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 الىالعت:تفاصيل 

 8صن ن اومواقم متبم السبعخ الضبمنخ والنصف مسبء ٍوم اال يف

م أنااتمذ الئااب  اد اة ثَااخ الزبثحااخ ل ز اابلف    8108ٍناابٍ  

السحودً ع ي شن غبرح جوٍخ ع ي منئهخ اخلوثخ الوانحاخ يف  

، مساازفتقخ قَفااب حملبقظااخ اةتٍااتحل  َااخ الزبثحااخ متٍ ٍااخ ا

الساكيَخ يف مَنابء اخلوثاخ وهاو     هنج  نتمي ٍزجع هَئخ الض وح 

 .قَه وٍضحون أدواهتماُن خمصص ل صَبدٍن ٍسز حيون 

 صالصااخمااتنَ ن وجاا   صالصااخ ناازع عاان هااار القاابرح مهزاا   وناات 

الزجبرٍاااخ اله ٍجاااخ مااان ا نجااا   آخااا ٍن، وراااتم  احملاااالد 

اومسزفتف ثبإلضبقخ إىل رتم  ثحا  دمز يابد الصاَبدٍن،    

ح اجلوٍاخ مبنحابً   بً يف مسبء اومنئهخ اومسزفتقخ ةوايل سبعخ ونصف من شنه ل قبرونت ثهٌ الئ ان حم ه

 أً أحت من االنز اة من اوميبن اومسزفتف.

 

 ألارب الضحايا وشهىد الىالعت:اث إفاد

لريىة ححىىد الضىحايا روي لٌىا تفاصىىيل    لاهىاً    35إتىراهين للىح حىىٌب الثىالا هىي العوىىر     هىسىً  

 الىالعح لائالً:

م وأصنابء ماب تناذ يف ما يل     8108ٍنابٍ    8ٍوم االصان ن اومواقام    ايل السبعخ الضبمنخ والنصف مسبء"يف حو

الوانااع يف متٍ ٍااخ ال  َااخ والاااً ٍجحاات عاان مَناابء اخلوثااخ الوانااع يف ياد اومتٍ ٍااخ حااوايل تَ ااومز  واحاات  

ود انكجاابر هاان اومنئهااخ ناابرع عاان غاابرح جوٍااخ شاانزفب الئااب  اد اة ثَااخ الزبثحااخ ل ز اابلف        مسحااذ  اا 

ن  ااود االنكجاابر آرَاابً ماان جفااخ مَناابء   دام ألتضاا  ماان صااالس ساابعبد، تااب  السااحودً ثحاات   َاام ميضااف  

اخلوثخ، خ جذ من م يل مس عًب ثبجتبر منئهاخ االنكجابر وأناب يف حبلاخ مان الااع  واخلاوف ع اي اثان          

تنبن والاً تبن نت يهت هو واثن خبله ع ي منت دراجزه النبرٍخ ثبجتبر مَنابء اخلوثاخ مان أجا      أخٌ/ ع

جببنت اومَنبء وعنتمب و  ذ إىل اومنئهاخ تبناذ اومنئهاخ مه وثاخ     اةبجَبد من السول الاً ش اء ثح  

خمصاص ل صاَبدٍن   رأسًب ع ي عهت ثسجت اسازفتاف الئاب  اد اة ثَاخ الزبثحاخ ل ز ابلف هنجا  ناتمي        

تبسااز احخ  ام، نكاذ ثحااتهب ثبلج اش عاان اثان أخااٌ     ٍساازحك ه الصاَبدون  جببنات الساول، ا نجاا  تابن    

وأصناابء مااب تنااذ أ ااش عنااه قجااتح رأٍااذ دراجزااه النبرٍااخ مااتم ح وم هاابح ع ااي األر ، أ ااجذ ثصااتمخ      

التي أحذثها الصاروخالحفرة   
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لهصاف  تح، تكاب أساك  ا  ها  بًجضضا فب، اسزك ٍذ ثبلج ش ع ي أن وجتهتم وليين ح ن وجاتهتم تابنوا   حَن

 راجبهتم"د و ثح  حمالد ودمز يبد اوموانن نأٍضبً عن رتم 

 

املتىاجىديي يف هاىاى الىالعىح أءٌىاء     أحىد  لاهىاً    19الثىالا هىي العوىر    حسني حاهد محزج العطاف 

