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 ملخص:

 22قحم فجش ٍووو بمًعود باوبفو      2بنسعودً غةسخ جوٍد يف بنسةعد شُر طةئشخ دشجَد نهسذةنف 

و عهووي سووَةسخ زدووم يووذََ  يسسوووق  م ُووةن عووودنى ة  يُووةصيفى  ُ دوود جوو  دسووٍ يف    2102سووحسً  

( يوذََ  جشدوي ومتوشذ  ذوم يووبد غزبئَود       5يذٍشٍد عحس حمةفظد دجد، ديشذ بنسَةسخ وموقعر )

 شدي.ودقَ  ممهوك ألدذ باذََ  بم

 

 الىالعت:فاصيل ت

و، قصوتر طوةئشخ دشجَود نهسذوةنف     2102سوحسً    22قحم فجش ٍوو بمًعد باوبفو    2011عُذ بنسةعد بنو

بنسووعودً رووةسوعةى عهووي سووَةسخ باوووبطٍ/ عحووذبخل ماووذ عجووف جووةحس بنعووةو  ُ دوود جوو  دسووٍ يف        

ٍ مدذ بألسوبق بنشعحَد وجشفدسّ يذََ  يسسوق  مموة مسوتش   يذٍشٍد عحس حمةفظد دجد، كةٌ عةئذبى ي

عةيوةى،   51 -عةيةى، عهٌ ماذ قصري 55 -( يذََ  وْى0 فةئض عهٌ يكش5ٌعٍ زذيري بنسَةسخ وجشح )

     ً عةيوةى، يةنوو    25 -عةيووةى، عحوذبخل ماوذ عجووف   25 -جسوشذ بناوةسخ سووةقّ بألووٍ، ودَوذ بجووشبَْى جوةس

عةيوةى، روةدث حموم جَوذ مغزٍود       01دسوٍ ىيوع عهوٌ ٍحهو  يوٍ بنعًوش       بنسَةسخ، وبموشٍخ بحوةيس ْوو    

 ودقَ  ٍ م عهي بحس بنعةو محلدر بناةسخ متشبس جسًَد جةحملم.

 

 وواجيهإفاداث شهىد عيان 

عاهاً، سائق السيارة املستهدفت أصيب جبروح هي الغارة اجلىيةت   32عبداهلل أمحد عجف، عورٍ 

 قابلٌاٍ، وقال لٌا:

يوٍ باسسووق  نُدهومى يدةجوم مجوشخ سوَةسيت        تسوق بيفَجد بنشعيب جسَةسيت نهحذث عوٍ سكوة  رْحر ة  

بنووت زعووذ يصووذس دعهووٌ بنودَووذ نسوووفري يس هحووةذ بنعووَل وبحلَووةخ ل ونعووةئهت ويف  ةٍوود نَهوود بحًووَس   

وجذذ  ال د يذََ  يٍ مجُةن يُ دد ج  دسٍ رعذوب يعٌ عهي ينت سوَةسيت وعوذذ  وى ة  باُ دود     

 ُةن ية كُة عهي وش  بنورول ة  يُ دود جو  دسوٍ يوة شوعشَة ةغ جةناوةسخ بموٍود عُوذية بسوسمذفر          وم

يف حموَس بن شٍو  بنعوةو ف مفدوذ وعَوٌ مندوس  بناوةسخ عهوي بألس  جعوذْة          سَةسيت قوزفُة تواس بناوةسخ    

زتدذذ جسوذً وجوذذ جوشوح يف م وةن يستشقود يوٍ جسوذً كوةٌ سووبد بنهَوم ٍسوود باشومذ   ور عوٍ               
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بنزٍٍ كةَوب يعٌ وجذنى شخص  دبعوم بنسوَةسخ وبُعوش معشجسوّ بناوةسخ يوٍ بنسوَةسخ بَسظشَوة          تنشكةب

دىت جمَو  باُدوزٍٍ يوٍ باوذََ  بةوةوسخ يُوةصيفى نهًكوةٌ وجعوذ َصوف سوةعد زدشٍحوةى ْوش  ةنَُوة عوذخ               

بن حَود     ك ور يف باسسشوتي ٍووي  مزهدوي بنشعةٍود     مشخةص وقةيوب جُدهُة ة  يسسشتي عحس بنشٍتوٌ ي 

قشس ل بألطحةن بنعودخ ة  بازنل ف ٍكٍ ٍوجذ مً  كُةذ مو يوبقوذ عسوكشٍد يف باُ دود بمًَوذ يوذََ       

 دسٍ. ج سوبن بنضذةٍة بمشدي بنزٍٍ كةَوب يعٌ مو سكةٌ يُ دد 

 

 عاهاً، شاهد عياى شارك يف إسعاف اجلرحى قال لٌا: 25حمود ياسني أمحد طيب، يبلغ هي العور 

حتهَوو  بن ووريبٌ بحلووشا نهسذووةنف بنسووعودً يف مجوووبن باُ دوود وباُووةط  بةووةوسخ كُوور يف فُووةن   مسعوور 

يزنل وشةْذذ تون ةَةسخ سَةسخ قةديد ة  باُ دد كةَر عهي وش  بنوروول وفجو خ شوةْذذ بن وةئشخ     

