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 06/07/2014تقرير العدوان الصهيوني الغاشم ضد المدنيين في قطاع غزة منذ 
 ::190ساعة صدور التقرير                                                                                                                     22/07/2014تاريخ صدور التقرير: 

 ( موزعين على النحو التالي:جريح 3993شهيد  622 ) 4615ضحايا المسجلين رسميًا لدى وزارة الصحة بلغ إجمالي عدد ال
 الجرحى .2 الشهداء .1

 إناث( 1309ذكور ,  2684) جريح 3993بلغ إجمالي عدد الجرحى  إناث( 161ذكور ,  671شهيد ) 121بلغ إجمالي عدد الشهداء 
 العدد التراكمي العدد اليومي  تاريخال العدد التراكمي العدد اليومي  التاريخ

06/07 8 8 06/07 81 81 

07/07 0 8 07/07 81 53 

08/07 19 27 08/07 042 013 

09/07 29 56 09/07 521 315 

10/07 50 88 10/07 41 630 

11/07 18 106 11/07 154 784 

12/07 02 135 12/07 055 8281 

13/07 30 165 13/07 083 8050 

14/07 00 811 14/07 831 8522 

15/07 6 193 15/07 91 1481 

21/81 52 005 16/07 812 8112 

21/81 12 235 21/81 051 8221 

21/81 59 294 21/81 339 2246 

19/07 44 551 19/07 582 0331 

20/07 848 412 20/07 452 3008 

21/08 79 558 21/08 421 5324 

22/07 64 622 22/07 489 3993 

 3993 المجموع 622 المجموع
  104: بلغ عدد الجرحى في العناية المكثفة في مستشفيات وزارة الصحة ةمالحظ  
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 رسم بياني يوضح توزيع الشهداء حسب العمر

 ( 19و اإلناث  16) الذكور  35: و عددها المسنين
 بيوتمن البالغين قصفوا في ال %50.2, %42.0بلغت نسبة النساء و األطفال و المسنين 
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 رسم بياني يوضح توزيع اإلصابات حسب العمر

  %51.8بلغت نسبة النساء واألطفال و المسنين  (90و اإلناث  71) الذكور  161: و عددها المسنين
 

 توزيع الشهداء حسب المحافظات   
 

 توزيع اإلصابات حسب المحافظة
 النسبة العدد ظةالمحاف النسبة العدد المحافظة

 27.8 1110 الشمال 15.9 99 الشمال

 33.8 1348 غزة 31.6 196 غزة

 12.9 516 الوسطى 11.0 69 الوسطى

 13.8 551 خان يونس 26.7 166 خان يونس

 11.7 468 رفح 14.8 92 رفح

 100.0 3993 المجموع 100.0 622 المجموع
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 مجازر بحق العائالت: .3
 