 المصف  لال لٌا:

اة ثَاخ  م نبماذ الئاب  اد   8108ٍنابٍ    8"يف حوايل السبعخ الضبمنخ والنصف مسبء ٍوم االصن ن اومواقام  

بدٍن يف مَنابء اخلوثاخ الزابثع ومتٍ ٍاخ     َهنجا  رابثع ل صا   ٍاخ ع اي   ح جوالزبثحخ ل ز بلف الساحودً ثنان غابر   

مزا  ره ٍجابً مان     011اةتٍتح، تنذ ع ي ثحات  حمبقظخ  –ال  َخ 

ميبن انكجبر الصبروخ، نكنب ثحتهب مب بولخ االنز اة مان اوميابن   

الضاا بٍب لياان نااب  اد الز اابلف اة ثَااخ تبنااذ   اام     ومساابعتح 

اومنئهخ، نبم اجل حي ثحاتهب ثبالثزحابد ثتنكسافم    ثيضبقخ يف مسبء 

من اوميبن قإ بثبهتم مل رين ث َقخ، وظ ذ اجلضش م هبح يف ميبن 

أن هاااتأد  الحبشااا ح مسااابءد، وثحااات  الوانحاااخ إىل حاااوايل السااابعخ   

أ ااواد نااب  اد الز اابلف اة ثَااخ يهجنااب وأخااانب جضااش اومااتنَ ن 

 دمز يبد اوموانن ن".الهز ي، ونت أسك  الهصف أٍضبً عن رتم  حمالد و

 

دًىا  لاهاً  ويعول هديراً لألهي يف املٌطمح املسىتهدفح  أفا  44حسني المحن  الثالا هي العور صاحل 

 لائالً: 

م وثبلز تٍاات يف حااوايل الساابعخ الضبمنااخ والنصااف مساابءد نبمااذ      8108ٍناابٍ   8"يف ٍااوم االصاان ن اومواقاام   

ح جوٍااخ ع ااي متٍ ٍااخ ال  َااخ الزبثحااخ حملبقظااخ اةتٍااتح   نااب  اد الز اابلف السااحودً اة ثَااخ ثناان غاابر 

َبدون لوضاع  مَنابء اخلوثاخ، ا نجا  ٍسازحك ه الصا     مسزفتقخ هنج  نتمي ربثع  َئاخ الضا وح الساكيَخ يف    

نمبد الصَت قَه، تكب أن ا نجا  ٍحزام ميابن اساز احخ ل صاَبدٍن ٍساز حيون قَاه ثحات          زشجبتفم ومس

آخا ٍن ج افم مان الصاَبدٍن وأنجاب فم       4متنَ ن وجا     3عن نز  برح الهَبم ثحك َخ الصَت، أسك د الق

تكاب أساك     متنَ ن ثسئبء لَس  م أً ننبط سَبسٌ وت  هفم هو تَف ٍيساجون لهكاخ عَنافم،    وهم

  ن".أٍضبً عن رتم  الحتٍت من دمز يبد الصَبدٍن وحمالد اوموانن الهصف

 

 

الصاروخ في مكان الىالعتبمايا   
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 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 3 0  8 المتلً

 3 3   اجلرحً

 املٌشآخ املدًيح:

 
     

حمالخ  هٌجر 

 جتاريح

هعداخ 

 صيد

دراجح  هسجد

 ًاريح

 1  3 4 1 تدهري

  1 2 1  تضرر

 

 

 للماوىن اإلوساوي الذولي:وصف االوتهان وفمًا 

اوم تن الهبنوين ان ع ع ي الوانحخ وأج ى مس بً مَتانَبً ع ي اومنئهخ اليت مت اسازفتاقفب وخب اخ اوما      

الاً مت نصكه  ووجتنب ان اومنئهخ واوم   هٌ أعَبن متنَخ سينَخ. وأن اسازفتاف اوماتنَ ن ٍدحات ج  اخ     

دئ والهااَم الاايت أعحااذ ع َفااب املزكحاابد اومز ضاا ح. وان  ٍحبناات ع َفااب الهاابنون الااتويل، وخ ناابً ل كجااب 

اسزك ار السحودٍخ و بلكفب يف نز  واسزفتاف األنكب  والنسبء واومتنَ ن مب هو إال ج  خ ثنحخ رضبف 

إىل اجل ا م اليت  مب زالذ الساحودٍخ ر ريجافب أمابم ما ئ ومساكع املزكاع الاتويل الااً ماب زا   ابمزبً           

يت ٍنتى  ب جج ن اإلنسبنَخ واليت سزناي  يف اومسازهج  اله ٍات عهجاخ أمابم ريابرف       إزاء هار اجل ا م ال

املزكع التويل ودقبعه عان اةهاول واة ٍابد ثا  سازيون هاار اجلا ا م ساواثم دولَاخ يف الحاتوان ع اي            

 املزكحبد والتو .

