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 ملخص:

ا غبةةخ  8860ضبحسرب    61صبحة  ٍبوا بد بمل بفوب بك      03:8غن عًنبن بلسحةلف بلطعودً يف بلطةعد 

( لسلي مبن  ربضبد باذبعبد وعةملَ بة     4أضفرذ عن ضموط ) جوٍد علي ئذبعد بحلملٍملخ مبملٍرٍد بفربوعد

 كربة دمرذ حمغد باةضةل باذبعٌ.
 

 الىالعت:تفاصيل 

ا غبن عبًنبن لبةلف بلعبملوبن     8860ضبحسرب    61مل بفوب بك   ب من صحة  ٍبوا بد  03:8عنمل بلطةعد بلب

ملٍرٍبببد بفربوعبببد حمة  بببد بلوبلعبببد ابببٌ باذبعبببد مببلطبببعودً غبببةةخ جوٍبببد بضبببس مل ر ئذبعبببد بحلملٍبببملخ 

 44( لسلبي مبن  ربضبد وعبةملٌ باذبعبد وابي3 ببةعٌ عحبمل  عحبملب           4بحلملٍملخ، أضفرذ عن ضبموط ) 

عةمبةً، كرببة    44عةمبةً، وعرببر عبسً حمرببمل عرببر        44عةمةً، علٌ عةئع حمرببمل   44عةمةً، عوٍمل احه علٌ 

 .ذبعد بحلملٍملخدمرذ بلغةةخ حمغد باةضةل باذبعٌ بلسةجعد ا

 

 إفاداث شهىد عيان 

 ػاهاً، شاُد ػياى قابلٌاٍ وقال لٌا: 33طَ حمود الكشىبغ، ػورٍ 

لببةا بلغببًنبن بحلببرا للسحببةلف بلطببعودً جػببن غببةةخ جوٍببد   جعببمل للَمببه بفيف ببف يف أجببوبة بفربوعببد

بضبس مل  ابة ئذبعبد بحلملٍبملخ زمب  علبي ممرجبد مبن منغمسنبة غبةاملوة بلغحبةة وبددننبد زرزفب  مبن دبنب                 

علي ئذبعد بحلملٍملخ  ةول جعض من ي بلذاةت لسفمبمل   وظ محىن باذبعد جعمل ةؤٍد جعض بداةيل للغةةخ 

ئال أن بلغًنبن بحلرا ب ضسربر يف للَمه معَمةً جذلك أً ج ود للوصبول  بفيفةن وبلسأكمل من ولوع ضحةٍة 

ئىل بفيفةن وجعمل مضٌ حنو ضةعد زمرٍحةً ذاحنة ووجملوة ج ث وأغالة جع رهتبة بلغبةةخ مبحبَظ بفيفبةن ولبمل      

أزبي لسفمبمل   م نبملش ئةضبةل ئذبعبٌ مبن بفبو فٌن       ( لسلي من  ربضد باذبعبد وبلربجب   4أدذ ئىل ضموط )

ةل وئصال  ة وجر مسه بحلربش بل الثد جةةذ بلغبةةخ بووٍبد  مضبر علبَ ي بَعبةً خملفبد       حمغد باةض

 مة غةاملوة  من جرميد جػعد.

 اإلرسال اإلذاػي بإذاػة احلديدة قال لٌا:و اهلىائيات هٌصىر وضاح، هدير حمطة

بف نبملش  عرببر   لةا بلغًنبن بحلرا للسحةلف بلطعودً جػن غةةخ جوٍد علي ئذبعد بحلملٍملخ وكبةن  

وئصال  بدعغةل  َ ة وجر مسه ثالثد مبن   باذبعٌ عسً حمربمل لمل وسل من صنعةة لسفممل حمغد باةضةل
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 ربضببد باذبعببد ولعببر بلغببةةخ جَنبب ي واببي جببوبة بقغببد لسطببفر عببن ممسلبب ربة وزببملمًن غببحه كلببٌ قغببد    

بضبسغةعس ي بلبذاةت ئىل   مو فٌ باذبعد وكوبدةاة كبةووب لبمل زولفبوب عبن أعرببةلي وذلبك لعبملا        باةضةل 

باذبعببد فسبولببد و ببةئف ي جببربة بلغببةةبذ بلطببسًنٍد وبلمحببف بلبب ً وبلححببرً بلببذً ٍػببنه بلسحببةلف         

وبفنةعك بجملةوةخ واٌ منةعك آالد جةلطيفةن بدمبر بلبذً زطبحث     61بلطعودً ومرزسلسه علي منغمد كَلو 

بعببد مبب  عببةئالهتي بلببذٍن كببةووب   يف وببسو  بببةعٌ دغلببث ضببيفةن زلببك بفنببةعك ووببس  مع ببي مببو فٌ باذ    

ٍمغنون يف منةزل ئجيةة يف ابذ  بفنبةعك ومعبرو  عبن بلغحَعبد بفملوَبد لوذبعبد وابٌ منػب ذ ئعالمَبد           

 مملوَد ال جيوز بضس ملب  ة أو بضس ملب  مو فَ ة وئعالمَ ة.

