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  مقدمة

توافق الدولي الذي ال يعرف حدوداً بين الدول، حيث كثيراً تحظى حقوق الطفل باحترام كوني كبير، يتمثل في ال

ما تختفي الخالفات السياسية واأليديولوجية والثقافية واالقتصادية عند نقاش المعايير المتعلقة بحقوق األطفال 

وحمايتهم، فيندر ما تعارض الدول منح األطفال أكبر قدر ممكن من الحماية والحقوق، أو تواجه التوجهات 

وقد شكل اهتمام الدول باألطفال أحد العوامل . صالح األنظمة والقوانين والسياسات نحو ضمان حماية األطفالإل

التي أسست لنشوء القانون الدولي لحقوق اإلنسان، حيث سبقت إعالنات حقوق األطفال غيرها من المواثيق 

ن عصبة األمم، وصوالً إلى اتفاقية حقوق وإعال" إغالنتين جب"الدولية األخرى في مجال حقوق اإلنسان، كإعالن 

 .1990الطفل للعام 

ورغم كثرة المواثيق التي سبقت االتفاقية، واالتفاقية نفسها، إال أن الواقع يشير بوضوح إلى أن انتهاكات حقوق 

األطفال استمرت، واستمرت معها محاوالت المجتمع الدولي لتطوير األدوات الالزمة لضمان حماية حقوق 

فكان البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة، الذي . لالطف

، ودخل حيز النفاذ في 2000مايو /أيار 25المؤرخ في  263اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة فب القرار 

ت الحروب والنزاعات المسلحة، ويوفر ، ليشكل وثيقة قانونية أخرى تحمي األطفال من ويال2002فبراير  23

ثم جاء البروتوكول . مستوى أعلى من الحماية لألطفال المعرضين لخطر الزج بهم في المعارك كمقاتلين

كما . اإلضافي الثاني، والمتعلق بحماية األطفال من االتجار بهم أو استغاللهم في أعمال الدعارة والمواد اإلباحية

 1539ولي نشط في مجال وضع المعايير المتعلقة بحماية حقوق الطفل، فأصدر القارا يالحظ أن مجلس األمن الد

، وهي قرارات 2009في العام  1882، ثم توجها بالقرار 2005في العام  1612، ثم القرار 2004في العام 

ع تضع آليات محددة لرصد انتهاكات حقوق األطفال في سياق النزاعات المسلحة، وأنشأ مجموعة عمل تض

تقاريرها أمام المجلس مباشرة في حاالت استهداف األطفال بالقتل، أو التشويه، أو الخطف، أو استغاللهم في 

يشار لى أن هناك مجموعة عمل . األعمال الحربية، أو تعريضهم للتعذيب، أو حرمانهم من حقوقهم األساسية

هذه االنتهاكات وتصدر تقارير دولية في  تقودها اليونسكو في األراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تقوم برصد

 .إطار هذه اآللية

وتؤكد هذه المعايير على أنه ال يجوز ألي دولة باي حال من األحوال أن تستهدف األطفال أو أن تمس بحقوقهم 

يضاف إلى ذلك أن حماية األطفال . المكفولة دولياً، وخاصة إذا كانت هذه الدولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل

أوقات النزاعات المسلحة تعد جزءاً من القانون الدولي العرفي، أي أنها محظورة في كل األحوال، سواء  في

  .كانت الدولة المعنية طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل أو غيرها أم لم تكن



لي النتهاكات وخالفاً لذلك تشير الحقائق التي يوردها هذا التقرير التوثيقي إلى ارتكاب قوات االحتالل اإلسرائي

جسيمة وواسعة النطاق، أبدت خاللها تحلالً واضحاً من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد 

  .القانون الدولي اإلنساني وااللتزامات القانونية التي يوجبها القانون الدولي العرفي

هذا الرقم . أثناء عملية الرصاص المصبوب فقططفالً ) 355(يظهر التقرير أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت 

يعطي داللة واضحة تدحض مزاعم وادعاءات قوات االحتالل حول طبيعة عدوانها على قطاع غزة وأهداف 

من إجمالي عدد ضحايا هذا العدوان قد % 25عملياتها الحربية، حيث ال يمكن أن تتذرع بأن ما تزيد نسبته عن 

، وباحتساب أعداد كبار السن والنساء 1410أن عدد ضحايا هذا العدوان بلغ يذكر . سقطوا عن طريق الخطأ

من ضحايا هذا العدوان هم من المدنيين الذين لم يشاركوا في أية % 83والمدنيين يقف المراقب على حقيقة أن 

  .أعمال تتعلق بالقتال عندما استهدفتهم قوات االحتالل

ما تطلق عليه عملية (ل ممن قتلتهم قوات االحتالل خالل عدوانها على غزة يقدم هذا التقرير توثيقاً لحاالت األطفا

ويورد التقرير . 18/01/2009حتى  27/12/2008، وذلك خالل الفترة الممتدة من )الرصاص المصبوب

  .ها/ة، وموجز لتفاصيل الظروف التي أدت إلى مقتله/البيانات الشخصية لكل طفل

ق سلسلة التقارير التي يصدرها مركز الميزان لحقوق اإلنسان بعيد مرور عام ويأتي إصدار هذا التقرير في سيا

وهو يمثل وثيقة من شأنها أن تساعد المدافعين عن حقوق اإلنسان،وال . على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

ضمان العدالة سيما حقوق األطفال في فلسطين وحول العالم، لدعم جهودهم الرامية إلى حماية حقوق األطفال، و

وفي هذا السياق يؤكد المركز على أهمية . وجبر الضرر عن عائالت الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم

مضاعفة الجهود باتجاه تفعيل أدوات الحماية والمحاسبة المحلية والدولية، وذلك من خالل الضغط على الدولة 

قل وذو مصداقة وفعال، كما ينص عليه القانون الدولي، أو من للقيام بتحقيق مست –إسرائيل  –القائمة باالحتالل 

خالل اآلليات األخرى، بما فيها تحويل ملف جرائم الحرب الموثقة إلى محكمة الجزاء الدولية، أو محاكمة أولئك 

  .الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم محلية ذات مصداقية



  

  

  

  

  

  :Sinwar‐yad Mohammed AsiR Ahmed Name       السنوار                      حمدم رياض أحمد: االسم

                               2005November  11 :Date of Birth                                         11/11/2005: تاريخ الميالد

 December  :Date of death 20082                                         27/12/2008: تاريخ االستشهاد

    Zahra, Gaza City ‐Az :Address                   مدينة الزهراء                                      -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        حدثرواية ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11:28 الساعة حوالي اإلسرائيلية، عند الطائرات الحربية قصفت

 مدينة في المدني الدفاع مقر 27/12/2009 الموافق السبت مساء

وتسبب . الزهراء، وهو يقع في منطقة سكنية محاطة بالبنايات العالية

رياض  أحمد ومن بينهم الطفل. القصف في وقوع عدد من القتلى

 منزله في كان أعوام، بينما )3(السنوار، البالغ من العمر  محمد

في انحاء  وقد أصيب الطفل بشظايا. المستهدف للمقر المجاور

افراد  من) 6(تسببت في مقتله على الفور وإصابة  مختلفة من الجسم

 .بجروح مختلفة تهعائل

At around 11.28pm on Saturday 27 December 2009, Israeli 
occupation  forces shelled the Civil Defense premises at 
Az-Zahra City; which is surrounded by high residential  
buildings. Several persons were killed as a result, one of 
whom was the child Ahmed Riyad Mohammed As-Sinwar, 
3. As-Sinwar was killed while he was at his house which is 
close to the targeted premises. And 6 of Riyad’s family 
members were injured in the same attack.    



  

  

  

   Name: Yasmeen Wael Mohammed Daban                          ضبان      محمد وائل ياسمين: االسم

                               1993march  15 :Date of Birth                                              10/04/1992 :تاريخ الميالد

 2008December  27 :Date of death                                        27/12/8200: تاريخ االستشهاد

    Hawa area, Gaza City-Tal Al:Address                                    األمير برج بجوار الهوى تل - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 من 11:30 الساعة حوالي عند الحربية اإلسرائيلية الطائرات قصفت

جهاز  صورايخ مقر بعدة 27/12/2008 الموافق السبت يوم صباح

الهوى  تل القدس في حي مستشفى من الكائن بالقرب األمن الوقائي

هذا وتزامن القصف مع توجه طالب الفترة . جنوب مدينة غزة

بة الفترة الصباحية إلى منازلهم المسائية إلى مدارسهم وعودة طل

وكانت مجموعة من الطالب والطالبات تمر على الشارع الرئيس 

 بالقرب من المكان المستهدف مما تسبب في مقتل الطفلة ياسمين

 عام ، وشقيقتها حنين) 16(ضبان، البالغة من العمر  محمد وائل

 .عام) 15(ضبان، البالغة من العمر  محمد وائل

At  app.  11.30am  on  27  December  2009,  Israeli 
aircrafts  fired  several  missiles  at  the  Preventative 
Security premises in Tal Al‐Hawa neighborhood near 
Al  Quds  Hospital  south  of  Gaza  City.  This  attack 
took place as  the evening shift school students were 
going  to  school  and  the morning  shift  students  on 
their way home. Hanin and her sister Yasmeen Wael 
Mohammed  Daban  (15  and  16  respectively)  were 
killed.  



  

  

  

   :Yahia Ibrahim Farouk Al-Hayik  Name                             الحايك   فاروق إبراهيم يحيى :االسم

                               1997February  11 :Date of Birth                                           11/02/1997 :تاريخ الميالد

 2008December  27 :Date of death                                        27/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Gaza City    areaHawa -Tal Al:ressAdd ,                         الوحيدي  منجرة شارع -الهوى تل - غزة:العنوان

  :Incident                                    :                                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من 11:30 الساعة حوالي عند الحربية اإلسرائيلية الطائرات قصفت

جهاز  مقر صورايخ بعدة 27/12/2008 الموافق السبت يوم صباح

الهوى  تل القدس في حي مستشفى من الكائن بالقرب األمن الوقائي

هذا وتزامن القصف مع توقيت توجه طالب . جنوب مدينة غزة

ودة طلبة الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية إلى مدارسهم وع

منازلهم وكانت مجموعة من الطالب والطالبات تمر على الشارع 

الرئيس بالقرب من المكان المستهدف مما تسبب في مقتل الطفل 

 .عاماً) 11(يحيى إبراهيم فاروق الحايك، البالغ من العمر 

At  app.  11.30am  on  27  December  2009,  Israeli 
warplane  launched  several  missiles  at  the 
Preventative  Security  premises  in  Tal  Al‐Hawa 
neighborhood near Al Quds Hospital south of Gaza 
City.    This  attack  took  place  as  the  evening  shift 
school  students  were  going  to  school  and  the 
morning  shift  students  on  their  way  home.  Yahia 
Ibrahim Farouk Al-Hayik,11, was killed as a result.  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  :d Jabir Jabber Abu HweijeAhm   Name                حويج                    أبو جبر جابر أحمد: االسم

                               Date of Birth: 24/08/2002                                                  24/08/2002 :تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/2008: تاريخ االستشهاد

    Tufah neighborhood, Gaza City       ‐At  :Addressالشرطة           مركز بجوار-  حي التفاح -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموافق السبت يوم صباح من 11:30 الساعة حوالي عند

، الواقع حمدي حميد المواطن منزل استهداف تم 27/12/2008

. نفاثة طائرة بصاروخ من بالقرب من مسجد الشرطة في حي التفاح

وتسبب القصف في تدمير منزل حميد الذي كان غير مأهول لحظة 

تسبب في مقتل وتدمير منزل مجاور لعائلة حويج مما . القصف

أعوام، ) 6(حويج، البالغ من العمر  أبو جبر جابر أحمد الطفل

عاماً، ووالدهم  جابر جبر أبو حويج، البالغ من ) 17(وشقيقه محمد، 

كما . عاماً، الذي توفى في اليوم التالي متأثراً بجراحه) 55(العمر 

 .األسرة أفراد من آخرين )4( أصيب

At app. 11.30am on Saturday 27 December 2008, an 
Israeli jet plane launched a missile at a Palestinian house 
belongs to Hamdi Hmeed in al- toffah  neighborhood 
The missile completely destroyed the house which was 
unpopulated at that time. Ahmed and his brother 
Mohammed Jabir Jabber Abu Hweij (6 and 17 
respectively) were killed. Their father Jabir Jabber Abu 
Hweij, 55, was injured as a result and died in his injuries 
on the next day. Four family members were also injured in 
the same attack.  



  

  

  

  

  

  

  

   :Mohammed Jabir Jabber Abu Hweij Name                حويج                أبو جبر جابر محمد: االسم

                               Date of Birth: 04/02/1991                                                  04/02/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/8200: تاريخ االستشهاد

    h neighborhood, Gaza CityTufa‐At :Address           الشرطة            مركز بجوار التفاح -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموافق السبت يوم صباح من 11:30 الساعة حوالي عند

، الواقع حمدي حميد المواطن منزل استهداف تم 27/12/2008

. نفاثة طائرة بصاروخ من  بالقرب من مسجد الشرطة في حي التفاح

وتسبب القصف في تدمير منزل حميد الذي كان غير مأهول لحظة 

تسبب في مقتل  وتدمير منزل مجاور لعائلة حويج مما. القصف

، )عاماً 17(حويج، البالغ من العمر  أبو جبر محمد جابر الطفل

أعوام ، ووالدهم  جابر جبر أبو حويج، البالغ من ) 6(وشقيقه أحمد، 

. عاماً، الذي توفى في اليوم التالي متأثراً بجراحه) 55(العمر 

 .األسرة أفراد من آخرين )4( وأصيب

At app. 11.30am on Saturday 27 December 2008, an 
Israeli jet plane launched a missile at a Palestinian house 
belongs to Hamdi Hmeed in al- toffah  neighborhood. 
The missile completely destroyed the house which was 
unpopulated at that time. Ahmed and his brother 
Mohammed Jabir Jabber Abu Hweij (6 and 17 
respectively) were killed. Their father Jabir Jabber Abu 
Hweij, 55, was injured as a result and died in his injuries 
on the next day. Four family members were also injured in 
the same attack.  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Abu Jazar Mohammed d Rasmi eAhm   ame:N                      جزر    أبو محمد رسمي أحمد: االسم

                               Date of Birth: 30/06/1992                                                  30/06/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/2008: تاريخ االستشهاد

    Jninia neighborhood, Rafah town ‐Aj  :Address            حي الجنينة                       -رفح:العنوان

  :Incident                  :                                                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صباح من 11:30 الساعة حوالي قصفت الطائرات اإلسرائيلية عند

األمنية في مدينة  األجهزة مجمع 27/12/2008 الموافق السبت يوم

وتركز القصف على مركز الشرطة في وقت نشطت فيه  .رفح

حيث تقع المدارس بالقرب من  حركة المواطنين وطلبة المدارس،

ى مركز الشرطة في قتل وتسبب القصف عل مجمع األجهزة األمنية

من أفراد الشرطة ) 4(من المدنيين و) 9(مواطناّ بينهم ) 13(

 أجسادهم الصواريخ وحولت, تواجدوا داخل المركز و في محيطه

 )20(بينهم من مواطناً، )77(حوالي  أصيب كما.  ممزقة أشالء إلى

  .وخطيرة، والشهداء متوسطة بين ما بجراح ،سيدات )3(و طفالّ

 16مد رسمي ابو جزر من بين الشهداء والبالغ من العمر وكان اح

  سنة حيث كان عائدا الى منزله 

At app. 11.30am on Saturday 27 December 2008, 
Israeli warplanes fired several missiles at the Security 
Apparatus compound in Rafah town. The attack took 
place while the area was crowded by people and 
school students as schools located near the Security 
Apparatus compound. As a result thirteen persons 
were killed, nine of whom were civilians and four of 
which were police members. The killed persons were 
dismembered due to that attack. Seventy seven 
persons were injured, twenty of whom were children 
in addition to three women. They sustained moderate 

Ahmed Rasmi Mohammed Abu and severe injuries. 
Jazar, 16, was killed in the attack while on his way 
home.   

  



  

  

  

  

   :Mustafa Khaddir Sabir Abu Ghanima  Nameغنيمة                       أبو صابر خضر مصطفى: االسم

                               Date of Birth: 30/12/1992                                                  30/12/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/8200: تاريخ االستشهاد

    Tal Al Hawa area, Gaza City   :Address              الخور                    دوار- الهوى تل -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 حـوالي  اإلسرائيلية النفاثة بصاروخ واحـد عنـد   الطائرات قصفت

برج  27/12/2008 الموافق السبت يوم  صباح من 11:30 الساعة

، جنـوب  ىاألسرى، الكائن شرق حديقة برشلونة، في حي تل الهو

 :وأسفر القصف عن تـدمير البـرج، ومقتـل الطفـل    . مدينة غزة

ذي تصادف مـروره  ال )عاماً 16(أبو غنيمة  جابر خضر مصطفى

منزله القريب من موقع القصف،  إلى بينما كان في طريقه في المكان

 .آخر من المواطنين بجراح مختلفة كما أصيب عدد

At  app.  11.30  am  on  Saturday  27  December  2008, 
Israeli  jet  planes  shelled  Al‐Asra  Tower  near 
Barshalona  garden  in  Tel  Al‐Hawa  neighborhood 
south  of  Gaza  City.    Mustafa  Khadir  Saber  Abu 
Ghanima, 16, was accidently passing near  the  tower 
on his way home. He was directly hit and was killed 
immediately. Other  people  including  children were 
wounded.  



  

  

  

   :Kamilia Ra’fat Atallah Al Burdini Nameالبرديني                                اهللا عطا رأفت كاميليا: االسم

                               Date of Birth: 24/12/1995                                                  24/12/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/2008 :االستشهاد تاريخ

    Al Mahata, Dier Al Balah :Address                        المحطة                           - البلح دير: العنوان

  :Incident                                                     :                                   رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 11:28 الساعة ليحوا الحربية اإلسرائيلية، عند الطائرات قصفت

 صواريخ مقر ، بعدة27/12/2008 الموافق السبت يوم صباح من

الجنائية، الكائن في منطقة المحطة شرق مدينة  دير البلح،  المباحث

البرديني  رأفت تدمير منزل في القصف وتسبب .ما أدى إلى تدميره

 البرديني، كاميليا رأفت عطا اهللا تدميراً كلياً، وقتل ابنته الطفلة

 وابنته ويقع المنزل زوجته وإصابة )عاماً 13(العمر  من البالغة

 .المركز المستهدف بالقصف خلف

At app. 11:28am on Saturday 27 December 2008, 
Israeli warplane launched several missiles at the 
Criminal Investigation Bureau office in Al-Mahata 
neighborhood, east of Deir Al Balah town in Middle-
Gaza district. A Palestinian residential house behind 
the attacked office belongs to Ra’aft Al Burdini was 
completely destroyed as a result. Kamilia Ra’fat 
Atallah Al Burdini, 13, was killed as a result of this 
attack. Her mother and sister were also injured in the 
same attack.  



  

  

  

  

  

 Odai Abdel Hakeem Rajab Al Mansi                   منسي        رجب الحكيم عبد عدي: االسم
Name:  

                               Date of Birth: 0228/02/20                                                  18/02/2002 :تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/8200: تاريخ االستشهاد

    Gaza district‐Middle ,Deir Al Balah :Address              األقصى مستشفى شهداء خلف - دير البلح :العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11:30 الساعة حوالي عند اإلسرائيلي، الحربية الطائرات قصفت

مقر المباحث الجنائية  27/12/2008 الموافق السبت يوم صباح من

في دير البلح، ما أدى إلى تدمير المقر، وتدمير عدد من المنازل 

 منسي الحكيم عبد عدي الطفل المجاورة، كما تسبب القصف في قتل

منسي، البالغ  محمد رجب الحكيم لده عبدووا) 6( العمر من البالغ

عام، بينما كانا في السوق القريب من مكان ) 31(من العمر 

 .القصف

At app. 11.30am on Saturday 27 December 2008, 
Israeli warplanes bombed the Criminal Investigation 
Bureau office in Al‐Mahata neighborhood, east of 
Deir Al Balah , in Middle‐Gaza district. As a result 
the attached building was completely destroyed in 
addition to the surrounded houses. Abdel Hakeem 
Rajab Al Mansi, 31, and his son Odai, 6, were killed 
while they were at the market near the attacked area.  



  

  

  

  

   :Abdul Hameed Jamal Khaled As‐Sawi Name         الصاوي             خالد جمال الحميد عبد: االسم

                               Date of Birth: 15/03/1993                                                  27/02/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Tufah neighborhood, Gaza‐At :Address         المحطة         مسجد من بالقرب يافا شارع -التفاح: العنوان

  :Incident                                                             :                           رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  مساء من 11:30 الساعة حوالي لطائرات اإلسرائيلية، عندقصفت ا

 اسر لرعاية النور مؤسسة ,27/12/2008 الموافق لسبتا يوم

في مدينة غزة،  التفاح حي في المحطة مسجد من بالقرب الشهداء

الصاوي،  عبد الحميد جمال خالد الطفل وتسبب القصف في مقتل

ه بشظايا في الرأس، يذكر ، جراء إصابت)عاماً 14(البالغ من العمر 

 .أن الطفل كان بالقرب من منزله القريب من مسجد المحطة

At  app.  11.30am  on  Saturday  27  December  2008, 
Israeli  warplane  shelled  An‐Nour  Welfare 
Association  at  At‐Tuffah  neighborhood  near  Al‐
Mahata Mosque  in Gaza City. Abdul Hameed Jamal 
Khaled As‐Sawi, 14, was killed as a result. He was hit 
by  several  shrapnel while  he was  near  Al Mahata 
mosque.  



  

 

  

  

  

   :Khalid Sami Tarraf Al‐Astal  Name                                األسطل        طراف سامي خالد: االسم

                               Date of Birth: 21/03/1994                                                  21/03/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/2008: تاريخ االستشهاد

    district han YounisAl Satar Al Gharbi, K :Address        السطر الغربي                 -خانيونس: وانالعن

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 من 11:50 الساعة حوالي اإلسرائيلية عند الحربية الطائرات قصفت

 تابعة حراسة ، نقطة27/12/2008 الموافق السبت يوم صباح

 ما خانيونس غرب حزاني رنيتس محررة في الزراعية للضابطة

بالقرب  يمر كان وطفل الضابطة في العاملين أحد استشهاد عن أسفر

 15( االسطل، البالغ من العمر  سامي طراف خالد وهو من المكان

  ).عاماً

At app. 11:50am on Saturday 27 December 2008, 
Israeli warplane attacked an agricultural customs 
checkpoint in the former settlement of Netzer 
Hazani, west of Khan Younis district.  Two customsʹ 
officer and a passerby child were killed as a result. 
The child was identified as Khalid Sami Al‐Astal, 15. 



  

  

  

  

  Name:Hanin Wael Mohammed Daban                                      ضبان محمد وائل حنين: االسم

                               Date of Birth: 01/08/1993                                                  01/08/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 27/12/2008                                                 27/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Tal Al Hawa area, Gaza City          :Addressاألمير                       برج - بجوار الهوى تل -غزة: العنوان

  :Incident                                                                                       : رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 حوالي صورايخ عند بعدة الحربية اإلسرائيلية الطائرات قصفت

 مقر 27/12/2008 الموافق السبت يوم صباح من 11:30 اعةالس

الهوى غرب مدينة غزة، وقد ترافق  تل الكائن في حي األمن الوقائي

القصف مع عودة طلبة المدارس إلى منازلهم، ما تسبب في مقتل 

، )عاماً 15(ضبان، البالغة من العمر  محمد وائل الطفلة حنين

 .ناء عودتهما من المدرسة، أث) عاماً 16(وشقيقتها ياسمين،

At  app.  11.30am  on  27  December  2009,  Israeli 
aircrafts  fired  several  missiles  at  the  Preventative 
Security premises in Tal Al‐Hawa neighborhood near 
Al  Quds  Hospital  south  of  Gaza  City.  This  attack 
took place as  the evening shift school students were 
going  to  school  and  the morning  shift  students  on 
their way home. Hanin and her sister Yasmeen Wael 
Mohammed  Daban  (15  and  16  respectively)  were 
killed.  



  

  

  

  

   :Tamer Hassan Ali Al‐Akhras  Name                        األخرس                علي حسن تامر: االسم

                               Date of Birth: 13/11/2003                                                  13/11/2003 :تاريخ الميالد

 Date of death: 200827/12/                                                 27/12/2008: تاريخ االستشهاد

    Zaitoun neighborhood, Gaza City   ‐Az:Addressكشكو                         شارع -الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11:00 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد عند

 حمودة ورشة 27/12/2008 موافقال السبت يوم من صباح من

 في منطقة الجنوبية الجهة من األبرار مسجد الواقعة بجوار للحدادة،

 حسن علي تامر وتسبب القصف في مقتل الطفل. الزيتون في غزة

بينما كان يمر بالقرب من . أعوام) 5(األخرس، البالغ من العمر 

 .الورشة القريبة من منزله

At app. 11am Saturday 27 December 2008, the Israeli 
warplanes launched a missile at Hamouda Smithery 
workshop near Al Abrar mosque southern Az‐
Zaitoun neighborhood. Hassan Ali Al‐Akhras,5, was 
killed in the attack while he was walking near the 
smithery. 

 



  

  

  

  

   :Ibtihal Abdullah Tawfiq Kishkui                  Nameكشكو                     توفيق اهللا عبد ابتهال: ماالس

                               Date of Birth: 07/07/2001                                                  07/07/2001 :تاريخ الميالد

 Date of death: 28/12/2008                                                 28/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Zaitoun neighborhood, Gaza City        ‐Az :Address       اليازجي      مخبرز بجوار الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مسـاء  من 19:00 الساعة حوالي ندع اإلسرائيلية طائرات قصفت

 بجوار الواقع كشكو اهللا عبد منزل 28/12/2008 الموافق األحد يوم

وتسبب القصـف   الزيتون، حي في الغربية الجهة من اليازجي مخبز

 ومـن  منـزلهم  داخل وجودهم أثناء كشكو عائلة من اثنين في مقتل

) 7(العمـر   توفيق كشكو، البالغـة مـن   اهللا عبد ابتهال الطفلة بينهم

 .بجراح مختلفة العائلة من آخرين وإصابة أعوام،

At app. 7pm on Sunday 28December 2008, Israeli 
warplane bombarded a Palestinian house belongs to 
Abdullah Kishku, western Al Yazji bakery western 
Az‐Zaitoun neighborhood. Two members of the 
Kishku family were killed while they were inside the 
house; one of whom was Ibtihal Abdullah Tawfiq 
Kishku, 7. Several other family members were 
injured by shrapnel. 
 



  

  

  

  

   :aemh        Nabeel Mahmoud Mohammed Abu T’ Nameطعيمة          أبو محمد محمود نبيل: االسم

                               Date of Birth: 02/10/1992                                                  02/10/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 28/12/2008                                                 28/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    District       Khan Younis:Address                    أبو طعيمة     حي – الكبيرة عبسان -خانيونس: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9:00 الساعة حوالي عند صاروخ واحد، استطالع طائرات أطلقت

 مـن  مجموعـة  تجاه ،28/12/2009 الموافق األحد يوم صباح من

 خانيونس في خزاعة بلدة شرق زراعي حقل في بينما كانوا األطفال

 محمود محمـد  نبيل استشهاد القصف عن أسفر منازلهم، بالقرب من

 بجـراح  آخـر  وإصـابة  عامـا  )17(طعيمة، البالغ من العمر  أبو

 .خطيرة

At app. 9am on  Sunday 28 December 2009, an Israeli 
reconnaissance drone lunched a missile at a group of 
children who were near their houses in an 
agricultural field east of Khuza’a village in Khan 
Younis town.  Nabeel Mahmoud Mohammed Abu 
T’eema, 17, was killed as a result. Another child was 
seriously injured in the same attack. 



  

   

  

  

  

   :Sidki Ziad Mahmoud Al Absi Name                               العبسي     محمود زياد صدقي: االسم

                               Date of Birth: 25/11/2004                                                  25/11/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/8200: تاريخ االستشهاد

    M           Rafah town            refugee camp, Yebna :Address بلوك -يبنا المخيمات حي -رفح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عند واحداً، صاروخاً المروحية الطائرات قصفت

 استهدف منزل 29/12/2008 الموافق االثنين يوم فجر من 1:00

يبنا  منطقة في  )M( بلوك في الكائن العبسي، المواطن زياد محمد

 صدقي وتسبب القصف في قتل الطفل .رفح في من مخيم الالجئين

وشقيقيه أحمد،  أعوام،) 4(لعمر محمود العبسي، البالغ من ا زياد

 .، وإصابة بقية أفراد العائلة بجروح)عاماً 13(، ومحمد )عاماً 12(

At app. 1am on Monday 29 December 2008,  Israeli 
helicopter fired a heavy missile at a Palestinian  
house in Yebna Block (M) in Rafah refugee camp 
belongs to  Ziad Mohammed Al‐Absi in Yebna Block 
in Rafah refugee camp. Three brothers were killed as 
a result; 

‐ Sidki Ziad Al Absi, 4; 
‐ Ahmad Ziad Al Absi, 12; and 
‐ Mohammed Ziad Al Absi, 13.  

The other family members were also injured in the 
same attack.  



  

  

  

   :Mohammed Ziad Mahmoud Al Absi Name                     العبسي       محمود زياد محمد: االسم

                               Date of Birth: 18/02/1995                                                  18/02/1995 :يخ الميالدتار

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/8200: تاريخ االستشهاد

    M     bna refugee camp, Rafah town                      e: Y Address بلوك يبنا المخيمات حي -رفح: العنوان

  :Incident           :                                                                             رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 الساعة حوالي عند واحد، صاروخ لمروحيةا الطائرات قصفت

المواطن  منزل 29/12/2009 الموافق االثنين يوم فجر من 1:00

يبنا من مخيم  منطقة في  M بلوك في الكائن العبسي، زياد محمد

 زياد محمود وتسبب القصف في قتل الطفل محمد رفح، في الالجئين

 أعوام،) 4( صدقي عاماً وشقيقيه )13( العبسي، البالغ من العمر

 .، وإصابة بقية أفراد العائلة بجروح)عاماً 12( واحمد

 

At app. 1am on Monday 29 December 2008, an Israeli 
helicopter fired a missile at a Palestinian house in 
Yebna Block (M) in Rafah refugee camp belongs to 
Ziad Mohammed Al‐Absi in Yebna Block in Rafah 
refugee camp. Three brothers were killed as a result;  

‐ Sidki Ziad Al Absi, 4; 
‐ Ahmad Ziad Al Absi, 12; and 
‐ Mohammed Ziad Al Absi, 13. 