 

 تىصياث المركز:

   اوماااتين واومنظكااابد التولَاااخ اوم تااان الهااابنوين ل  هاااول والزنكَاااخ ٍاااتعو عَاااع منظكااابد املزكاااع

وخصو ًب منظكبد األمام اومز اتح إىل  كا  مسائولَبهتب األخالنَاخ واإلنسابنَخ جتابر ماب ٍ ريجاه          

 ن ان النظبم السحودً و بلكه من ج ا م  م الجن ٍخ و اإلنسبنَخ عحب.
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 ع اي  تكب ٍتعو األمم اومز تح وجم س األمن إىل اةكبظ ع ي مب رجهي من مسحزفب وس عخ الحك  

 ونف اة ة وونف ننٍف التم الَكين واةت من ارريبة اجل ا م  م أنكب  ونسبء الَكن.

      وٍتعو إىل س عخ إرسب  جلبن  هَم دولَخ ل ز هَم يف هار اجل  اخ وغ هاب ورهاتمي م ريجَفاب

 ل هضبء التويل.

 

 

  



 

 

 الحذيذة -اللحيت  – هىجر للصياديه في ميىاء الخىبتتمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  
 8 

 (1هلحك رلن )

 أمساء وتياًاخ الضحايا المتلً هي املدًيني وصىر لثعضهن

ًىع  العور الٌىع االسىىىىىىىىىن م

 االًتهان
املٌطمح/ 

 املديريح
هااى 

 الىالعح
تاريخ 

 الىالعح
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ ال  َخ نزَ  06 نك  عتنبن عجتاهلل إث اهَم حنش  0
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ ال  َخ نزَ  07 نك  حمكت ع ٌ إث اهَم مب   8
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ ال  َخ نزَ  85 يت  حمكت أمحت عنايل سَكبين   3

 

 صىر تعض الضحايا هي المتلً املدًيني
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 (2هلحك رلن )

 أمساء وتياًاخ الضحايا اجلرحً هي املدًيني وصىر لثعضهن

ًىع  الٌىع االسىىىىىىىىىن م

 االًتهان
املٌطمح/ 

تاريخ  هااى الىالعح املديريح

 الىالعح
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ ال  َخ ج ٍح يت  إث اهَم ع ٌ شونٌ حج    1
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ ال  َخ ج ٍح يت  محبي مس  مبنع   2
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ ال  َخ ج ٍح يت  هبين تحز    3

 

 

 

 (3امللحك رلن )

 املٌشآخ املدًيح املدهرج واملتضررجأمساء وتياًاخ 

ًىع  ًىع املٌشؤج اسن صاحة املٌشؤج م

 الضرر
هااى 

 الىالعح
تاريخ 

 الىالعح

 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رتم  هنج  هَئخ الض وح السكيَخ   0
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رتم  ثهبلخ مواد غاا َخ أنور مبنع   8
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رتم  خنانبد وسالد  َت أمحت ثور    3
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رتم  وان مورشخ هنتسخ  حمكت شوعٌ مب   4
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رتم   بلون حالنخ خبلت هجخ   5
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رض ر محتاد  َت زٍت عوضخ   6
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رتم  حمالد إليز ونَخ 8 قض  منراة جبث    7
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رض ر مسجت جبمع اومنئهخ   8
 8/0/8108 مَنبء اخلوثخ رتم  دراجخ نبرٍخ عتنبن عجتاهلل إث اهَم حنش   9
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 صىر لثعض املٌشآخ املدًيح املدهرج واملتضررج جراء المصف 

  
  

 

  

 صٌعىىىىاء –اليوىىىىي  - املركز الماًىين للحمىق والتٌويح صادر لي/