ميوةو عوَ  بعسدوذذ مٌ  َوذ يوٍ كوةٌ عهوي بنسوَةسخ قوذ           د قصتر رةسور بسسمذف بنسَةسخ وقذبحلشجَ

( يوذََ  جشدوي   5جشبن بناةسخ رْحر عهي ينت دسبجت ة  باكوةٌ وعُوذ وروول وجوذذ )      َعةى قسهوب

مسجعد كةَوب دبعم بنسَةسخ وجبةَحمة وع شذ عهي جشٍخ عةيس ميةو حمهّ بنسجةسً وجعوذ زوبفوذ عوذد يوٍ     

مطحوةن جوال    بألْةل قًُة جإسوعةفمى جسوَةسخ مدوذ مجُوةن باُ دود ة  يسسشوتي عوحس بنوزً زوذٍشِ يُظًود          

 دذود.

 

 تائج الىالعت:و

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 5 5   اجلرحى

 املٌشآث املدًيت:

 
  

  1 تدهري

 1  تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوضاوي الذولي:

باُ دود بنوت ا بسوسمذبفمة ووجوذَة     حتدَدوةذ يَذبََود اعشفود     باشكض بندةَوين بطهذ عهي بنوبقعد ومجشى

 سوَةسخ كوةٌ عهَموة يسسووق  يف طوشٍدمى ة  يُوةصيفى      يذََد ومٌ باكةٌ باسسمذف عحةسخ عٍ ٌ باُ دد م

وغ زوجووذ مً مْووذبف عسووكشٍد يف زهوو  باُ دوود بأليووش بنووزً ٍ كووذ مٌ يووة قةيوور جووّ قوووبذ بنسذووةنف ْووو       

ٍعةقوث عهَموة بندوةَوٌ بنوذول، وعشقوةى نهًحوةد        شبئى بسسمذبف يسعًذ نهًذََ  وباُشآذ باذََد وٌْ جو 

بسسًشبس بنسعودٍد وحتةنتمة يف قسوم وبسوسمذبف    وجمشدوبندَى بنت م عر عهَمة بةسًعةذ باسذضشخ. 

ً  بألطتةل وبنُسةن وباذََ  ية ْو ةغ جشود جشعد زضةف ة  بموشبئى بنوت  يوة صبل      بنسذوةنف بنسوعود

بةسًذ بنذول بنزً ية صبل رةيسةى ةصبن ْزِ بمشبئى بنت ٍُوذى يفوة جوح      ويسًذمى شزكحمة ميةو يشٍ

بإلَسووةََد وبنووت سسشووكم يف باسووسدحم بندشٍووث عدحوود ميووةو زكووةزف بةسًووذ بنووذول ودفةعووّ عووٍ بحلدوووق    

 وبحلشٍةذ جم سسكوٌ ْزِ بمشبئى سوبج  دونَد يف بنعذوبٌ عهي بةسًعةذ وبنذول.

 

 تىصياث المركز:

    باشكوووض بندوووةَوين نهذدووووق وبنسًَُووود ٍوووذعو  َوووذ يُظًوووةذ بةسًوووذ باوووذين وباُظًوووةذ بنذونَووود

وعصورةى يُظًةذ بأليوى باسذوذخ ة  حتًوم يسواونَةنة بألعالقَود وبإلَسوةََد  وةِ يوة ٍشزكحوّ          

 بنسعودً يٍ جشبئى    بنحششٍد و بإلَسةََد  عة. بنسذةنفطريبٌ 

 بأليٍ ة  بحلتةظ عهي ية زحدي يٍ مسعسمة وسشعد بنعًم عهوي   كًة ٍذعو بأليى باسذذخ وجمهس

 وقف بحلشت ووقف َضٍف بنذو بنًَ  وبحلذ يٍ بسزكةت بمشبئى    مطتةل وَسةن بنًٍَ.

      وٍذعو ة  سشعد ةسسةل مةٌ حتدَ  دونَد نهسذدَ  يف ْزِ بمشوود وغريْوة وزدوذر يشزكحَموة

 نهدضةن بنذول.
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 احملافظت املديريت

هكاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 استهدافهن

 2102سحسً   22 ج  دسٍ دجد عحس جشٍخ 55 ركش فةئض عهٌ يكشٌ 1

 2102سحسً   22 ج  دسٍ دجد عحس جشٍخ 51 ركش عهٌ ماذ عحذبخل قصري 3

 2102سحسً   22 ج  دسٍ دجد عحس جشٍخ 25 ركش ودَذ بجشبَْى جةدً 2

 2102سحسً   22 ج  دسٍ دجد عحس جشٍخ 25 ركش عٌ عجفعحذبخل ماذ شو 4

 2102سحسً   22 ج  دسٍ دجد عحس جشٍخ 01 ركش دسٍ ىيع عهٌ 5

د

د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 ًىع املٌشؤة اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 الضرر
 احملافظت املديريت

هكاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 استهدافهن

 2102سحسً   22 ج  دسٍ دجد عحس زذيري سَةسخ عحذبخل ماذ شوعٌ عجف 1

 2102سحسً   22 ج  دسٍ دجد عحس زضشس حمم  ةسً ىيع عهٌدسٍ  3
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