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 انىالعت:تفاصيم 

أحد ادلُبطك انصزاعَخ يف يدٍسٍخ اجلساحٌ ثبحلدٍدح وروجدد يَادب يدصازمل ادلدبيو وٍ ًدم       يُطمخ اجلسثّ

يَاب ادلئبد يٍ أثُبء احلدٍدح انجسطبء نكٍ طدااٌ انزادبنا انسد ووً ود بوردّ يف اادزاداا ادلدصازع        

و ورديا يصازعاى شٍ عهدي يصزعدخ أحدد ادلدواطُ  نيدبزر  يف انسدبعخ ان بشدسح وانُظدا لجدم  ادس ٍدو           

انسددجذن َددزه عُدداب يمزددم عددبيه  وارددجنا أشددببز ادلددبيو وميرددبثخ يددواطٍ دددبٌ  ددس يف اخلدد   ددواز        

ادلصزعخ ٍموو لبطسح َزَبخ رطبٍس انشظبٍب وميثبزح اخلوا وانفدصمل ثد  أوادبمل ادلدصازع  ون ركدٍ جس دخ       

زًس يف عًهدّ  اازاداا ْرِ ادلصزعخ ٌْ األوىل دًب ن ركدٍ ْدٌ األةداح يطدااٌ انزادبنا انسد ووً ٍسد       

 اإلجسايٌ يُر ثداٍخ ان دواٌ ميىل ربزٍخ دزبثخ ْرا انزمسٍس.

 

 

 إفاداث شهىد عيان ومىكىبيه

 أحد أبٌاء املٌطقة امسه غوداى حمود علي اجعش، أفادًا بقىله:

انطااٌ اازادا عًبل يصزعخ محوو انجبشدب ثادبزر  َدزه عُداب يمزدم عدبيه  وميردبثخ ادب ك لدبطسح يف          

عخ ميربثزّ أحد انشظبٍب ادلزطبٍسح عهدي ميثدس اَفبدبز انادبزر ن ددبٌ ان ًدبل ٍ ًهدوٌ يف        اخل   واز ادلصز

ادلصزعخ يبجأْى انطااٌ ولزم يُاى اثُ  ووٌ أً ذَتن ادلصزعخ ربث خ نهشَخ محوو انجبشب وٌْ يؤجسح 

نشخص يٍ زلبيظخ مية امسّ عبول  احلجشٌن ال ٍوجد أً يربز نهمظا واادزاداا ادلدصازع  يدُاٍ    

 ََ  وان ًبل نَس ذلى أً ذَت يهًبذا ٍز ًد انطااٌ اازادايُب.يد

 

 الشيخ ابراهين محىد العيدروس شيخ املٌطقة، أفادًا بقىله:

اازادا طااٌ ان ددواٌ يصزعدخ ألحدد ادلدواطُ  ثادبزر  انسدبعخ ان بشدسح يدٍ ٍدوو انسدجذن َدزه عُداب             

نشدددح االَفبددبز أرددبثزّ أحددد انشددظبٍب   يمزددم عددبيه  وميرددبثخ اددب ك لددبطسح  ددس يف اخلدد  ان ددبو َزَبددخ 

ادلزظبعدح يٍ شدح االَفببز ونَسذ ْرِ اجلس دخ انوحَددح اندر ٍسركجداب طدااٌ ادبنا ان ددواٌ يمدد         

اجمزاب اهسهخ جسا ى يٍ ابثك يُاب جس خ اازاداا يصازمل ادلواطُ  يٍ أثُبء ادلُطمخ ثشكم يسدزًس  

يطَد  اادزادياب انطدااٌ لجدم يزدسح وأرهدا أشدببز        ويز ًدن دبٌ يٍ ضدًٍ رهدا ادلدصازمل يصزعدخ َ ًدبٌ      

دََ  ندَس ذلدى أً ذَدت وال ٍوجدد يدب ٍدربز       ادلصزعخ ولضي عهي دم شٌء زنيى أٌ مجَ  أثُبء ادلُطمدخ يد  

 انمظا عهي ادلصازمل ولزم ان ًبل يَاب.
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 وتائج انىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   القتلى

 1 1   اجلرحى

 املٌشآت املدًية:

 
 

 1 تدهري

 

 

 

 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوي اندوني:

