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 ملخص:

ح شرى الريرناو ايبر      7102نرا أل   72يف الساعح الثاييح عشر  نًرفرل ليرو  رألح ااملرا ا ألا ر        

لرحررالل الورراااو السرروألة  وررااج هأل ررح اررررصاا ةررا ااشررح ارريايح اةاررمه السررياااخ ذاتوررح ل هصًررا   

 ا يكاييكي/ عراة  عثرااك سثسري ذعرى ع رر الري  ر  الوراح السرامل ي نًريعرح الًيي رح نا   رح الراا صهي            

( 7أملرا نررا   اخ ظا ارح ايبا رراج ا ري ررح ع رر الثحرر  االر ر أرررح خ النررااج الألملشريح عررى نعرررو       

ا ر اأيبعرد النرااج أار ا   جبر اه تالنرح   ناييني أملرااا عانرو تالألاشرح ا سررصا ح اهر ه نالرش الألاشرح       

ما سايرد نرااج ترالري    الوراح يبارح العفرل ااذر        ةملرااَا  ناييرح  هسيهح تألاشرٍ ا سرصا ح ارريااذني 

 سها ةن خ الري    الواح. ةااهرني ياا ح مم ألسح ل ضحا ا

 

 الىالعت:تفاصيل 

 نرى نًرفرل ال يرو    07:11قفحد طائ ج مل تيح ذاتوح لرحالل الواااو السروألة  اراااًايف يف السراعح الرر    

ح ع رر ااشرح الارمه ااريايح ا  سثراخ ا اييرح ذعرى ع رر ا ر  الوراح           7102نرا أل   72 ألح ااملا ا ألا ر   

ايبا اجر ةاخ النااج جبألاا الألاشح نا أررح    ظا اح -نا   ح الاا صهي  -السامل ي نًريعح الًيي ح 

رًهيررح ع ررر  ( نرراييني اهرر ه هًرر  َررأل نالررش الألاشررح ملفررو ا  سرر  العررايأل  ل حعررأل  اال      7عررى نعرررو   

ئش تنرااة  عانرايفر ااتر اَيم عرا    72أمسائصم اَم/ راني نعثأل  ش  ا  عانو تالألاشرح  ث رم نرى الوهر      

نى ا اييني ا سا   ى اقود النرااج ًرم  نر اا رريااج سراو ع رر نرًرصار اا/ر  د َرأل/ عراة  عثرااك            

َي ررألس  يررأل   ذنيااأارر خ تالألاشررح اررريةنرر خ النررااج الري  رر  الورراح ا عانررايف نالررش الألاشررحر 72سثسرري 

 .ااا عٍ الوانو نوٍ اذ حد ةااهرني ياا ح ذاتوح  الش الألاشحر سها  هايينيلمم ألسح 

 ضحاياإفاداث 

عاهاً، هالكه ورشكت صكياًت السكياراث ادسكتهذفت،  صكي         28عادي عبذاهلل وبسي، يبلغ هي العور 

للعٌايكت الطبيكت بادستشكف     فرلت هي جسذٍ، لابلٌاٍ خالي خضىعَ بشظايا الغارة يف  حناء هت

 ولاي لٌا:

أن ش ااشح ايايح اةامه السياااخ االًاقمخ الرجاا ح نًريعح الًيي ح نا   ح الاا صهي اذلش ع ر 

الري    الوراح السرامل ي اسايرد ذشركو نفراا ةً ري الألمليرا ل وريش اايبيراج ن اارر ل ايار ايف ل ألارى             

الورراااو اايبفرراا الررك   ح اررٍ  يهى عهألنررايف هرر ا  الثررائ  الررك   كاترراٌ ررركاو ظا اررح ايبا رراج االرر  

االزا  حتالل الواااو السوألة  اذانن  فاةا الراًو اااعهرا ر قهرد ترشرنيو عراج عهرا  يف الألاشرح        
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نوي اساو الوهو اورم الار اا الواائيرح ل رحرالل السروألة  اَجهاذرٍ الألملشريح ع رر نرا   اخ السراملو           

لثاييح عش  نًرفل ال يو ليألح ااملا اأثًا  نا سًد أيا اأملرا  تايبا اج  سن ع ر نا   اح ايف الساعح ا

زتائًًرا  ألح توه ًا يف الألاشح اةارمه رريااج املرا    الوها  اَأل ااا عي/ راني نعثأل  ش  ا  الزلًا يع

ا اييني ذحاهؤيا تالنااج ا/أل ح ذاا  قك رًا نوصا يف اهلألا  اانرين تالري    الواح نعاتو الألاشح  عاخ 

حنأل يفل راعح ذع  ثايف اأ عد ااهاخ هسرا  نرثعميف جبر اه تالنرح االراح  ركا نرين سًرد         اعيي  اج 

أط ة االررناثح امل أها نرى  ًعرك  ااأ رد ارا عي الوانرو رراني نعثرأل  انراييايف هًر  نرى ا سرا   ى            

نثوث  ى ع ر الري  ر  الوراح سًرد أيراة  ع ريصم الطهرهى ع ريصم امل زيثرأل    ملحرد حنرألَم اهرا م            

ايبيرراج ن قررد الشرراا ا أهسرراةَم اأيررا تعيررد ع ررر قااعررح الري  رر  الورراح أارراا  هالح االارراتح        ررااقألا 

 سرهوين لًجرالر تعيرد ملرس السراعح الثاييرح قثرو  جر  اليرألح الرران انر خ رريااج أملرا              ااررنيث نرى  

 أذ عرر الوًا رح الريثيرح  يرٍ ملرس ال حارح مل      أل  نوصرم اأرروحأل  ةا ا سرشرحر    ا سا   ى ااقحرألا ال ر  

ذكى ااشيت الثسيريح ذشكو أ  ًريألاج عسك  ح  صي ااشرح ناييرح الارمه ا  سثراخ االسرياااخ ا اييرح       

 اال أةا   اذا َكٌ الألملشيح.

