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 مهخص:

ىذذزالاقزيش ذذشل بذذ تلثصذذ لردباذذ ئل دذذذلاةذذشا الاقبداذذ خلاقذذحلاسر جذذ بل ذذ ا لاقزذذذبقتللللللللللل

ك ىذبللل09اقغصبديلحبقلادلذن نيليفلججئلمغبسلمبذ ش خلمنبخولاقحلريعلغشةلاقصبامخلاذنصب للىذبلثصذذلللل

ثذعلللدصذ ل رش ذخل شجذعلربس  ذبللقلاقيذش لاقشالللللمزشلريش جبًلول يطن بلمئبدلادلذن نيلاقجغطب لو بجذلف  بل

ولىبلعدخلاةجئلاقابىقلش ذل ثذشا لارصذب دلربثصذخللللاذلجشيللش ذلثنب لىزهلاحلصب لقجئلاقتللبمل،ل

لقاشكبدلا رصب دلاخلباخلامليتلل لوغ ىبللل.

 

 تفاصيم انىالعة:

 نيليفلاقغذبلخللعىغىخلغذبسادلشذن بل ذ ا لاقزذذبقتلاقغذصبديللىذبلمنطيذخلمغذبسلاسىىذخلثبقغذ ب لادلذذنللللللللللل

ملمنذ بلعذذلغذبسادللنذذلاقغذبلخلاقثبقثذخللصذشاًلمذ للللللللل8962اثش ئلل61اقثبمنخلواقنصتلاجبحل بملا رننيل

ندذظلاق ذذبملق صذذئلللذذبالاقلذذبسادللىذذبلندذذظلا ىذذذا لمذذبلل

غذبسحلاعذز ذفذلمنذبصاللارش ذخلقىمذذن نيللرذ ويلللللللل68 ض ذللىبل

للاشادلا عشلاقدي حلو بجذلثيشهببلولىبلعطخلقمخلاةجئ

 ثشا لقالرصب دلوزلطذبدلربق ذذلربثصذخلذلذبلوخضانذبدلوقذبدللللللل

وم بهلل ص بلاعز ذف بلاقط ا لثا ئلمجبششلودمشىذبللىذبللل

م لف  بلم لادلذن نيلممبل دىللقلعيبطلمبل ض ذللىذبلعذجعللل

لنغب لو  دبالثنيلقز ئلوجشحلونضوحلل علع ب لاقيش خل.

ل

 شهىد عيان

عاهاً، شٍخ المرٌت املستهدفت ٌصف لٌا بعض    45العور الشٍخ ٌىسف عبداهلل محادي ، ٌبلغ هي 

 التفاصٍل بمىلَ:

ش للى نبل  ا لاقزذبقتلاقغصبديلعذلغذبسادلقجذئلاقغذبلخلاقزبعذصخلريش جذًبلاعذز ذفذلقىصذخل دصذ  للللللللل

مغبسلاقزبس يلومنبصالادلبا ننيلثا ئلمجبششلثبإلضبفخللقل ثشا لا رصب د،لنزجللذ لاقلذبسادلا وقللل

م ل سثصذخلمنذبصالرذذم اًلشذبمالًلحب ذلل دبقزذ بللقلسكذبملوعذب ذلثذب سمجلوربذشسدلل ذعللللللللللللرذم ل كثشل

منبصالاقيش خلكبهنبلمنبصالودصب ل رش ذخلثن ذذليفلقذذللاقذضم لمذبلقجذئلاقذتللذبمللل،لولكبنذذلرذ ويلمذبلللللللللللل

 خاوب مه انمىازل انمستهذفة
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 ض ذللىبلمخذظللاذشل عذشح،لقزذئلاقذجص لو اذ تلمخذش  لمنذ الل،دبوقنذبلاعذصب لاقبذذب بلوانزاذىنبلللللللللللللل

نغب لفبسق لاحل بحللكمبللقمنبللثإنيبرللمخظلنغب ل خش ذبدللااذالاقذجص لمنذ  لللللل8ا نيبمجللم لحتذ

 صق ل  دبالوملل  زمئلمنبىبلوقذلقمذل نبلثنيئلاقجص لمن  لليتلرقذ للقلادلغزاذدب،لل ذعلعذ ب للللل

