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 ملخص:

و 0102سحسًرب  00ظهز َىو بجلًعد بملىبفق  00:11أطهق بنسحةنف بنسعىدٌ صةروخةً يف بنسةعد 

بنصةةرو  جةأ أرجة  َسةة      عهً يزبعٍ بملةشُد أسفم يُطقد يزبٌ مبدَزَد حُدبٌ حمةفظةد صةعدخو و ة     

  ٍ ( فسُةةةذ 0( يُةةهٍ  سهةةً بيةةزأخ و) 3) دمةةة أدي ن  رحُةةم وفسُةةةذ  ةةٍ يف طزَةةق عةةىداٍ ن  يُةةةس 

 وجزحر بملزأخ بنزبجعد.

 

 الىالعت:فاصيل ت

 نهسحةةنف و أطهقةر بنقةىبذ بنربَةد    0102سةحسًرب   00بجلًعةد بملىبفةق    يٍ ظهريخ َىو 00:11عُد بنسةعد 

عهً يُطقد يزبٌ يدَزَد حُةدبٌ حمةفظةد صةعدخو أصةةت بنصةةرو  يزعةً نقطعةةٌ        بنسعىدٌ صةروخةً 

بملةشةةُد أسةةفم يةةزبٌ أوُةةة  زىبجةةد عةةدخ َسةةىخ وفسُةةةذ غْةةه جلهةةث ب عيةةةت   ُةةةيهٍ فةةةَف ز جُُةةهٍ    

عةيةةًو   01َةشز حسٍ عةالوٌ عًزْةة    ِحيز "ب و" بنصةرو  أحةل جثث بيزأخ وجُةاة ن  أشال  وٍْ/

عةيةةًو وجزحةر عًسةهٍ     00سةُىبذو وسْةزب  صةةج جةةر ب  عًزْةة       9وجُةاة أحةالو صةةج جةةر ب     

 عةيةً. 00حسكّ أسعد عىض بنحةنغد يٍ بنعًز 

 

 إفاداث شهىد عيان 

 وقال لٌا:عاهاً، شاهد هي أهايل املٌطقت قابلٌاٍ  44عبدالكرمي قاسن أمحد، يبلغ هي العور 

زسعةةزض يُطقةةد يةةزبٌ نقصةةف ْسةةسريٌ جيةةكم شةةحّ َةةىيٍ سةةىب  جةنغةةةربذ بجلىَةةد أو بنقصةةف بنةةربٌ         

جةنصىبرَخ و ذبئف بملدفعُد  بنثقُهد جطزَقد عيىبئُد يٍ  حم بنسحةنف بنسعىدٌ  ةةٌ خخزْةة عُةد ظهةز     

  عهةً يزعةً   و جقُةو  ىبزّ بنربَةد جةهطالص صةةرو  عهةً يُطقةد يةزبٌ و ة       0102سحسًرب  00َىو بجلًعد 

( فسُةةةذ  ةٍ يف طزَةق عةةىداٍ ن  يُةةس ٍ جعةةد أٌ غْةه جلهةةث     0( َسةة  و) 0و وبَف ةز جةةأ ) نأل ُةة 

ب عيةت نقطعةٌ أ ُةةيهٍ أسةفز عةٍ سةقىر بيةزأخ وجُةاةة  سهةً وجزحةر  بملةزأخ بنزبجعةد و ةم بنُسةة              

ب  ُةةو وبملُطقةةد  بنضةحةَة يةٍ عةئهةد صةةج جةةةر ب  أجةى صةةدص وْةٍ عةئهةد يدَُةةد َعُيةىٌ عهةً رعةٍ            

 يؤْىند جةنسكةٌ وال زىجد أٌ يعسكزبذ أو خمةسٌ أسهحد.
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 عاهاً، شقيق الفتياث أحالم وزهراء قابلٌاٍ وقال لٌا: 12عسيس صاحل جار اهلل، عورٍ 

عةيًةو يف بنصحةح بنحة ز جلهةث ب عيةةت يةٍ يزعةً نأل ُةةو َقة  أسةفم         01غْحر وبنديت حيزِ َةشز 

عةيةةةًو وعًةةك حسةةكّ أسةةعد وأوُةةة    00سةةُىبذو وسْةةزب   9أخةةىبيت أحةةالو  ةيُطقةةد يةةزبٌ وغْةةه يعهةة

 صف بنسحةنف بنسعىدٌ صةةروخةً عهةً بملُطقةد بَف ةز جُُةهٍ وأسةفز        عىداٍ يف بنظهريخ ن  يُةس ٍ

عٍ جزميد جيعد  ضً عهً حُةخ وبنديت وأخىبيت وجعثز جؤجسةدٍْ ن  أشةال  مبحةُا بملكةةٌ وجزحةر     