 . 1في بيت حانون و بلغ عدد الشهداء مجزرة عائلة حمد  .1

 .8مجزرة عائلة كوارع في خان يونس حيث بلغ عدد الشهداء  .2

 .6مجزرة المناصرة في الوسطى و بلغ عدد الشهداء  .3

 . 8مجزرة عائلة الحاج  في خان يونس و بلغ عدد الشهداء  .6

 .2مجزرة عائلة أبو جامع في خان يونس و بلغ عدد الشهداء  .1

 .2الغفور في خان يونس وبلغ عدد الشهداء  مجزرة عائلة عبد .1

 .6مجزرة عائلة غنام في رفح و بلغ عدد الشهداء  .7

 .2عائلة العرجا في رفح و بلغ عدد الشهداء مجزرة  .8

 .7مجزرة عائلة األسطل في خان يونس و بلغ عدد الشهداء  .9

 .2مجزرة عائلة الصوالي في خان يونس و بلغ عدد الشهداء  .:1

 شهيد. 17ي غزة و بلغ عدد الشهداء مجزرة عائلة البطش ف .11

 .3مجزرة عائلة الشيخ عيد في رفح و بلغ عدد الشهداء  .12

 .3مجزرة عائلة أبو دقة في خان يونس و عدد الشهداء  .13

 من األطفال. 6مجزرة عائلة بكر في غزة و عدد الشهداء  .16

 .بينهم طفل 3مجزرة عائلة زعرب في خان يونس و عدد الشهداء  .11

 أطفال. 3في الصبرة بغزة و عدد الشهداء  مجزرة عائلة شحيبر .11

 .3مجزرة عائلة أبو سنينة و عدد الشهداء  .17

 .8مجزرة عائلة أبو جراد في شمال غزة و عدد الشهداء  .18

 من األطفال. 6و عدد الشهداء  في خان يونس  مجزرة عائلة شعت .19

 طفل. 2بينهم  3مجزرة عائلة نطيز  في غزة و عدد الشهداء  .:2

 .6ن في خان يونس و عدد الشهداء مجزرة عائلة رضوا  .21

 أطفال 3مجزرة عائلة أبو مسلم في شمال غزة و عدد الشهداء  .22

 شهداء. 1مجزرة عائلة الزويدي في بيت حانون و عدد الشهداء  .23

 .2مجزرة عائلة زعبوط في الزيتون و عدد الشهداء  .26

 .6مجزرة عائلة صالحية في خان يونس و عدد الشهداء   .21

 .2ي بيت الهيا و عدد الشهداء مجزرة عائلة الرحل ف .21

 .1مجزرة عائلة أبو معمر في خان يونس و رفح  و عدد الشهداء  .27

 .2مجزرة عائلة حمودة في بيت الهيا و عدد الشهداء  .28

 .6مجزرة عائلة اسليم في الشجاعية و عدد الشهداء  .29

 .6مجزرة عائلة الشاعر في خان يونس و عدد الشهداء  .:3

 .6مجزرة عائلة الحية في الشجاعية و عدد الشهداء  .31

 .3مجزرة عائلة زيادة في البريج و عدد الشهداء  .32

 .:1مجزرة عائلة عياد في الشجاعية و عدد الشهداء  .33

 6و عدد الشهداء  خان يونسفي  رضوانمجزرة عائلة  .36

 .11مجزرة عائلة صيام في رفح و عدد الشهداء  .31

 .21شهداء مجزرة عائلة أبو جامع و عدد ال .31

 3و عدد الشهداء في دير البلح مجزرة عائلة بريعم  .37

  1و عدد الشهداءفي الشمال مجزرة عائلة اليازجي  .38

 7و عدد الشهداء في غزة مجزرة عائلة الحالق  .39

 .6و عدد الشهداء غزةفي  حمديةمجزرة عائلة  .:6

 6عائلة حجاج في غزة و عدد الشهداء مجزرة  .61
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 التحويالت للخارج:

بينما اغلق المعبر في تاريخ  7/2:16:/:1ة بتاريخ حالة الى مستشفيات جمهورية مصر العربي 11تم تحويل  .1
11/11/2:16. 

 .7/2:16:/12حاالت الى مستشفيات جمهورية مصر العربية بتاريخ  6تم تحويل عدد  .2

   .7/2:16113:/ 13بتاريخ  حاالت الى مستشفيات المملكة األردنية الهاشمية 1تم تحويل عدد  .3

 .7/2:16:/16عربية بتاريخ حاالت الى جمهورية مصر ال 6تم تحويل عدد  .6

 .7/2:16:/11تم تحويل حالة واحدة فقط الى جمهورية مصر العربية بتاريخ  .1

 .7/2:16:/11حاالت الى المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ  1تم تحويل عدد  .1

 .7/2:16:/19حاالت الى جمهورية مصر العربية بتاريخ  9تم تحويل عدد  .7
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Israeli Aggression against Palestinian in Gaza Strip From 06-07-2014 
 

Date of report: 22/07/2014                                                                       Hour: 19:00 pm 
 

The total number of victims 4615 (662 Martyrs , 3993 Injured) Distributed As 
 

2. Injured  1. Martyrs  
Total Number of Injured  3993 ( 2684 M , 1309 F) Total Number of martyrs 622 (477 M , 145 F) 

Com. Number Number Date Com. Number Number Date 

81 81 06/07 8 8 06/07 

53 81 07/07 8 0 07/07 

013 042 08/07 27 19 08/07 

315 521 09/07 56 29 09/07 

630 41 10/07 88 50 10/07 

784 154 11/07 106 18 11/07 

8281 055 12/07 853 81 12/07 

1232 215 13/07 165 30 13/07 

1390 158 14/07 187 22 14/07 

1481 91 15/07 193 6 15/07 

8112 812 16/07 005 52 16/07 

1907 237 21/81 235 12 21/81  

2246 339 18/07 294 59 18/07 

2556 310 19/07 338 44 19/07 

3008 452 20/07 412 848 20/07 

3504 421 21/07 558 79 21/07 

3993 489 22/07 622 64 20/07 

3993 Total 622 Total 

Note: the Injured in ICU was 104   
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Distribution of Injured by Age group 

 Elderly 161 ( 71 Males , 90 Females) 

 % of children, women and Elderly 51.8%  
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Distribution of Martyrs by Age group 

 Elderly 35 ( 16 Males , 19 Females) 

 % of children, women and Elderly 42.0%  , 50.2% 

from the male Adult Killed in their homes 
Distribution of Injured by Governorates Distribution of Martyrs by Governorates 

% Number Governorate % Number Governorate 
27.8 1110 North 15.9 99 North 

33.8 1348 Gaza 31.6 196 Gaza 

12.9 516 Midzone 11.0 69 Midzone 

13.8 551 Khanyounis 26.7 166 Khanyounis 

11.7 468 Rafah 14.8 92 Rafah 

100.0 3993 Total 100.0 622 Total 
 