لمزنالربشس.ل09ادلنطيخلنضدباللقلاقاصبةلثصذلربشسلمنبصذلا،لمبل ض ذللىبل

كب لاقط ا لمبل ضاالحيقل رنب لاقجذللحتذلا نيبمجلوزلبوقخللعصب لاقنبجنيللولبودللاقيصذتللصذشللل

غذبسح،للل68غذبسادلق صذئللذذدلاقلذبسادلاقذحلاعذز ذفذلاقيش ذخلاقصذجبحلواقصصذشللللللللللل1اق بملمبذبل ض ذذللىذبلللل

ا مذذشلاقذذزيلفذذبقالادل عذذبحلوضذذبلتلاخلغذذب شللورغذذجتليفللللللل

اعذشحلمذ لمنذبصذلالنذبصدنيليفلاقاذصبةلللللللراش ذلمخظللاش

لاحمل طخللل

و ضذذب لقذذب الً لل لادلنطيذذخلمذن ذذخلو ل بجذذذل يلعذذجتل ذذ سلل

اقيصذذتلعذذبىلرىذذ لا ثذذشا لاقذذحلرصذذبدلمى  زذذ بلقاذذذشكبدلللللللل

لا رصب دلاخلباخلمثئل مليتلل .

وركذذشلقنذذبل اذذب لاقبذذذب بلدغذذتلاق اذذتلادلشفذذقل،لكمذذبلللللللللل

ن ذذبثنيلاقذذز  لدمذذشدلمنذذبصذلالوق ذذ لثغذذجتلقصذذتلاقطذذ ا لللللوافبنذذبلث سقذذبملثصذذ ل قذذبسةلاقبذذذب بلوادللل

لورذم ل ثشا لا رصب دلمللنزم  لم لاقزباائلمص السغالاحملبو دلادلز شسح.

ل

 شاُد آخر ٌدعى بشري عبداهلل حمود ؤبى طالب، ؤفادًا بمىلَ:

دلذ ش ذخلمبنبخذخل  للليفلاقغبلخلاقثبمنذخلواقنصذتلريش جذًبلاذجبحل بمنذبلىذزالا رذننيلاللثالغنذبللقللداسحلالللللللل

  ا لاقزذبقتلاقغذصبديلاعذز ذ لججذئلمغذبسلولىذبلاقدذبسلحتشكنذبلكذب لاقطذ ا لمذبل ذضاالحيىذقلوكنذبلللللللللللللل

غذذبسادلل ص ذذبلاعذذز ذفذلدصذذب لو ثذذشا لا رصذذب دل جذذئللللل1نغذذمعل ص ذذضلاقصذذباس ي،لمذذبل ض ذذذللىذذبلللل

ىب.للنذذلواذبقنبلشذبىذنبللللمغبس،لرى لا ثشا لحت طلهببلمنبصالادلبا ننيلاقحلاعز ذف بللاقط ا لودمش

دمبساًلشبمالًلدئلثبقيش خ،لل علاقغ ب لكب ل دشو لوربصلباللىبلاقاصبةلجى ال  دبالونغب .لنذزجللذ للل

 خش ذذبدلث نذذ  ل دىذذزني،لخضانذذبدلاقبقذذبدلدمذذشدلوادلبقذذذادلاق  شثب  ذذخلللللللللل0نغذذب لوجذذشحللل8رقذذ لميزذذئلل

رش ذخلل ص ذبلدمذشدلوربذشسدلثي ذخللللللمنذبصال لل5و ج ضحلزلطبدلارصب دلو ثشا لارصب دلومبل ض ذلل ل

منبصالاقيش خللكمبلرغجتلاقيصتلاقىبل ربسدلاقشلتلواخلب لثنيلادلذذن ني،لكذب لاقطذ ا لحيىذقلو صذبودلللللل

لغبسادل خشىللىبلندظلادلنطيخ.ل1اقيصتلمببل ض ذللىبل

ل

 في شبكات االتصاالت خاوب مه انذمار
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 عاهاً، حتدث إلٌٍا لائالً: 35شاُد آخر ٌدعى ابراٍُن عبدٍ الٌجار، ٌبلغ هي العور 

اجبحلا رننيلاصنبل  ا لاقزذبقتلدباللاقيصتللىبلمغبسلوقمنذبلثب نزيذبالمذ لادلذ ش ذخللقلاقيش ذخلللللل