The other family members were also injured in the 
same attack.  
 



  

  

  

  

  

   :Ahmad Ziad Mahmmud Al Absi  Nameالعبسي                                     محمود زياد أحمد: االسم

                               Date of Birth: 08/12/1996                                                  08/12/1996: تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008: تاريخ االستشهاد

    M                                                          :Address بلوك -يبنا - حي المخيمات -رفح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عند واحداً، صاروخاً المروحية الطائرات قصفت

 منزل مستهدفة 29/12/2008 الموافق االثنين يوم فجر من 1:00

يبنا من  منطقة في  M بلوك في الكائن العبسي، المواطن زياد محمد

 زياد أحمد وتسبب القصف في قتل الطفل. رفح في مخيم الالجئين

) 4(وشقيقيه صدقي ) عاماً 12(محمود العبسي، البالغ من العمر 

 .، وإصابة بقية أفراد العائلة بجروح)عاماً 13( ومحمد أعوام،

 

At app. 1am on Monday 29 December 2008, Israeli 
helicopter fired a heavy missile at a Palestinian house 
in Yebna Block (M) in Rafah refugee camp belongs to 
Ziad Mohammed Al‐Absi in Yebna Block in Rafah 
refugee camp. Three brothers were killed as a result;  

‐ Sidki Ziad Al Absi, 4; 
‐ Ahmad Ziad Al Absi, 12; and 
‐ Mohammed Ziad Al Absi, 13. 

The other family members were also injured in the 
same attack.  
 

  



  

  

  

  

   :Shadi Yousif Ramadan Ghaben  Nameغبن                                  رمضان يوسف شادي: االسم

                               Date of Birth: 01/12/1995                                                  01/12/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008: هادتاريخ االستش

    Gaza District orthNBeit Lahyis, :Address                  الغبون  - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                               :                                                         رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من صباح  10:30 أطلقت الطائرات اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة

 صاروخاً واحداً،  تجاه شـارع  ،29/12/2008نين الموافق يوم االث

الهيا بمحافظة شـمال   في بيت في منطقة الغبوناإلسالمية  الجمعية

 13(غـبن   رمضـان  يوسف شادي: غزة، ما أسفر عن مقتل الطفل

نفسـها،   منزله الكائن في المنطقة من بالقرب يلعب ، بينما كان)عاماً

  .ء إلى مستشفى كمال عدوانونقلت جثته التي تحولت إلى أشال

At app. 10:30am on Monday 29 December 2008, 
Israeli warplane launched at least one missile at the 
Islamic Society Street in Beit Lahyia. Shadi Yousif 
Ramadan Ghaben, 13, killed as a result. Ghaben was 
playing with other children near his house when the 
attack took place. His dismembered body was 
transferred to the hospital.  



  

  

  

  

   :Diya‘ Arif Farhoud Abu Khbeiza Name                         خبيزة   أبو فرهود عارف الدين ضياء: االسم

                               Birth Date of: 12/09/1991                                                  12/09/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Nusirat refugee camp, Dier Al Balah-An:Addressالقسام مسجد -)E(بلوك  -النصيرات - دير البلح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 السـاعة  حـوالي  طائرات االستطالع بصاروخ واحد، عند قصفت

 من مدنية سيارة 28/12/2008 الموافق األحد يوم مساء من 20:00

لـب فـي   طا أبي بن علي شارع كانت متوقفة في )504(بيجو نوع

 أسـفر  النصيرات في محافظة دير الـبلح،  روضة مقابل  )E( بلوك

خبيزة، البالغ من  فرهود أبو عارف الطفل ضياء إصابة عن القصف

بجروح خطيرة توفي على إثرها في اليوم التالي  ،)عاماًٍ 17(العمر 

هذا وتسبب القصف في قتل اثنين من أبناء عمه . الشفاء مستشفي في

 .خبيزة أبو ومحمد بيزةخ أبو هما يونس

At app. 8pm on Sunday 28 December 2008, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at a civilian 
car – a Peugeot 504 parked in the center of An‐
Nusirat refugee camp.  Diya‘ Arif  Farhoud Abu 
Khbeiza, 17, was severly injured as a result. He died 
on the next day at Shifa Hospital. His two cousins 
Mohammed and Younis Abu Khbeiza were killed in 
the same attack.  
 



  

  

  

   :Ikram Anwar Khalil Ba’lousha,  Name                                    بعلوشة خليل أنور إكرام: االسم

                               Date of Birth: 05/06/1994                                                  05/06/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008: تاريخ االستشهاد

 ,North Gaza                 Jabalia refugee camp    )  4(بلوك   ‐ جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان
:Address      

  :Incident                                                              :                          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بعدة صواريخ، عند حوالي 

، مسجد  29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  23:50الساعة 

من مخبم جباليا لالجئين شمال غزة، ) 4(عماد عقل، الكائن في بلوك 

ما تسبب في تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بالغة بالمنازل 

 - أنور خليل بعلوشة: المجاورة، وجراء القصف انهار منزل المواطن

على رؤوس ساكنيه، ما  -غربيةالمجاور للمسجد من الجهة ال

 17(، تحرير )عاماً 14(إكرام : من أطفاله، هم) 5(أسفرعن مقتل 

، )عاماً 12(، سمر )أعوام  7(، دينا )أعوام 4(، جواهر )عاماً

، )التي لم يتجاوز عمرها األسبوعين(براء : وأصيبت شقيقتهن

: قتيهن، وشقي)الذي لم يتجاوز العام الثاني من عمره(محمد : وشقيقهن

، كما أصيب رب األسرة نفسه، )عاماً 16(، وإيمان )عاماً 11(سماح 

جريحاً آخرين من ) 24(كما أوقع القصف . وزوجته بجراح متفاوتة

في مخيم جباليا ) 4(السكان المدنيين، والمعروف أن منطقة بلوك 

منطقة مكتظة بالسكان، منازلها بيوت وكالة متواضعة مسقوفة 

بسبب شدة  رت أسطحها وانهارت جدرانهاباإلسبستوس، تطاي

 .القصف

At  app.  11.50pm  on  Monday  29  December  2008, 
Israeli warplane  bombarded  Imad Aqel Mosque  in 
Block  (4)  in  Jabalia  refugee  camp north of  the Gaza 
Strip.  The  mosque  was  completely  damaged  as  a 
result.  The  attack  also  caused  severe  material 
damages to several adjacent houses. A house belongs 
to Anwar Khalil Ba’lousha collapsed while his family 
were inside. Five of his children were killed;   

‐ Ikram Anwar Khalil Ba’lousha, 14; 
‐ Tahreer Anwar Khalil Ba’lousha, 17; 
‐ Dina Anwar Khalil Ba’lousha, 7; 
‐ Samar Anwar Khalil Ba’lousha 17; and 
‐ Jawaher Anwar Khalil Ba’lousha, 4. 

The surviving family members were injured.  

  



  

   :Tahreer Anwar Khalil Ba’lousha Name                                         بعلوشة خليل أنور تحرير: االسم

                               Date of Birth: 13/05/1991                                                  13/05/1991 :تاريخ الميالد

  Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

         Jabalia refugee camp, North Gaza District    )4(بلوك  -جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان
:Address  

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بعدة صواريخ، عند حوالي 

، مسجد  29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  23:50الساعة 

من مخبم جباليا لالجئين شمال غزة، ) 4(عماد عقل، الكائن في بلوك 

ما تسبب في تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بالغة بالمنازل 

 - أنور خليل بعلوشة: لقصف انهار منزل المواطنالمجاورة، وجراء ا

على رؤوس ساكنيه، ما  -المجاور للمسجد من الجهة الغربية

 17(، تحرير )عاماً 14(إكرام : من أطفاله، هم) 5(أسفرعن مقتل 

، )عاماً 12(، سمر )أعوام  7(، دينا )أعوام 4(، جواهر )عاماً

، )األسبوعينالتي لم يتجاوز عمرها (براء : وأصيبت شقيقتهن

: ، وشقيقتيهن)الذي لم يتجاوز العام الثاني من عمره(محمد : وشقيقهن

، كما أصيب رب األسرة نفسه، )عاماً 16(، وإيمان )عاماً 11(سماح 

جريحاً آخرين من ) 24(كما أوقع القصف . وزوجته بجراح متفاوتة

في مخيم جباليا ) 4(السكان المدنيين، والمعروف أن منطقة بلوك 

طقة مكتظة بالسكان، منازلها بيوت وكالة متواضعة مسقوفة من

بسبب شدة  باإلسبستوس، تطايرت أسطحها وانهارت جدرانها

 .القصف

At  app.  11.50pm  on  Monday  29  December  2008, 
Israeli warplane  bombarded  Imad Aqel Mosque  in 
Block  (4)  in  Jabalia  refugee  camp north of  the Gaza 
Strip.  The  mosque  was  completely  damaged  as  a 
result.  The  attack  also  caused  severe  material 
damages to several adjacent houses. A house belongs 
to Anwar Khalil Ba’lousha collapsed while his family 
were inside. Five of his children were killed;   

‐ Ikram Anwar Khalil Ba’lousha, 14; 
‐ Tahreer Anwar Khalil Ba’lousha, 17; 
‐ Dina Anwar Khalil Ba’lousha, 7; 
‐ Samar Anwar Khalil Ba’lousha 17; and 
‐ Jawaher Anwar Khalil Ba’lousha, 4. 

The surviving family members were injured.  

  

  



  

  

   Name:Jawaher Anwar Khalil Ba’lousha                    شة               بعلو خليل أنور جواهر: االسم

                               Date of Birth: 13/10/2004                                                  13/10/2004: تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

                       Jabalia refugee camp, North Gaza         )4( بلوك -جباليا - شمال غزة: العنوان
:Address  

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بعدة صواريخ، عند حوالي 

، مسجد 29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  23:50الساعة 

من مخبم جباليا لالجئين شمال غزة، ) 4(عماد عقل، الكائن في بلوك 

ما تسبب في تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بالغة بالمنازل 

 - أنور خليل بعلوشة: قصف انهار منزل المواطنالمجاورة، وجراء ال

على رؤوس ساكنيه، ما  -المجاور للمسجد من الجهة الغربية

 17(، تحرير )عاماً 14(إكرام : من أطفاله، هم) 5(أسفرعن مقتل 

، )عاماً 12(، سمر )أعوام  7(، دينا )أعوام 4(، جواهر )عاماً

، )ألسبوعينالتي لم يتجاوز عمرها ا(براء : وأصيبت شقيقتهن

: ، وشقيقتيهن)الذي لم يتجاوز العام الثاني من عمره(محمد : وشقيقهن

، كما أصيب رب األسرة نفسه، )عاماً 16(، وإيمان )عاماً 11(سماح 

جريحاً آخرين من ) 24(كما أوقع القصف . وزوجته بجراح متفاوتة

في مخيم جباليا ) 4(السكان المدنيين، والمعروف أن منطقة بلوك 

قة مكتظة بالسكان، منازلها بيوت وكالة متواضعة مسقوفة منط

بسبب شدة  باإلسبستوس، تطايرت أسطحها وانهارت جدرانها

 .القصف

At  app.  11.50pm  on  Monday  29  December  2008, 
Israeli warplane  bombarded  Imad Aqel Mosque  in 
Block  (4)  in  Jabalia  refugee  camp north of  the Gaza 
Strip.  The  mosque  was  completely  damaged  as  a 
result.  The  attack  also  caused  severe  material 
damages to several adjacent houses. A house belongs 
to Anwar Khalil Ba’lousha collapsed while his family 
were inside. Five of his children were killed;   

‐ Ikram Anwar Khalil Ba’lousha, 14; 
‐ Tahreer Anwar Khalil Ba’lousha, 17; 
‐ Dina Anwar Khalil Ba’lousha, 7; 
‐ Samar Anwar Khalil Ba’lousha 17; and 
‐ Jawaher Anwar Khalil Ba’lousha, 4. 

The surviving family members were injured.  

  

  

  



  

  

   :Dunya Anwar Khalil Ba’lousha Name                                    بعلوشة    خليل أنور ايند: االسم

                               Date of Birth: 09/07/2001                                                  09/07/2001 :تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

  North GazaJabalia refugee camp:Address ,                         )4( بلوك - جباليا مخيم- شمال غزة :العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بعدة صواريخ، عند حوالي 

، مسجد 29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  23:50الساعة 

من مخبم جباليا لالجئين شمال غزة، ) 4(عماد عقل، الكائن في بلوك 

ما تسبب في تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بالغة بالمنازل 

 - أنور خليل بعلوشة: قصف انهار منزل المواطنالمجاورة، وجراء ال

على رؤوس ساكنيه، ما  -المجاور للمسجد من الجهة الغربية

 17(، تحرير )عاماً 14(إكرام : من أطفاله، هم) 5(أسفرعن مقتل 

، )عاماً 12(، سمر )أعوام  7(، دينا )أعوام 4(، جواهر )عاماً

، )ألسبوعينالتي لم يتجاوز عمرها ا(براء : وأصيبت شقيقتهن

: ، وشقيقتيهن)الذي لم يتجاوز العام الثاني من عمره(محمد : وشقيقهن

، كما أصيب رب األسرة نفسه، )عاماً 16(، وإيمان )عاماً 11(سماح 

جريحاً آخرين من ) 24(كما أوقع القصف . وزوجته بجراح متفاوتة

في مخيم جباليا ) 4(السكان المدنيين، والمعروف أن منطقة بلوك 

قة مكتظة بالسكان، منازلها بيوت وكالة متواضعة مسقوفة منط

بسبب شدة  باإلسبستوس، تطايرت أسطحها وانهارت جدرانها

.القصف

At  app.  11.50pm  on  Monday  29  December  2008, 
Israeli warplane  bombarded  Imad Aqel Mosque  in 
Block  (4)  in  Jabalia  refugee  camp north of  the Gaza 
Strip.  The  mosque  was  completely  damaged  as  a 
result.  The  attack  also  caused  severe  material 
damages to several adjacent houses. A house belongs 
to Anwar Khalil Ba’lousha collapsed while his family 
were inside. Five of his children were killed;   

‐ Ikram Anwar Khalil Ba’lousha, 14; 
‐ Tahreer Anwar Khalil Ba’lousha, 17; 
‐ Dina Anwar Khalil Ba’lousha, 7; 
‐ Samar Anwar Khalil Ba’lousha 17; and 
‐ Jawaher Anwar Khalil Ba’lousha, 4. 

The surviving family members were injured.  

  

  

  

  



  

  

  

   :Samar Anwar Khalil Ba’lousha Nameبعلوشة                                       خليل أنور سمر: االسم

                               Date of Birth: 22/04/1996                                                  22/04/1996: تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp ‐North Gaza:Address              )     4(بلوك  -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بعدة صواريخ، عند حوالي 

، مسجد 29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  23:50الساعة 

من مخبم جباليا لالجئين شمال غزة، ) 4(عماد عقل، الكائن في بلوك 

ما تسبب في تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بالغة بالمنازل 

 - أنور خليل بعلوشة: قصف انهار منزل المواطنالمجاورة، وجراء ال

على رؤوس ساكنيه، ما  -المجاور للمسجد من الجهة الغربية

 17(، تحرير )عاماً 14(إكرام : من أطفاله، هم) 5(أسفرعن مقتل 

، )عاماً 12(، سمر )أعوام 7(، دينا )أعوام 4(، جواهر )عاماً

، )سبوعينالتي لم يتجاوز عمرها األ(براء : وأصيبت شقيقتهن

: ، وشقيقتيهن)الذي لم يتجاوز العام الثاني من عمره(محمد : وشقيقهن

، كما أصيب رب األسرة نفسه، )عاماً 16(، وإيمان )عاماً 11(سماح 

جريحاً آخرين من ) 24(كما أوقع القصف . وزوجته بجراح متفاوتة

في مخيم جباليا ) 4(السكان المدنيين، والمعروف أن منطقة بلوك 

ة مكتظة بالسكان، منازلها بيوت وكالة متواضعة مسقوفة منطق

بسبب شدة  باإلسبستوس، تطايرت أسطحها وانهارت جدرانها

 .القصف

At  app.  11.50pm  on  Monday  29  December  2008, 
Israeli warplane  bombarded  Imad Aqel Mosque  in 
Block  (4)  in  Jabalia  refugee  camp north of  the Gaza 
Strip.  The  mosque  was  completely  damaged  as  a 
result.  The  attack  also  caused  severe  material 
damages to several adjacent houses. A house belongs 
to Anwar Khalil Ba’lousha collapsed while his family 
were inside. Five of his children were killed;   

‐ Ikram Anwar Khalil Ba’lousha, 14; 
‐ Tahreer Anwar Khalil Ba’lousha, 17; 
‐ Dina Anwar Khalil Ba’lousha, 7; 
‐ Samar Anwar Khalil Ba’lousha 17; and 
‐ Jawaher Anwar Khalil Ba’lousha, 4. 

The surviving family members were injured.  

  

  

  

  

  



  

  

  

   :Muʹath Yasser Abu Teer Name                                      طير          أبو عبد ياسر معاذ: االسم

                               Date of Birth: 31/10/2002                                                  31/10/2002 :دتاريخ الميال

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008: تاريخ االستشهاد

    wn to Khan YounisAbassan Al Kabira village  :Address حي أبو طير - الكبيرة عبسان -خانيونس: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من مساء  14:30قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي 

، مجموعة من المواطنين تواجدوا 29/12/2008يوم االثنين الموافق 

ياسر أبو طير، الكائن في منطقة عبسان : بالقرب من منزل المواطن

الكبيرة، قرب مسجد خليل الرحمن، ما أسفر عن قتل خمسة مواطنين 

) 5(معاذ ياسر أبو طير : واحدة، من بينهم الطفلأربعة منهم من عائلة 

: والقتلى هم. أعوام فيما أصيب خمسة آخرون بجراح، من بينهم طفلة

، محمد جالل )عاماً 28(، وشقيقه زياد )عاماً 32(ياسر العبد أبو طير 

 :أما المصابين، فهم). عاماً 22(، محمد العبد القرا )عاماً 19(أبو طير 

 25(، محمد محمود أبو طير )عاماً 40( أحمد شحدة أبو طير

زينب ياسر أبو طير : ، والطفلة)عاماً 25(فضل العبد أبو طير  ،)عاماً

  .أعوام) 5(
 

At app. 2:30pm on Monday 29 December 2009, Israeli 
warplanes bombarded a group of Palestinian of 
people who were near the house of Yassey Abu Teer 
at Abassan Al Kabira area near Khalil Abdul Rahman 
mosque. Five persons were killed, four of whom were 
from the same family. Al Mezan knew the names of 
the killed persons as follow:  

‐ Mu’ath Yasser Abu Teer, 5; 
‐ Mohammed Allabed Al Qarra, 22; 
‐ Yasser Allabed Al Qarra, 32; 
‐ Ziad Allabed Al Qarra, 28; and  
‐ Mohammed Jalal Abu Teer, 19.  

 
 Another five people from the same family were 
injured, including one child. Al Mezan knew the 
names of injured as follows: 

‐ Ahmed Shehda Abu Teer, 40; 
‐ Mohammed Mahmoud Abu Teer,25; 
‐ Fadel Alabed Abu Teer,25; and 

‐ Zenab Yasser Abu Teer,5.  



  

  

  

   :Tarek Yasser Mohammed Afana Name                         عفانة            محمد ياسر طارق: االسم

                               Date of Birth: 20/01/1992                                                  20/01/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    north Gaza District       Jabalia refugee camp :Address ,)      6(بلوك  -مخيم جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية النفاثة، بصاروخ واحد، عند 

من مساء يوم االثنين الموافق  18:00 حوالي الساعة

حسين صيام، الكائن في شارع : ، منزل المواطن29/12/2008

لالجئين شمال غزة، ما تسبب  من مخيم جباليا) 6(الهوجا في بلوك 

) 16(عفانة، البالغ من العمر  محمد ياسر طارق: في قتل الطفل

محمود ماضي، البالغ من برفقة صديقه الطفل  عام، بينما كان متجها

 مبعد إصابته المنطقة، في مأصدقائه إلى منزل أحد عاماً) 17(العمر 

  .الرأس، كما أصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في بشظايا

At  app.  6pm  on Monday  29 December  2008,  Israeli 
warplanes  launched a missile at a Palestinian house 
belongs to Hussien Syiam at Al Huja Street  in Block 
(6) in Jabalia refugee capm. Tarek Yasser Mohammed 
Afana,  16,  was  walking  with  his  friends  near  the 
attacked  house. Afana was  killed  as  he was  hit  by 
shrapnel  in  the  head.  Another  children  was  also 
killed  in  the  same  attack;  Mohammed  Basil 
Mahmoud Madi, 17.  



  

  

  

   Name: Mohammed Bassil Mahmoud Madiماضي                               محمود باسل محمد: االسم

                               Date of Birth: 11/11/1991                                                  11/11/1991 :ريخ الميالدتا

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

 North Gaza District   Jabalia refugee ,        ) 6( بلوك -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان
camp:Address    

  :Incident         :                                                                               رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية النفاثة، بصاروخ واحد، عند 

من مساء يوم االثنين الموافق  18:00 حوالي الساعة

حسين صيام، الكائن في شارع : ، منزل المواطن29/12/2008

من مخيم جباليا لالجئين شمال غزة، ما تسبب ) 6(الهوجا في بلوك 

) 17(البالغ من العمر محمود باسل محمود ماضي، : في قتل الطفل

عفانة، البالغ من العمر  طارقبرفقة صديقه  عاماً، بينما كان متجها

 في بشظايا مبعد إصابته المنطقة، في مأصدقائه إلى منزل أحد ) 16(

  .الرأس، كما أصيب عدد آخر بجراح متفاوتة

At  app.  6pm  on Monday  29 December  2008,  Israeli 
warplanes bombarded a Palestinian house belongs to 
Hussien Siam at Al Huja Street at Block 6  in  Jabalia 
refugee camp north of Gaza city. Mohammed Bassil 
Mahmoud  Madi,and  Tareq  Afana  (17  and  16 
respectively) were killed as a result. Madi was on his 
way to visit his friends. Madi was hit by shrapnel in 
the head.  



 

  

  

  

   :Emad Jamal Shehdeh Abu Khater Name                  خاطر               أبو شحدة جمال عماد: االسم

                               Date of Birth: 17/08/1994                                                  17/08/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    town, north Gaza District iaalJab :Address                 الجرن          - جباليا البلد - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي 

، تجاه 28/12/2008من صباح يوم األثنين الموافق  11:00الساعة 

شارع مسعود في منطقة الجرن في بلدة جباليا شمال غـزة،  تجـاه   

، )عامـاً  14(الطفل عماد جمال شحدة أبو خاطر، البالغ من العمـر  

 مـن  صحبة اثنـين  الشجر، من واألخشاب الحطب بينما كان يقطع

 ما تسبب بإصابته مزرعة حمضيات في الشارع نفسه، في أصدقائه

في أنحاء متفرقة من جسمه، ونقل بواسطة سيارة مدنية لمستشـفى  

حيث اعلنـت المصـادر الطبيـة فـي      ،كمال عدوان لتلقي العالج

، بينما أصيب صـديقيه الطفلـين   المستشفى عن وصوله جثة هامدة

  .جراح متفاوتةب

At app. 11 am on Monday 29December 2009,  an 
Israeli warplane launched a missile at Imad Jamal 
Shehdeh Abu Khater, 14, while he was collecting 
woods from a field with two of his friends on 
Mas’oud Street in Al Jurun area in Jablia town, North 
Gaza district. The child was injured in different part 
of the body and transferred to Kamal Odwan 
Hospital by a civilian car. He was admitted to the 
hospital as a dead body.  



  

  

  

  

   Name: Mohammed Rajab Abdu Al‐Awadi                             العوضي  عبدو رجب محمد: االسم

                               Date of Birth: 14/10/1992                                                  14/10/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    neighborhood, Gaza CityDaraj ‐Ad :Address                      يافا  مدرسة قرب -حي الدرج -غزة: العنوان

  :Incident                             :                                                           رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13:00 السـاعة  حوالي استطالع صاروخ واحد، عند طائرة أطلقت

للمواطنين في  تجمعاً تجاه ,27/12/2008 السبت الموافق مساء من

مما تسبب في إصابة  ,حي الدرج قرب مدرسة يافا شرق مدينة غزة

عدد منهم بجراج من بينهم الطفل محمد رجب عبدو العوضي، البالغ 

 الشفاء بغـزة،  مستشفى إلى إثرها على ونقل ،)عاماً 16(من العمر 

قبل أن يفارق الحياة العمليات ومكث يومين في العناية  وأدخل غرفة

 مـن صـباح يـوم االثنـين الموافـق       6:00عند حوالي السـاعة  

حيث أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء عن  29/12/2008

 .وفاته

At app 1pm on Saturday 27 December 2008, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at  a group 
of Palestinian people who were in Ad‐Daraj 
neighborhood, east of Gaza City in Gaza City. 
Mohammed Rajab Abdu Al‐Awadi, 16, was injured 
in this attack; he was then taken to Shifa Hospital 
where he stayed in the intensive care room for two 
days. At app. 6am on Monday 29 December 2008, 
medical sources at Shifa Hospital announced his 
death.  



  

  

  

  

   Name: Mahmoud Nabeel Deeb Ghabyan                         غباين               ديب نبيل محمود: االسم

                               thDate of Bir: 05/10/1995                                                  05/10/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 30/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Address                    شرخ أبو - االفالوج -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16:30عند حوالي الساعة  االستطالع اإلسرائيلية، قصفت طائرات

، مجموعة من المدنيين 29/12/2008الموافق  االثنينمن مساء يوم 

سمور، في إخالء ورشة  عبد اهللا الذين هبوا لمساعدة صديقهم أحمد

الحدادة التي يستأجرها والكائنة في شارع السكة، شرق جباليا البلد، 

وأثناء . رشة أضرار جراء قصف منزل مجاور لهابعد أن لحق بالو

. عملية إخالء الورشة من محتوياتها قامت قوات االحتالل بقصفهم

) عاماً 13(غباين،  ديب نبيل وتسبب القصف في قتل الطفل محمود

وادعت قوات االحتالل . ثالثة كانوا رفقتهم وإصابة آخرين، وسبعة

إدعاء دحضه الميزان  أنها قصفت شاحنة تحمل صواريخ محلية وهو

في حينه بعد أن ذهب باحثوه إلى المكان وصوروا مخلفات القصف 

 .وجمعوا إفادات من الشهود

At app. 4:30pm on Tuesday 30 December 2008, 
Israeli warplanes bombarded a group of civilians who 
hurried to help  Ahmed Abdallah Sammour to empty 
his smithery  workshop after being damaged by an 
Israeli aerial attack on a nearby house. The workshop 
located in As-Seka Street in the east of Jabalia town, 
North Gaza district.  Mahmoud Nabeel Ghabyan, 13; 
and eight other persons were killed while trying to 
evacuate the smithery workshop. Three other persons 
were also injured in the attck. Israeli Occupation 
Forces claimed that it bombarded a truck carrying 
homemade missiles, a claim which Al Mezan then 
refuted.   



  

  

  

  

   Name: Wisam Akram Rabi’a Eid                     عيد                             ربيع أكرم وسام: االسم

                               Date of Birth: 25/12/1995                                                  25/12/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 29/12/2008                                                 29/12/2008 :تاريخ االستشهاد

 Jabalia town, north Gaza District                                       شارع النزهة     -جباليا - شمال غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                                                                    :    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من  15:30ئرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، عند حوالي أطلقت طا

 بعـدة صـواريخ، مقـر اإلدارة    ،29/12/2008 يوم االثنينمساء 

شمال غزة، وعندما خـرج عـدد مـن المـواطنين      )سابقاً(المدنية 

لالطالع على األمر، وتفقد المكان، استهدفتهم طائرات االسـتطالع،  

 13(عيـد   ربيـع  أكرم اموس: الطفل ما أسفر عن مقتل بصاروخ،

 .وتسعة مواطنين آخرين، وعن إصابة عدد آخر بجراح ،)عاماً

At  app.  3:30pm  on Monday  29 December  2008,  an 
Israeli warplane bombarded the Civil Administration 
Office  in  Jabalia, North Gaza district. When a group 
of  Palestinian  people  went  to  see  the  attacked 
building,  the  IOF  launched  at  least  one  missile  at 
them. Wisam Akram Rabi’a Eid,  13,  and other nine 
persons were killed as a result.  



  

  

   :Lama Talal Shihdeh Hamdan Name                                        حمدان   شحدة طالل لما: االسم

                               Date of Birth: 18/04/2004                                                   18/04/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 00830/12/2                                                   30/12/2008 :تاريخ االستشهاد

     Beit Hanoun, North Gaza           حمد                 شارع -بيت حانون - شمال غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

أطلقت الطائرات الحربية، صاروخين اثنين، عند حوالي الساعة 

، تجاه مكب 30/12/2009من صباح يوم األربعاء الموافق  7:40

للنفايات يقع في شارع السكة من بلدة بيت حانون شمال غزة، بينما 

طالل شحدة حمدان / هيا ولما وإسماعيل: كان األطفال األشقاء

لمكب الكائن قرب منزلهم، مستخدمين يتوجهون إللقاء النفايات في ا

) 4(دراجة هوائية، وتسبب القصف في قتل لما، البالغة من العمر 

، فيما استشهد شقيقهن إسماعيل، البالغ من )عاماً 12(أعوام، وهيا، 

  . 1/1/2009أعوام متأثراً بجراحه بتاريخ ) 10(العمر 

At app. 7.40am on Wednesday 30December 2009, an 
Israeli warplane launced two missiles at the garbage 
skip at As‐Seka street in Biet Hanoun town, north 
Gaza Strip. Lama, 4, Ismail, 10, and Haya, 12, 
wandered down the road from their home in Beit 
Hanoun in north Gaza to take out the garbage. As 
they reached the skip they were targeted by an Israeli 
warplane. Lama and Haya were instantly killed while 
Ismail was severely injured. On 1 January 2009, he 
died in his injuries.  



