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 الطبيةو المؤسسات االعتداءات الصهيونية على الطواقم 
 

 أواًل االعتداءات الصهيونية على الطواقم الطبية:
 المحافظة التاريخ الحدث م

 خان يونس 4902-90-90 إصابة الممرض محمد النجار .1
 الشمال 4902-90-90 إصابة المسعف نادر البحيصي .2
 غزة 4902-90-00   استشهاد الصيدلي أنس أبو الكاس .3
 الشمال 4902-90-04 إصابة إخصائي التحاليل الطبية حسام راضي .4
 غزة 4902-90-49 استشهاد المسعف فؤاد جابر   .5
 غزة 4902-90-49 استشهاد اإلداري لعيادة عطا حبيب محمد العرعير .6
 غزة 4902-90-49 إصابة الدكتور ضياء حسين .7
 غزة 4902-90-49 إصابة ضابط اإلسعاف فارس عنابه .8
 غزة 4902-90-49 إصابة ضابط اإلسعاف حاتم البيومي  .9
 

 ثانيُا: االعتداءات الصهيونية على المؤسسات الطبية:
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 المحافظة التاريخ الحدث م
 خان يونس 4902-90-90 أضرار في مستشفى غزة األوروبي .1
 خان يونس 4902-90-90 التمريضأضرار في مبنى وحدة  .2
 خان يونس .4902-90-90 أضرار في مبنى كلية فلسطين للتمريض .3
 غزة 4902-90-00 استهداف مستشفى الوفاء للتأهيل ثالث مرات .4
 الشمال 4902-90-90 تدمير مبني محطة اإلسعاف التابع الى الهالل األحمر "استهدف مرتين" .5
 رفح 4902-90-90 أضرار بعيادة الفخاري  .6
 الشمال 4902-90-90 تدمير عيادة العطاطرة .7
 غزة 4902-90-00 أضرار بعيادة عطا حبيب .8
 الشمال 4902-90-90 أضرار بعيادة جميلة العشي .9

 غزة 4902-90-00 أضرار بعيادة الشاطئ .11
 الشمال 4902-90-90 أضرار بعيادة اإلغاثة الطبية لألمراض المزمنة .11
 الشمال 4902-90-90 أضرار بعيادة عزبة بيت حانون التابعة لإلغاثة .12
أضرار في مستشفى بلسم حيث تضرر غرف العمليات في الطابق الثاني و  .13

الطابق الثالث باإلضافة الى قسم الجراحة و جهاز األشعة و جهاز األشعة 
 و المستودع المركزي  المقطعية 

 

  تدمير عيادة حجازي  .14
مركز رعاية أولية بسبب استمرار القصف و عدم استطاعة  01أغالق عدد  .15

 الطواقم الطبية
 منذ بداية العدوان و حتى اللحظة

 القطاع 4902-90-40 منذ بداية العدوان سيارات إسعاف في تواريخ مختلفة 0تدمير  .16
كوري  أضرار بالغة في مركز العودة برفح و صحة المرأة و مركز ريتشل .17

 التابع ألتحاد لجان العمل الصحي
 رفح 02-90-4902

 غزة  مركز الدكتور حيدر عبد الشافي  والقاعة فيتدمير جزئي لمبنى اإلدارة  .18
قسم  وتشقق فيالتشخيصي  والعنابر والمبنى الجديدأضرار بجميع العيادات  .19

 الصيانة نتيجة للقصف في المستشفى األهلي
0-01-40/90-

4902 
 غزة

 والعظام والعناية المركزةللجراحة  تدمير قسماألقصى و استهداف مستشفى  .21

 كسجيناأل محطة وقسم الباطنة
 الوسطى 40-90-4902

 الوسطى 4902-90-40 سيارات أسعاف داخل مستشفى األقصى 1تدمير  .21
 الوسطى 4902-90-40 استهداف سيارة إسعاف أثناء إخالء المرضى من الجرحى بمستشفى األقصى .22
 خان يونس 4902-90-40 استهداف جدار مستشفى ناصر  .23
 غزة 4902-90-40 أضرار في بنك الدم المركزي  .24
 غزة 4902-90-40 بجراح 1استهداف سيارة دفاع مدني و إصابة  .25
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Israeli Aggression against Medical Staff and Facilities  
 
 
 

2. Israeli Aggression against Medical Staff 
 

Sn Items Date Gov. 