ل1غذذذبسادلاذذذجبدبًلولذذذبودللاقيصذذذتلثذذذذل1ادلغذذز ذفخلدذذذباالل

غبسادلربن خللصشلا رذننيلليذتلق بمنذبلثنجذذحلادلذبا نني،لللللل

ذلال غىجذذ النضدذذبالليذذتلاقلذذبسادلا وقلواعذذز ذفذلمنذذبصلللل

اقلذذذبسادلا خذذذ ح،لل ذذذعلادلنذذذبصالربذذذشسدلواذذذبسدلغذذذ لل

منذذبصال رش ذذخلدمذذشدللل0اذذبحلخلقىغذذ  لمنذذ بلمذذبل ض ذذذللذذ للل

ثبق بمئلم لث ن بلدص ل رشيلكمبلدمشدل ثذشا لا رصذب دللل

 لث نذ  ل دىذزني،ل للل5 لنغب لو اذال ل8ومىذيبهتب،لقزئل 

ل بجذل يلعجتل  سلاعز ذا لادلذن ني.

ل

 إفادات رسمية:

 هدٌر ؤهي املدٌرٌت علً علً الٌجار، ؤفادًا بمىلَ: 

اعذذز ذ ل ذذ ا لاقزذذذبقتلاقغذذصبديلدصذذ لمغذذبسلاقزذذبس يلو ثذذشا لا رصذذب دلومنذذبصالادلذذبا ننيلمبذذبلل"

ل5نغذذب لولاذذبثخللل8غذذبسحلربصلذذذلاقصذذجبحلوثصذذذلاقصصذذشللىذذبلادلنطيذذخ،لنذذزجللنذذ بلميزذذئللللللل68 ض ذذذللىذذبلل

منذذبصالدمذذشدلواقجي ذذخلربذذشسدلا مذذشلل0ول ذذعلمىذيبهتذذب،لل خش ذذبدلورذذذم لاحلصذذ لوادلنذذبصالوا ثذذشا 

لاقزيل دىللقلنضوحللبليل ثنب لاقيش خلخبفبًلم لاقيصتلاذلغز يلاقل لم س.

ل

 وتائح انىالعة:

 الضحاٌا املدًٍني:

 
   

 اإلمجايل

 8 2   المتلى

ل5  3 2 اجلرحى

 املٌشأث املدًٍت:

ل
لللل

 2 2 1 5 تدهري

  1  70 تضرر
  

 ألهاني يصف انىالعةأحذ ا
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مبىجب قاًىى احلرررال ال 

جيررىم هقلقررًا ااررتهذا   

املذًيني واألعياى املذًيت 

باهلجىم العوذي ويعترر  

 رلل جرميت حرال.

 فمًا نهماوىن انذوني االوساوي:ووصف االوتهان 

حتي يذبدلم ذان ذخلدلصشفذخلللللادلشكضلاقيبنبينلا ىعللىبلاقباقصذخلو جذشىللل.

مذن ذذذخلو  لادل ذذذب ل لادلنطيذذذخل ادلنطيذذذخلاقذذذحلالاعذذذز ذاف بلووجذذذذنبل

ادلغز ذ للجبسحلل لمنبصالمذن ذخللودصذب لارش ذخللواثذشا لارصذب دلللللل

مذن خلل لربجذلف  بلل يل ىذا للغ ش خليفلرى لادلنطيخلا مشلاقذزيلل

 ؤكذل  لمذبلقبمذذلثذولقذبادلاقزذذبقتلىذبلاعذز ذا لمزصمذذلقىمذذن نيلللللللللل

ذوا،لوخشقذبًلل صبقذتللى  ذبلاقيذبنب لاقذللللوادلناآدلادلذن ذخلوىذيلجذشا الللل

اعذزمشاسلاقغذصبد خلوحتبقد ذبليفلقزذئللللللورلذشدلقىمجبدئلواقي الاقحل لصذذللى  ذبلامزمصذبدلادلزذبذشح.للللل

اقزذبقتلواعز ذا لا  دبالواقنغب لوادلذن نيلمبلىبلل لجشميخلثاصخلربب للقلاةشا الاقحللمبلصاال

ابمزبًللصا لىذزهلاةذشا الاقذحل نذذىللللللومغمعلامزمعلاقذوالاقزيلمبلصاا ىلشر ج بل مبملمش لاقغصبدي

ذلبلججنيلاإلنغذبن خلواقذحلعزاذ ئليفلادلغذزيجئلاقيش ذتلليجذخل مذبملر ذبرتلامزمذعلاقذذوالودفبلذوللذ للللللللللللل

لاحليبقلواحلش بدلثئلعز ب لىزهلاةشا العباثقلدوق خليفلاقصذوا للىبلامزمصبدلواقذوا.