عةيةًةو ْزعُةة جعةد ييةةْدزُة نهغحةةر وب دخُةد زززفة  يةٍ          00حهة  يةٍ بنعًةز    عًك حسكّ أسعد عىض ز

بملكةٌ وعُد وصىنُة  ًُةة جهَقةةغ حُةةخ عًةك حسةكّ ونسةعةفهة ن  بملسسيةفً بجلًهةىرٌ حُةث أصةُحر           

 يف بنعُةَد بملز شخ. والسبنرجيظةَة يف سة هة ب ميٍ وجطُهة وحةنسهة حزجد 

 

 وتائج الىالعت:

 املدًيني:الضحايا 

 
   

 اإلمجايل

 3  0 0 القتلى

 0  0  اجلرحى

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بملُطقةد بنةك ا بسةسهدبفهة ووجةدَة     حتقُقةةذ يُدبَُةد ملعزفةد     بملز ش بنقةَىين بطه  عهً بنىب عد وأجزي

ٌ     يزعةً  يدَُد وأٌ بملكةٌ بملسسهدف عحةرخ عٍ ٌ بملُطقد أ وال زىجةد   نقطُة   ب  ُةةو أسةفم يُطقةد يةزب

أٌ أْةةدبف عسةةكزَد يف زهةةق بملُطقةةد ب يةةز بنةةذٌ َم ةةد أٌ يةةة  ةيةةر جةةّ  ةةىبذ بنسحةةةنف ْةةى بسةةسهدبف     

َعة ث عهُهة بنقةَىٌ بندويلو وخز ةً نهًحةدو وبنقةُى بنةك   يسعًد نهًدَُأ وبملُيآذ بملدَُد وٍْ جزبئى 

بسةةسًزبر بنسةةعىدَد وحتةنفهةةة يف  سةةم وبسةةسهدبف ب طفةةةل  زدومةةأمجعةةر عهُهةةة باسًعةةةذ بملسحضةةزخ. 

ٌ  وبنُسة  وبملدَُأ ية ْى نال جزميد جيعد زضةف ن  بجلةزبئى بنةك  يةة سبل     ززكحةهة  َ بنسحةةنف بنسةعىد

ويسً  باسً  بندويل بنذٌ ية سبل صةيسةً نسب  ْذِ بجلزبئى بنك َُدي  ة جحأ بإلَسةَُد أي أيةو يز

 بملسسقحم بنقزَث عقحد أيةو زكةزف باسً  بنةدويل ودفةعةّ عةٍ ب قةىص وب زَةةذ جةم       وبنك سسيكم يف

 سسكىٌ ْذِ بجلزبئى سىبجق دونُد يف بنعدوبٌ عهً باسًعةذ وبندول.
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 تىصياث المركز:

    بملز ةةةش بنقةةةةَىين نهحقةةةىص وبنسًُُةةةد َةةةدعى مجُةةة  يُظًةةةةذ باسًةةة  بملةةةدين وبملُظًةةةةذ بندونُةةةد

وخصىصًة يُظًةذ ب يةى بملسحةدخ ن  حتًةم يسةاىنُةاة ب خال ُةد وبإلَسةةَُد  ةةِ يةة َززكحةّ          

 بنسعىدٌ يٍ جزبئى حبق بنحيزَد و بإلَسةَُد مجعة. بنسحةنفطريبٌ 

 ب يٍ ن  ب فةظ عهً ية زحقً يٍ مسعسهة وسزعد بنعًم عهةً    ًة َدعى ب يى بملسحدخ ومهس

 و ف ب زت وو ف َشَف بندو بنًُين وب د يٍ برزكةت بجلزبئى حبق أطفةل وَسة  بنًٍُ.

      وَدعى ن  سزعد نرسةل جلةٌ حتقُق دونُد نهسحقُق يف ْذِ بجلزميةد و ريْةة وزقةدر يززكحُهةة

 نهقضة  بندويل.
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 احملافظت املديريت

هكاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 استهدافهن

 0102سحسًرب  00 يزبٌ صعدخ حُدبٌ  سُهد 01 أَثً حيزِ َةشز حسٍ عالوٌ 2

 0102سحسًرب  00 يزبٌ صعدخ حُدبٌ  سُهد 9 طفهد أحالو صةج جةر ب  أجىصةدص 1

 0102سحسًرب  00 يزبٌ صعدخ حُدبٌ  سُهد 00 طفهد سْزب  صةج جةر ب  أجىصةدص 3

 

 صىر بعض الضحايا هي القتلى املدًيني
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د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 احملافظت املديريت

هكاى 

 الىاقعت
 تاريخ استهدافهن

 0102سحسًرب  00 يزبٌ صعدخ حُدبٌ جزحيد 00 أَثً حسكّ أسعد عىض 2

 
 صىر بعض الضحايا هي اجلرحى املدًيني

 

 الجريحت/ حسكه أسعذ عىض

 

 
دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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