  

  

  

  

   Talal Shihdeh Hamdan Name: Haya حمدان                                           شحدة طالل هيا: االسم

                               Date of Birth: 09/12/1996                                                  09/12/1996 :تاريخ الميالد

 Date of death: 30/12/2008                                                 30/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    tBiet Hanoun, North Gaza Distric :Address                حميد   ع شار -بيت حانون - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

أطلقت الطائرات الحربية، صاروخين اثنين، عند حوالي الساعة 

، تجاه مكب 30/12/2009من صباح يوم األربعاء الموافق  7:40

للنفايات يقع في شارع السكة من بلدة بيت حانون شمال غزة، بينما 

طالل شحدة حمدان / هيا ولما وإسماعيل: كان األطفال األشقاء

لمكب الكائن قرب منزلهم، مستخدمين يتوجهون إللقاء النفايات في ا

) 4(دراجة هوائية، وتسبب القصف في قتل لما، البالغة من العمر 

، فيما استشهد شقيقهن إسماعيل، البالغ من )عاماً 12(أعوام، وهيا، 

  . 1/1/2009أعوام متأثراً بجراحه بتاريخ ) 10(العمر 

At app. 7.40am on Wednesday 30December 2009, an 
Israeli warplane launced two missiles at the garbage 
skip  at As‐Seka  street  in  Biet Hanoun  town,  north 
Gaza  Strip.  Lama, 4, Ismail, 10, and Haya, 12, 
wandered down the road from their home in Beit 
Hanoun in north Gaza to take out the garbage. As 
they reached the skip they were targeted by an Israeli 
warplane. Lama and Haya were instantly killed while 
Ismail was severely injured. On 1 January 2009, he 
died in his injuries.  

  



  

  

  

  

   :Mohammed Majid Ibrahim Kaʹbar Name                                  كعبر  إبراهيم ماجد محمد: االسم

                               Date of Birth: 29/09/1991                                                  29/09/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 30/12/2008                                                 30/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District           :Addressياسين           حمدأ شارع -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16:30عند حوالي الساعة  االستطالع اإلسرائيلية، قصفت طائرات

، مجموعة من المدنيين 29/12/2008الموافق  االثنينمن مساء يوم 

سمور، في إخالء ورشة  عبد اهللا الذين هبوا لمساعدة صديقهم أحمد

الحدادة التي يستأجرها والكائنة في شارع السكة، شرق جباليا البلد، 

وأثناء . رشة أضرار جراء قصف منزل مجاور لهابعد أن لحق بالو

. عملية إخالء الورشة من محتوياتها قامت قوات االحتالل بقصفهم

 17(، كعبر إبراهيم ماجد محمدالطفل  إصابةوتسبب القصف في 

وادعت قوات . ثالثة كانوا رفقتهم وإصابة آخرين، وسبعة) عاماً

وهو إدعاء  االحتالل أنها قصفت شاحنة تحمل صواريخ محلية

دحضه الميزان في حينه بعد أن ذهب باحثوه إلى المكان وصوروا 

هذا وأعلن عن وفاة  .مخلفات القصف وجمعوا إفادات من الشهود

 كعبر في اليوم التالي متأثراً بجراحه

At app. 4:30pm on Tuesday 29 December 2008, 
Israeli warplanes bombarded a group of civilians who 
hurried to help  Ahmed Abdallah Sammour to empty 
his smithery  workshop after being damaged when 
the Israeli warplanes had attacked  a nearby house. 
The workshop located in As-Seka Street in the east of 
Jabalia town, North Gaza district.  Mohammed Majid 
Ibrahim Ka’bar, 17; died in his injuries on 30 
December 2009.Seven other persons were killed 
while trying to evacuate the smithery workshop. 
Three other persons were also injured in the attck. 
Israeli Occupation Forces claimed that it bombarded 
a truck carrying homemade missiles, a claim which 
Al Mezan then refuted. 



  

  

  

   :Mahmoud Majid Mahmoud Anu Nahla   Nameنحلة                     أبو محمود ماجد محمود:  االسم

                               Date of Birth: 04/10/1992                                                  04/10/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 31/12/2008                                                 31/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    od, Rafah townJnina neighborho-Aj :Address  حي الجنينة                                -رفح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حوالي قصفت الطائرات اإلسرائيلية النفاثة، بعدة صواريخ، عند

 ،27/12/2008 الموافق السبت يوم صباح من 11:30 الساعة

 - بالكامل تدميره عن ما أسفر نة رفح،األمنية في مدي األجهزة مجمع

تركز القصف على مركز الشرطة في وقت نشطت فيه حركة 

حيث تقع المدارس بالقرب من مجمع  المواطنين وطلبة المدارس،

) 13(وأسفر قصف مركز الشرطة عن مقتل  - األجهزة األمنية

من أفراد الشرطة تواجدوا ) 4(من المدنيين و) 9(مواطناّ، بينهم 

 من مواطناً، )77(حوالي  أصيب المركز وفي محيطه، كماداخل 

خطيرة،  إلى متوسطة بين ما بجراح نساء، )3(و طفالّ )20(بينهم

الذي ) عاماً 16(محمود ماجد أبو نحلة : كان من بين القتلى الطفلين

 الساعة حوالي المصرية عند السالم دار مستشفي أعلن عن وفاته في

 .بجراحه متأثر ،31/12/2008 افقالمو األربعاء فجر من 2:00

 . قتل على الفور الذي ،)عاماً 16( جزر أبو والطفل أحمد

At app. 11.30am on Saturday 27 December 2008, 
Israeli warplanes fired several missiles at the Security 
Apparatus compound in Rafah town. The attack took 
place while the area was crowded by people and 
school students as schools located near the Security 
Apparatus compound. As a result thirteen persons 
were killed, nine of whom were civilians and four of 
which were police members. The killed persons were 
dismembered due to that attack. Seventy seven 
persons were injured, twenty of whom were children 
in addition to three women. They sustained moderate 
and severe injuries. Ahmed Abu Jazar, 16, was killed 
as a result. At app. 2am on 31 December 2008, 
medical sources at Dar As-Salama Al Masria 
announced the death of Mohamoud Majid Abu Jazar, 
16.  

  

   



  

  

   :Shaʹban Adil  Hamid Haneef Name                                        حنيف    حامد عادل شعبان: االسم

                               Date of Birth: 19/01/1992                                                  19/01/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 31/12/2008                                                 31/12/2008: تاريخ االستشهاد

    Jnina neighborhood, Rafah town       ‐Aj :Addressحي الجنينة                               -رفح: العنوان

  :Incident                :                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 حامـد  عـادل  الطفل شـعبان  أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد 

 يـوم  صباح 9:00 حوالي عند  عاما،) 17( العمر من البالغ حنيف

عند  بها أصيب التي بجراحه متأثر 31/12/2008 الموافق األربعاء

 27/12/2008من صباح يوم السبت الموافق  11:30حوالي الساعة 

عندما  قصفت طائرة استطالع بصاروخين تجمـع لطلبـة مركـز    

تدريب وكالة الغوث في غزة، بينما كانوا ينتظرون حافلة لتقلهم إلى 

قتـيالً،  ) 12(المنطقة الجنوبية، حيث بلغ عدد القتلى جراء القصف 

 .مركز التدريب جميعهم من طلبة

At app. 9am on Wednesday 31 December 2008, 
medical sources announced the death of Sha'ban Adil 
Haneef, 17. He died in his injuries that he had 
sustained on Saturday 27/12/2008 when Israeli war 
planes launched two missiles at a student group at 
UNRWA Training Center in Gaza City. The students 
were waiting their bus to carry them to the southern 
area.  12 students were killed as a result.  



  

  

   :Mohammed Ismail Abed Abu Dakka Name                       دقة  أبو عبد إسماعيل محمد:  االسم

                               Date of Birth: 22/07/1991                                                  22/07/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 31/12/2008                                                 31/12/2008 :تاريخ االستشهاد

    Bani Suhaila, Khan Younis:Address                حي أبو دقة                   - سهيال بني -خانيونس: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حوالي طائرة استطالع اإلسرائيلي صاروخ واحد، عند أطلقت

 ، مستهدفة31/12/2008 الموافق األربعاء مساء 15:10 الساعة

 لعائلة يعود منزل من بالقرب كانت بينما حمار يجرها كاروا عربة

 خانيونس، شرق سهيال بني بلدة في الساقية شارع في سبت أبو

دقة، البالغ  أبو اعيل عبدإسم وتسبب القصف في قتل الطفل محمد

سبت،  أبو الجواد عبد كمال ، والمواطن نافذ)عاماً 17(من العمر 

 ).عاماً 24(

At app. 3:10pm on Wednesday 31December 2008 , an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
donkey‐ drawn cart passing near a Palestinian house 
belongs to the Abu Sabt family at Sakiya Street in 
Bani Suhaila town, east of Khan Yoiunis district.   
Mohammed Ismail Abu Dakka and Nafez kamal 
Abdel‐Jawwad Abu Sabt (17 and 24 respectively) 
were killed as a result.  



  

  

  

  

   :Ismail Talal Shihda Hamdan  Name                                   حمدان شحدة طالل إسماعيل: االسم

                               Date of Birth: 15/04/1999                                                  15/04/1999: تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 10/01/2009: ادتاريخ االستشه

    Beit Hanoun, nort Gaza district  :Address                 حمد شارع - حانون بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                 :                                                       رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د حوالي الساعة أطلقت الطائرات الحربية، صاروخين اثنين، عن

، تجاه مكب 30/12/2009من صباح يوم األربعاء الموافق  7:40

للنفايات يقع في شارع السكة من بلدة بيت حانون شمال غزة، بينما 

طالل شحدة حمدان / هيا ولما وإسماعيل: كان األطفال األشقاء

يتوجهون إللقاء النفايات في المكب الكائن قرب منزلهم، مستخدمين 

) 4(ائية، وتسبب القصف في قتل لما، البالغة من العمر دراجة هو

، فيما استشهد شقيقهن إسماعيل، البالغ من )عاماً 12(أعوام، وهيا، 

  . 1/1/2009أعوام متأثراً بجراحه بتاريخ ) 10(العمر 

 At app. 7.40am on Wednesday 30December 2009, an 
Israeli warplane launced two missiles at the garbage 
skip  at As‐Seka  street  in  Biet Hanoun  town,  north 
Gaza  Strip.  Lama, 4, Ismail, 10, and Haya, 12, 
wandered down the road from their home in Beit 
Hanoun in north Gaza to take out the garbage. As 
they reached the skip they were targeted by an Israeli 
warplane. Lama and Haya were instantly killed while 
Ismail was severely injured. On 1 January 2009, he 
died in his injuries.  

  

 



  

  

  

   :Al Mu’iz Ledeen Allah Jihad Yousif An‐Naslah  Name         النصله    يوسف جهاد اهللا لدين المعز: االسم

                                of BirthDate: 11/06/2006                                                  11/06/2006 :تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Hanoun, North Gaza District        :Address               .ندىال أبراج -حانون بيت: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي  الطائرات قصفت

 تلة ،1/1/2009من مساء يوم الخميس الموافق  14:55الساعة 

الحاوز، الكائنة قرب أبراج الندى في بلدة بيت حانون شمال غزة، 

جهاد يوسف النصله، البالغ  اهللا لدين ما تسبب في قتل الطفل المعز

 رقم السكنية شقتهم في عائلته مع تواجده ءأثنا أعوام،) 3(من العمر 

 الندي حي أبراج من 4 رقم البرج من الرابعة الطبقة في الكائنة 16

 والحجارةالصواريخ  شظاياإصابته ب جراء وذلك حانون بيت في

 شقيقته القصف جراء تواستشهد التي تطايرت إلى داخل شقتهم

  .السكنية شقتهم تضررت كما ، )عاماً 16( عيون

At app. 2.55pm on Thursday 1 January2009, Israeli 
warplanes shelled the Al-Hawouz Hill opposite the 
An-Nada apartment compound in Beit Lahiya town 
south of the Gaza Strip. Al Mu’iz Ledeen Allah Jihad 
Yusif An-Naslah, 3, was killed as a result. An-Naslah 
was at his family apartment No. 16 at building No. 4 
of the An-Nada compound in Beit Hanoun. An-
Naslah was hit by rocket and stone shrapnel that flew 
to his house. His dsister Oyoun Jihad Yousif An-
Naslah, 16, was also killed in the same attack. Their 
apartment was severely damaged. 



  

  

  

   :Oyoun Jihad Yousif Al‐Nasla Name                                      النصله يوسف جهاد عيون: السما

                              Date of Birth: 18/06/1993                                                   18/06/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                  10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Hanoun :Address                        .                                      أبراج الندى -حانون بيت: العنوان

  :Incident                                                                      :                  رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي  الطائرات قصفت

 تلة ،1/1/2009من مساء يوم الخميس الموافق  14:55الساعة 

الحاوز، الكائنة قرب أبراج الندى في بلدة بيت حانون شمال غزة، 

ر ، البالغ من العمالنصله يوسف جهاد عيون ةما تسبب في قتل الطفل

 16 رقم السكنية شقتهم في عائلته مع تواجده أثناء ،اًمعا) 16(

 في الندي حي أبراج من 4 رقم البرج من الرابعة الطبقة في الكائنة

التي  والحجارةالصواريخ  شظاياإصابته ب جراء وذلك حانون بيت

 المعز اشقيقته القصف جراء تواستشهد تطايرت إلى داخل شقتهم

  .السكنية شقتهم تضررت كما  ،)أعوام 3( اهللا لدين

At app. 2.55pm on Thursday 1 January2009, Israeli 
warplanes shelled the Al-Hawouz Hill opposite the 
An-Nada apartment compound in Beit Lahiya town 
south of the Gaza Strip. Oyoun Jihad Yousif An-
Naslah, 16, was killed as a result. An-Naslah was at 
his family apartment No. 16 at building No. 4 of the 
An-Nada compound in Beit Hanoun. An-Naslah was 
hit by rocket and stone shrapnel that flew to his 
house. Her brother Al Mu’iz Ledeen Allah Jihad 
Yusif An-Naslah, 3, was also killed in the same 
attack. Their apartment was severely damaged.  

  



  

   :Ayia Nizar Abdul Qader Rayan   Name                                     ريان    القادر عبد نزار آية: االسم

                                Date of Birth: 1996                                                            1996 :تاريخ الميالد

  of deathDate: 01/01/2009                                                  10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza Districtrefugee campJabali  :Address ,   الراشدين الخلفاء مسجد قرب - الترك -جباليا :العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي السـاعة  

، وبخمسة صـواريخ  01/01/2009من مساء يوم الخميس الموافق 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبـين،  : ثقيلة، منازل المواطنين

نزار ريان، بعد أن أطلقت : ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

وتقع هذه المنازل في  ،ت االستطالع ثالثة صواريخ بواسطة طائرا

منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء الراشـدين فـي   

) 16(وأسفر القصف عـن مقتـل   . شمال غزةلالجئين مخيم جباليا 

نزار عبد القـادر  : الشيخ/ مدنياً، هم عائلة نزار ريان، والشهداء هم

: وهم) 11(له الوأطفا: ، وزوجاته األربعة)عاماً 49(محمد ريان، 

، ريم )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(أسعد 

، عبد الـرحمن  )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات 4(

 15(، زينـب  )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات 6(

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي )عاماً 16(، وغسان )عاماً

ن غسان وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما الطفلي

منازل سكنية تدميراً كليـاً، وألحـق   ) 5(تسبب القصف في تدمير 

كمـا تسـبب   . أضراراً بالغة في عشرات المنازل السكنية المجاورة

) 5(شخصاً آخرين بجـراح مـن بيـنهم    ) 12(القصف في إصابة 

 .أطفال وسيدة

At approximately 2.40pm on Thursday 1 January 
2009, Israeli warplanes launched five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi Abu Al Junien and Nizar Rayan (leader at 
Hamas Movement). This attack followed three 
“warning” missiles. The houses are at a highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden 
mosque in Jabalia refugee camp north of the Gaza 
Strip.  Sixteen persons were killed as a result; all of 
them are the family of Nizar Rayan. Nizar Abdul 
Qader Rayan, 49; his four wives and 11 children 
were killed as a result. Al Mezan knew the children’s 
name as follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day. Five 
adjacent  houses  were  completely  destroyed  and 
dozens of nearby houses were damaged.  Moreover, 
12 persons were injured; five of whom were children 
and women.  



  

   :Osama bin Zaid” Nizar Abdul Qader Rayan Name“ريان           القادر عبد نزار زيد بن أسامة: االسم

                           Date of Birth: 2005                                                       2005 : تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District AddressAالراشدين  الخلفاء مسجد قرب - الترك -جباليا :العنوان

  :Incident                                                                                    :    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

من  14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة 

، وبخمسة صواريخ ثقيلة، 01/01/2009مساء يوم الخميس الموافق 

أبو الجبين، ومنـزل   إبراهيم صالح، وعبد الهادي: منازل المواطنين

نزار ريان، بعد أن أطلقـت ثالثـة   : القيادي في حركة حماس الشيخ

، وتقع هذه المنازل في منطقـة  واسطة طائرات االستطالعصواريخ ب

الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا 

مدنياً، هم عائلـة نـزار   ) 16(وأسفر القصف عن مقتل . شمال غزة

 49(نزار عبد القـادر محمـد ريـان،    : الشيخ/ ريان، والشهداء هم

، )عـامين (أسـعد  : وهم) 11(وأطفاله ال: ، وزوجاته األربعة)عاماً

، )سـنوات  4(، ريـم  )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(أسامة بن زيد 

، عبد )سنوات 6(، عبد الرحمن )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(حليمة 

 16(، وغسـان  )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(القادر 

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتـي الطفلـين غسـان    )عاماً

وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسبب القصـف  

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحق أضراراً بالغـة فـي   ) 5(في تدمير 

القصف فـي إصـابة   كما تسبب . عشرات المنازل السكنية المجاورة

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(

At approximately 2.40pm on Thursday 1 January 
2009, Israeli warplanes launched five heavy missiles at 
Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi Abu Al Junien and Nizar Rayan (leader at 
Hamas Moverment). This attack followed three 
“warning” missiles. The houses are at a highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in Jabalia refugee camp north of the Gaza Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the family of Nizar Rayan. Nizar Abdul Qader Rayan, 
49; his four wives and 11 children were killed as a 
result. Al Mezan knew the children’s name as follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan  and his  sister Aiysha on  the next day. Five 
adjacent  houses  were  completely  destroyed  and 
dozens of nearby houses were damaged.   Moreover, 
12 persons were  injured; five of whom were children 
and women.  



 

  

   :Asʹad Nizar Abul Qader Rayyan  Name                            ريان     القادر عبد نزار أسعد: االسم

                           Date of Birth: 2006                                                         2006  : تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Address: Jabalia refugee camp, north Gaza District الراشدين الخلفاء مسجد قرب- تركال -جباليا :العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي السـاعة  

، وبخمسة صـواريخ  01/01/2009من مساء يوم الخميس الموافق 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبـين،  : ثقيلة، منازل المواطنين

نزار ريان، بعد أن أطلقـت  : ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

، وتقع هذه المنازل فـي  ت االستطالعثالثة صواريخ بواسطة طائرا

منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء الراشـدين فـي   

مدنياً، هـم  ) 16(وأسفر القصف عن مقتل . مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القادر محمد ريان، : الشيخ/ عائلة نزار ريان، والشهداء هم

أسـعد  : وهـم  )11(وأطفالـه ال : ، وزوجاته األربعـة )عاماً 49(

 4(، ريـم  )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(

 6(، عبـد الـرحمن   )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين )عاماً 16(وغسان 

ائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  غسان وع

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً   ) 5(القصف في تدمير 

كما تسبب القصف في . بالغة في عشرات المنازل السكنية المجاورة

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At approximately 2.40pm on Thursday 1 January 
2009, Israeli warplanes launched five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi Abu Al Junien and Nizar Rayan (leader at 
Hamas Moverment). This attack followed three 
“warning” missiles. The houses are at a highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in Jabalia refugee camp north of the Gaza Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the family of Nizar Rayan. Nizar Abdul Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as a result. Al Mezan knew the children’s name as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on  the next day. Five 
adjacent  houses  were  completely  destroyed  and 
dozens of nearby houses were damaged.   Moreover, 
12 persons were injured; five of whom were children 
and women.  



  

 Name: Halima Nizar Abdul Qader           ريان                              القادر عبد نزار مةحلي: االسم
Rayan   

                              Date of Birth: 2003                                                             2003 :تاريخ الميالد

  Date of death: 01/01/2009                                                      10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    ctJabalia refugee camp, north Gaza Distri:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا :العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي السـاعة  

، وبخمسة صـواريخ  01/01/2009من مساء يوم الخميس الموافق 

لجبـين،  إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو ا: ثقيلة، منازل المواطنين

نزار ريان، بعد أن أطلقـت  : ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

، وتقع هذه المنازل فـي  ة طائرات االستطالعثالثة صواريخ بواسط

منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء الراشـدين فـي   

مدنياً، هـم  ) 16(وأسفر القصف عن مقتل . مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القادر محمد ريان، : الشيخ/ والشهداء همعائلة نزار ريان، 

أسـعد  : وهـم ) 11(وأطفالـه ال : ، وزوجاته األربعـة )عاماً 49(

 4(، ريـم  )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(

 6(، عبـد الـرحمن   )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين )عاماً 16(وغسان 

غسان وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً   ) 5(القصف في تدمير 

في كما تسبب القصف . بالغة في عشرات المنازل السكنية المجاورة

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At approximately 2.40pm on Thursday 1 January 
2009, Israeli warplanes launched five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi Abu Al Junien and Nizar Rayan (leader at 
Hamas Moverment). This attack followed three 
“warning” missiles. The houses are at a highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in Jabalia refugee camp north of the Gaza Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the family of Nizar Rayan. Nizar Abdul Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as a result. Al Mezan knew the children’s name as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.  



  

   :Reem Nizar Abdul Qader Rayan Name                                ريان  القادر عبد نزار ريم: االسم

                             Date of Birth: 2003                                                         0032 :تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, north Gaza District:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي السـاعة  

، وبخمسة صـواريخ  01/01/2009من مساء يوم الخميس الموافق 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبـين،  : ثقيلة، منازل المواطنين

نزار ريان، بعد أن أطلقـت  : ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

، وتقع هذه المنازل فـي  ت االستطالعواسطة طائراثالثة صواريخ ب

منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء الراشـدين فـي   

مدنياً، هـم  ) 16(وأسفر القصف عن مقتل . مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القادر محمد ريان، : الشيخ/ عائلة نزار ريان، والشهداء هم

أسـعد  : وهـم  )11(وأطفالـه ال : ، وزوجاته األربعـة )عاماً 49(

 4(، ريـم  )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(

 6(، عبـد الـرحمن   )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين )عاماً 16(وغسان 

ائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  غسان وع

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً   ) 5(القصف في تدمير 

كما تسبب القصف في . بالغة في عشرات المنازل السكنية المجاورة

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At approximately 2.40pm on Thursday 1 January 
2009, Israeli warplanes launched five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi Abu Al Junien and Nizar Rayan (leader at 
Hamas Moverment). This attack followed three 
“warning” missiles. The houses are at a highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in Jabalia refugee camp north of the Gaza Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the family of Nizar Rayan. Nizar Abdul Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as a result. Al Mezan knew the children’s name as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.  



  

 Name: Zainab Nizar Abdul Qader                      ريان           القادر عبد نزار زينب: االسم
Rayyan   
                             Date of Birth: 1993                                                        1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    District Jabalia refugee camp, north Gaza:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي السـاعة  

، وبخمسة صـواريخ  01/01/2009من مساء يوم الخميس الموافق 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبـين،  : ثقيلة، منازل المواطنين

نزار ريان، بعد أن أطلقـت  : ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

، وتقع هذه المنازل فـي  واسطة طائرات االستطالعثالثة صواريخ ب

منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء الراشـدين فـي   

مدنياً، هـم  ) 16(وأسفر القصف عن مقتل . مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القادر محمد ريان، : الشيخ/ عائلة نزار ريان، والشهداء هم

أسـعد  : وهـم ) 11(وأطفالـه ال : ، وزوجاته األربعـة )عاماً 49(

 4(، ريـم  )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(

 6(، عبـد الـرحمن   )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(القادر ، عبد )سنوات

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين )عاماً 16(وغسان 

غسان وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً   ) 5(القصف في تدمير 

كما تسبب القصف في . سكنية المجاورةبالغة في عشرات المنازل ال

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At approximately 2.40pm on Thursday 1 January 
2009, Israeli warplanes launched five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi Abu Al Junien and Nizar Rayan (leader at 
Hamas Moverment). This attack followed three 
“warning” missiles. The houses are at a highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in Jabalia refugee camp north of the Gaza Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the family of Nizar Rayan. Nizar Abdul Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as a result. Al Mezan knew the children’s name as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.  



  

   Name: Aiysha Nizar Abdul Qader Rayan                     ريان     القادر عبد نزار عائشة: االسم

                             Date of Birth: 2005                                                         2005: تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 01/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, north Gaza District:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا: العنوان

  

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبخمسة صواريخ ثقيلة،  عند  قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية

مــن مســاء يــوم الخمــيس الموافــق  14:40حــوالي الســاعة 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو : ، منازل المواطنين01/01/2009

نزار ريان، بعد أن : الجبين، ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

ت االستطالع قبل دقائق، وتقع أطلقت ثالثة صواريخ بواسطة طائرا

هذه المنازل في منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء 

) 16(وأسفر القصف عن مقتل . الراشدين في مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القـادر  : الشيخ/ مدنياً، هم عائلة نزار ريان، والشهداء هم

: وهـم ) 11(اله الوأطف: ، وزوجاته األربعة)عاماً 49(محمد ريان، 

، ريم )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(أسعد 

 6(، عبد الرحمن )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات 4(

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات

ين ، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفل)عاماً 16(وغسان 

غسان وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً   ) 5(القصف في تدمير 

كما تسبب القصف في . بالغة في عشرات المنازل السكنية المجاورة

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At  approximately  2.40pm  on  Thursday  1  January 
2009,  Israeli warplanes  launched  five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi  Abu  Al  Junien  and  Nizar  Rayan  (leader  at 
Hamas  Moverment).  This  attack  followed  three 
“warning”  missiles.  The  houses  are  at  a  highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in  Jabalia  refugee  camp  north  of  the  Gaza  Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the  family  of  Nizar  Rayan.  Nizar  Abdul  Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as  a  result. Al Mezan  knew  the  children’s  name  as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.  



  

 Abdul‐Rahman Abdul Qader Nizar Rayan             ريان   القادر عبد نزار الرحمن عبد: االسم
Name:   

                                  Date of Birth: 2002                                                                 2200: تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 01/01/2009: تاريخ االستشهاد

    rth Gaza DistrictJabalia refugee camp, no:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي السـاعة  

، وبخمسة صـواريخ  01/01/2009من مساء يوم الخميس الموافق 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبـين،  : المواطنين ثقيلة، منازل

نزار ريان، بعد أن أطلقـت  : ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

ثالثة صواريخ بواسطة طائرات االستطالع قبل دقائق، وتقـع هـذه   

المنازل في منطقة الترك المكتظة بالسكان، قـرب مسـجد الخلفـاء    

) 16(وأسفر القصف عن مقتل . الراشدين في مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القـادر  : الشيخ/ مدنياً، هم عائلة نزار ريان، والشهداء هم

: وهـم ) 11(وأطفاله ال: ، وزوجاته األربعة)عاماً 49(محمد ريان، 

، ريم )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(أسعد 

 6(الرحمن ، عبد )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات 4(

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين )عاماً 16(وغسان 

غسان وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً   ) 5(القصف في تدمير 

كما تسبب القصف في . غة في عشرات المنازل السكنية المجاورةبال

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At  approximately  2.40pm  on  Thursday  1  January 
2009,  Israeli warplanes  launched  five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi  Abu  Al  Junien  and  Nizar  Rayan  (leader  at 
Hamas  Moverment).  This  attack  followed  three 
“warning”  missiles.  The  houses  are  at  a  highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in  Jabalia  refugee  camp  north  of  the  Gaza  Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the  family  of  Nizar  Rayan.  Nizar  Abdul  Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as  a  result. Al Mezan  knew  the  children’s  name  as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.



  

                        Name: Abdul‐Qader Nizar Abdul Qader Rayanريان القادر عبد نزار القادر عبد: االسم

                            Date of Birth: 6199                                                           6199: تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 01/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, north Gaza District:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا: العنوان

  :Incident        :                                                                                رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بخمسة صواريخ ثقيلة، عنـد   قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية

مــن مســاء يــوم الخمــيس الموافــق  14:40حــوالي الســاعة 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو : ، منازل المواطنين01/01/2009

نزار ريان، بعد أن : الجبين، ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

ائرات االستطالع قبل دقائق، وتقع أطلقت ثالثة صواريخ بواسطة ط

هذه المنازل في منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء 

) 16(وأسفر القصف عن مقتل . الراشدين في مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القـادر  : الشيخ/ مدنياً، هم عائلة نزار ريان، والشهداء هم

: وهـم ) 11(وأطفاله ال: ، وزوجاته األربعة)عاماً 49(محمد ريان، 

، ريم )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(أسعد 

 6(، عبد الرحمن )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات 4(

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات

لطفلين ، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي ا)عاماً 16(وغسان 

غسان وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً   ) 5(القصف في تدمير 

كما تسبب القصف في . بالغة في عشرات المنازل السكنية المجاورة

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At  approximately  2.40pm  on  Thursday  1  January 
2009,  Israeli warplanes  launched  five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi  Abu  Al  Junien  and  Nizar  Rayan  (leader  at 
Hamas  Moverment).  This  attack  followed  three 
“warning”  missiles.  The  houses  are  at  a  highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in  Jabalia  refugee  camp  north  of  the  Gaza  Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the  family  of  Nizar  Rayan.  Nizar  Abdul  Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as  a  result. Al Mezan  knew  the  children’s  name  as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.  