ل

ل

ل

 تىصيات انمركس:

ل.

 ادلشكذذذضلاقيذذذبنبينلقىذيذذذبقلواقزنم ذذذخل ذذذذلبلل ذذذعلمنملمذذذبدلامزمذذذعلادلذذذذينلوادلنملمذذذبدلاقذوق ذذذخللل

وخصباًبلمنملمبدلا مذالادلزذذذحللقلحتمذئلمغذئبق بهتبلا خالق ذخلواإلنغذبن خل ذبهلمذبل شر جذولللللللللل

لاقغصبديلم لجشا الحبقلاقجاش خلولاإلنغبن خللصب.لاقزذبقت  ا ل

 ا م للقلاحلدبظللىبلمبلرجيبلم لاصز بلوعشلخلاقصمئللىذبلللكمبل ذلبلا مالادلزذذحلورلىظ

لوقتلاحلشةلووقتلنض تلاقذملاق مينلواحلذلم لاسر بةلاةشا الحبقل  دبالونغب لاق م .

 و ذلبللقلعشلخللسعبالةب لحتي قلدوق خلقىزذي قليفلىزهلاةشميذخلوغ ىذبلوريذذللمشر ج  ذبللللل

 قىيبب لاقذوا.

ل

 ل
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 (1هلحك رلن )

 هي املدًٍني وصىر لبعضهن وبٍاًاث الضحاٌا المتلىؤمساء 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 املدٌرٌت

هكاى 

 الىالعت

تارٌخ 

 استهدافهن

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلقز ىخل82ل نثبلجباىشلال للجذاهلللزلغ  1

ل8962ل ثش ئل61لججئلمغبسلمنبخخلقز ىخل89ل نثبللج ل محذللجذاهلللفخشلاقذ   2

 صىر بع  الضحاٌا هي المتلى املدًٍني
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 (2هلحك رلن )

 هي املدًٍني وصىر لبعضهن اجلرحىؤمساء وبٍاًاث الضحاٌا 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 املدٌرٌت

هكاى 

 الىالعت

تارٌخ 

 استهدافهن

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلجش خل2ل دئلزلمذللجذاقدزبحلادلغبسي  1

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلجشحيخل68ل دىخلل نبطل ول محذلادلغبسي  2

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلجشحيخل61ل دىخلد بحلساجخلاقجباة  3

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلجشحيخل55ل نثبلفب مخلابحلل محذلادلغبسي  4

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلجشحيخل89ل نثبلقط دخللىيل محذللا دس   5

 صىر بع  الضحاٌا هي اجلرحى املدًٍني
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 (3امللحك رلن )

 ؤمساء وبٍاًاث املٌشأث املدًٍت املدهرة واملتضررة

 العدد ًىع املٌشإة اسن صاحب املٌشإة م
ًىع 

 الضرر
 املدٌرٌت

هكاى 

 الىالعت

تارٌخ 

 استهدافهن

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل6لمزنالوق ذلحيىيلاقلبا 1

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل6لمزنالحيىيلاقاجب ي 2

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل6لمزناللجذاهلللمحبدلادلغبسي 3

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل6لمزنالزلمذل محذلادلغبسي 4

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلربشسل09لمزنالمنبصالمذن خ 5

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل6لمصىال رشيلدص لمغبسلاقزبس ي 6

 ثشا لارصب دلامليتلا لومي ل 7

لمبثب ئلل

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل6لشج خلارصبا

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل6لشج خلارصبالزلطبدلارصبا 8

ل8962 ثش ئلل61لججئلمغبسلمنبخخلرذم ل8لك شثب لمبقذلمبقذلك شثب لربثعلقىاج بدل 9
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 صىر لبع  املٌشأث املدًٍت املدهرة واملتضررة جراء المصف 
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