  بيأدة     أعفأاي خيىٕاا امل اخ ِأٓ ا سأا املدٔدأح جٍأاُ     

بال ذةجد أج أ٘داس عيأىاخح ا ذٍأه املٕغمأح ا ِأا      مشاي اٌعاصّح –اٌيعةاج ا ملان ةٕغمح اار  

اٌ ج خؤود أْ ِا لاِد تٗ لةاخ اٌريأاٌ  ٘أة اسأراداس ِرعّأد ٌٍّأدٔدني باملٕشأنخ املدٔدأح ب٘أح جأاااُ          

 بمأاا ٌٍّثااا باٌمدُ اٌأيت أمجعأد عٍداأا اجملرّعأاخ املريضأاج.       خعالة عٍداا اٌمأةْ اٌدبيل، بلالاً

اسرّاار اٌيعةاخح بحتاٌفاا ا لرً باسراداس ا عفاي بإٌيا  باملدٔدني ِا ٘ة إال جاميح تشعح ذضاس 

                                      
 بياَاث األضرار قفصيال  يف انكشف املهحك هب ا انلمرير.   (1)

 شاددَا
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بِيأّ  اجملرّأ  اٌأدبيل اٌأ ج ِأا واي      أت اذىثأاا أِأاَ ِأا   خ اٌرياٌ  اٌيعةاجإا اجلاااُ اٌيت  ِا واي 

  ٘ ٖ اجلاااُ اٌيت خٕدت هلا جثني اأيأدح باٌأيت سرشأىً ا امليأرمثً اٌماخأة عمثأح أِأاَ       صاِراً إوا

ذىاذ  اجملرّ  اٌدبيل با اعٗ عٓ ايمةق باياخاخ تً سرىةْ ٘أ ٖ اجلأاااُ سأةاتك ابٌدأح ا اٌعأدباْ      

 عٍث اجملرّعاخ باٌدبي.

 

 حىصٍاث انمزكز:

    املاوأأأز اٌمأأأأةن ٌٍيمأأأةق باٌرّٕدأأأح خأأأدعة مجدأأأ  ِٕظّأأأاخ اجملرّأأأ  املأأأدن باملٕظّأأأاخ اٌدبٌدأأأح

بلصةصًا ِٕظّاخ ا ِأُ املريأدج إا حتّأً ِيأ ةٌداهتا ا لولدأح باأيأأدح  أاٖ ِأا خاذىثأٗ          

 اٌيعةاج ِٓ جاااُ  ك اٌثشاخح ب اأيأدح مجعا. اٌرياٌ عرياْ 

 ا ِٓ إا ايفاػ عٍث ِا ذثمث ِٓ مسعراا بساعح اٌعًّ عٍأث   وّا خدعة ا ُِ املريدج بمٍس

 بل  اياب ببل  ٔزخ  اٌدَ اٌدّين بايد ِٓ ارذىاب اجلاااُ  ك أعفاي بٔيا  اٌدّٓ.

      بخدعة إا ساعح إرساي جلاْ حتمدك ابٌدح ٌٍريمدك ا ٘ ٖ اجلاميأح بغري٘أا بذمأدر ِاذىثداأا

 ٌٍمضا  اٌدبيل.
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 (1)يهحك 

 انضحايا انملهى يٍ املدَيني 

نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتهاك

املنطقة/ 
 املديرية

مكان 
 الواقعة

تاريخ 
 الواقعة

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز لردً 45  وا  دصً عثداٌامحٓ عثدٖ اٌغشح  0

 
 (2)يهحك 

 انضحايا اجلرحى يٍ املدَيني 

 انعًر انُوج االساااااااااى و
َوج 

 االَلذان

املُامت/ 

 املديريت

يكاٌ 

 انوالعت

قاريخ 

 انوالعت

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاخح 5 عفً  ؤاا  دصً عثداٌامحٓ اٌغشح   1

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاخح 3 عفً حمّد  دصً عثداٌامحٓ اٌغشح   2

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاحيح 6 عفٍح لٍةا  دصً عثداٌامحٓ اٌغشح   3

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاخح 01 عفً لاٌد  دصً عثداٌامحٓ اٌغشح   4

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاحيح 45 أٔصث ذماج حمّد اييٓ اييٓ   5

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاخح 57  وا أمحد عٍح عثداهلل صاحل ا رحيب   6

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاخح 58  وا بٌدد حيىي مٍح   7

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاحيح 56 أٔصث وبجح بٌدد حيىي مٍح   8

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاخح 41  وا إتاا٘دُ تعصا   9

 5/7/5105 ح/اخلري تين ايارز جاخح 59  وا عثداهلل اٌعاخمح   11
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 (3)ك يهح

 املُشآث املدَيت املديرة وامللضررة

َوج  صاحب املُشأة اساااى و

َوج  انعدد املُشأة

قاريخ  يكاٌ انوالعت انضرر

 انوالعت
 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذدِري وٍح 0 ِيلي عثداٌامحٓ عثدٖ اٌغشح  .0

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذدِري وٍح 5 ِيلي لاٌد اٌعٕدبيل   .5

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذدِري وٍح 0 ِيلي حيىي مٍح   .4

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذدِري وٍح 0 ِيلي مٍححاِد    .3

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذضار 0 ِيلي حةرخح مٍح   .5

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذضار 0 ِيلي عٍح عثا  املرةوً   .6

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذضار 0 ِيلي عثداهلل صاحل ا رحيب   .7

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذضار 0 ِيلي اٌةجدٗ   .8

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذضار 5 ِٕاوي سىٕدح املدخٕح اخلضاا    .9

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذضار 0 ِيلي ايّريج   .01

 5/7/5105 اار  - ح/اخلري ذضار 4 سداراخ عثداهلل صاحل ا رحيب   .00
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 صور نبعض املُازل واملُشآث املدَيت انيت قديرث وقضررث  راء انمصف

   

 حىضح انذمار انذي نحك بمىزل وفٍال خانذ انعىذونً بسبب انمصف صىر

   

 بعض األضزار انخً نحمج بمباوً انمذٌىت انخضزاء انسكىٍت انذمار انذي نحك بمىزل فٍصم انطشً جزاء انمصف
 

 

 2115يونيو  8، بلاريخ املركس انماَوين نهحموق وانلًُيتصدر عٍ/ 
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