  

 Name: Ghassan Nizar Abdul Qader        ريان                        القادر عبد نزار غسان: االسم
Rayan   

                              Date of Birth: 1993                                                       1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                 01/01/2009: تاريخ االستشهاد

    ee camp, north Gaza DistrictJabalia refug:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 

  

 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي السـاعة  

، وبخمسة صـواريخ  01/01/2009من مساء يوم الخميس الموافق 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبـين،  : نازل المواطنينثقيلة، م

نزار ريان، بعد أن أطلقـت  : ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

ثالثة صواريخ بواسطة طائرات االستطالع قبل دقائق، وتقـع هـذه   

المنازل في منطقة الترك المكتظة بالسكان، قـرب مسـجد الخلفـاء    

) 16(وأسفر القصف عن مقتل . زةالراشدين في مخيم جباليا شمال غ

نزار عبد القـادر  : الشيخ/ مدنياً، هم عائلة نزار ريان، والشهداء هم

: وهـم ) 11(وأطفاله ال: ، وزوجاته األربعة)عاماً 49(محمد ريان، 

، ريم )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(أسعد 

 6(عبد الرحمن ، )سنوات 5(، مريم )سنوات 5(، حليمة )سنوات 4(

، )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات

، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين )عاماً 16(وغسان 

غسان وعائشة، من تحت األنقاض صباح اليوم التالي،  كما تسـبب  

 منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحـق أضـراراً  ) 5(القصف في تدمير 

كما تسبب القصف في . بالغة في عشرات المنازل السكنية المجاورة

 .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(إصابة 

At  approximately  2.40pm  on  Thursday  1  January 
2009,  Israeli warplanes  launched  five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi  Abu  Al  Junien  and  Nizar  Rayan  (leader  at 
Hamas  Moverment).  This  attack  followed  three 
“warning”  missiles.  The  houses  are  at  a  highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in  Jabalia  refugee  camp  north  of  the  Gaza  Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the  family  of  Nizar  Rayan.  Nizar  Abdul  Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as  a  result. Al Mezan  knew  the  children’s  name  as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

 
Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.  



  

  

   Name:Mariam Nizar Abdul Qader Rayan                 ريان                  القادر عبد نزار مريم: االسم

                            Date of Birth: 2003                                                               2003 :تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                   01/01/2009: ادتاريخ االستشه

    Jabalia refugee camp, north Gaza District:Address  الراشدين الخلفاء مسجد قرب- الترك -جباليا: العنوان

  :Incident                                      :                                                  رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من  14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة 

، وبخمسة صواريخ ثقيلة، 01/01/2009مساء يوم الخميس الموافق 

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبين، ومنزل : منازل المواطنين

نزار ريان، بعد أن أطلقت ثالثة : القيادي في حركة حماس الشيخ

ريخ بواسطة طائرات االستطالع قبل دقائق، وتقع هذه المنازل صوا

في منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد الخلفاء الراشدين في 

مدنياً، هم ) 16(وأسفر القصف عن مقتل . مخيم جباليا شمال غزة

نزار عبد القادر محمد ريان، : الشيخ/ عائلة نزار ريان، والشهداء هم

، هيام )عاماً 40(نوال إسماعيل ريان : ته األربعة، وزوجا)عاماً 49(

وشيرين ) عاماً 45(، إيمان خليل ريان )عاماً 46(عبد الرحمن ريان 

، أسامة )عامين(أسعد : وهم) 11(وأطفاله ال). عاماً 25(سعيد ريان 

 5(، حليمة )سنوات 4(، ريم )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(بن زيد 

، عبد القادر )سنوات 6(د الرحمن ، عب)سنوات 5(، مريم )سنوات

، )عاماً 16(، وغسان )عاماً 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(

حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين غسان وعائشة، من 

تحت األنقاض صباح اليوم التالي، في حين وجدت جثة الشيخ وبقية 

ا تسبب القصف في كم.  أفراد عائلته في محيط المنزل بعيد القصف

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحق أضراراً بالغة في ) 5(تدمير 

كما تسبب القصف في إصابة . عشرات المنازل السكنية المجاورة

  .أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(
 

At  approximately  2.40pm  on  Thursday  1  January 
2009,  Israeli warplanes  launched  five heavy missiles 
at Palestinian houses belong to Ibrahim Salah, Abdel 
Hadi  Abu  Al  Junien  and  Nizar  Rayan  (leader  at 
Hamas  Moverment).  This  attack  followed  three 
“warning”  missiles.  The  houses  are  at  a  highly 
populated area near Al Khulafa Ar‐Rashiden mosque 
in  Jabalia  refugee  camp  north  of  the  Gaza  Strip.  
Sixteen persons were killed as a result; all of them are 
the  family  of  Nizar  Rayan.  Nizar  Abdul  Qader 
Rayan, 49; his four wives and 11 children were killed 
as  a  result. Al Mezan  knew  the  children’s  name  as 
follows: 

‐ As’ad Nizar Rayan,2; 
‐ “Osama bin Zaid” Nizar Rayan, 3; 
‐ ‘Aiysha Nizar Rayan,3; 
‐ Reem Nizar Rayan, 4; 
‐ Halima Nizar Rayan, 5; 
‐ Mariam Nizar Rayan,5; 
‐ Abdul Rahman Nizar Rayan, 6; 
‐ Abdul Qader Nizar Rayan, 12; 
‐ Ayia Nizar Rayan, 12; 
‐ Zainab Nizar Rayan, 15; and 
‐ Ghassan Nizar Rayan, 16.  

 
Civil  defense  teams  collected  the  dead  bodies  of 
Ghassan and his sister Aiysha on the next day as they 
were  under  the  rubble.  Five  adjacent  houses  were 
completely destroyed  and dozens  of  nearby  houses 
were damaged.   Moreover, 12 persons were  injured; 
five of whom were children and women.  



  

  

 Mohammed Hussam Radwan ‘Eleyyan          عليان                   رضوان حسام محمد: االسم
Name:   

                            Birth Date of: 28/08/1991                                                     28/08/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 01/01/2009                                                     01/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Dier Al Balah               Nusirt‐An :Address ,                         منطقة الواحة -دةلزوايا - دير البلح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 السـاعة  حـوالي  صاروخا واحداً، عنـد  استطالع طائرات قصفت

مسـتهدفة   ، 1/1/2009 الموافـق  الخميس يوم مساء  من 16:00

 الزوايدة في دير البلح، قرية غرب الواحة منطقة في زراعية أرض

 يسـيرون  من سكان المنطقة كانوا ثالثة مواطنين القصف استهدف 

الزراعية تسبب القصف في قتل اثنين من الثالثـة مـن    الحقول في

 عام) 17(رضوان عليان، البالغ من العمر  حسام محمد بينهم الطفل

 .بالخطيرة أحدهم جراح وصفت آخرين وإصابة

At app. 4 pm on Thursday 1 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile targeting an agricultural 
land  in Alwaha Area west  of  Zawaydeh  village  in 
Dier Al Balah. The  attack  targeted  three persons  of 
the residents of the area, including a child, who were 
walking  through  the  farms  in  the  area.  Two  of  the 
three  persons  were  killed  including  a  child; 
Mohammed Hussam Radwan  ‘Eleyyan,  17.   Others 
were wounded one of whom with critical wounds.    



  

  

  

   Name: Hamada Ibrahim Ali Mesbeh                                    مصبح      علي إبراهيم حمادة: االسم

                               Date of Birth: 16/02/1993                                                  16/02/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 02/01/2009                                                 20/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Shija’aia area, Gaza City-Ash :Address باهللا  المعتصم مسجد بجوار-المنصورة شارع- الشجاعية - غزة:العنوان

  :Incident                                                                               :         رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 12:00 الساعة حوالي بصاروخ واحد عند مروحية قصفت طائرة

، مجموعة من المواطنين  2/1/2009 الموافق الجمعة يوم من مساء

المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة  كانوا يتواجدون في شارع

مصبح،  إبراهيم علي حمادة وتسبب القصف في مقتل الطفل. غزة

كان متواجداً بالقرب من منزله  ، بينما)عاماً 16(البالغ من العمر 

 .القريب من مكان القصف

At  app.  12 pm on Friday  2  January  2009,  an  Israeli 
helicopter  launched  a missile  at  a  group  of  people 
near  Al‐Mansoura  street  in  Ash‐Shija’ai 
neighborhood  east  of Gaza City.   Hamada  Ibrahim 
Ali Mesbeh, 16, was killed as a  result while he was 
near his house at the time of the shelling.   



 

  

  

   :Sojoud Hamdi Jom’a Ad-Dardasawi   Nameالدردساوي                           جمعة حمدي سجود: االسم

                               Date of Birth: 29/02/1995                                                  18/02/1995: تاريخ الميالد

 of death Date: 02/01/2009                                                 02/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Shija’aia neighborhood, Gaza-Ash:Address                                          الشجاعية -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 الساعة حوالي أطلقت طائرة بدون طيار صاروخاً واحداً، عند

، استهدف منزل 2/1/2009 الموافق الجمعة يوم من مساء 20:00

المواطن حمدي جمعة الدردساوي، الكائن في حي الشجاعية شرق 

 جمعة حمدي غزة، وتسبب القصف في مقتل الطفلة سجود مدينة

ْ، بينما كانت نائمة في )عاماً 14(الدردساوي، البالغة من العمر 

  .منزلها

At app. 8 pm on Friday 2 January 2009, an Israeli drone 
targeted a Palestinian house belongs to Hamdi Jom’a Ad-
Dardasawi in Ash-Shija’ia neighborhood east of e Gaza 
City. Sojoud Hamdi Jom’a Ad-Dardasawi, 14, was killed 
as a result while she was sleeping.   



  

   :Abed‐Rabbu Iyad Abed Rabbu Al‐Astal Name            األسطل       ربه عبد إياد بهر عبد: االسم

                               :Date of Birth 27/09/2000                                                  27/09/2000: تاريخ الميالد

 Date of death: 02/01/2009                                                 02/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Al Qarara, Khan Younis :Address  النادي               من بالقرب 2 رقم شارع - القرارة -خانيونس: العنوان

  :Incident:                                                                                        الحدثرواية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حـوالي  عنـد  طائرة استطالع صاروخاً واحداً،  قصفت

 أطفـال  ، تجاه ثالثـة 2/1/2009 الموافق الجمعة يوم ظهر 13:50

 بلدة شرق مفتوحة زراعية حقول طوس فرعي شارع في يلهون كانوا

وتسـبب  . العمـدة  باسـم  تعرف منطقة في خانيونس شرقي القرارة

 أن بعـد  عمهـم  وابن الثالثة، وهم شقيقان قتل األطفال في القصف

 إلـى  بنقلهم المنطقة سكان قام الفور ىوعل الشظايا أجسادهم مزقت

 ربـه  عبـد  إياد محمد وهم عليهم التعرف تم حيث ناصر مستشفى

ربه، البالغ  الطفل عبد ، وشقيقه)عاماً 12( العمر من البالغ األسطل،

األسـطل،   الرحيم عبد وليد الستار والطفل عبد أعوام )9( من العمر

 .جسده عن رأسه فصل وقد أعوام )8(البالغ من العمر 

At app. 1.50pm on Friday 2  January 2009, an  Israeli 
reconnaissance  drone  launched  a  missile  at  three 
children who were  playing  in  a  side  street  close  to 
open fields in Al‐Omda area in the east of Al‐Qarara 
town  in  the  northeast  of Khan  Younis  district.  The 
three children – two brothers and their cousin ‐ were 
killed  as  their  bodies were dismembered. Residents 
of  the  village  transported  the  victims  to  Nasser 
Hospital where they were identified as: 
Mohammed Iyad Abed‐Rabbu Al‐Astal, 12, 
Abed‐Rabbu Iyad Abed Rabbu Al‐Astal, 9, and 
Abdel‐Sattar  Waleed  Al‐Astal,  8.  (His  head  was 
decapitated)     



  

  

‐Name: Mohammed Iyad Abed‐Rabbu Alاألسطل                          ربه عبد إياد محمد: االسم
Astal   

                               Date of Birth: 02/09/1997                                                  02/09/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 01/200902/                                                 02/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Al Qarara town, Khan Younis districtالنادي     من بالقرب 2 رقم شارع - القرارة -خانيونس: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13:50 الساعة حوالي طائرة استطالع صاروخاً واحداً، عند قصفت

 كـانوا  أطفـال  تجاه ثالثة ، 2/1/2009 الموافق الجمعة يوم ظهر

 بلـدة  شـرق  مفتوحـة  زراعية حقول وسط فرعي شارع في يلهون

وتسـبب   .العمـدة  باسـم  تعرف منطقة في خانيونس شرق القرارة

 أن بعـد  عمهـم  وابن وهم شقيقانالثالثة،  قتل األطفال في القصف

 إلـى  بنقلهم المنطقة سكان قام الفور وعلى .الشظايا أجسادهم مزقت

 ربـه  عبـد  إيـاد  محمد وهم عليهم التعرف تم حيث ناصر مستشفى

ربه، البالغ  الطفل عبد ، وشقيقه)عاماً 12( العمر من البالغ األسطل،

األسـطل،   رحيمال عبد وليد الستار والطفل عبد أعوام )9( من العمر

 .جسده عن رأسه فصل وقد أعوام )8(البالغ من العمر 

At app. 1.50pm on Friday 2  January 2009, an  Israeli 
reconnaissance  drone  launched  a  missile  at  three 
children who were  playing  in  a  side  street  close  to 
open fields in Al‐Omda area in the east of Al‐Qarara 
town  in  the  northeast  of Khan  Younis  district.  The 
three children – two brothers and their cousin ‐ were 
killed  as  their  bodies were dismembered. Residents 
of  the  village  transported  the  victims  to  Nasser 
Hospital where they were identified as: 
Mohammed Iyad Abed‐Rabbu Al‐Astal, 12, 
Abed‐Rabbu Iyad Abed Rabbu Al‐Astal, 9, and 
Abdel‐Sattar  Waleed  Al‐Astal,  8.  (His  head  was 
decapitated)     

  



  

  

  

  

  Abdel‐Sattar Waleed Abul Raheem Al‐Astal        األسطل    الرحيم عبد وليد الستار عبد: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 04/04/1997                                                  04/04/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 02/01/2009                                                 02/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Al Qarara town, Khan Younisالنادي      من بالقرب 2 رقم شارع - القرارة -خانيونس: العنوان

trictdis:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13:50 الساعة حوالي طائرة استطالع صاروخاً واحداً، عند قصفت

 كـانوا  أطفـال  تجاه ثالثة ، 2/1/2009 الموافق الجمعة يوم ظهر

 بلـدة  شـرق  مفتوحـة  زراعية حقول وسط فرعي شارع في يلهون

وتسـبب   .العمـدة  باسـم  تعرف منطقة في خانيونس شرق القرارة

 أن بعـد  عمهـم  وابن قانالثالثة، وهم شقي قتل األطفال في القصف

 إلـى  بنقلهم المنطقة سكان قام الفور وعلى .الشظايا أجسادهم مزقت

 ربـه  عبـد  إيـاد  محمد وهم عليهم التعرف تم حيث ناصر مستشفى

ربه، البالغ  الطفل عبد ، وشقيقه)عاماً 12( العمر من البالغ األسطل،

سـطل،  األ الرحيم عبد وليد الستار والطفل عبد أعوام )9( من العمر

 .جسده عن رأسه فصل وقد أعوام )8(البالغ من العمر 

At app. 1.50pm on Friday 2  January 2009, an  Israeli 
reconnaissance  drone  launched  a  missile  at  three 
children who were  playing  in  a  side  street  close  to 
open fields in Al‐Omda area in the east of Al‐Qarara 
town  in  the  northeast  of Khan  Younis  district.  The 
three children – two brothers and their cousin ‐ were 
killed  as  their  bodies were dismembered. Residents 
of  the  village  transported  the  victims  to  Nasser 
Hospital where they were identified as: 
Mohammed Iyad Abed‐Rabbu Al‐Astal, 12, 
Abed‐Rabbu Iyad Abed Rabbu Al‐Astal, 9, and 
Abdel‐Sattar  Waleed  Al‐Astal,  8.  (His  head  was 
decapitated)     

   



 

  

  

   Name:Kristine Wadee' Kastandi  At-Turkالترك                              قسطندي وديع كرستين: االسم

                               Date of Birth: 29/08/1993                                                  29/08/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 02/01/2009                                                 02/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Al Yarmouk Street, Gaza City :Address           اليرموك                                شارع -غزة: العنوان

  :Incident :                                                                                       رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

    

  

  

  

 6:00 السـاعة  حوالي قصفت طائرة استطالع صاروخاً واحداً، عند

 اليرموك شارع منطقة ،2/1/2009 الموافق الجمعة يوم  صباح من

 كرسـتين وديـع   وتسبب القصف في مقتل الطفلـة . غزة في مدينة

 بسـكتة  جراء إصابتها )عاماً 16(الترك، البالغة من العمر قسطندي

القصف الذي وقع بالقرب مـن   راءناجمة عن الخوف الشديد ج قلبية

 .منزلها

At app. 6am on Friday 2 January 2009, Israeli aircraft 
launched a missile at Al-Yarmouk Street in Gaza 
City. Kristine Wadee' Kastandi At-Turk, 16, was 
killed in that attack. She died in a heart attack due the 
panic and fear she felt as a result of the attack.  



  

  

  

 

  

  :Mostafa Freh Sa'id  Ibrahim  Nameسعيد                                  فريح مصطفى إبراهيم: االسم

                            Date of Birth: 7/03/1991                                                  07/03/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 03/01/2009 :تاريخ االستشهاد

   ghborhood, Gaza CityZaitoun nei-Az :Address  طالب أبي ابن على مسجد بحوار-الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                         رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، عندتجاه منازل المواطنيين االحتالل نيران مدفعيتها دبابات أطلقت

 3/1/2009 الموافق السبت يوم مساء من 12:00 الساعة حوالي

شرق مدينة  )منطقة آل السموني( الزيتون منطقة في أثناء توغلها

فريح سعيد، البالغ  مصطفى إبراهيم الطفل ما تسبب باستشهاد غزة،

 .عام، أثناء تواجده في المنطقة) 17(من العمر 

At app. 12pm on Saturday 3 January 2009, Israeli tanks 
broke into the As-Sammouni neighborhood, east of Gaza 
City. Ibrahim Mustafa Sa'id, 17, was killed as a result. 
Then an Israeli drone launched another missile near Al 
Tawheed mosque northeast As-Sammouni area.  Several 
persons were injuried as a result. The dead body remained 
in that area for  six days as the IOF prevent people from 
going there.  

  



  

  

  

   :Ahmed Afazwzi Hassan Lubad                                              Nameلبد          حسن فوزي أحمد: االسم

                               Date of Birth: 18/12/1991                                                  18/12/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 03/01/2009: تاريخ االستشهاد

          Address: Az‐Zaitoun neighborhood, Gaza Cityالمبين  الفتح مسجد بجوار عسقولة-الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident                               :                                                         رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموافق لسبتا يوم صباح من 9:00 الساعة حوالي عند  

 في المقاومين من مجموعة بقصف عمودية طائرة قامت 3/1/2009

وتسبب القصف في قتل . الرباط ارض مسجد بجوار الزيتون منطقة

، بينما كان )عاماً 17(لبد، البالغ من العمر  حسن فوزي الطفل أحمد

  .يتواجد في المنطقة

At app. 9am on Saturday 3 January 2009, an Israeli 
helicopter lunched a missile at a group of fighters who 
were in Az-Zeitoun neighborhood, southeast of Gaza City, 
killing Ahmad Fawzi Hasan Lubbad, 17. Lubbad was a 
member in Ezadin Al-Qassam, the military wing of Hamas 
movement and was involved in acts related to resisting the 
Israeli invasion when he was killed. 

  



  

  

  :Shair Faeq Khdeer                                                       Ibrahim   Nameخضير   فايق شاهر أحمد: االسم

                               Date of Birth: 9620/09/19                                                  20/09/1996: تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Al Attatra area,North Gaza Strip                       :Addressالعطاطرة     - الهيا يتب - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي، حي السيفا، بمنطقة العطاطرة، 

شمال غرب بيت الهيا، بعدة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة 

، أصابت إحداها 3/1/2009من صباح يوم السبت الموافق  10:30

أحمد شاهر فايق : سبب في قتل الطفلعائلة خضير، ما ت منزل

 المنطقة ، جراء إصابته في)عاماً 13(خضير، البالغ من العمر 

، وتفيد التحقيقات الميدانية أن عائلته )الرأس(من جسمه  العلوية

قدمت له اإلسعافات األولية على مدار ثالثة أيام، وبعد ذلك حمله 

نع قوات االحتالل والده بين ذراعيه وسار به مسافة طويلة، بسبب م

  .وصول سيارات اإلسعاف للمنطقة، ولكنه فارق الحياة في النهاية

At around 10:30am on Saturday 3 January 2009, the Israeli 
artillery tanks lunch a white phosphorous shell on a 
Palestinian  house belongs to the Abu Khudair family at Al 
Attatra area south of  Biet Lahia. Ahmed Shaher Fayiq 
Khudair, 13, was killed as a result. The child was severely 
injured in the head. Ambulances were not allowed to reach 
him for three days, during which his family provided first-
aid for him at home. His condition worsened and father 
carried him to the hospital. However, the child died.  

  



  

  

  

  

  

  

  :ammed Mossa Al Err                                   Moh Ibrahim   Nameالعر      موسى محمد إبراهيم: االسم

                               Date of Birth: 31/05/1997                                                  31/05/1997 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 30/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North of the Gaza Strip :Address     الشرقية المقبرة محيط  -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                               :         رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

أرض، عنـد حـوالي    -استهدف قوات االحتالل بصـاروخ أرض 

، عائلـة  3/1/2009من مساء يوم السبت الموافـق   17:15الساعة 

العر أثناء محاولتهم الفرار، من منزلهم الكائن بالقرب من المقبـرة  

. باليا، على عربة كارو يجرها حمار تملكهـا العائلـة  شرقي بلدة ج

: رب األسـرة : وتسبب القصف في قتل خمسة من أفراد العائلة، هم

، إبـراهيم  )عاماً 17(فداء : ، وأطفاله)عاماً 45(محمد موسى العر، 

إيمـان  : ناهض: ، وزوجة نجله البكر)أعوام 4(، راكان )عاماً 12(

أصيب جراء القصـف زوجتـه،    ، كما)عاماً 25(نمر سلمان العر 

هذا وترك الجرحى ينزفون لمدة أربعة . وثالثة من أبنائه، وابن أخيه

أيام، كانت كفيلة بوفاة خمسة منهم، دون أن تتمكن سيارات اإلسعاف 

من الوصول إليهم، بسبب توغل قوات االحتالل مساء السبت نفسـه  

اقعـة  في محيط المنطقة ومناطق حي السالم وعزبة عبـد ربـه الو  

 .دخول سيارات اإلسعافب ورفضها السماحغرب المقبرة، 

At app. 5:15pm on Saturday 3 January 2009, the IOF fired 
a missile at the family of Al-Err while they were trying to 
flee flee their home on a donkey-driven cart owned by the 
family. Mohammed Mossa Al Err,45, his children 
Feda,17;, Ibrahim, 12; Rakan, 4; and his daughter-in-law 
,Eman,25, were killed as a result. Mohammed's wife, his 
three children and his cousin were also injured. Five of 
them were bled to death for four days as the IOF did 
permit the ambulance to reach the area. In the evening 
hours of the same day, the IOF penetrated the surrounding 
areas ; As-salam neighborhood and Abed Rabu area.     
   



  

  

   :Feda Mohammed Mossa Al Err                                       Nameالعر             موسى محمد فداء: االسم

                               Date of Birth: 22/07/1991                                                  22/07/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 30/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia Town, north the Gaza Strip  :Address      الشرقية       المقبرة محيط -جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

أرض، عنـد حـوالي    -استهدف قوات االحتالل بصـاروخ أرض 

ئلـة  ، عا3/1/2009من مساء يوم السبت الموافـق   17:15الساعة 

العر أثناء محاولتهم الفرار، من منزلهم الكائن بالقرب من المقبـرة  

. شرقي بلدة جباليا، على عربة كارو يجرها حمار تملكهـا العائلـة  

: رب األسـرة : وتسبب القصف في قتل خمسة من أفراد العائلة، هم

، إبـراهيم  )عاماً 17(فداء : ، وأطفاله)عاماً 45(محمد موسى العر، 

إيمـان  : ناهض: ، وزوجة نجله البكر)أعوام 4(راكان  ،)عاماً 12(

، كما أصيب جراء القصـف زوجتـه،   )عاماً 25(نمر سلمان العر 

هذا وترك الجرحى ينزفون لمدة أربعة . وثالثة من أبنائه، وابن أخيه

أيام، كانت كفيلة بوفاة خمسة منهم، دون أن تتمكن سيارات اإلسعاف 

ات االحتالل مساء السبت نفسـه  من الوصول إليهم، بسبب توغل قو

في محيط المنطقة ومناطق حي السالم وعزبة عبـد ربـه الواقعـة    

 .دخول سيارات اإلسعافب ورفضها السماحغرب المقبرة، 

At app. 5:15pm, the IOF fired a missile at the Al‐Err 
family  as they were trying to flee their home on a 
donkey‐driven cart owned by the family. Five 
members of Al Err family were killed including Feda 
Mohammed Mossa Al Err,17, her father, her two 
brothers and her sister in law.  

 



  

  

   :Rakan Mohammed Mossa Al Err                                              Nameالعر    موسى محمد ركان: االسم

                               Date of Birth: 10/03/2004                                                  10/03/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 30/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza StripJabalia Town, north the  :Address         الشرقية المقبرة محيط  -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أرض، عنـد حـوالي    -استهدف قوات االحتالل بصـاروخ أرض 

، عائلـة  3/1/2009من مساء يوم السبت الموافـق   17:15الساعة 

العر أثناء محاولتهم الفرار، من منزلهم الكائن بالقرب من المقبـرة  

. شرقي بلدة جباليا، على عربة كارو يجرها حمار تملكهـا العائلـة  

: رب األسـرة : وتسبب القصف في قتل خمسة من أفراد العائلة، هم

، إبـراهيم  )عاماً 17(فداء : ، وأطفاله)عاماً 45(محمد موسى العر، 

إيمـان  : ناهض: ، وزوجة نجله البكر)أعوام 4(، راكان )ماًعا 12(

، كما أصيب جراء القصـف زوجتـه،   )عاماً 25(نمر سلمان العر 

هذا وترك الجرحى ينزفون لمدة أربعة . وثالثة من أبنائه، وابن أخيه

أيام، كانت كفيلة بوفاة خمسة منهم، دون أن تتمكن سيارات اإلسعاف 

غل قوات االحتالل مساء السبت نفسـه  من الوصول إليهم، بسبب تو

في محيط المنطقة ومناطق حي السالم وعزبة عبـد ربـه الواقعـة    

 .دخول سيارات اإلسعافب ورفضها السماحغرب المقبرة، 

At app. 5:15pm, the IOF fired a missile at the Al‐Err 
family  as they were trying to flee their home on a 
donkey‐driven cart owned by the family. Five 
members of  the Al Err family were killed including 
Rakan Mohammed Mossa Al Err,5, his father, his 
brother Ibrahim, his sister Feda and her sister in law. 



  

   :Hassan Nasiem Amer Hejo                                                           Nameحجو    عامر نسيم حسن: االسم

                               Date of Birth: 19/07/1993                                                  19/07/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, north of the Gaza Strip  :Address)  8(بلوك  -جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان

  :Incident              :                                                                          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عند استطالع ، طائرة من بصاروخ االحتالل قصفت طائرات

 بوابة ، 3/1/2009 الموافق السبت يوم مساء 17:15 الساعة حوالي

 الطفل حسنما تسبب في مقتل  مسجد المقادمة الكائن في مخيم جباليا

 متعددة أماكن في بشظايا عاماً، جراء إصابته) 16( حجو عامر نسيم

مواطناً آخرين، من بينهم ) 14(الجسم، وقتل جراء الحادثة نفسها  من

بجراح  مواطناً) 25(إصابة  عنأطفال، كما أسفر الحادث ) 4(

  .مختلفة

At app. 5:15pm on Saturday 3 January 2009, an Israeli 
warplane  launched a missile at the entrance of Al‐
Makadma mosque in Beit Lahiya as prayers were 
leaving the mosque. 15 people were killed, including  
Hassan Naseem Hijou, 16, and several persons were 
injured as a result.  
 



  

  

  

  

  

   :Ahmed Asa'a Deb Tabiel                                                               Nameطبيل    ذيب اسعد احمد: االسم

                               Birth Date of: 15/06/1993                                                  15/06/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    pJabalia refugee camp, north of the Gaza Stri :Addressمسجد الخلفاء -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عند استطالع ، طائرة من بصاروخ االحتالل قصفت طائرات

 بوابة ، 3/1/2009 الموافق السبت يوم مساء 17:15 الساعة حوالي

الطفل ما تسبب في مقتل  المسجد المقادمة الكائن في مخيم جباليا

 في بشظايا عاماً، جراء إصابته )16(  طبيل ذيب اسعد احمد

مواطناً آخرين، من بينهم ) 14(الرأس، وقتل جراء الحادثة نفسها 

بجراح  مواطناً) 25(إصابة  أطفال، كما أسفر الحادث عن) 4(

 .مختلفة

At app. 5:15pm, an Israeli warplane  launched a 
missile at the entrance of Al‐Makadma mosque in 
Beit Lahiya as prayers were leaving the mosque.  15 
people were killed, including 5 children one of whom 
were Ahmed Asaʹas Deb Tabiel, 16. In addition, 25 
people were injured.   



  

  

  

   :Mohammed Mossa Ismail As‐Selawi                       Nameالسيالوي        إسماعيل موسى محمد: االسم

                               Date of Birth: 26/11/1997                                                  26/11/1997 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                  03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    pJabalia refugee camp, north of the Gaza Stri :Address    )8( بلوك -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                     :                                   رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عند استطالع ، طائرة من بصاروخ االحتالل قصفت طائرات

 بوابة ، 3/1/2009 الموافق بتالس يوم مساء 17:15 الساعة حوالي

الطفل ما تسبب في مقتل  المسجد المقادمة الكائن في مخيم جباليا

 بشظايا عاماً، جراء إصابته) 12(  السيالوي إسماعيل موسى محمد

مواطناً ) 14(الجسم، وقتل جراء الحادثة نفسها  من متعددة أماكن في

) 25(إصابة  أطفال،  كما أسفر الحادث عن) 4(آخرين، من بينهم 

  .بجراح مختلفة مواطناً

At app. 5:15pm, an Israeli warplane  launched a 
missile at the entrance of Al‐Makadma mosque in 
Beit Lahiya as prayers were leaving the mosque.  15 
people were killed, including 5 children one of whom 
was Mohammed Mossa Ismail As‐Selawi, 12. In 
addition, 25 persons were injured.   