ادلُطمدخ اندر ا اادزاداياب ووجددَب     امَمدبد يَداََدخ دل سيدخ     ادلسدص انمبَوين اطه  عهي انوال خ وأجسى

ٍ ًدم يَادب ادلئدبد يدٍ     اندر  يدصازمل ادلدبيو    يصزعخ يٍ يدََخ وأٌ ادلكبٌ ادلسزادا عجبزح عٌٍ ادلُطمخ أ

وال روجدد أً أْدداا عسدكسٍخ يف رهدا ادلُطمدخ األيدس اندرً        مبدٍسٍخ اجلساحٌن  أثُبء احلدٍدح انجسطبء

ٍ بلدت  ٍؤدد أٌ يب لبيذ ثّ لواد انزابنا ْو اازاداا يز ًد نهًددََ  وادلُشد د ادلدََدخ وْدٌ جدسا ى      

اازًساز  ورلسوً بد ادلزاضسح. عهَاب انمبَوٌ اندويلن وةسلبً نهًجبوئ وانمَى انر أمج ذ عهَاب اجملز

انسدد ووٍخ وابنفاددب يف لزددم وااددزاداا األطفددبل وانُسددبء وادلدددََ  يددب ْددو ميال جس ددخ ثشدد خ رضددبا ميىل  

ويسددً  اجملزًدد  اندددويل انددرً يددب شال   أى سركجدداب أيددبو يددس ٍ انزاددبنا انسدد ووًاجلددسا ى انددر  يددب شال  

ََخ واندر ازشدكم يف ادلسدزمجم انمسٍدت عمجدخ أيدبو       ربيزبً ميشاء ْرِ اجلسا ى انر ٍُدى ذلب جج  اإلَسب

ركبرا اجملزً  اندويل وويبعّ عٍ احلموق واحلسٍبد ثم ازكوٌ ْدرِ اجلدسا ى ادواثك وونَدخ يف ان ددواٌ      

 عهي اجملزً بد واندول.
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 تىصياث انمركز:

    ادلسددددص انمدددبَوين نهامدددوق وانزًَُدددخ ٍددددعو مجَددد  يُظًدددبد اجملزًددد  ادلددددين وادلُظًدددبد اندونَدددخ

وةظورًب يُظًبد األيدى ادلزاددح ميىل اًدم يسدئونَبألب األةجنلَدخ واإلَسدبََخ  دبِ يدب ٍسركجدّ          

 انس ووً يٍ جسا ى حبك انجشسٍخ و اإلَسبََخ مج ب. انزابناطااٌ 

 األيٍ ميىل احلفبظ عهي يب رجمي يٍ مس زاب واسعخ ان ًم عهدي   دًب ٍدعو األيى ادلزادح ورلهس

 ولا احلسة وولا َصٍا اندو انًَين واحلد يٍ ازركبة اجلسا ى حبك أطفبل وَسبء انًٍَ.

      وٍدعو ميىل اسعخ ميزابل جلبٌ امَك وونَخ نهزامَك يف ْرِ اجلس دخ ونياْدب ورمددر يسركجَادب

 نهمضبء اندويل.
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 (1هلحق رقن )

 وبياًات الضحايا القتلى هي املدًيني  أمساء

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 املديرية

هكاى 

 الىاقعة

تاريخ 

 استهدافهن

 0202يبٍو  5 اجلسثّ اجلساحٌ لزَم 02 ذدس ةهَك َظس ثسحٌ 1

 0202يبٍو  5 اجلسثّ اجلساحٌ لزَم 02 ذدس حيىي َظس حيىي حلبٌ 2

 

  

 (2هلحق رقن )

 أمساء وبياًات الضحايا اجلرحى هي املدًيني 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 املديرية

هكاى 

 الىاقعة

تاريخ 

 استهدافهن

 0202يبٍو  5 اجلسثّ اجلساحٌ جسٍح  ذدس اب ك انمبطسح 1

 

 

 (3امللحق رقن )

 املٌشآت املدًية املدهرة واملتضررةأمساء وبياًات 

 ًىع املٌشؤة اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 الضرر
 املديرية

هكاى 

 الىاقعة
 تاريخ استهدافهن

 0202يبٍو  5 اجلسثخ اجلساحٌ رديا يصزعخ عبول ثبشب 1
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