
قوات "اآلسايش" استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين باستهداف
مسيرة تركية لسيارة بريف قامشلو
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العثور على آثار مدينة زاخيكو التاريخية يف دهوك
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/31052022)

المتحدث باسم وحدات حماية الشعب المناطق الكوردية
وحلب والموصل وكركوك ضمن األهداف التركية

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/300520226)

مهرب يخدع عائلتين ويتركهم يف زاخو بدل إيصالهم إلى
تركيا

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/300520224)

استهداف سيارة بريف قامشلو وإصابة مدني على األقل
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/300520223)

رووداو ديجيتال 

 أعلنت قوى األمن الداخلي (اآلسايش)، عن حصيلة استهداف مسيرة تركية لسيارة بريف قامشلو الشرقي
 

وذكر بيان صادر عن المركز اإلعالمي لآلسايش، تلقت شبكة رووداو اإلعالمية نسخة منه، اليوم اإلثنين (30 أيار 2022)، أنه تم
"استشهاد المواطن كسرى ملك و إصابة 3 آخرين بينهم امرأة وعرف منهم "محمد بالل رمضان وبالل رمضان" نتيجة استهداف

"طائرة مسيرة لإلحتالل التركي سيارة يف قرية سيكركه بمدينة قامشلو
 

واتهمت اآلسايش، الدولة التركية بـ"استهداف أمن وأمان سكان مناطقنا يف شمال و شرق سوريا بكل األساليب من القصف
  "العشوائي واالستهداف بطائرات مسيرة

 
"ودعت إلى "ضرورة قيام الدول الضامنة بمسؤولياتها تجاه كل هذه االعتداءات المستمرة

 
وقرابة الساعة 05:55 مساًء، تعرضت سيارة عسكرية يف منطقة سيكركا القريبة من الحدود التركية يف قامشلو الستهداف

 بطائرة مسيرة
 

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن االستهداف جاء من "طائرة مسيرة تركية لسيارة عند منطقة سيكركا شمالي
 "جمعاية بالقامشلي التابعة لمحافظة الحسكة

 
  "وبحسب المرصد، فإن الحادث أسفر عن "إصابة فتاة ورجل عسكريين كانا يستقالن السيارة، بجروح خطيرة

 
ويف الـ22 أيار، "استهدفت طائرة مسيرة تركية، نقطة عسكرية تابعة لقسد بالقرب من الطريق الدولي M4 شرقي ناحية عين عيسى، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح

خطيرة"، وفقاً للمرصد
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