 



  

  

  

   :Hani Mohammed Mossa As‐Selawi                                   Nameالسيالوي    موسى محمد هاني: االسم

                               Date of Birth: 03/199313/                                                  13/03/2200 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    pJabalia refugee camp, north of the Gaza Stri :Address)  8(بلوك  -جباليا مخيم -شمال غزة:  العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 عند استطالع ، طائرة من بصاروخ االحتالل قصفت طائرات

 بوابة ، 3/1/2009 الموافق السبت يوم مساء 17:15 الساعة حوالي

الطفل  تسبب في مقتل ما المسجد المقادمة الكائن في مخيم جباليا

 في بشظايا عاماً، جراء إصابته)7( ويالسيال موسى محمد هاني

مواطناً ) 14(الجسم، وقتل جراء الحادثة نفسها  من متعددة أماكن

) 25(إصابة  أطفال،  كما أسفر الحادث عن) 4(آخرين، من بينهم 

  .بجراح مختلفة مواطناً

At  app.  5:15pm,  an  Israeli  warplane  launched  a 
missile  at  the  entrance  of  Al‐Makadma mosque  in 
Beit Lahiya as prayers were  leaving the mosque.   15 
people were killed, including 5 children one of whom 
was  Hani  Mohammed  Mossa  As‐Selawi,  7.  In 
addition, 25 persons were injured.  



  

  

  

   :Rajeh Nahedh Rajeh Ziyada  Name                            زيادة              راجح ناهض راجح: االسم

                                 Date of Birth: 01/10/1991                                                   01/10/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                  03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, north of the Gaza Strip:Addressالعلمي مشروع -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                       :                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عند استطالع ، طائرة من بصاروخ االحتالل قصفت طائرات

 بوابة ، 3/1/2009 الموافق السبت يوم مساء 17:15 الساعة يحوال

الطفل  تسبب في مقتل ما المسجد المقادمة الكائن في مخيم جباليا

 في بشظايا عاماً، جراء إصابته) 17( زيادة  راجح ناهض راجح

مواطناً ) 14(الجسم، وقتل جراء الحادثة نفسها  من متعددة أماكن

إصابة  آخرين، كما أسفر الحادث عن أطفال) 4(آخرين، من بينهم 

  .بجراح مختلفة مواطناً) 25(

At app. 5:15pm, an Israeli warplane  launched a 
missile at the entrance of Al‐Makadma mosque in 
Beit Lahiya as prayers were leaving the mosque.  15 
people were killed, including 5 children one of whom 
was Rajeh Nahedh Rajeh Ziyada, 17. In addition, 
25 persons were injured 



  

  

  

    

   :Mahmoud Salah Ahmed Al Ghoul                                   Nameالغول        أحمد صالح محمود: االسم

                               Date of Birth: 24/12/1991                                                  24/12/1991 :تاريخ الميالد

 te of deathDa: 03/01/2009                                                 03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahiya, North of the Gaza Strip     :Addressالغول     أرض السيفا - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـن   17:00قصفت طائرات االحتالل النفاثة، عند حوالي السـاعة  

صـالح  : ، منزل المـواطن 03/01/2009مساء يوم السبت الموافق 

الواقعة قـرب   -الغول، المكون من طبقتين، والواقع في منطقة السيفا

شمال غرب بلدة بيت الهيا، ما أسـفر عـن    -د الفصل الشماليةحدو

: تدميره بالكامل، ومقتل شخصين كانا يجلسان في باحته، هما الطفـل 

، )عامـاً  40(، وأكرم فارس الغـول  )عاماً 17(محمود صالح الغول 

بسـياراتهم   -من أقربائهم سكان المنطقة -وعلى الفور توجه المدنيون

لى من المنزل المستهدف، فهاجمتهم طـائرات  في محاولة إلخالء القت

تدمير سيارة جيب من  االستطالع اإلسرائيلية بصاروخ، ما تسبب في

أشخاص من الذين حاولوا ) 6(نوع الندروفر، بيضاء اللون، وإصابة 

 . متفاوتة اإلسعاف بجراح

At app. 4pm on Saturday 3 January 2009, Israeli jet 
plane bombarded a Palestinian house belongs to 
Salah Al Ghoul. The house consists of two storey and  
located at As‐Saifa area near the separation border 
northwest of  Beit Lahiya. The house was completely 
destroyed. Mahmoud Salah Al Ghoul, and Akram 
Fares Al Ghoul (17 and 40 respectively) were killed 
as a result. Neighbors and relatives rushed to the 
house to evacuate the killed persons but the IOF 
launched a missile at them. Six persons were injured 
and a land rover car was destroyed as a result.  



  

  

   :Loa'i Yahia Salman Abu Halima                                        Name     حليمة أبو سلمان يحيى لؤي: االسم

                               Date of Birth: 21/11/1991                                                  21/11/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 30/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahyia, north of the Gaza Strip :dressAd         السيفا    العطاطرة - الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12:03 الساعة حوالي واحداً، عند قصفت طائرة استطالع صاروخاً

، تجاه مجموعة من 3/1/2009 ليل السبت الموافق منتصف من

 المواطنين كانوا يجلسون أمام منازلهم في منطقة السيفا بحي

لؤي : قتل الطفل عن تسبب غزة،  ما شمال العطاطرة في بيت الهيا

) 6( عاماً، وإصابة) 17(يحيى سلمان أبو حليمة، البالغ من العمر 

ولم تتمكن سيارات اإلسعاف من الوصول  أشخاص من الجيران،

 .للمكان إال بعد يومين حيث نقلت جثته إلى  للمستشفى

At app. 12pm, an Israeli warplane launched a missile 
at a group of Palestinian people who were sitting in 
front of their house in Al‐Atatra neighborhood,  
northwest of Beit Lahiya town in North Gaza district. 
Loa'i Yahia Salman Abu Halima, 17, was killed and six 
people were injured as a result. Ambulances were 
denied access to that area for two days.  



  

  

  

  

   :Sharief Abdul Moa'ti Suliman Ermilat                  Nameارميالت     سليمان المعطي عبد شريف: االسم

                                Date of Birth: 06/04/1993                                                 60/04/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 03/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Ashoka neighborhood, Rafah town :Address شرق معبر رفح                 - بلدة الشوكة -رفح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي المدفعية، عند قذائفها اإلسرائيلي المدفعية أطلقت

 منازل تجاه 3/1/2009 الموافق السبت يوم مساء من 19:35

 شرق رفح الشوكة بلدة في الدولي غزة مطار من القريبة المدنين

 البالغ ارميالت، المعطي عبد شريف وتسبب القصف في قتل الطفل

متفرقة من  أنحاء في بشظايا إصابته جراء )عاماً 15( العمر من

  .بجروح خرينآ )10(وإصابة  جسمه

 

At app. 7:35pm on Saturday 3 January 2009,  an 
Israeli tank  launched artillery shells at  Palestinian 
houses near the Gaza International Airport in Al‐
Shoka area east of  Rafah. Sharief Abdul Moa'ti 
Suliman Ermilat,15, was killed as a result. Ten other 
persons were also injured in the same attack.  



  

  

  

  

   :Sabrin Mohammed 'Azara Abu Samaha                  Nameسماحة      أبو عزارة محمد صابرين: االسم

                               Date of Birth: 17/05/1991                                                  17/05/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 30/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza StripAl Atattra area, north of the  :Addressاالمريكية - العطاطرة - بيت الهيا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المدرسة األمريكية من  محيط في االحتالل المتوغلة قوات أطلقت

عند حوالي  بكثافة النار منطقة العطاطرة في بيت الهيا شمال غزة،

، مستهدفة 3/1/2009من فجر يوم السبت الموافق  2:00الساعة 

 أبو ب في قتل الطفلة صابرين محمد عزارةمنازل المواطنين ما تسب

 حيث أصيبت وهي داخل) عاماً 17(سماحة، البالغة من العمر 

األحمر  والصليب اإلسعاف منزلها، ومنعت قوات االحتالل سيارات

 وبتاريخ مغلقة، كونها منطقة عسكرية للمنطقة، الدخول من الدولي

كمال عدوان  مستشفي إلى أسرتها من نقلها أفراد تمكن 7/1/2009

 .كارو وكانت جثة هامدة عربة بواسطة

At app. 2am on Saturday 3 January 2009, the Israeli 
troops opened fire randomly at Palestinian houses. 
Sabrin Mohammed 'Azara Abu Samaha,17, was 
injured and killed while she was at her house. The 
IOF did not allow the ambulance and the Red Cross 
cars to reach the area as the IOF considered it a 
closed military area.  On 7 January 2009,  Sabrinʹs 
family  managed to transport her on a donkey‐driven 
cart to Kamal Odwan hospital, where she died in her 
wounds.  



  

  

   :Iyad Nabil Abdul Rahman Saleh                                           Nameصالح    الرحمن عبد نبيل إياد: االسم

                               Date of Birth: 01/09/1992                                                  01/09/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 30/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Address:                                                             العودة أبراج-حانون بيت - شمال غزة:العنوان

  :Incident                         :                                                               رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت قوات االحتالل بقذائف المدفعية ومدفعية الدبابات عند حوالي قصف

المبنى رقم  3/1/2009من مساء السبت الموافق  20:00الساعة 

في أبراج الندى، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من ) 4(

المواطنين فيه، فتوجه الطفل إياد نبيل عبد الرحمن صالح، البالغ من 

لتقديم المساعدة ) 17(لذي يسكن في البرج رقم ، ا)عاماً 17(العمر 

فتحت للمصابين، فأصيب بمجرد وصوله البرج المستهدف حين 

، وبقى ينزف لعدة مرة أخرى على البرجقوات االحتالل النار 

ساعات بسبب عدم تمكن سيارات اإلسعاف من الوصول للمنطقة 

  .بسبب شدة القصف، حيث فارق الحياة

At app. 8 pm on Saturday 3 January 2009, Israeli 
occupation forces launched arterially shells at  
Building No. 4 in the An-Nada apartment building 
compound north of the Gaza Strip. Several people 
were injured as a result. 17-year-old Iyad Nabil 
Abdul Rahman Salih, who lives in Building No. 17 in 
the compound, left his apartment and joined other 
people to help in rescuing the injured. When Iyad and 
the others arrived the targeted building, the IOF 
opened fire again at the same building. Saleh was 
injured and bled to death for several hours as 
ambulances could not reach the area due to the 
intensive shelling.  



  

  

   :Jehad Samir Fayiz Erhaim                                                      Nameارحيم          فايز سمير جهاد: االسم

                               Date of Birth: 0013/12/20                                                  13/12/2000: تاريخ الميالد

 Date of death: 03/01/2009                                                 30/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Zaitoun neighborhood, Gaza ‐Az :Address                   الزيتون    شهداء مسجد قرب-الزيتون - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 أرض عند بصاروخ يعتقد أنه من نوع أرض قوات االحتالل قصفت

أرض فارغـة قـرب    3/1/2009 من مساء 21:30 الساعة حوالي

منزل المواطن سمير فايز ارحيم، الواقع في حـي الزيتـون قـرب    

وتسبب القصف في مقتل الطفل جهاد سـمير  . ء الزيتونمسجد شهدا

جراء إصابته بشظايا فـي   أعوام،) 9(فايز ارحيم، البالغ من العمر 

أنحاء متفرقة من جسمه، خالل وجوده في منزله القريب من مكـان  

 .القصف

At around 9.30pm on Saturday 3 January 2009, the 
IOF warplane launched a missile at a sany open area 
near a Palestinian house belongs to Samir Fayiz 
Erheem located near o the Al Shuhadaa mosque in 
Az-Zeitoun neighborhood, east of Gaza City. Jehad 
Samir Fayiz Erhaim, 9, was killed after being injured 
by several shrapnel in different parts of the body 
while he was at home.  
 



  
  

  

   :Ahmed Sameeh Ahmed Al Kafarna  Name                        الكفارنة           احمد سميح أحمد: االسم

                               Date of Birth: 12/03/1991                                                  12/03/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Hanoun, north of the Gaza Strip Addressنعيم   باسل الشهيد شارع -بيت حانون - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                     :                   رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

 21:30قصفت طائرة استطالع صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة

، مستهدفة مجموعة مـن  3/1/2009من مساء يوم السبت الموافق 

األطفال كانوا قرب منازلهم في حي األمل في بلدة بيت حانون شمال 

: ة المواطنوإصاب محمد أبو هربيد،: وتسبب القصف في قتل. غزة

أحمـد سـميح أحمـد    : سميح أحمد الكفارنة ، وبعد أن توجه الطفل

عاماً، لمسـاعدة والـده، عـاودت    ) 17(الكفارنة، البالغ من العمر 

أحمد، بجـراح  : الطائرات قصف المكان، ما تسبب في إصابة الطفل

خطيرة، وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء عن وفاته فـي  

  . 4/1/2009موافق اليوم التالي ال

At app. 9:30pm on Saturday 3 January 2009, an 
Israeli warplane launches a missile at a group of 
children whi were sitting near their houses at Al 
Amal neghbourhood in Biet Hanonoun north of the 
Gaza Strip. Ahmed Abu Harbied was killed and 
Ahmed Samik Al Kafarna was injured as a result. 
The 17-year-old child Ahmed Sameeh  Al Kafarna 
tried to help his father who was injured but the Israeli 
warplanes attacked the area again. The child was 
seriously injured as a result of the second attack. On 
the next day 4 January 2009, medical sources at Shifa 
Hospital announced the death of the child.  

  



  

  

  

  

  

   :Ahmed Khader Deab Sbeeh                Nameصبيح                               دياب خضر أحمد: االسم

                               Date of Birth: 30/07/1991                                                  30/07/1991: تاريخ الميالد

 thDate of dea: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Sahaba St, Gaza City-As :Address                  الزهراء  فاطمة مسجد بجوار - الصحابة شارع -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10:30الساعة  حوالي بصاروخ واحد عند استطالع طائرة قصفت

 المواطن منزل سطح ،4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من

 شارع األقصى في شهداء مسجد الواقع خلف المشهرواي خالد

 خضر أحمد القصف في مقتل الطفل وتسبب .الوحدة في مدينة غزة

عام وهو من أقارب عائلة  )17( صبيح، البالغ من العمر دياب

ابن صاحب ) عاماً 13(والطفل محمود المشهراوي  .المشهراوي

 .المنزل الذي كان صبيح في زيارته

At app. 10.30am on Sunday 4 January 2009, an Israeli 
warplane  launched  a  missile  at  the  roof  of  a 
Palestinian  house  belongs  to  Khaled  ʹAliyan  Al‐
Mashharawi  at Al Wehda  street  in Gaza  city.  Two 
children were killed as a result; Ahmed Khader Deab 
Sbeeh,  17,  and  Mahmoud  Khaled  ‘Aliyan  Al‐
Mashharawi, as a result. Sbeeh was visiting his friend 
Al  Mashharawi  when  the  IOF  attached  the  Al 
Mashharawi house.   
 
  



  

  

  

  

   :Mahmoud Khaled ‘Alian Al Mashharawi                     Nameالمشهراوي         ليانع خالد محمود: االسم

                               Date of Birth: 16/04/1996                                                  16/04/1996 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Al Remal neighborhood, Gaza City        :Addressاألقصى      شهداء مسجد بجوار - الرمال - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        لحدثرواية ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10:30السـاعة   حوالي بصاروخ واحد عند استطالع طائرة قصفت

 المـواطن  منـزل  سطح ،4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من

 عشـار  األقصـى فـي   شهداء مسجد الواقع خلف المشهرواي خالد

القصف في مقتل الطفل محمود خالد  وتسبب .الوحدة في مدينة غزة

) عام 17(صبيح،  دياب خضر أحمد ، الطفل)عاماً 13(المشهراوي 

  .كان في زيارتهم وهو من أقاربهم

At  around  10.30am  on  Saturday  4  January  2009,  an 
Israeli warplane  launched  a missile  at  the  roof  of  a 
Palestinian  house  belongs  to  Khaled  ʹAliyan  Al‐
Mashharawi  at Al Wehda  Street  in Gaza  city.  Two 
children were  killed  as  a  result; Mahmoud  Khaled 
‘Aliyan  Al‐Mashharawi,  13,  and  Ahmed  Khader 
Deab  Sbeeh,  17,  as  a  result.  Sbeeh was  visiting  his 
friend Al Mashharawi when the IOF attached the Al 
Mashharawi house.   
  



  

  

  

  

   :Ibrahim Kamal Sobhi ‘Awaja                                   Nameعواجه              صبحي كمال إبراهيم: االسم

                               Date of Birth: 27/04/2000                                                  27/04/2000 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Saifa area, Biet Lahyia, north of the Gaza Strip   ‐As:Addressالسيفا     - بيت الهيا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 21:00جنود االحتالل المشاة، عند حوالي الساعة  من اقتحمت قوة

كمال : منزل المواطن 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

صبحي عواجه، الواقع في منطقة سكن الضباط، الكائنة شمال منطقة 

 :فتحت النار تجاه ابنه الطفلالعطاطرة، شمال غرب بيت الهيا، و

وذلك خالل الساعات األولى  - أعوام) 9(إبراهيم، البالغ من العمر 

لبدء توغل قوات االحتالل البري في عدوانها المسمى الرصاص 

 تجاه بقية أفراد العائلة، ما أسفر عن النار كما فتحوا -المصبوب

من مغادرة ووالدته، هذا ولم تتمكن العائلة  والده وإصابة مقتله،

 عربة حيث نقلت الطفل القتيل على أيام،) 4(المنزل إال بعد مرور

 .عدوان كمال مستشفي إلى حصان، يجرها

At app. 9pm on Saturday 4 January 2009, an Israeli 
troops broke into a Palestinian house at Al Attatra 
area belongs Kamal Sobhi ‘Awaja and opened fire at 
his child Ibrahim Kamal Sabhi ʹAwaja, 9, during the 
ground invasion against the Gaza Strip. The IOF 
opened direct fire at the family member and killed 
the child and his parents. The surviving family 
members were unable to leave the house and the 
ambulance was unable to reach them for four days.  
After four days they managed to leave the house on a 
horse‐driven cart and took the body of their child 
with them to Kamal  Odwan Hospital.  



  

  

  

  

   :Mohammed Faraj Ismail Hassouna                   Name               حسونة إسماعيل فرج محمد: االسم

                            :Date of Birth 22/03/1993                                                     22/06/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City             :Address           اليرموك                       شارع من متفرع اهللا عطا شارع - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 9:00 الساعة حوالي قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند

مجموعة من المواطنين  ،4/1/2009 الموافق حداأل يوم  صباح من

بمدينة  التفاح تواجدوا جنوب مسجد قباء، بشارع غزة القديم، في حي

 16(حسونة  اسماعيل فرج محمد :ما تسبب في مقتل الطفل غزة،

منزل شقيقته الكائن في المنطقة  بينما كان في طريقه لزيارة ،)عاماً

وحولته إلى أشالء، كما حيث مزقت الشظايا جسد الطفل  نفسها،

 .القصف أصيب عدة مواطنين آخرين جراء

At app. 9am on Sunday 4 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at a group of Palestinian 
people who were sitting near Qubba’a mosque at At‐
Tufah neighborhood in Gaza City. the child 
Mohammed Faraj Ismail Hassouna, 16, was killed as 
a result. Hassouna was on his way to visit his young 
sister who lives at the same area. Hassouna’s body 
was dismembered and several other persons were 
injured.  



  

  

  

  

   :Wadee’a Amen Omar Omar                                                 Nameعمر          عمر أمين وديع: االسم

                               Date of Birth: 27/01/2006                                                  27/01/2006 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/0092: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahia, north of the Gaza Strip         :Address           الجمعية شارع - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                              :                                                          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خالل حملة  - رةأطلقت دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاط

من  10:00قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  -الرصاص المصبوب

، تجاه منازل السكان في 4/1/2009صباح يوم الجمعة الموافق 

شارع الجمعية، ضربت بأحد أعمدة شبكات توصيل التيار الكهربائي، 

أيمن وأمين عمر عمر، : وتفرقت شظايا، دخلت منازل األخوين

ر، المجاورة لبعضها البعض، ما أسفر عن إصابة شعبان عم: وقريبهم

، بجراح خطيرة )أعوام 3(وديع أمين عمر، البالغ من العمر : الطفل

) 7(وإصابة  - توفي متأثراً بها بعد وصوله المستشفى - في الرأس

 . أطفال آخرين بجراح متفاوتة

At app. 10am on Sunday 4 January 2009, Israeli tanks that 
were inside the Al-Atatra area, west of Beit Lahiya, fired 
arterially shells at two Palestinian houses at Al Jam’aia 
Street in Biet Lahyia north of the Gaza Strip. The two 
houses belong to Amyn and Sha’ban Omar. Wadee’a 
Amen Omar Omar,4, was killed and several people 
were injured as a result.  



   

  

  

   :Mahmoud Zahir Reziq Tanteesh                                        Nameطنطيش         رزق زاهر محمود: االسم

                                 of Birth Date: 04/10/1992                                                21/08/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                04/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Biet Lahyia, north of the Gaza Strip    :Addressاإلسالمية    الجمعية شارع - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

عند حوالي الساعة  ،قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية

، منطقـة  4/1/2009مساء يوم األحـد الموافـق   من  20:00

منـزل   منهـا  شمال بيت الهيا، أصابت قذيفةالواقعة الشيماء 

 حمزة :هطفلما أسفر عن مقتل  ،رزق طنطيش زهير :المواطن

ود زاهر رزق طنطيش   بـن عمـه   ، وا)عاماً 12(  17. (محم
 .)عامًا

At app. 8pm on Sunday 4 January 2009, Israeli forces 
launched several arterially shells at Ashima’a area 
north of Biet Lahyia.  One of the shells hit a 
Palestinian house belongs to Zuheer Reziq Tanteesh. 
Hamza Zuheer Tanteesh, and his cousin, Mahmoud 
Zahir Reziq Tanteesh, (12 and 17 respectively) were 
killed as a result.   



  

  

  

  

  

  

   :Hamza Zuhaeer Reziq Tanteesh                                        Nameطنطيش         رزق زهير حمزة: االسم

                               Date of Birth: 05/11/1997                                                  05/11/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahyia, north of the Gaza Strip  :Address  االسالمية   الجمعية شارع - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                      :                  رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية، عنـد حـوالي السـاعة    

، منطقة الشيماء شمال 4/1/2009مساء يوم األحد الموافق  20:00

 ،رزق طنطـيش  زهير :لمواطنابيت الهيا، أصابت قذيفة منزل 

ود  ، وابن عمه )عاماً 12( حمزة :هطفلما أسفر عن مقتل  محم
 .)عامًا 17. (زاهر رزق طنطيش

At app. 8pm on Sunday 4 January 2009, Israeli forces 
launched several arterially shells at Ashima’a area 
north of Biet Lahyia.  One of the shells hit a 
Palestinian house belongs to Zuheer Reziq Tanteesh. 
Hamza Zuheer Tanteesh, and his cousin, Mahmoud 
Zahir Reziq Tanteesh, (12 and 17 respectively) were 
killed as a result.   



  

  

  

  

  

   :Farah ‘Ammar Fu’ad Al Hilu                                                 Nameالحلو        فؤاد عمار فرح: االسم

                               Date of Birth: 08/01/2007                                                  08/11/2007 :تاريخ الميالد

 Date of death: /200904/01                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Zaitoun neighborhood, Gaza City             ‐Az :Addressالدين      صالح شارع الزيتون حي -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عنـد  قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسـلحتها الرشاشـة   أطلقت

، تجاه 4/1/2009 الموافق األحد يوم فجر نم 5:30 الساعة حوالي

 صـالح  شـارع  الزيتون حي الحلو الكائن في فؤاد المواطن منزل

 إصـابة  إلـى  أدى مـا  للباطون، الهندسية الشركة من بالقرب الدين

نتيجة اصـابتها بعيـار    اثنين فؤاد الحلو، عامين عمار فرح الطفلة

 .ما أدى الى وفاتها البطن، في ناري

At app 5.30am on Sunday 4 January 2009, Israeli 
occupation forces opened its fire at a Palestinian 
house near the Cement Engineering Company; 
belongs to Fu’ad Al-Hilu.  Farah ‘ammar Fu'ad Al-
Hilu, 2, was hit in the abdomen and died as a result. 



  

  

  

  

   :Mahmoud Sami Yahya ‘Asalia                                        Nameعسلية          يحيى سامي محمود: االسم

                               Date of Birth: 02/01/2006                                                  02/01/2006 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    StripJabalia town, north of the Gaza  :Addressالداخلية  من بالقر عسلية شارع -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 ،4/1/2009ل النفاثة، أكثر من مرة، بتاريخ قصفت طائرات االحتال

السكان المدنيين في شارع عسلية شرق  زلامن جوار ةيعراز اًرضأ

جباليا، ما أسفر عن تعرض المدنيين للخوف والهلع، السيما األطفال 

 يحيـى محمـود سـامي   : والنساء منهم، ونتيجة لذلك أصيب الطفل

 لخـوف من ا واضحة عالماتسنوات ب) 3(من العمر  ، والبالغعسلية

فطلب ذويه سيارة إسعاف، ولكنـه   والهلع، وتغيرت حالته الصحية،

، صـباحاً  6:00 السـاعة توفي قبيل وصوله المستشفى، عند حوالي 

 نتيجـة  قلبيةال سكتةتعرضه لل هو الوفاة سبب نأ طباءاأل قروهناك أ

 .القصف

On Sunday 4 January 2009, Israeli jet plane shelled 
several missiles at an agricultural land near the 
Palestinian residential houses at ‘Asalia Street east of 
Jabalia.  People were terrified particularly children 
and women. Mahmoud Sami Yahya ʹAsalia,3, was 
panicked and terrified. His family called the 
ambulance as his general health was deteriorated but 
he died on his way to the hospital. Doctors 
determined the cause of his death as heart attack 
caused by the Israeli shelling. 



  

  

  

  

  

   :Yousif Hassan Barbakh                                                                   Nameبربخ     حسن عبد يوسف: االسم

                               Date of Birth: 08/12/1994                                                  08/12/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Ashoka area, Rafah Town  :Address                      حالوة            أبو منطقة - بلدة الشوكة -رفح: العنوان

  :Incident                           :                                                             رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حـوالي  عنـد  واحدا صاروخاً ستطالعاال طائرات قصفت

 عائلـة  ، مسـتهدفة 4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من 9:30

 يقطعون الحطب، بجوار منـزلهم  منزلهم أمام تواجدهم خالل بربخ،

 من خمسة مقتل عن القصف أسفر رفح شرق الشوكة بلدة في الكائن

ابنـه  و ،عاما )43( ، البالغ من العمربربخ حسن عبد وهم  ،عائلةال

ه وشـقيق  عاما) 15(بربخ، البالغ من العمر  حسن عبد مهدي الطفل

 وابن عمهم اعوام )10( ويوسف ،عاما )19(من العمر  محمد، البالغ

   عاما )17(، بربخ يوسف موسي

At 9:30am on Saturday 4 January 2009, an Israeli war 
plane launched a missile at a group of people who 
were sitting in front of their houses cutting woods at 
Ashoka area east of Rafah Town. Five members of 
the Brekh family were killed;  
Abed Hassan Barbakh, 43; 
Mahdi Abed Hassan Barbakh,15; 
Mohammed Abed Hasan Barbakh, 16;  
Yousif Abed Hasan Barbakh, 10; and their cousin 
Mosa Yousif Barbakh, 17. 



  

  

  

  

   :Mossa Yousif Hassan Barbakh                                             Nameبربخ        حسن يوسف موسي: االسم

                                of BirthDate: 12/06/1992                                                  12/06/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Ashoka area, Rafah Town   :Addressمنطقة أبو حالوة                            -بلدة الشوكة -رفح:  العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حـوالي  عند اً،واحد صاروخاً ستطالعاال طائرات قصفت

 عائلـة  ، مسـتهدفة 4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من 9:30

 يقطعون الحطب، بجوار منـزلهم  منزلهم أمام تواجدهم خالل بربخ،

 من خمسة القصف عن مقتل أسفر رفح شرق الشوكة بلدة في الكائن

 والطفل ،اعام )43( ، البالغ من العمربربخ حسن عبد وهم  ،عائلةال

، محمـد شقيقه و عاما )15(العمر ، البالغ من بربخ حسن عبد مهدي

 موسي وابن عمهم اعوام )10( ويوسف ،عاما )19(البالغ من العمر 

   عاما )17(، بربخ يوسف

At 9:30am on Saturday 4 January 2009, an Israeli war 
plane  launched  a missile  at  a group  of people who 
were sitting in front of their houses cutting woods at 
Ashoka  area  east  of Rafah  Town.  Five members  of 
the Brekh family were killed;  
Abed Hassan Barbakh, 43; 
Mahdi Abed Hassan Barbakh,15; 
Mohammed Abed Hasan Barbakh, 16;  
Yousif Abed Hasan Barbakh, 10; and their cousin 
Mosa Yousif Barbakh, 17. 
 