1. Dr. Anas Abu Al kass   “Pharmacist”  Killed 11-07-2014 Gaza 

2. Ambulance Officer: Fuad Jaber killed 20-07-2014 Gaza 

3. Admin: Mohammed Al Ar’er “ Killed” 20-07-2014 Gaza 

4. Nurse: Mohammed AL Najar “Injured”  09-07-2014 Khanyounis 

5. Ambulance Officer: Nader Al buhasay “Injured” 09-07-2014 North 

6. Lab Tech. Husam Radi:  Injured 12-07-2014 North 

7. Dr. Deya’ Abu Husain “Injured” 20-07-2014 Gaza 

8. Ambulance Officer: Fares Anabah “Injured” 20-07-2014 Gaza 

9. Ambulance Officer: Hatem Al bayoumi “injured” 20-07-2014 Gaza 

 

 

2. Israeli Aggression against The Medical Facilities 

 
Sn Items Date Gov. 
1. Damages in Gaza European hospital  09-07-2014 Khanyounis 
2. Damages in Nursing unit building 09-07-2014 Khanyounis 
3. Damages in Palestine College of Nursing 09-07-2014 Khanyounis 
4. Attacking Al-Wafaa rehabilitation hospital three times 09-07-2014 Gaza 
5. Attacking the Red crescent society ambulance station twice  09-07-2014 North 
6. Damages in Al-Fukhari Medical clinic 09-07-2014 Rafah 

7. Destruction of Al-Atatra Medical Clinic 08-07-2014 North 
8. Damages in Ataa-Habeeb medical clinic 19-07-2014 Gaza 
9. Damages in Jamela-Ashi Medical Clinic 08-07-2014 North 
10. Damages in Al-Shatee medical clinic 11-07-2014 Gaza 
11. Damages in Medical relief clinic of chronic diseases  09-07-2014 North 
12. Damages in Izbat-Bethanoon-Medical Relife 09-07-2014 North 
13. Damages in Balsam Hospital – Operation rooms in the second 

floor , third floor , Pediatric Section , CT Scan and X-Ray , and 

Surgery Department 

11-07-2014  

14. Damages in Main Store in Balsam   
15. Damages in Hejasi Clinic   
16. Closing 13 primary health care centers, this is due continuous 

bombing without security to reach for both patient and medical 

staff 

From 06.07 until now 

17. Destruction of 8 ambulance in deferent days of the aggression  Last Attack in 
49-90-4902  

All Gov. 

18. Damages in Al owda Center , Women Center and Rechel Kuri 

Center _(Union of Health Work Committee) 

17-07-2014 
Rafah 

19. Damages in Administrative Building and the Hall of  Dr. Hadar 

Abdel Shafi    

- Gaza 

20. Damages in All Outpatients , inpatients, Diagnostic Department 9-16- Gaza 
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and maintenance Section in several times  21/07/2014 
21. Attacking Al-Aqsa and destruction of surgical, orthopedic, ICU, 

medical, Oxygen extractor   
40-90-4902 Midzone 

22. Destruction of 3 ambulance in Al-Aqsa hospital 40-90-4902 Midzone 

23. Destruction of 1 Ambulance Through evocating the injured 

Persons   
40-90-4902 Midzone 

 Damages in blood Bank 21-07-2014 Gaza 
 Attack to Civil Defense which injured 6 Staff  21-07-2014 Gaza 

 

 

 
 