 

 وتائج الىالعت:

 الضحايا ادذًيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   المتل 

 1 1   اجلرح 

 ادٌشآث ادذًيت:

 
    

 1  2  تذهري

  2  1 تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ا ًريعرح الريت ا ارررصاا صا ااهرايا     حتعيعراخ نيااييرح  و  رح     ا  س  العايأل  اط ى ع ر الألاقوح اأه ى

اال  ررياااخ ان سثراخ ناييرح   ااشرح اريايح اةارمه    ناييرح اأو ا كراو ا سررصاا عثرااج عرى      و ا ًريعح أ

ذألها أ  أَااا عسك  ح يف ذ ش ا ًريعح اان  الك   ؤسا أو نا قاند تٍ قألاخ الرحالل َرأل ارررصااا   

 واقة ع يصا العايألو الاانر اً قايف ل هثاةئ االعريم الريت   نروها ل هاييني اا ًشآخ ا اييح اَي ه ائم 

ارررره اا السرروألة ح احتالحصررا يف قرررو ااررررصااا ااطحررا   اجمرر ةأمجوررد ع يصررا اارهورراخ ا رحضرر ج. 

 ذكثرصا    الرحرالل السروألة   االًسا  اا اييني نا َأل ةال ه ميح تشوح ذضاا ةا ا/ر ائم الريت  نرا زا     

انسهى اارهى الاان الك  نا زا  اانرايف ةزا  َكٌ ا/ ائم اليت  ًاى هلا هثني االيساييح أى أناح ن 

 سرعثو الع  ة ععثح أناح ذكاذل اارهى الراان اة اعرٍ عرى ايبعرأل  اايب  راخ ترو       االيت ررشكو يف ا

 رركألو َكٌ ا/ ائم رألات  ةاليح يف الواااو ع ر اارهواخ االاا .

 

 تىصياث المركز:

    ا  سررر  العرررايأل  ل حعرررأل  االرًهيرررح  ررراعأل مجيرررى نًاهررراخ اارهرررى ا رررا  اا ًاهررراخ الااليرررح

اًفألاايف نًاهاخ اانرم ا رحراج ةا حتهرو نسرهألليا ا ااًمقيرح اااليسراييح  راٌ نرا   ذكثرٍ          

 السوألة  نى ه ائم حب  الثش  ح ا االيساييح مجوا. الرحاللطناو 

   اانى ةا ايبحاظ ع ر نا ذثعر نى مسورصا ار عح الوهو ع رر   سها  اعأل اانم ا رحاج اجم

 اقل ايب ب ااقل ي  ل الاح اليهين اايبا نى ااذكاب ا/ ائم حب  أطحا  ايسا  اليهى.

      ا اعأل ةا ر عح ةارا  /او حتعي  ةاليح ل رحعي  يف َكٌ ا/ ميرح اونَرا اذعرار ن ذكثيصرا

 ل عضا  الاان.
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 (1هلحك رلن )

 وبياًاث الضحايا المتل  هي ادذًيني   مساء

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 ادذيريت

هىاى 

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

 7102نا أل  72 الًيي ح الاا صهي قريو 72 ذس  راني نعثأل  ش  ا  1

 7102نا أل  72 الًيي ح الاا صهي قريو 01 ذس  ات اَيم عائش تنااة 2

 

 

 (2هلحك رلن )

  مساء وبياًاث الضحايا اجلرح  هي ادذًيني 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 ادذيريت

هىاى 

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

 7102نا أل  72 الًيي ح الاا صهي ه  د 72 ذس  عاة  عثااك عه  سثسي 1

 

 

 (3ادلحك رلن )

 ادٌشآث ادذًيت ادذهرة وادتضررة مساء وبياًاث 

 العذد ًىع ادٌشأة اسن صاح  ادٌشأة م
ًىع 

 الضرر
 احملافظت ادذيريت

هىاى 

 الىالعت

تاريخ 

 استهذافهن

 7102نا أل  72 الًيي ح ايبا اج الاا صهي ذض ا 0 ااشح ايايح سثسيعاة  عثااك  1

 7102نا أل  72 الًيي ح ايبا اج الاا صهي ذانن 0 ةااهح ياا ح عاة  عثااك سثسي 2

 7102نا أل  72 الًيي ح ايبا اج الاا صهي ذانن 0 ةااهح ياا ح راني نعثأل  ش  ا  3

 7102نا أل  72 الًيي ح ايبا اج الاا صهي ذانن 0 الري    الواح الري    الواح 4

 7102نا أل  72 الًيي ح ايبا اج الاا صهي ذض ا 7 ريااج رياااخ يف الألاشح ل فيايح 5
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