  

  

  

  

   :Abdul Rahem Sa’adullah Mattar Abu Halima       Nameحليمة      أبو مطر اهللا سعد الرحيم عبد: االسم

                               Date of Birth: 25/10/1995                                                  25/10/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahyia, North of the Gaza Strip              :Addressالسيفا             - الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

 :Incident                                                                    :                    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وغلة في منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت قصفت دبابات االحتالل المت

 15:30الهيا، منازل السكان المدنيين بالقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 

، سقطت على تجمع لمنازل من 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

من ) 7(مواطنين من بينهم ) 10(عائلة أبو حليمة، ما أسفر عن مقتل 

، )عاماً 45(اهللا مطر مسعود أبو حليمة  سعد: األطفال، وسيدتين، وهم

، )أعوام 10(، زيد )عاماً 11(، عبد الرحيم )عاماً 17(مطر : وأطفاله

غنيمة مسعود : ، وعمته المسنّة)عاماً ونصف فقط(، وشهد )أعوام 7(حمزة 

، محمد )عاماً 17(لؤي يحيى سلمان أبو حليمة ). عاماً 65(نمر أبو حليمة 

) 3(مواطناً، من بينهم ) 12(، كما جرح )عاماً 16(حكمت مطر أبو حليمة 

وفي . هذا وتضررت ثالثة منازل بشكل بالغ. سيدات) 3(من األطفال، و

، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن 29/3/2009وقت الحق، وبتاريخ 

، متأثرة بجراحها )عاماً 25(غادة رياض رجب أبو حليمة : وفاة المواطنة

 تركت ماتوا الذين جثث. حدى المستشفيات المصريةعلى سرير العالج بإ

،حيث لم تسمح قوات االحتالل لسيارات االسعاف  يوما 12 لمدة الشارع في

 من بالقرب كانوا أنهم من الرغم على للوصول الى المكان لنقل الجثث

  .المنطقة في اسرائيلي عسكري موقع

At app. 3:30pm on Sunday 4 January 2009, Israeli military 
tanks at Al Attattra area northwest of Beit Lahyia launched 
arterially misiiles at the Abu Halima houses. As a result 
ten persons were killed, seven of whom were children, in 
addition to two women. Al Mezan knew the names of the 
killed persons as follow: 
 - Sa’adullah Mattar Masoud Abu Halima,45; his childen 
- Mattar Sa’adullah Mattar Abu Halima,17; 
- Abul Rahem Sa’adullah Mattar Abu Halima, 11; 
- Zaid Sa’adullah Mattar Abu Halima, 10; 
- Hamza Sa’adullah Mattar Abu Halima, 7; and 
- Shahd Saadallah Abu Halima, 2;  
- Ghanema Masoud Nimir Abu Halima, 65, their aunt; 
- Loa’I Yahia Salman Abu Halima, 17; and   
- Mohammed Hekmat Mattar Abu Halima, 16; 
Tweleve other persons were injured in the same attack, 3 
of whom were children, and 3 of whom were women. 
Three houses were severly damaged as a result of the 
attack. Later on 29 March 2009, medical sources 
announced the death of Ghada Riyad Rajab Abu Halima, 
25. She died in her injures at one of the Egyptian hospitals. 
The  dead bodies were left in the street for twelve days as 
the Palestinian ambulances could not reach the area, 
however, the dead bodies were close to an Israeli military 
site.   



  

  

  

  

  

                   Name: Zaid Sa’adullah Mattar Abu Halima                حليمة أبو مطر اهللا سعد زيد: االسم

                               Date of Birth: 17/08/1998                                                  17/08/1998 :تاريخ الميالد

  of deathDate: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahyia, north of the Gaza Strip                       :Addressالسيفا        - الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت 

 15:30حوالي الساعة  الهيا، منازل السكان المدنيين بالقذائف المدفعية، عند

، سقطت على تجمع لمنازل من 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

من ) 7(مواطنين من بينهم ) 10(عائلة أبو حليمة، ما أسفر عن مقتل 

، )عاماً 45(سعد اهللا مطر مسعود أبو حليمة : األطفال، وسيدتين، وهم

، )أعوام 10(د ، زي)عاماً 11(، عبد الرحيم )عاماً 17(مطر : وأطفاله

غنيمة مسعود : ، وعمته المسنّة)عاماً ونصف فقط(، وشهد )أعوام 7(حمزة 

، محمد )عاماً 17(لؤي يحيى سلمان أبو حليمة ). عاماً 65(نمر أبو حليمة 

) 3(مواطناً، من بينهم ) 12(، كما جرح )عاماً 16(حكمت مطر أبو حليمة 

وفي . نازل بشكل بالغهذا وتضررت ثالثة م. سيدات) 3(من األطفال، و

، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن 29/3/2009وقت الحق، وبتاريخ 

، متأثرة بجراحها )عاماً 25(غادة رياض رجب أبو حليمة : وفاة المواطنة

 تركت ماتوا الذين جثث. على سرير العالج بإحدى المستشفيات المصرية

حتالل لسيارات االسعاف ،حيث لم تسمح قوات اال يوما 12 لمدة الشارع في

 من بالقرب كانوا أنهم من الرغم على للوصول الى المكان لنقل الجثث

  .المنطقة في اسرائيلي عسكري موقع

At app. 3:30pm on Sunday 4 January 2009, Israeli military 
tanks at Al Attattra area northwest of Beit Lahyia launched 
arterially misiiles at the Abu Halima houses. As a result 
ten persons were killed, seven of whom were children, in 
addition to two women. Al Mezan knew the names of the 
killed persons as follow: 
 - Sa’adullah Mattar Masoud Abu Halima,45; his childen 
- Mattar Sa’adullah Mattar Abu Halima,17; 
- Abul Rahem Sa’adullah Mattar Abu Halima, 11; 
- Zaid Sa’adullah Mattar Abu Halima, 10; 
- Hamza Sa’adullah Mattar Abu Halima, 7; and 
- Shahd Saadallah Abu Halima, 2;  
- Ghanema Masoud Nimir Abu Halima, 65, their aunt; 
- Loa’I Yahia Salman Abu Halima, 17; and   
- Mohammed Hekmat Mattar Abu Halima, 16; 
Tweleve other persons were injured in the same attack, 3 
of whom were children, and 3 of whom were women. 
Three houses were severly damaged as a result of the 
attack. Later on 29 March 2009, medical sources 
announced the death of Ghada Riyad Rajab Abu Halima, 
25. She died in her injures at one of the Egyptian hospitals. 
The  dead bodies were left in the street for twelve days as 
the Palestinian ambulances could not reach the area, 
however, the dead bodies were close to an Israeli military 
site.   



  

  

  

   :Shad Sa’adullah Mattar Abu Halima                            Nameحليمة        أبو مطر اهللا سعد هدش: االسم

                               Date of Birth: 04/08/2007                                                  04/08/2007 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Layia, north of the Gaza Strip       :Address     السيفا                  -بيت الهيا–شمال غزة : العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت قصفت دبابات االحتالل المتوغلة في 

 15:30الهيا، منازل السكان المدنيين بالقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 

، سقطت على تجمع لمنازل من 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

من ) 7(مواطنين من بينهم ) 10(عائلة أبو حليمة، ما أسفر عن مقتل 

، )عاماً 45(ر مسعود أبو حليمة سعد اهللا مط: األطفال، وسيدتين، وهم

، )أعوام 10(، زيد )عاماً 11(، عبد الرحيم )عاماً 17(مطر : وأطفاله

غنيمة مسعود : ، وعمته المسنّة)عاماً ونصف فقط(، وشهد )أعوام 7(حمزة 

، محمد )عاماً 17(لؤي يحيى سلمان أبو حليمة ). عاماً 65(نمر أبو حليمة 

) 3(مواطناً، من بينهم ) 12(، كما جرح )عاماً 16(حكمت مطر أبو حليمة 

وفي . هذا وتضررت ثالثة منازل بشكل بالغ. سيدات) 3(من األطفال، و

، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن 29/3/2009وقت الحق، وبتاريخ 

، متأثرة بجراحها )عاماً 25(غادة رياض رجب أبو حليمة : وفاة المواطنة

 تركت ماتوا الذين جثث. تشفيات المصريةعلى سرير العالج بإحدى المس

،حيث لم تسمح قوات االحتالل لسيارات االسعاف  يوما 12 لمدة الشارع في

 من بالقرب كانوا أنهم من الرغم على للوصول الى المكان لنقل الجثث

  .المنطقة في اسرائيلي عسكري موقع

At app. 3:30pm on Sunday 4 January 2009, Israeli military 
tanks at Al Attattra area northwest of Beit Lahyia launched 
arterially misiiles at the Abu Halima houses. As a result 
ten persons were killed, seven of whom were children, in 
addition to two women. Al Mezan knew the names of the 
killed persons as follow: 
 - Sa’adullah Mattar Masoud Abu Halima,45; his childen 
- Mattar Sa’adullah Mattar Abu Halima,17; 
- Abul Rahem Sa’adullah Mattar Abu Halima, 11; 
- Zaid Sa’adullah Mattar Abu Halima, 10; 
- Hamza Sa’adullah Mattar Abu Halima, 7; and 
- Shahd Saadallah Abu Halima, 2;  
- Ghanema Masoud Nimir Abu Halima, 65, their aunt; 
- Loa’I Yahia Salman Abu Halima, 17; and   
- Mohammed Hekmat Mattar Abu Halima, 16; 
Tweleve other persons were injured in the same attack, 3 
of whom were children, and 3 of whom were women. 
Three houses were severly damaged as a result of the 
attack. Later on 29 March 2009, medical sources 
announced the death of Ghada Riyad Rajab Abu Halima, 
25. She died in her injures at one of the Egyptian hospitals. 
The  dead bodies were left in the street for twelve days as 
the Palestinian ambulances could not reach the area, 
however, the dead bodies were close to an Israeli military 
site.   



 

  

  

   :Hamza Sa’adullah Mattar Abu Halima              Name             حليمة أبو مطر اهللا سعد حمزة: االسم

                               Date of Birth: 09/08/2001                                                  09/08/2001: ميالدتاريخ ال

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Layia, north of the Gaza Strip                          :Addressالسيفا        - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident              :                                                                          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت 

 15:30لساعة الهيا، منازل السكان المدنيين بالقذائف المدفعية، عند حوالي ا

، سقطت على تجمع لمنازل من 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

من ) 7(مواطنين من بينهم ) 10(عائلة أبو حليمة، ما أسفر عن مقتل 

، )عاماً 45(سعد اهللا مطر مسعود أبو حليمة : األطفال، وسيدتين، وهم

، )وامأع 10(، زيد )عاماً 11(، عبد الرحيم )عاماً 17(مطر : وأطفاله

غنيمة مسعود : ، وعمته المسنّة)عاماً ونصف فقط(، وشهد )أعوام 7(حمزة 

، محمد )عاماً 17(لؤي يحيى سلمان أبو حليمة ). عاماً 65(نمر أبو حليمة 

) 3(مواطناً، من بينهم ) 12(، كما جرح )عاماً 16(حكمت مطر أبو حليمة 

وفي . ل بالغهذا وتضررت ثالثة منازل بشك. سيدات) 3(من األطفال، و

، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن 29/3/2009وقت الحق، وبتاريخ 

، متأثرة بجراحها )عاماً 25(غادة رياض رجب أبو حليمة : وفاة المواطنة

 تركت ماتوا الذين جثث. على سرير العالج بإحدى المستشفيات المصرية

سيارات االسعاف ،حيث لم تسمح قوات االحتالل ل يوما 12 لمدة الشارع في

 من بالقرب كانوا أنهم من الرغم على للوصول الى المكان لنقل الجثث

  .المنطقة في اسرائيلي عسكري موقع

At app. 3:30pm on Sunday 4 January 2009, Israeli military 
tanks at Al Attattra area northwest of Beit Lahyia launched 
arterially misiiles at the Abu Halima houses. As a result 
ten persons were killed, seven of whom were children, in 
addition to two women. Al Mezan knew the names of the 
killed persons as follow: 
 - Sa’adullah Mattar Masoud Abu Halima,45; his childen 
- Mattar Sa’adullah Mattar Abu Halima,17; 
- Abul Rahem Sa’adullah Mattar Abu Halima, 11; 
- Zaid Sa’adullah Mattar Abu Halima, 10; 
- Hamza Sa’adullah Mattar Abu Halima, 7; and 
- Shahd Saadallah Abu Halima, 2;  
- Ghanema Masoud Nimir Abu Halima, 65, their aunt; 
- Loa’I Yahia Salman Abu Halima, 17; and   
- Mohammed Hekmat Mattar Abu Halima, 16; 
Tweleve other persons were injured in the same attack, 3 
of whom were children, and 3 of whom were women. 
Three houses were severly damaged as a result of the 
attack. Later on 29 March 2009, medical sources 
announced the death of Ghada Riyad Rajab Abu Halima, 
25. She died in her injures at one of the Egyptian hospitals. 
The  dead bodies were left in the street for twelve days as 
the Palestinian ambulances could not reach the area, 
however, the dead bodies were close to an Israeli military 
site.   



  

  

   :Mohammed Hekmat Mattar Abu Halima                          Nameحليمة   أبو مطر حكمت محمد: االسم

                               Date of Birth: 25/04/1992                                                  25/04/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Lahyia, north of the Gaza Strip             Biet  :Addressالسيفا     العطاطرة - الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

قصفت دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت 

 15:30الهيا، منازل السكان المدنيين بالقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 

، سقطت على تجمع لمنازل من 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

من ) 7(مواطنين من بينهم ) 10(و حليمة، ما أسفر عن مقتل عائلة أب

، )عاماً 45(سعد اهللا مطر مسعود أبو حليمة : األطفال، وسيدتين، وهم

، )أعوام 10(، زيد )عاماً 11(، عبد الرحيم )عاماً 17(مطر : وأطفاله

غنيمة مسعود : ، وعمته المسنّة)عاماً ونصف فقط(، وشهد )أعوام 7(حمزة 

، محمد )عاماً 17(لؤي يحيى سلمان أبو حليمة ). عاماً 65(حليمة نمر أبو 

) 3(مواطناً، من بينهم ) 12(، كما جرح )عاماً 16(حكمت مطر أبو حليمة 

وفي . هذا وتضررت ثالثة منازل بشكل بالغ. سيدات) 3(من األطفال، و

، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن 29/3/2009وقت الحق، وبتاريخ 

، متأثرة بجراحها )عاماً 25(غادة رياض رجب أبو حليمة : المواطنة وفاة

 تركت ماتوا الذين جثث. على سرير العالج بإحدى المستشفيات المصرية

،حيث لم تسمح قوات االحتالل لسيارات االسعاف  يوما 12 لمدة الشارع في

 من بالقرب كانوا أنهم من الرغم على للوصول الى المكان لنقل الجثث

  .المنطقة في اسرائيلي عسكري قعمو

At app. 3:30pm on Sunday 4 January 2009, Israeli military 
tanks at Al Attattra area northwest of Beit Lahyia launched 
arterially misiiles at the Abu Halima houses. As a result 
ten persons were killed, seven of whom were children, in 
addition to two women. Al Mezan knew the names of the 
killed persons as follow: 
 - Sa’adullah Mattar Masoud Abu Halima,45; his childen 
- Mattar Sa’adullah Mattar Abu Halima,17; 
- Abul Rahem Sa’adullah Mattar Abu Halima, 11; 
- Zaid Sa’adullah Mattar Abu Halima, 10; 
- Hamza Sa’adullah Mattar Abu Halima, 7; and 
- Shahd Saadallah Abu Halima, 2;  
- Ghanema Masoud Nimir Abu Halima, 65, their aunt; 
- Loa’I Yahia Salman Abu Halima, 17; and   
- Mohammed Hekmat Mattar Abu Halima, 16; 
Tweleve other persons were injured in the same attack, 3 
of whom were children, and 3 of whom were women. 
Three houses were severly damaged as a result of the 
attack. Later on 29 March 2009, medical sources 
announced the death of Ghada Riyad Rajab Abu Halima, 
25. She died in her injures at one of the Egyptian hospitals. 
The  dead bodies were left in the street for twelve days as 
the Palestinian ambulances could not reach the area, 
however, the dead bodies were close to an Israeli military 
site.   



  

  

  

   :Mattar Sa’adullah Mattar Abu Halima                       Name       حليمة أبو مطر اهللا سعد مطر: االسم

                               Date of Birth: 24/07/1991                                                  24/07/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: خ االستشهادتاري

    Biet Layia, north of the Gaza Strip                :Addressالعطاطرة           - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                    :                                    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت 

 15:30الهيا، منازل السكان المدنيين بالقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 

، سقطت على تجمع لمنازل من 4/1/2009األحد الموافق  من مساء يوم

من ) 7(مواطنين من بينهم ) 10(عائلة أبو حليمة، ما أسفر عن مقتل 

، )عاماً 45(سعد اهللا مطر مسعود أبو حليمة : األطفال، وسيدتين، وهم

، )أعوام 10(، زيد )عاماً 11(، عبد الرحيم )عاماً 17(مطر : وأطفاله

غنيمة مسعود : ، وعمته المسنّة)عاماً ونصف فقط(شهد ، و)أعوام 7(حمزة 

، محمد )عاماً 17(لؤي يحيى سلمان أبو حليمة ). عاماً 65(نمر أبو حليمة 

) 3(مواطناً، من بينهم ) 12(، كما جرح )عاماً 16(حكمت مطر أبو حليمة 

وفي . هذا وتضررت ثالثة منازل بشكل بالغ. سيدات) 3(من األطفال، و

، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن 29/3/2009بتاريخ وقت الحق، و

، متأثرة بجراحها )عاماً 25(غادة رياض رجب أبو حليمة : وفاة المواطنة

 تركت ماتوا الذين جثث. على سرير العالج بإحدى المستشفيات المصرية

،حيث لم تسمح قوات االحتالل لسيارات االسعاف  يوما 12 لمدة الشارع في

 من بالقرب كانوا أنهم من الرغم على لى المكان لنقل الجثثللوصول ا

  .المنطقة في اسرائيلي عسكري موقع

At app. 3:30pm on Sunday 4 January 2009, Israeli military 
tanks at Al Attattra area northwest of Beit Lahyia launched 
arterially misiiles at the Abu Halima houses. As a result 
ten persons were killed, seven of whom were children, in 
addition to two women. Al Mezan knew the names of the 
killed persons as follow: 
 - Sa’adullah Mattar Masoud Abu Halima,45; his childen 
- Mattar Sa’adullah Mattar Abu Halima,17; 
- Abul Rahem Sa’adullah Mattar Abu Halima, 11; 
- Zaid Sa’adullah Mattar Abu Halima, 10; 
- Hamza Sa’adullah Mattar Abu Halima, 7; and 
- Shahd Saadallah Abu Halima, 2;  
- Ghanema Masoud Nimir Abu Halima, 65, their aunt; 
- Loa’I Yahia Salman Abu Halima, 17; and   
- Mohammed Hekmat Mattar Abu Halima, 16; 
Tweleve other persons were injured in the same attack, 3 
of whom were children, and 3 of whom were women. 
Three houses were severly damaged as a result of the 
attack. Later on 29 March 2009, medical sources 
announced the death of Ghada Riyad Rajab Abu Halima, 
25. She died in her injures at one of the Egyptian hospitals. 
The  dead bodies were left in the street for twelve days as 
the Palestinian ambulances could not reach the area, 
however, the dead bodies were close to an Israeli military 
site.   



  

  

  

                                 Name: Ziyad Mohammed Silmi Abu Snimaزياد محمد سلمي أبو سنيمة       : االسم

                               Date of Birth: 09/03/1999                                                    09/03/1999 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                   04/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Nassir village, Rafah Town               ‐An :Addressقرب مدرسة المسمية           - بلدة النصر -رفح: انالعنو

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13:20 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ الحربية الطائرات قصفت

 مقابل ميراج بشارع سقط 4/1/2009 الموافق األحد يوم مساء من

 أسفر رفح شمال الشوكة بلدة في الكائن االبتدائية المسمية مدرسة

 رالعم من البالغ ،زياد محمد سلمي أبو سنيمة الطفل استشهاد عن

 .الجسم أنحاء بجميع إصابته بعد أعوام )15(

At app. 1.20pm on Sunday 4 January 2009, Israeli 
warplanes lunched a missile at Meeraj Street, 
opposite Al Massmia Primary School in Ashoka 
village in north of Rafah town.  Ziyad Mohammed 
Silmi Abu Snima, 10, was killed as a result. Abu 
Snima had stained injuries in different parts of the 
body.  



  

  

  

   :Atia Roshdi Khalil Al Khouli                                           Nameلخولي          ا خليل رشدي عطية: االسم

                               Date of Birth: 26/12/1993                                                  26/12/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Zaitoun neighborhood, Gaza city‐Az  :ressAdd                  البنا   حسن مسجد قرب الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 11:00 الساعة حوالي بصاروخ واحد، عند استطالع طائرة قصفت

 تجمعا للمواطنين قرب 4/1/2009 صباح يوم االحد الموافق من

 الزيتون شرق مدينة غزة، ما تسبب جبة في حي أبو محطة وقود

عام، ) 16(عطية رشدي خليل الخولي، البالغ من العمر  الطفل بمقتل

بينما كان متواجدا بالقرب من منزله القريب من مكان القصف ساعة 

  .االستهداف

At app. 11am on Sunday , IOF surveillance drone 
launched a missile at a group of people near Abu 
Juba Feul Station at Az‐Zaitoun neighborhood east of 
Gaza City.  Atia Roshdi Khalil Al Khouli, 16, was killed 
as a result. Al Khouli was near his house when the 
attack took place.  



  

  

  

  

   :Ali Mossa Samir Al Qatanani                                        Nameالقطناني           سمير موسي علي: االسم

                               Date of Birth: 19/10/1993                                                  19/10/1993 :لميالدتاريخ ا

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahyia, north of the Gaza Strip :Address          الخامسة       القرعة - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident        :                                                                                رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلق الدبابات اإلسرائيلية، المتمركزة بالقرب من الدوار الغربي في 

من  10:30 الساعة لينيران أسلحتها الرشاشة، عند حوا بيت الهيا،

تجاه مجموعة من المواطنين،  4/1/2009مساء يوم األحد الموافق 

ما تسبب بإصابة الطفل علي موسى سمير القطناني، البالغ من العمر 

 بـالقرب  جباليا مخيم في أقربائه إلى ، بينما كان متوجه)عاماً 16(

 الـرأس  فـي  فأصيب بعيار نـاري  أصالن تل الغربي الدوار من

إلى  سعافوعند محاولة سيارة إ جسمهمتفرقة من  أنحاء في ياوشظا

 عرفـة  المسعفما تسبب في قتل . هااستهدافنقله تم  العودة مستشفي

يذكر أن الطفل القطناني . سرحان عالء المسعف وإصابة الدايم عبد

 .عدوان كمال مستشفي إلى هوصول من ساعة نصف بعدتوفي 

At app. 10:30 am on Sunday 4 January 2009, Israeli 
military tanks positioned at the western square opened fire 
at a group of Palestinian people. Ali Mossa Samir Al 
Qatanani, 16, was killed as a result. Al Qatanai was 
near the square with his relatives when the attack 
took place. Al Qatanani was hit by a live bullet in the 
head and he sustained shrapnel in different parts of 
the body. He was transferred to Al Awda Hospital by 
ambulance. On their way to the hospital, the IOF 
shelled the ambulance. ‘Arafa Abel Daem, a 
paramedic, was killed and Alaa Sarahn, a paramedic, 
was injured as a result. All of them were transferred 
to Kamal Odwan Hospital. Thirty minutes later, Al 
Qatanani died at the hospital.  



 

 

  

              Name: Ismail Abdullah Suliman Abu Snimaسنيمة            أبو سليمان اهللا عبد إسماعيل: االسم

                               Date of Birth: 09/01/1994                                                  09/01/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Ashoka village, Rafah town :Address                   اليهودية                     - بلدة الشوكة -رفح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الساعة حوالي مدفعية عند قذائف عدةب اإلسرائيلية الدبابات قصفت

النهضة  منطقة 4/1/2009 قالمواف األحد يوم مساء 17:00

 حديقة على اإحداه سقطت ،رفح في الشوكة ةلدب شرق) اليهودية(

 عبد إسماعيل الطفل استشهاد عن أسفر ، ماسنيمة أبو عائلة منزل

في  جراء إصابته ،عام )15( العمر من البالغ ،سنيمة أبو سليمان اهللا

 سنيمة أبو ماهر رداد الطفل شقيقة ابن وإصابة جسمه أنحاء جميع

 .الرأس في بشظايا أعوام )3( العمر من البالغ

At app 5pm on Sunday 4 January 2009, Israeli tanks 
fired several arterially shells at Al‐Yahudia area, east 
of Ashoka village in Rafah town. One of the shells 
landed in the garden of the Abu Snima family, killing 
Ismail Abdullah Suliman Abu Snima, 15. In addition, 
Ismailʹs nephew, Ridad Maher Abu Snima, 3, was 
injured by shrapnel in the head. 



 

  

  

  

   :Bahaa’ Mu’ayid Kamal Abu Wadi                Nameوادي                        أبو كمال مؤيد بهاء: االسم

                               Date of Birth: 04/08/2001                                                  04/08/2001: تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: االستشهاد تاريخ

    Zaitoun neighborhood, Gaza City ‐Az :Address    السكة                  شارع -الزيتون حي - غزة:العنوان

  :Incident                                            :                                            رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 22:00 الساعة حوالي قصفت طائرة استطالع صاروخ واحد عند

، منزل المواطن مؤيد كمال 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

وادي، الكائن في شارع السكة في حي الزيتون جنوب غزة،  أبو

حيث سقط الصاروخ دون أن ينفجر، وأسفر عن استشهاد الطفل 

أعوام نتيجة اختراق ) 8(بهاء مؤيد كمال أبو وادي، البالغ من العمر 

  .الصاروخ لسطح المنزل وارتطامه برأس الطفل

At app 10pm on Sunday 4 January 2009, an Israeli 
drone launched a missile at Mu’ayid Kamal Abu 
Wadi house at Az‐Zaitoun neighborhood south of 
Gaza City. The missile landed in the house without 
being exploded. Bahaaʹ Muʹayid Kamal Abu Wadi, 8, 
was killed. The missile entered the roof of the house 
and hit the child in the head.  



 

  

  

   :Thaʹir Shaker Shaʹban Qarmout              Nameقرموط                            شعبان شاكر ثائر: االسم

                               Date of Birth: /199214/05                                                  14/05/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, north of the Gaza Strip:Address           )6( بلوك -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي 

، منزل 29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  18:00 الساعة

في ) 6(المواطن حسين صيام، الكائن في شارع الهوجا في بلوك 

ن جباليا شمال غزة، أسفر القصف عن إصابة الطفل ثائر شاكر شعبا

 في أصدقائه إلى متجهاأعوام، بينما كان ) 7(، البالغ من العمر 

 سيارةونقل بواسطة  ،الرأس في بشظايا حيث أصيب المنطقة،

 في للعالجوجرى تحويله  عدوان كمال مستشفى إلى إسعاف

وأعلنت المصادر الطبية عن استشهاده عند  العربية مصر جمهورية

   2009./4/1حد الموافق من مساء يوم األ 16:10 الساعةحوالي 

At app. 6 pm on Monday 29 December 2008, Israeli 
warplane launched a missile at a Palestinian house  in 
Al Huja Street at Block 6 in Jabalia refugee capm 
north of Gaza. The house belongs to Husien Siyam.  
Tha'ir Shaker Sha'ban Qarmout, 7, was killed as a 
result. Th’ir was on his way to that area accompanied 
by his frends. He was transferred to Kamal Odwan 
Hospital. Then he was referred to Egypt for medical 
treatment. At app. 4:10 pm on Sunday 4 January 
2009, medical sources in Egypt announced his death.  
 



  

  

   :Jihad Kamal Hassan Ahmed                                                       Nameاحمد   حسن كمال جهاد: االسم

                                Date of Birth: 23/04/1991                                                 23/04/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 04/01/2009                                                 40/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Biet Lahiya, north of the Gaza Strip Address المدرسة خلف- ابوعبيدة حي - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                          :              رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدبابات المتمركزة قرب منطقة البيدر في الشيخ عجلين  قصفت

عند حوالي الساعة   بنيران أسلحتها الرشاشة غزة مدينة غرب

سيارة مدنية ،  4/1/2009األحد الموافق  يوم من مساء 14:45

قادمة من شمال غزة  كانت تسير على الطريق الساحلي في المنطقة

أسفر القصف عن استشهاد الطفلة  وقد ،إلى المنطقة الجنوبية ومتجهة

يذكر أن ). عام 18(من العمر  لغةجهاد كمال حسين أحمد، البا

الشهيدة كانت برفقة عائلتها هاربة من قصف قوات االحتالل 

المتوغلة قرب منزلها الكائن في حي أبو عبيدة في بيت الهيا شمال 

 .غزة

At app. 2:45pm on Sunday 4 January 2009, the Israeli 
tanks positioned at Al Baidar area in Skiekh Ejleen 
neighborhood west of Gaza City opened fire at a 
Palestinian civil car while moving on the coastal road. The 
car was moving from the north of Gaza to the south of 
Gaza area. Jihad Kamal Hassan Ahmed, 18, was killed 
as a result. Jihad and her family were escaping from 
the Israeli forces that had penetrated Abu Ubida 
Ubaida neighborhood in Beit Lahiya near their house.  



  

  أبو راس فضل محمد ربا: االسم

  23/02/1995: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  العمالية-الزيتون-غزة: العنوان

Name: Ruba Mohammed Abu Rass 
Date of Birth: 22/02/1995 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: Al‐Umaaliya, Az‐Zeitoun 
neighborhood, Gaza District 

                                                                       

  :Incident               :                                                                         رواية الحدث

  

  

  

  

من  9:30 الساعة حوالي الطائرات المروحية عند قصفت

 العمالية منطقة دحلة 4/1/2009 الموافق حداأل صباح يوم

الزيتون شرق مدينة غزة، ما  الشمعة في حي مسجد قرب

من المنطقة  يمرانكانا  المواطنين  من اثنين في مقتل تسبب

أبو راس، البالغة من العمر  فضل محمد ربا الطفلة من بينهم

 آخرين وإصابة ، التي كانت بالقرب من منزلها،)عاماً 14(

 .حبجرو

At around 9.30am, a helicopter gunship shelled Al‐
Umaaliya area, next to Ash‐Sham’a Mosque in Az‐
Zeitoun neighborhood in Gaza District. Two people 
were killed in the shelling including 14‐year‐old girl 
Ruba Mohammed Fadel Abu Ras. Other people were 
injured in this incident. 