 

 وتائج الىالعت:

  الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 4 4   القتلى

 املدًية: املٌشآت

 
 

 1 تدهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بفنغمبد بلبمت ا بضبس ملب  ة ووجبملوة     لمَمبةذ مَملبوَبد فعر بد     بفركس بلمةووين بعل  علي بلوبلعد وأجرى

ئعالمَبد زمبملا نبملمةهتة دجنبةة وضبيفةن      حمغد ئذبعَبد  مملوَد وأن بفيفةن بفطس مل  عحةةخ عن ن بفنغمد أ

وال زوجمل أً أاملب  عطيفرٍد يف زلك بفنغمد بدمر بلذً ٍإكبمل أن مبة لةمبر جبه لبوبذ       حمة  د بحلملٍملخ

ٍعةلببث علَ ببة بلمببةوون بلببملويل، بلسحببةلف اببو بضببس ملب  مسعربببمل للربببملوٌَن وبفنػبب ذ بفملوَببد واببٌ جببربئي  

بضسربربة بلطبعودٍد ولةلف بة يف    وجمردسربعةذ بفسحضرخ. ونرلةً للربحةدئ وبلمَي بلمت أبعر علَ ة بجمل

لسب  وبضببس ملب  بدعفبةل وبلنطببةة وبفبملوٌَن مببة ابو ئال جرميببد جػبعد زضببة  ئىل بوبربئي بلببمت  مببة زبل       

ومطبرب  بجملسربب  بلبملويل بلبذً مبة زبل صبةمسًة ئزبة ابذ  بوبربئي         أى رزيفح ة أمةا مبر ٍ بلسحةلف بلطعودً
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ةوَد وبلببمت ضسػببيف  يف بفطبسمح  بلمرٍببث عمحببد أمبةا زيفببةزف بجملسرببب  بلببملويل   بلبمت ٍنببملى لببة جبحٌن باوطبب  

 ود ةعه عن بحلموق وبحلرٍةذ ج  ضسيفون اذ  بوربئي ضوبجك دولَد يف بلعملوبن علي بجملسربعةذ وبلملول.

 

 تىصياث المركز:

    بفركبببس بلمبببةووين للحمبببوق وبلسنربَبببد ٍبببملعو بَببب  من رببببةذ بجملسربببب  بفبببملين وبفن رببببةذ بلملولَبببد

ونحوصًة من ربةذ بدمبي بفسحبملخ ئىل لربب  مطباولَةهتة بدناللَبد وباوطبةوَد  بة  مبة ٍرزيفحبه          

 بلطعودً من جربئي اك بلحػرٍد و باوطةوَد بعة. بلسحةلفعًنبن 

 بدمن ئىل بحلفةػ علي مة زحمي من مسعس ة وضرعد بلعرب  علبي   كربة ٍملعو بدمي بفسحملخ وجملص

 ولف بحلرت وولف وسٍف بلملا بلَربين وبحلمل من بةزيفةت بوربئي اك أعفةل ووطةة بلَربن.

      وٍملعو ئىل ضرعد ئةضةل وةن لمَك دولَد للسحمَك يف اذ  بورميبد وغًنابة وزمبملر مرزيفحَ بة

 للمضةة بلملويل.
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 (1هلحق رقن )

 وبياًات الضحايا القتلى هي املدًيني  أمساء

 الؼور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 تاريخ استهدافهن هكاى الىاقؼة املديرية

 8860ضحسرب   61 ئذبعد بحلملٍملخ بفربوعد لسَ  44 ذكر بةعٌ عحمل  عحملب  1

 8860ضحسرب   61 ئذبعد بحلملٍملخ بفربوعد لسَ  44 ذكر عوٍمل احه علٌ 2

 8860ضحسرب   61 ئذبعد بحلملٍملخ بفربوعد لسَ  44 ذكر علٌ عةئع حمربمل 3

 8860ضحسرب   61 ئذبعد بحلملٍملخ بفربوعد لسَ  44 ذكر عربر عسً حمربمل 4

 

 

 (2امللحق رقن )

 املٌشآت املدًية املدهرة واملتضررةأمساء وبياًات 

 ًىع املٌشؤة اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 الضرر
 تاريخ استهدافهن هكاى الىاقؼة املديرية

 8860ضحسرب   61 ئذبعد بحلملٍملخ بفربوعد زملمًن منػأخ ئعالمَد ئذبعد بحلملٍملخ 1
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