  

  

  النمر رمضان زياد الكريم عبد: االسم

  03/08/1995: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  الزيتون-غزة: العنوان

Name:  ِAbdul Kareem Ziyad Ramadan 
Nimer 
Date of Birth: 03/08/1995 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: Az‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ استطالع طائرة قصفت

، منزل 4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من 10:00

 جبة أبو محطة الكائن مقابل النمر رمضان زياد المواطن

 كانت مدينة غزة، وذلك حين شرق الزيتون حي في للوقود

 سطح على متجمعين عفانة عائلة من وأقاربهم النمر عائلة

 النمر عائلة من أشخاص خمسة في مقتل ما تسبب منزلهم،

 14( العمر من البالغ الكريم الطفل عبد بينهم من عفانة وعائله

 20( وشقيقه إبراهيم )عاماً 11( ، وشقيقته الطفلة سهير)عاماً

وقريبها  )عاماً 13(أسماء عفانة،  وقريبتهم الطفلة). عاماً

  عفانة محمد الشاب أيمن

At app. 10am on Sunday 4 Jan. 2009, a surveillance drone fired one 
missile  at  the house  of Ziyad Ramadan An‐Nimer. The house  is 
located  in Az‐Zeitoun  area  in Gaza District  opposite Abu  Jubba 
gas station. The An‐Nimer  family, and relatives  from  the  ʹAfaana 
family, were gathered on the roof of their house. Five people were 
killed,  including  three  children,  from  the An‐Nimr  and  ʹAfaana 
families. The children killed were identified as: 

• Asmaaʹ Ibrahim Hussein ʹAfaana, 13 
• Abdul Kareem Ziyad Ramadan Nimer, 14 
• Saheer Ziyad Ramadan An‐Nimer, 11 

Two adults were also killed. They were:  
• Ayman Mohammed Mohammed ʹAfaana, 27 
• Ibrahim Ziyad Ramadan An‐Nimer, 20 



  

  النمر رمضان زياد سهير: االسم

  01/05/1998: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  ونالزيت-غزة: العنوان

Name:  ِSuheer Ziyad Ramadan Nimer 
Date of Birth: 01/05/1998 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: Az‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  :Event Story:                                                                                        ية الحدثروا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ استطالع طائرة قصفت

، منزل 4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من 10:00

 جبة أبو محطة الكائن مقابل النمر رمضان زياد المواطن

 كانت مدينة غزة، وذلك حين شرق الزيتون حي في للوقود

 سطح على متجمعين عفانة عائلة من وأقاربهم النمر عائلة

 النمر عائلة من أشخاص خمسة في قتل ما تسبب منزلهم،

 11(النمر رمضان بينهم الطفلة سهير زياد من عفانة وعائله

، )عاماً 14( العمر من البالغ الكريم الطفل عبد شقيقهاو )عاماً

 13(أسماء عفانة،  وقريبتهم الطفلة). عاماً 20( وشقيقه إبراهيم

  عفانة محمد وقريبها الشاب أيمن )عاماً

At app. 10am on Sunday 4 Jan. 2009, a surveillance drone fired one 
missile  at  the house  of Ziyad Ramadan An‐Nimer. The house  is 
located  in Az‐Zeitoun  area  in Gaza District  opposite Abu  Jubba 
gas station. The An‐Nimer  family, and relatives  from  the  ʹAfaana 
family, were gathered on the roof of their house. Five people were 
killed,  including  three  children,  from  the An‐Nimr  and  ʹAfaana 
families. The children killed were identified as: 

• Asmaaʹ Ibrahim Hussein ʹAfaana, 13 
• Abdul Kareem Ziyad Ramadan Nimer, 14 
• Saheer Ziyad Ramadan An‐Nimer, 11 

Two adults were also killed. They were:  
• Ayman Mohammed Mohammed ʹAfaana, 27 
• Ibrahim Ziyad Ramadan An‐Nimer, 20 



  

  عفانة حسين إبراهيم أسماء: االسم

  14/04/1996: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  الزيتون-غزة: العنوان

Name:  ِAsmaaʹ Ibrahim Hussein ʹAfaana 
Date of Birth: 14/04/1996 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: Az‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ استطالع طائرة قصفت

، منزل 4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من 10:00

 جبة أبو محطة الكائن مقابل النمر رمضان زياد المواطن

 كانت مدينة غزة، وذلك حين شرق الزيتون حي في للوقود

 سطح على متجمعين عفانة عائلة من وأقاربهم النمر عائلة

 النمر عائلة من أشخاص خمسة في قتل ما تسبب منزلهم،

 14( العمر من البالغ الكريم الطفل عبد بينهم من عفانة وعائله

 20( وشقيقه إبراهيم )عاماً 11( ، وشقيقته الطفلة سهير)عاماً

 منوقريبها الشاب أي )عاماً 13(أسماء،  وقريبتهم الطفلة). عاماً

  عفانة محمد

At app. 10am on Sunday 4 Jan. 2009, a surveillance drone fired one 
missile  at  the house  of Ziyad Ramadan An‐Nimer. The house  is 
located  in Az‐Zeitoun  area  in Gaza District  opposite Abu  Jubba 
gas station. The An‐Nimer  family, and relatives  from  the  ʹAfaana 
family, were gathered on the roof of their house. Five people were 
killed,  including  three  children,  from  the An‐Nimr  and  ʹAfaana 
families. The children killed were identified as: 

• Asmaaʹ Ibrahim Hussein ʹAfaana, 13 
• Abdul Kareem Ziyad Ramadan Nimer, 14 
• Saheer Ziyad Ramadan An‐Nimer, 11 

Two adults were also killed. They were:  
• Ayman Mohammed Mohammed ʹAfaana, 27 
• Ibrahim Ziyad Ramadan An‐Nimer, 20 



  

  خيرة جمال ادعم عائد: االسم

  20/04/1994: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  قرقتش شارع-  التفاح -غزة: العنوان

Name:  ِʹAaʹid Imad Jamal Kheira 
Date of Birth: 20/04/1994 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: Karkash St., At‐Tuffah 
neighborhood, Gaza District 
 

  

  :Incident:                                                                                        حدثرواية ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حـوالي  قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند

 مجموعـة   4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من 11:00

من المواطنين قرب مسجد التوبة في شارع قرقش في منطقـة  

  . الدرج من حي التفاح في مدينة غزة

إصابة الطفل عائد عماد جمال خيرة، البـالغ  بوتسبب القصف 

متفرقة من جسده، بينما  أنحاء في بشظايا) عاماً 15(من العمر 

عد كان متوقفاً بجوار منزله، وقد فارق الحياة متأثراً بإصابته  ب

 .حوالي ساعتين من وصوله إلى مستشفى الشقاء

At app. 11am on Sunday 4 Jan. 2009, ʹAaʹid Imad 
Jamal Kheira, 15, was hit by a missile fired from a 
surveillance drone while he was near his house by 
Karkash Street, near At‐Tawba mosque, in At‐Tuffah 
area of Gaza District. He was injured with shrapnel 
all over his body and taken to hospital. He died two 
hours later. Two other people were injured in this 
incident.  
 



  

  الهباش محمد العبد شذا: االسم

  04/03/1998: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  الجوالني مسجد قرب -  التفاح -غزة: العنوان

Name:  ِShatha Al‐Abid Al‐Habash 
Date of Birth: 04/03/1998 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: At‐Tuffah neighborhood, Gaza 
District; near Al‐Joulani Mosque 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي عند قصفت قوات اإلحتالل بعدة قذائف مدفعية

 منـزل  ، 4/1/2009  الموافـق  األحد يوم مساء من 15:00

الواقع قرب مسجد الجوالني في  ,الهباش محمد قصي المواطن

وتسبب القصف في مقتل ابنتـه  . حي التفاح شرق مدينة غزة

 11(العبـد الهبـاش،    شـذا  شقيقته الطفلة إسراء وابنة الطفلة

، التي تسكن مع أهلها في المنزل نفسه، كما أصيب فـي  )عاماً

 جميلـة  وهم ,المنزل يف المتواجدين األطفال من الحادث اثنين

  .الهباش ومحمد ,الهباش العبد

At around 3pm on Sunday 4 January 2009, the house 
of Qusai Mohammed Al‐Habash was hit directly 
with Israeli shells. This attacked killed two children:  

‐ Israʹ Qusai Mohammed Al‐Habbash, 13 
‐ Shatha Al‐Abid Al‐Habash, 11 

The two children were cousins. The house is situated 
in At‐Tuffah area of Gaza District near the Al‐Jolani 
mosque.  Two other children who were in the house 
at the time were injured: 

‐ Jamila Al‐Abed Al‐Habash  
‐ Mohammed Al‐Habash 



  

  

  الهباش محمد قصي إسراء: االسم

  19/03/1996: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  الجوالني مسجد قرب -  التفاح -غزة: العنوان

Name:  ِIsraʹ Qusai Mohammed Al‐
Habbash 
Date of Birth: 19/03/1996 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: At‐Tuffah neighborhood, Gaza 
District; near Al‐Joulani Mosque 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي عند ل بعدة قذائف مدفعيةقصفت قوات اإلحتال

 منـزل  ،4/1/2009  الموافـق  األحـد  يوم مساء من 15:00

الواقع قرب مسجد الجوالني في  ,الهباش محمد قصي المواطن

وتسبب القصف في قتـل ابنتـه   . حي التفاح شرق مدينة غزة

 11(العبـد الهبـاش،    شـذا  شقيقته الطفلة إسراء وابنة الطفلة

تسكن مع أهلها في المنزل نفسه، كما أصيب فـي  ، التي )عاماً

 جميلـة  وهم ,المنزل في المتواجدين األطفال من الحادث اثنين

  .الهباش ومحمد ,الهباش العبد

At around 3 pm on Sunday 4 January 2009, the house 
of Qusai Mohammed Al‐Habash was hit directly 
with Israeli shells. This attacked killed two children:  

‐ Israʹ Qusai Mohammed Al‐Habbash, 13 
‐ Shatha Al‐Abid Al‐Habash, 11 

The two children were cousins. The house is situated 
in At‐Tuffah area of Gaza District near the Al‐Jolani 
mosque.  Two other children who were in the house 
at the time were injured: 

‐ Jamila Al‐Abed Al‐Habash  
‐ Mohammed Al‐Habash 



  

  البرادعي أحمد محمود عمر: االسم

  11/05/1997: تاريخ الميالد

  04/01/2009: تاريخ االستشهاد

  الدحدوح شارع -  الهواء تل -غزة: العنوان

Name:  ِOmar Mahmoud Ahmed Al‐
Baradʹi 
Date of Birth: 11/05/1997 
Date of Death: 04/01/2009 
Address: Ad‐Dahadeeh St., Tel Al‐Hawa 
neighborhood, Gaza City 
 

  :Incident                                       :                                                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حـوالي  عنـد  بصاروخ واحـد،  قصفت الطائرات اإلسرائيلية

، 4/1/2009 الموافـق  الثالثـاء  يوم صباح من 9:00 الساعة

المسعفين في حي الشيخ عجلين جنـوب غـرب    من مجموعة

دعـي،  كان برفقتهم الطفل عمر محمود أحمد البرا مدينة غزة

، من سكان المنطقة نفسها، حيـث  )عاماً 12(البالغ من العمر 

كان رفقة المسعفين ليدلهم عن مكان مصابين كانوا قد استهدفوا 

من قبل طيران االحتالل في وقت سابق ما تسبب فـي مقتـل   

 .الطفل عمر وثالثة من المسعفين

At app. 9am on Tuesday 4 Jan. 2009, Israeli aircraft 
fired a missile at a group of ambulance workers 
attempting to rescue people, as well as at a child who 
was guiding the ambulance workers to the injured. 
The child, Omar Mahmoud Ahmed Al‐Baradʹi, 12, 
was killed as a result. This attack took place around 
400 meters east of the childʹs house, in Tel Al‐Hawa 
neighborhood which is west of Gaza City in the Ad‐
Dahadeeh Street. Two ambulance workers were also 
killed in this attack. 



  

  

  

  

  

  

  عقل محمد روحي إبراهيم: االسم

  15/03/1993: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  محافظة دير البلح  ‐البريج  –) 4(بلوك : : العنوان

Name:  ِIbrahim Rawhi Aqil 
Date of Birth: 15/03/1993 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Block 4, Al‐Bureij Refugee 
Camp, Deir Al‐Balah District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلق جنود االحتالل عدة قذائف مدفعية، عند حوالي السـاعة  

 مسـتهدفة   5/1/2009 من مساء يوم االثنين الموافق 21:50

من مخيم  )4(بلوك  في الواقع جبارة أبو جهاد المواطن منزل

األطفال،  من عدد المكان في يتواجد وكان. دير البلح للالجئين

محمـد عقـل،    روحي إبراهيم فتسبب القصف في قتل الطفل

إصابته بشـظايا   ، على الفور جراء)عاماً 16(البالغ من العمر 

 من بالقرب أقرانه مع يتواجد كان طفل أن يذكر. مدفعية قذيفة

وكذلك اسفر القصف عن مقتل الطفل نـاجي نضـال   . منزله

 .عام 15الحمالوي والبالغ من العمر 

At app. 9:50pm on 5 Jan. 2009, Israeli troops fired 
artillery shells at the house of the Jihad Abu Jbara in 
Block 4 in the Al‐Bureij refugee camp in Middle Gaza 
(Deir Al‐Balah) District. As a result, five civilians 
were killed; including two boys:  

‐ Naji Nidal Al‐Hamalawi, 15, and; 
‐ Ibrahim Rawhi Aqil, 16; 

 



  

  الحمالوي السالم عبد نضال ناجي: االسم

  06/11/1993: اريخ الميالدت

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  محافظة دير البلح  ‐البريج  –) 4(بلوك : : العنوان

Name:  ِNaji Nidal Al‐Hamalawi 
Date of Birth: 06/11/1993 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Block 4, Al‐Bureij Camp, Deir 
Al‐Balah District 
 

  :Incident                                                                                        :رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلق جنود االحتالل عدة قذائف مدفعية، عند حوالي السـاعة  

 مسـتهدفة   5/1/2009وافق من مساء يوم االثنين الم 21:50

من مخيم  )4(بلوك  في الواقع جبارة أبو جهاد المواطن منزل

 المكان في يتواجد وكان. البريج في محافظة دير البلح للالجئين

 روحي إبراهيم األطفال، فتسبب القصف في قتل الطفل من عدد

 ، على الفـور جـراء  )عاماً 16(محمد عقل، البالغ من العمر 

 مـع  يتواجـد  كان طفل أن يذكر. ا قذيفة مدفعيةإصابته بشظاي

كما تسبب القصف في مقتل الطفـل  . منزله من بالقرب أقرانه

 . عام 15ناجي نضال الحمالوي والبالغ من العمر 

At app. 9:50pm on 5 Jan. 2009, Israeli troops fired 
artillery shells at the house of the Jihad Abu Jbara in 
Block 4 in the Al‐Bureij refugee camp in Middle Gaza 
(Deir Al‐Balah) District. As a result, five civilians 
were killed; including two boys:  

‐ Naji Nidal Al‐Hamalawi, 15, and; 
‐ Ibrahim Rawhi Aqil, 16; 

 



  
  

  سليمان رجب الرحيم عبد إبراهيم: االسم

  07/06/1991: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  شمال غزة -حي القصاصيب   -جباليا : العنوان

Name:  ِIbrahim Abdel Raheem Rajab 
Suliman 
Date of Birth: 07/06/1991 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Al‐Kasasib neighborhood, 
Jabalia, North Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلقت طائرات االستطالع، صاروخاً واحداً، عند حوالي 

، 5/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  17:00الساعة 

 السكة تجاه مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في منطقة

إبراهيم عبد : وتسبب القصف في قتل الطفل. شرقي بلدة جباليا

 الجثة حجز وتم ,الفور على )عاماً 17(الرحيم رجب سليمان، 

ة قبل أن تسلمها قوات االحتالل للجنة الدولي ,لمدة يومين

 .للصليب األحمر التي نقلتها لذويه

At app. 5pm on Monday 5 Jan. 2009, an Israeli drone 
fired a missile at a group of Palestinian people who 
were in the vicinity of Al‐Sekka neighborhood in 
Jabalia. 17‐year‐old Ibrahim Abdel‐Raheem Sulaiman 
was killed as a result. Ambulances collected his body 
after the ICRC was handed it by IOF two days after 
the attack. The child was involved in acts related to 
resisting the Israeli invasion of this area when he was 
killed. 



  

  السموني حلمي إبراهيم إسحاق: االسم

  05/09/1995: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِIshak Ibrahim Hilmi As-Sammouni 
Date of Birth: 05/09/1995 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  يحوال قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند

منـزل   5/1/2009الموافـق   االثنـين  يوم  صباح من 7:00

 من التوحيد مسجد الكائن بجوار السموني فارس وائل المواطن

 الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعدما الجهه

 السـموني  عائلـة  مـن  شخص مائة بجمع االحتالل جنود قام

 ئلة السموني منمن عا مواطنا) 29(تسبب باستشهاد  ما بداخلة

السموني، البالغ من العمـر   بينهم الطفل إسحاق إبراهيم حلمي

طفالً التالية أسـماءهم فـي الصـفحات     11أعوام، والـ ) 5(

 .التالية

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza City,to 
leave their houses and gather in one house; the house of 
Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on Monday 5 
January 2009, the IOF launched artillery missiles at the 
house of Wael Faris As-Sammouni which is located near 
At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; Ishak 
Ibrahim As-Sammouni, 5.  11 others children were also 
killed in this incident and their names are reported in the 
following pages of this report 



  

  السموني حلمي أحمد عطية: االسم

  24/11/2004: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِAhmed Atiya Hilmi As-Sammouni 
Date of Birth: 24/11/2004 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي السـاعة  

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنـين الموافـق    7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيد من 

الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعـدما  

نود االحتالل بجمع مائة شخص من عائلة السموني بداخلة قام ج

مواطنا من عائلة السموني من بيـنهم  ) 29(ما تسبب باستشهاد 

 .أعوام) 6(الطفل أحمد عطية حلمي السموني، البالغ من العمر 

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza City,to 
leave their houses and gather in one house; the house of 
Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on Monday 5 
January 2009, the IOF launched artillery missiles at the 
house of Wael Faris As-Sammouni which is located near 
At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; 
Ahmed Atiya Hilmi As-Sammouni, 6.   

 



  

  السموني حلمي رشاد وليد: : االسم

  06/10/1992: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِWaleed Rashad Hilmi As-Sammouni
Date of Birth: 06/10/1992 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والي الساعة قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند ح

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنين الموافـق   7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيـد  

من الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلـك  

بعدما قام جنود االحتالل بجمع مائـة شـخص مـن عائلـة     

عائلـة   مواطنا من) 29(السموني بداخلة ما تسبب باستشهاد 

السموني، البـالغ مـن    السموني من بينهم  وليد رشاد حلمي

  .عام) 17(العمر 

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza 
City,to leave their houses and gather in one house; the 
house of Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on 
Monday 5 January 2009, the IOF launched artillery 
missiles at the house of Wael Faris As-Sammouni which 
is located near At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; 
Waleed Rashad Hilmi As-Sammouni 
 , 17.   

 



  

  السموني حلمي إبراهيم نصار: : االسم

  30/09/2003: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِNassar Ibrahim Hilmi As-Sammouni 
Date of Birth: 30/09/2003 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي السـاعة  

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنـين الموافـق    7:00

موني الكائن بجوار مسجد التوحيد من المواطن وائل فارس الس

الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعـدما  

قام جنود االحتالل بجمع مائة شخص من عائلة السموني بداخلة 

مواطنا من عائلة السموني من بيـنهم  ) 29(ما تسبب باستشهاد 

) 6(السموني، البالغ مـن العمـر    حلمي إبراهيم الطفل نصار

  .مأعوا

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza City,to 
leave their houses and gather in one house; the house of 
Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on Monday 5 
January 2009, the IOF launched artillery missiles at the 
house of Wael Faris As-Sammouni which is located near 
At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; Nassar 
Ibrahim Hilmi As-Sammouni, 6.  
 

 

 



  

  السموني طالل صالح عزة: : االسم

  12/11/2006: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِAzza Salah Talal As-Sammouni 
Date of Birth: 12/11/2006 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة 

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنـين الموافـق    7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيد من 

زة، وذلك بعدما الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غ

قام جنود االحتالل بجمع مائة شخص مـن عائلـة السـموني    

مواطنا من عائلة السموني من ) 29(بداخلة ما تسبب باستشهاد 

) 3(السموني، البالغ من العمر  بينهم الطفلة عزة صالح طالل

 .أعوام

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza 
City,to leave their houses and gather in one house; the 
house of Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on 
Monday 5 January 2009, the IOF launched artillery 
missiles at the house of Wael Faris As-Sammouni which is 
located near At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; Azza 
Salah Talal As-Sammouni, 3.  
 

 

 



  

  السموني طالل حلمي محمد: : االسم

  14/07/2007: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِMohammed Hilmi Talal As-
Sammouni 
Date of Birth: 14/07/2007 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة قصفت قوات االحتالل بع

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنين الموافـق   7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيد من 

الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعدما 

قام جنود االحتالل بجمع مائة شخص مـن عائلـة السـموني    

مواطنا من عائلة السموني من ) 29(ستشهاد بداخلة ما تسبب با

السموني، البالغ مـن العمـر    طالل حلمي بينهم الطفل محمد

  ).عامين اثنين(

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza 
City,to leave their houses and gather in one house; the 
house of Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on 
Monday 5 January 2009, the IOF launched artillery 
missiles at the house of Wael Faris As-Sammouni which 
is located near At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; 
Mohammed Hilmi Talal  As-Sammouni, 2.  
 

 

 



 

  السموني فارس وائل فارس: : االسم

  14/03/1996: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِFaris Wael Faris As-Sammouni 
Date of Birth: 14/03/1996 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        اية الحدثرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة 

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنين الموافـق   7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيد من 

الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعدما 

قام جنود االحتالل بجمع مائة شخص من عائلـة السـموني   

مواطنا من عائلة السـموني  ) 29(بداخلة ما تسبب باستشهاد 

موني، البالغ من العمر الس فارس وائل من بينهم الطفل فارس

  .عام) 13(

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza 
City,to leave their houses and gather in one house; the 
house of Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on 
Monday 5 January 2009, the IOF launched artillery 
missiles at the house of Wael Faris As-Sammouni which 
is located near At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; Faris 
Wael Faris As-Sammouni, 13.   

 



  

  السموني فارس نائل هدى: : االسم

  19/10/1992: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِHuda Na'il Faris As-Sammouni 
Date of Birth: 19/10/1992 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي السـاعة  

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنـين الموافـق    7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيد من 

ي حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعـدما  الجهه الشرقية ف

قام جنود االحتالل بجمع مائة شخص من عائلة السموني بداخلة 

مواطنا من عائلة السموني من بيـنهم  ) 29(ما تسبب باستشهاد 

) 17(السموني، البالغ من العمر  الطفلة هدى نائل فارس حلمي

  .أعوام

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza City,to 
leave their houses and gather in one house; the house of 
Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on Monday 5 
January 2009, the IOF launched artillery missiles at the 
house of Wael Faris As-Sammouni which is located near 
At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; Huda 
Na'il Faris As-Sammouni, 17.   

 



  

  السموني إبراهيم لمعتصم محمدا: : االسم

  26/01/2008: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِAl-Mutasim Mohammed As-
Sammouni 
Date of Birth: 26/01/2008 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        ة الحدثرواي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة 

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنين الموافـق   7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيـد  

من الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلـك  

عائلـة  بعدما قام جنود االحتالل بجمع مائـة شـخص مـن    

مواطنا من عائلـة  ) 29(السموني بداخلة ما تسبب باستشهاد 

 إبـراهيم  محمـد  بـاهللا  السموني من بينهم الطفل المعتصـم 

  .السموني، البالغ من العمر عام

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza 
City,to leave their houses and gather in one house; the 
house of Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on 
Monday 5 January 2009, the IOF launched artillery 
missiles at the house of Wael Faris As-Sammouni which 
is located near At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; Al-
Mutasim Mohammed Ibrahim As-Sammouni, 1.   

 



  

  السموني حلمي إبراهيم إسماعيل: : االسم

  29/09/1993: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِIsmail Ibrahim Hilmi As-Sammouni 
Date of Birth: 29/09/1993 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنين الموافـق   7:00

المواطن وائل فارس السموني الكائن بجوار مسجد التوحيد من 

الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعدما 

قام جنود االحتالل بجمع مائة شخص مـن عائلـة السـموني    

وني من مواطنا من عائلة السم) 29(بداخلة ما تسبب باستشهاد 

السموني، البالغ من العمر  بينهم الطفل اسماعيل إبراهيم حلمي

  .عام) 17(

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza 
City,to leave their houses and gather in one house; the 
house of Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on 
Monday 5 January 2009, the IOF launched artillery 
missiles at the house of Wael Faris As-Sammouni which 
is located near At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; 
Ismail Ibrahim Hilmi As-Sammouni, 17.   

 



  

  

  السموني خميس حامد زكريا: : االسم

  30/08/2001: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِZakariya Hamid Khamis As-
Sammouni 
Date of Birth: 30/08/2001 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي السـاعة  

منـزل   5/1/2009من صباح  يوم االثنـين الموافـق    7:00

موني الكائن بجوار مسجد التوحيد من المواطن وائل فارس الس

الجهه الشرقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك بعـدما  

قام جنود االحتالل بجمع مائة شخص من عائلة السموني بداخلة 

مواطنا من عائلة السموني من بيـنهم  ) 29(ما تسبب باستشهاد 

) 8(السموني، البـالغ مـن العمـر     خميس حامد الطفل زكريا

  .أعوام

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza City,to 
leave their houses and gather in one house; the house of 
Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on Monday 5 
January 2009, the IOF launched artillery missiles at the 
house of Wael Faris As-Sammouni which is located near 
At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; 
Zakariya Hamid Khamis As-Sammouni, 8.   

 



 

  السموني فارس وائل رزقة: : االسم

  22/12/1994: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة -الزيتون  حي: العنوان

Name:  ِRizka Wael Faris As-Sammouni 
Date of Birth: 22/12/1994 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Aِz‐Zeitoun neighborhood, 
Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  
 حـوالي  قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدة قذائف عنـد  قصفت

 5/1/2009الموافـق   االثنـين  يوم  صباح من 7:00 الساعة

 مـن  التوحيد مسجد الكائن بجوار السموني فارس وائل منزل

 قـام  حيث الشرقية، في حي الزيتون شرق مدينة غزة، الجهه

بداخلة  السموني عائلة من شخص مائة بتجميع االحتالل جنود

 من عائلة السموني مـن  )29(تسبب باستشهاد  ما قبل القصف

السموني ، البالغة مـن العمـر    فارس وائل بينهم الطفلة رزقة

  .أعوام) 5(

The IOF ordered about hundred of members of one 
extended family, who lived in several houses in the same 
area in Az-Zeitoun neighborhood southeast of Gaza City,to 
leave their houses and gather in one house; the house of 
Wael As-Sammouni. Then at app. 7am on Monday 5 
January 2009, the IOF launched artillery missiles at the 
house of Wael Faris As-Sammouni which is located near 
At-Tawhid mosque, east of Az-Zeitoun 
neighborhoodsoutheast of Gaza City. As a result, twenty 
nine persons were killed, one of whom was a child; Rizka 
Wael Faris As-Sammouni, 5.   

 



  

  مطير المالك عبد محمد نعيم أدهم : :االسم

  28/08/1992: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  شمال غزة -الهيا  بيت -- اإلسراء  حي: العنوان

Name:  ِAdham Na'eem Mohammed Mteer 
Date of Birth: 28/08/1992 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Al‐Israaʹ neighborhood, Beit 
Lahiya town, North Gaza District 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من مساء  16:30 الساعة النار، عند حوالي االحتالل جنود فتح

تجاه الطفل أدهم نعيم عبد  4/1/2009 يوم األحد الموافق

عاماً بينما كان على سطح ) 17(المالك مطير، البالغ من العمر 

منزله، الكائن في حي اإلسراء في بيت الهيا شمال غزة، حيث 

ا به نقل مشياً على األقدام لعدم توفر سيارة لنقله، حتى وصلو

إلى دوار التوام ونقل بسيارة مدنية إلى المستشفى وفارق الحياة 

  .5/1/2009 متأثراً بجراحه في اليوم التالي االثنين

At app. 4:30pm on 4 January 2009, IOF troops who were 
positioned on the rooftops of several houses in the Al-
Israa'  neighborhood in Beit Lahiya town in North Gaza 
district opened fire directly at a child who was on the roof 
of his house. The child, who was identified as 17-year-old 
Adham Na'eem Mohammed Mteer, was critically injured. 
Members from his family carried him and walked a long 
distance to reach a hospital, as the IOF prevented 
ambulances from reaching them. He died at Shifa hospital 
the next day, 5 January 2009. 

  



  

  سعد سالم مصباح نادية: : االسم

  04/08/1996: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة - الشجاعية  --  المنطار ارعش: العنوان

Name:  ِNadia Musbah Salim Sa'ad 
Date of Birth: 04/08/1996 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Al‐Montar St., Shejaʹiya 
neighborhood, Gaza City 
 

  :Incident                   :                                                                     رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد، عند

المواطن  ، منزل5/1/2009 مساء يوم االثنين الموافق 14:30

ائن في حي القبة في منطقة المنطار سعد، الك سالم مصباح

نادية مصباح سالم شرق مدينة غزة، ما تسبب في قتل الطفلة 

الطفلة آية أسامة كما قتلت . )عاماً 13( ، البالغة من العمرسعد

أعوام، جراء إصابتها بشظايا وهي في ) 6(نايف السرساوي، 

منزلها المجاور لمنزل سعد الذي استهدفه القصف، كما أصيب 

  .اطنان من المنازل المجاورةمو

At app. 2.30pm on Monday 5 Jan. 2009, while Nadia 
Misbah Salem Saʹad, 13, was on the roof of her house, 
she was hit by a missile from a surveillance drone 
which killed her. The house is located in Ash‐ 
Shejaʹiya neighborhood east of Gaza City, on Al‐
Montar Street. The same attack killed Aya As‐
Sirsawi, 6, who was in the house next door. A 
number of other people from the two neighboring 
houses were injured.  
 



  

  

  

  السرساوي نايف أسامة آية: : االسم

  27/10/2003: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة - الشجاعية  --  المنطار شارع: العنوان

Name:  ِAya Usama Naiyf As‐Sirsawi 
Date of Birth: 27/10/2003 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Al‐Montar St., Shejaʹiya 
neighborhood, Gaza City 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد، عند

المواطن  ، منزل5/1/2009 ن الموافقمساء يوم االثني 14:30

سعد، الكائن في حي القبة في منطقة المنطار  سالم مصباح

نادية مصباح سالم شرق مدينة غزة، ما تسبب في قتل الطفلة 

الطفلة آية أسامة كما قتلت . )عاماً 13( ، البالغة من العمرسعد

أعوام، جراء إصابتها بشظايا وهي في ) 6(نايف السرساوي، 

ها المجاور لمنزل سعد الذي استهدفه القصف، كما أصيب منزل

  .مواطنان من المنازل المجاورة

At app. 2.30pm on Monday 5 Jan. 2009, while Nadia 
Misbah Salem Saʹad, 13, was on the roof of her house, 
she was hit by a missile from a surveillance drone 
which killed her. The house is located in Ash‐ 
Shejaʹiya neighborhood east of Gaza City, on Al‐
Montar Street. The same attack killed Aya Usama 
Naiyf As‐Sirsawi, 6, who was in the house next door. 
A number of other people from the two neighboring 
houses were injured.  
 



  

  الكفارنة محمود جمال وئام: : االسم

  18/05/2006: تاريخ الميالد

  05/01/2009: يخ االستشهادتار

  شمال غزة –بيت حانون  - السكة  شارع: العنوان

Name:  ِWiʹam Jamal Mahmoud Al‐
Kafarna 
Date of Birth: 18/05/2006 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: As‐Sikka St., Beit Hanoun 
town, North Gaza District 
 

  :Incident                                                                  :                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

قوات االحتالل نيران قذائفها المدفعية، عنـد حـوالي   أطلقت 

، 5/1/2009من مساء يوم االثنـين الموافـق    16:00الساعة 

تجاه منازل المواطنين الكائنة في شارع السكة في بلـدة بيـت   

تسبب القصف في قتل الطفلة وئام جمـال  . حانون شمال غزة

 )6( سنوات، وإصابة) 3(محمود الكفارنة، البالغة  من العمر 

ومنعت قوات االحتالل الطـواقم   .األم بينهم عائلتها أفراد من

 .الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول للمكان

At app. 8pm on Monday 5 January 2009, during the 
Operation Cast Lead ground invasion of Beit 
Hanoun, invading tanks fired heavily at residential 
homes in As‐Sikka Street and without prior warning, 
fired at the house of Jamal Al‐Kafarna. The child 
Wiʹam Jamal Mahmoud Al‐Kafarna, 3, was killed, 
and 6 other family members, including the mother, 
were injured. As the firing was continuous 
ambulances were unable to reach them. When the 
ambulances reached a safe area, the ambulance 
workers walked and took the injured to the 



  

  

  

  

  خليفة كامل باسم هنادي: : االسم

  18/04/1996: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة– الزيتون - طالب  أبي بن علي شارع: العنوان

Name:  ِHanadi Basil Kamil Khalifa 
Date of Birth: 18/04/1996 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Ali Ibn Abi Taleb St., Az‐
Zeitoun Neighborhood, Gaza City 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلق جنود االحتالل، المتحصنين في أبراج مراقبـة أقاموهـا   

على أسطح المنازل السكنية شرق حي الزيتون شـرق غـزة،   

 الموافق االثنين يوم من مساء 17:00 الساعة حوالي النار عند

خليفة، البالغة مـن   كامل هنادي باسم ، تجاه الطفلة5/1/2009

فـي منزلهـا    عام، خالل أدائها لصالة المغـرب ) 13(العمر 

الكائن في شارع علي بن أبي طالب، في حي الزيتون  شـرق  

غزة، حيث أصيبت بعيار ناري في الرأس ما تسبب في قتلهـا  

كر أن عمليات القتل من هذا القبيل عادة ما تـتم  يذ. على الفور

 .على أيدي قناصة

At around 5pm on 5 Jan. 2009, an Israeli sniper 
stationed at one of the military observation points in 
Az‐Zeitoun area shot Hanadi Khalifa, 13, while she 
was inside her house in Az‐Zeitoun area. The girl 
was performing the sunset (Maghreb) prayer when 
she was shot. She was killed immediately. The 
ambulance could not reach her until the Israeli forces 
had withdrawn from the area. 



  

  مرضي نعيم رضوان ىند: : االسم

  20/10/2003: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  شمال غزة – الهيا بيت - حي السيفا : العنوان

Name:  ِNada Radwan Naʹeem Mardi 
Date of Birth: 20/10/2003 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: As‐Siyafa neighborhood, Beit 
Lahiya town, North Gaza 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلق قناصة االحتالل الرصاص من نقطة مراقبـة أقاموهـا   

من صباح يوم  11:00ند حوالي الساعة أعلى منزل سكني، ع

تجاه المواطنين في منطقة السـيفا   5/1/2009االثنين الموافق 

 في بيت الهيا شمال غزة، مما تسبب في إصابة الطفلة نـدى 

أعـوام،  بعيـار   ) 6(مرضي، البالغة من العمر  نعيم رضوان

ناري في الرأس، نقلت إلى مستشفى كمال عدوان ومنها حولت 

ى الشفاء في غزة حيث فارقت الحياة بعد ساعة من إلى مستشف

 .  وصولها المستشفى متأثرة بجراحها

At app. 11am on 5 Jan. 2009, IOF snipers opened fire 
at the house of Radwan Naʹeem Mardi, which is 
located in As‐Siyafa neighborhood northwest the 
town of Beit Lahiya. As the family tried to evacuate 
the house, the IOF opened fire at them, injuring the 6‐
year‐old girl Nada Radwan Naʹeem Mardi with a 
bullet to the back of the head. The girl was evacuated 
to Kamal Udwan Hospital in Beit Lahiya and then to 
Shifa Hospital in Gaza City; however, she died one 
hour after having been admitted to the ICU at Shifa 
hospital. 



  

  أبو قمر خميس محمد محمود: : االسم

  07/04/1994: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  ال غزةشم – مخيم جباليا - )4(بلوك : العنوان

Name: Mahmoud Mohamed Abu Qamar 
Date of Birth: 07/04/1994 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Block 4, Jabalia Refugee Camp, 
North Gaza 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

 قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حـوالي السـاعة  

، تجـاه  5/1/2009من مساء يوم االثنـين الموافـق    17:45

مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا على مفترق التـرنس،  

محمـود  : م جباليا، ما أسفر عن إصابة الطفلالكائن وسط مخي

، بجراح خطرة، تسببت فـي  )عاماً 15(محمد خميس أبو قمر 

وفاته قبيل وصوله مستشفى كمال عدوان، يذكر أن الطفل كان 

في طريقه لزيارة أقاربه، الذين يقطنون بالقرب مـن المكـان   

 .الذي أصيب فيه

At app. 5:45pm on 05 Jan. 2009, Israeli drones fired 
two missiles at a group of civilians near At‐Trans 
Junction in the middle of Jablaia refugee camp. A 
missile landed near a child, and critically injured 
him. The child was evacuated to hospital; however, 
he died in the ambulance that transported him. He 
was identified as Mahmoud Mohammed Khamis 
Abu Qamar, 15. 
According to the childʹs family, he had just left his 
house to visit relatives who live in Al‐Hawaja Street 
in the same refugee camp, not far from his house. 



  

  

  

  اعالو طالل محمود مؤمن: : االسم

  20/05/1998: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  الجوالني مسجد من قرب -  حي التفاح -غزة: العنوان

Name: Moʹmin Mahmoud Talal Iʹlaw 
Date of Birth: 20/05/1998 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: At‐Tuffah neighborhood, Gaza 
District; near Al‐Joulani Mosque 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 السـاعة  حوالي ، عندقصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد

 منـزل  ,5/1/2009 الموافـق  االثنـين  يوم مساء من 14:30

اعالو، الكائن قرب مسجد الجوالني في حـي   طالل المواطن

التفاح بغزة، وقد أسفر القصف عن استشـهاد الطفـل مـؤمن    

، بينما كـان  )عاماً 11(محمود طالل اعالو، البالغ من العمر 

 مـن  اثنـين  وإصـابة  يلعب على دراجته على سطح منزله،

 .جيرانه

At around 2.30pm on 5 Jan. 2009, an Israeli 
surveillance drone fired a missile at the house of 
Moʹmin Mahmoud Talal Alawa, 11, while he was 
playing with his bicycle on the roof. He was killed 
immediately and two of the neighbors were injured.  
The house is in At‐Tuffah area near Al‐Joulani 
Mosque. 



  

  عيشة أبو رزق عامر غيداء: : االسم

  07/12/2001: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  حي النصر -غزة: عنوانال

Name: Ghaidaaʹ Amer Riziq Abu Aisheh 
Date of Birth: 07/12/2001 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: An‐Nasser neighborhood, Gaza 
City 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند

رزق أبو  ، منزل5/1/2009يوم االثنين الموافق  فجر 1:30

وتسبب  بغزة النصر حي في بهلول محطة غرب عيشة الكائن

 من )5(ا تسبب في قتل كم. بالكامل القصف في تدمير المنزل

عيشة، البالغ من  أبو صابر رزق األب عامر: سكانه وهم

عيشة،  أبو الرحمن عبد خالد ، واألم نهيل)عاماً 46(العمر 

، وأبنائهم الطفل سيد عامر رزق )عاماً 33(البالغة من العمر 

) 10(والطفل محمد  ، )عاماً 12(أبو عيشة، البالغ من العمر 

 .أعوام) 8(داء أعوام، والطفلة غي

At app. 1:30am on 5 Jan. 2009, Israeli warplanes 
raided an apartment in a residential building owned 
by the Abu Aisheh family, which is located in An‐
Nasser neighborhood in Gaza City (close to Bahloul 
gas station). A heavy missile struck the apartment, 
destroying it and causing severe damage in the 
building. Five of its residents were killed in the 
attack. Three of the victims were children. They were 
identified as: 

- Mohammed Amer Riziq Abu Aisheh, 10;  
- Sayid Amer Riziq Abu Aisheh, 12;  
- Ghaidaaʹ Amer Riziq Abu Aisheh, 8. 



  

  

  عيشة أبو رزق عامر محمد: : االسم

  07/11/1999: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

   حي النصر -غزة: العنوان

Name: Mohammed Amer Riziq Abu 
Aisheh 
Date of Birth: 07/11/1999 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: An‐Nasser neighborhood, Gaza 
City 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 

، منزل رزق أبو 5/1/2009فجر يوم االثنين الموافق  1:30

عيشة الكائن غرب محطة بهلول في حي النصر بغزة وتسبب 

من سكانه ) 5(القصف في تدمير المنزل كما تسبب في قتل 

 46(ابر أبو عيشة، البالغ من العمر األب عامر رزق ص: وهم

، واألم نهيل خالد عبد الرحمن أبو عيشة، البالغة من )عاماً

، وأبنائهم الطفل سيد عامر رزق أبو عيشة، )عاماً 33(العمر 

أعوام، ) 10(،  والطفل محمد )عاماً 12(البالغ من العمر 

 .أعوام) 8(والطفلة غيداء 

At app. 1:30am on 5 Jan. 2009, Israeli warplanes 
raided an apartment in a residential building owned 
by the Abu Aisheh family, which is located in An‐
Nasser neighborhood in Gaza City (close to Bahloul 
gas station). A heavy missile struck the apartment, 
destroying it and causing severe damage in the 
building. Five of its residents were killed in the 
attack. Three of the victims were children. They were 
identified as: 

- Mohammed Amer Riziq Abu Aisheh, 10;  
- Sayid Amer Riziq Abu Aisheh, 12;  
- Ghaidaaʹ Amer Riziq Abu Aisheh, 8. 

 



  

  

  

  عيشة أبو رزق عامر سيد: : االسم

  09/01/1997: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  حي النصر -غزة: العنوان

Name: Sayid Amer Riziq Abu Aisheh 
Date of Birth: 09/01/1997 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: An‐Nasser neighborhood, Gaza 
City 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة قصفت الطائرات 

، منزل رزق أبو 5/1/2009فجر يوم االثنين الموافق  1:30

عيشة الكائن غرب محطة بهلول في حي النصر بغزة وتسبب 

من سكانه ) 5(القصف في تدمير المنزل كما تسبب في قتل 

 46(األب عامر رزق صابر أبو عيشة، البالغ من العمر : وهم

م نهيل خالد عبد الرحمن أبو عيشة، البالغة من ، واأل)عاماً

، وأبنائهم الطفل سيد عامر رزق أبو عيشة، )عاماً 33(العمر 

أعوام، ) 10(،  والطفل محمد )عاماً 12(البالغ من العمر 

 .أعوام) 8(والطفلة غيداء 

At app. 1:30am on 5 Jan. 2009, Israeli warplanes 
raided an apartment in a residential building owned 
by the Abu Aisheh family, which is located in An‐
Nasser neighborhood in Gaza City (close to Bahloul 
gas station). A heavy missile struck the apartment, 
destroying it and causing severe damage in the 
building. Five of its residents were killed in the 
attack. Three of the victims were children. They were 
identified as: 

- Mohammed Amer Riziq Abu Aisheh, 10;  
- Sayid Amer Riziq Abu Aisheh, 12;  
- Ghaidaaʹ Amer Riziq Abu Aisheh, 8. 

 



  

  عليوة سماعيلإ حيدر مؤمن: : االسم

  23/04/1996: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  حي الشجاعية -غزة: العنوان

Name: Moʹmin Heider Ismail Ileewa 
Date of Birth: 23/04/1996 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Ash‐Shejaʹya neighborhood, 
Gaza City 
 

  :Incident                                                                       :                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حـوالي  قصفت الدبابات االسرائيلية بعدة قذائف مدفعية عنـد 

 ,5/1/2009 الموافـق  االثنـين  يوم مساء من 15:30 ةالساع

الكائن في منطقة الجديدة  عليوة إسماعيل حيدر المواطن منزل

 وتسبب القصف في قتل.  من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 13(عليوة، البـالغ مـن العمـر     إسماعيل حيدر الطفل مؤمن

 ، أعـوام ) 7(عليـوة،   وأشقاؤه الطفل إسماعيل حيدر ،)عاماً

أعـوام،  ) 10(والنـا   ,)عامـاً  14(ومعتصم البالغ من العمر 

 .آخرين أربعة وإصابة

At around 3.30pm on 5 Jan. 2009, Israeli tanks shelled 
the house of Ismail Heider Ismail ‘Ileiwa with several 
tank shells. The following children were killed in this 
attack: 

‐ Moʹmin Heider Ismail Ileewa, 13 
‐ Ismail Heidar Ismail Ileewa, 7 
‐ Motasem Haidar Ismail Ileewa, 14 
‐ Lana Heider Ismail Ileewa, 10 

One other member of the family was killed, and four 
were injured. The house is located near the chlorine 
factory in Ash‐ Shejaiya Al‐Jadida area in Gaza 
District. 

  



  

  عليوة إسماعيل حيدر إسماعيل: : االسم

  31/01/2002: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  حي الشجاعية -غزة: العنوان

Name: Ismail Heider Ismail Ileewa 
Date of Birth: 31/01/2002 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Ash‐Shejaʹya neighborhood, 
Gaza City 
 

  :Incident:                                                                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الدبابات االسرائيلية بعدة قذائف مدفعية عنـد حـوالي   

, 5/1/2009من مساء يوم االثنـين الموافـق    15:30الساعة 

منزل المواطن حيدر إسماعيل عليوة الكائن في منطقة الجديدة 

وتسبب القصف في قتل .  من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 13(إسماعيل عليوة، البـالغ مـن العمـر    الطفل مؤمن حيدر 

أعـوام ،  ) 7(، وأشقاؤه الطفل إسماعيل حيدر عليـوة،  )عاماً

أعـوام،  ) 10(والنـا  , )عامـاً  14(ومعتصم البالغ من العمر 

 .وإصابة أربعة آخرين

At around 3.30pm on 5 Jan. 2009, Israeli tanks shelled 
the house of Ismail Heider Ismail ‘Ileiwa with several 
tank shells. The following children were killed in this 
attack: 

‐ Moʹmin Heider Ismail Ileewa, 13 
‐ Ismail Heidar Ismail Ileewa, 7 
‐ Motasem Haidar Ismail Ileewa, 14 
‐ Lana Heider Ismail Ileewa, 10 

One other member of the family was killed, and four 
were injured. The house is located near the chlorine 
factory in Ash‐ Shejaiya Al‐Jadida area in Gaza 
District. 

 



  

  

  عليوة إسماعيل حيدر معتصم: : االسم

  09/09/1995: ريخ الميالدتا

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  حي الشجاعية -غزة: العنوان

Name: Motasem Haidar Ismail Ileewa 
Date of Birth: 09/09/1995 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Ash‐Shejaʹya neighborhood, 
Gaza City 
 

  :Incident                                                         :                               رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الدبابات االسرائيلية بعدة قذائف مدفعية عنـد حـوالي   

, 5/1/2009من مساء يوم االثنـين الموافـق    15:30الساعة 

كائن في منطقة الجديدة منزل المواطن حيدر إسماعيل عليوة ال

وتسبب القصف في قتل .  من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 13(الطفل مؤمن حيدر إسماعيل عليوة، البـالغ مـن العمـر    

أعـوام ،  ) 7(، وأشقاؤه الطفل إسماعيل حيدر عليـوة،  )عاماً

أعـوام،  ) 10(والنـا  , )عامـاً  14(ومعتصم البالغ من العمر 

 .وإصابة أربعة آخرين

At around 3.30pm on 5 Jan. 2009, Israeli tanks shelled 
the house of Ismail Heider Ismail ‘Ileiwa with several 
tank shells. The following children were killed in this 
attack: 

‐ Moʹmin Heider Ismail Ileewa, 13 
‐ Ismail Heidar Ismail Ileewa, 7 
‐ Motasem Haidar Ismail Ileewa, 14 
‐ Lana Heider Ismail Ileewa, 10 

One other member of the family was killed, and four 
were injured. The house is located near the chlorine 
factory in Ash‐ Shejaiya Al‐Jadida area in Gaza 
District. 

 



  

  عليوة إسماعيل حيدر معتصم: : االسم

  20/09/1999: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  حي الشجاعية -غزة: العنوان

Name: Lana Haidar Ismail Ileewa 
Date of Birth: 20/09/1999 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Ash‐Shejaʹya neighborhood, 
Gaza City 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

لي قصفت الدبابات االسرائيلية بعدة قذائف مدفعية عنـد حـوا  

, 5/1/2009من مساء يوم االثنـين الموافـق    15:30الساعة 

منزل المواطن حيدر إسماعيل عليوة الكائن في منطقة الجديدة 

وتسبب القصف في قتل .  من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 13(الطفل مؤمن حيدر إسماعيل عليوة، البـالغ مـن العمـر    

أعـوام ،   )7(، وأشقاؤه الطفل إسماعيل حيدر عليـوة،  )عاماً

أعـوام،  ) 10(والنـا  , )عامـاً  14(ومعتصم البالغ من العمر 

 .وإصابة أربعة آخرين

At around 3.30pm on 5 Jan. 2009, Israeli tanks shelled 
the house of Ismail Heider Ismail ‘Ileiwa with several 
tank shells. The following children were killed in this 
attack: 

‐ Moʹmin Heider Ismail Ileewa, 13 
‐ Ismail Heidar Ismail Ileewa, 7 
‐ Motasem Haidar Ismail Ileewa, 14 
‐ Lana Heider Ismail Ileewa, 10 

One other member of the family was killed, and four 
were injured. The house is located near the chlorine 
factory in Ash‐ Shejaiya Al‐Jadida area in Gaza 
District. 

 



  

  الدباري سليم أيمن فتحية: : االسم

  29/09/2009: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  بلدة الشوكة -رفح: العنوان

Name: Fathiyya Ayman Saleem Ad‐
Dabaari 
Date of Birth: 29/09/2009 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Ash‐Shoka village, Rafah town 
 

  :Incident                                :                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 حـوالي  المدفعية، عنـد  قذائفها نيران االحتالل قوات أطلقت

 ، تجـاه 5/1/2009 الموافق االثنين يوم مساء 13:40 الساعة

وتسبب .  رفح شرقي مدينة الشوكة بلدة شرق اليهودية منطقة

القصف في إلحاق أضرار جسيمة في منزل ايمـن الـدباري،   

 أيمـن  فتحيـة  ت خزانه المالبس لتسقط فوق الطفلةحيث انقلب

الدباري، وهي مولودة جديدة لم تتجاوز شهرها الرابع من  سليم

 .العمر، مما تسبب في قتلها على الفور

At app. 1.40pm on 5 Jan. 2009, the IOF fired artillery 
shells towards Al‐Shoka village in the east of Rafah 
toan, south of the Gaza Strip. The impact of the 
explosions made a cupboard fall on Fathiyya Ayman 
Saleem Ad‐Dbaari, 4 months, killing her 
immediately. 



  

  

  الضفدع محمد يوسف آيات: : االسم

  27/07/1996: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  غزة - حي التفاح  – النخل شارع: العنوان

Name: Ayyat Yousef Mohammed Ad‐
Dafdaʹ 
Date of Birth: 27/07/1996 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: An‐Nakhel St., At‐Tuffah 
Neighborhood, Gaza City 
 

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند

 منزل 5/1/2009 الموافق االثنين يوم صباح من 9:30

الواقع في شارع النخل من حي التفاح  عالضفد أحمد المواطن

يوسف  آيات الطفلة القصف في قتل وتسبب .شرق مدينة غزة

 بينما كانت ، )عاماً 13(الضفدع، البالغة من العمر  محمد

 .منزلها سطح على متواجدة

At app. 9.30am on 5 Jan. 2009, the house of Ahmed 
Ad‐Dofdaʹ was hit by a missile fired from an Israeli 
surveillance drone. Ayyat Yousef Mohammed Ad‐
Dafdaʹ, 13, was killed as a result, while she was on 
the roof of her house which is near Salah Mosque in 
An‐Nakhel Street in At‐Tuffah neighborhood of Gaza 
City. 



  

  فلفل محمد علي رمضان: : االسم

  06/03/1993: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  األبرار مسجد بجوار - غزة  –حي الزيتون : العنوان

Name: Ramadan Ali Mohammed Filfil 
Date of Birth: 06/03/1993 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Az‐Zeitoun Neighborhood, 
Gaza City, near Al‐Abrar Mosque 
 

  :Incident                                                                         :               رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الساعة حوالي ندبصاروخ واحد ع االستطالع طائرات قصفت

 مجموعة 5/1/2009 الموافق االثنين من مساء يوم 15:00

في محيط مسجد األبرار الكائن في منطقة أبو  المواطنين من

وتسبب القصف في . الزيتون شرق مدينة غزة شلوف من حي

) 16(فلفل، البالغ من العمر  علي محمد رمضان قتل الطفل

 .آخرين بجروح وإصابة عام

At around 3pm on 5 Jan. 2009, an Israeli surveillance 
drone shelled a group of people in Shalouf area 
which is in Az‐Zeitoun area, near Al‐Abrar Mosque. 
Ramadan Ali Filfil, 16, was killed. Other people were 
injured in this attack. 



 

  حلس خليل محمد خليل: : االسم

  10/12/1993: تاريخ الميالد

  05/01/2009: تاريخ االستشهاد

  بغداد شارع - غزة  – حي الشجاعية: العنوان

Name: Khalil Mohammed Khalil Hillis 
Date of Birth: 10/12/1993 
Date of Death: 05/01/2009 
Address: Baghdad St, Ash‐Shejaʹiya 
Neighborhood, Gaza City 
 

  :Incident:                                                                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بصاروخ واحد عندالطائرات الحربية اإلسرائيلية  قصفت

 الموافق من مساء يوم الخميس 14:15 الساعة حوالي

شارع بغداد في حي  تجمعا للمواطنين في 3/1/2009

وتسبب القصف في إصابة الطفل خليل . الشجاعية شرق غزة

، الذي يقطن )عاماً 16(محمد خليل حلس، البالغ من العمر 

ى الشفاء بالقرب من المنطقة المستهدفة، حيث نقل إلى مستشف

بغزة لتلقي العالج، وقد أعلنت المصادر الطبية في المستشفى 

، أي بعد يومين على 5/1/2009عن وفاته يوم السبت الموافق 

  .إصابته

At app. 2.15pm on 3 January 2009, an Israeli jet 
bombarded Baghdad Street, in Ash‐ Shejaiya area 
east of Gaza City with one missile, where the child 
Khalil Mohammed Khalil Hillis, 16, was. He was 
critically injured and died at the Shifa Hospital on 5 
January. Other people were injured 



  

  

  

  

  

  

   :Bilal Jamal Ismail Abu 'Awwad             Nameأبو عواد                   إسماعيل الجم بالل: االسم

                                 Date of Birth: 13/07/1991                                                13/07/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 05/01/2009                                           05/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Lahia, North Gaza District                :Address)      1(بلوك  - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                                      : رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من  21:30أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية عند حوالي الساعة 

استهدف مجموعة  ، صاروخا5/1/2009ًمساء يوم االثنين الموافق 

 باللوتسبب القصف في قتل الطفل  .الهيا بيت في الغبون منطقةفي 

، وقتل شاب )عاماً 17(، البالغ من العمر أبو عواد إسماعيل جمال

 .آخر تواجد في المكان

At app. 9.30pm on Monday 5 January 2009, an Israeli 
drone launched a missile at a group Palestinian 
people who were in Al‐Ghaboun neighborhood in 
Beit Lahiya. 17‐year‐old Bilal Jamal Abu ʹAwwad was 
killed as a result. Another Palestinian man was also 
killed in the same attack.  



  

  

  

   :Mohammed Samir Amen Hijji                                  Nameحجي           أمين سمير محمد: االسم

                                  Date of Birth: 12/01/1994                                               12/01/1994 :تاريخ الميالد

 of death Date: 05/01/2009                                          05/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Zaitoun neighborhood, Gaza City                ‐Az :Addressحجي      منطقة الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توغلت قوات االحتالل في منطقة السموني جنوب حي الزيتون 

من مساء يوم االثنين  13:30والي الساعة جنوب مدينة غزة، عند ح

وأقامت نقاط مراقبة عسكرية فوق أسطح العديد  5/1/2009الموافق 

يذكر أن معظم . من المنازل السكنية التي احتلتها في المنطقة

المواطنين أجبروا على مغادرة منازلهم، وبينما كانوا يحاولون 

جاههم، وكان من الخروج من المنطقة فتحت قوات االحتالل النار ت

بين من تعرضوا لنيران االحتالل أفراد عائلة المواطن محمد أمين 

الطفل محمد : حجي، ما تسبب في قتل ثالثة من أفراد العائلة هم

، ومحمد أمين )عاماً 15(سمير أمين حجي، البالغ من العمر 

، وابنته الطفلة شهد محمد أمين حجي، )عاماً 37(مصطفي حجي، 

 .أعوام) 3(

At  app.  1:30pm  on Monday  5  January  2009,  Israeli 
troops  entered  the  Hijji  area  in  Az‐Zaitoun 
neighborhood,  southeastern  Gaza  City  and  took 
positions  on  the  rooftops  of  many  houses.  Many 
families  escaped  from  their  homes  in  the  area, 
including  the  family  of Mohammed Hajji.  As  they 
were walking out of the area, Israeli soldiers opened 
fire at the family, killing three members.  
Mohammed  Amen  Mostafa  Hijji,37,  and  his  two 
children  Shaid  Mohammed  Amen  Hijji,3,  and 
Mohammed Samir Ameen Hajji, 15, were killed as a 
result.  



  

  

   :Shaid Mohammed Amen Hijji  Name                           حجي   أمين محمد شهد: االسم

                                  Date of Birth: 01/03/2006                                               01/03/2006 :تاريخ الميالد

 Date of death: 05/01/2009                                          05/01/2009: تاريخ االستشهاد

     Zaitoun neighborhood, Gaza City-Address:Az Address  حجي منطقة -الزيتون حي - غزة:العنوان

  :Incident                                               :                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توغلت قوات االحتالل في منطقة السموني جنوب حي الزيتون 

من مساء يوم االثنين  13:30جنوب غزة، عند حوالي الساعة 

وأقامت نقاط مراقبة عسكرية فوق أسطح العديد  5/1/2009الموافق 

يذكر أن معظم . من المنازل السكنية التي احتلتها في المنطقة

غادرة منازلهم، وبينما كانوا يحاولون المواطنين أجبروا على م

الخروج من المنطقة فتحت قوات االحتالل النار تجاههم، وكان من 

بين من تعرضوا لنيران االحتالل أفراد عائلة المواطن محمد أمين 

 شهدالطفلة  :حجي، ما تسبب في قتل ثالثة من أفراد العائلة هم

 أمين محمدووالدها أعوام، ) 3(، البالغة من العمر حجي أمين محمد

، البالغ حجي أمين سمير محمد، والطفل )عاماً 37(، حجي مصطفي

 ).عاماً 15(من العمر 

At  app.  1:30pm  on Monday  5  January  2009,  Israeli 
troops  entered  the  Hijji  area  in  Az‐Zaitoun 
neighborhood,  southeastern  Gaza  City  and  took 
positions  on  the  rooftops  of  many  houses.  Many 
families  escaped  from  their  homes  in  the  area, 
including  the  family  of Mohammed Hajji.  As  they 
were walking out of the area, Israeli soldiers opened 
fire at the family, killing three members.  
Mohammed  Amen  Mostafa  Hijji,37,  and  his  two 
children  Shaid  Mohammed  Amen  Hijji,3,  and 
Mohammed Samir Ameen Hajji, 15, were killed as a 
result.  

  



  

  

  

  

   :Nancy Said Mohammed Waked  Name   واكد                            محمد سعيد نانسي: االسم

                                  Birth Date of: 06/08/2008                                               06/08/2008 :تاريخ الميالد

 Date of death: 25/01/2009                                           25/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Zaitoun neighborhood, Gaza City-Az  :Addressخ        المسل قرب - الزيتون حي -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                       رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فسـفورية عنـد   اإلسرائيلي عدة قذائف قوات االحتالل قصفت

 الموافـق  السـبت  يـوم   صـباح  مـن  6:00 الساعة حوالي

جديد في ال المسلخ قرب الواقعة الماللحة قرية تجاه 5/1/2009

محمـد   سـعيد  نانسي الطفلة تسبب في قتل مما حي الزيتون،

يـذكر أن  . واكد، التي لم تتجاوز شهرها الخامس من العمـر 

واكد أصيبت إصابات بليغة جـراء القصـف ورقـدت فـي     

 يوماً قبل أن تفارق الحياة متـأثرة بجراحهـا  ) 20(المستشفى 

  .25/1/2009 بتاريخ

At exactly 6.00am on Saturday 5 January 2009, Israeli 
warplanes fired phosphorus shells at Al‐Malalha 
village, located near the new butchery, south of Az‐
Zeitoun area in Gaza City.  Nancy Said Mohammed 
Wakid, 5 months, was killed as a result. She 
sustained severed injuries and stayed at the hospital 
for 20 days . she died in her injuries on 25 January 
2009.  



  

  

  

  

   :Arafat Mohammed Arafat Abdul‐Dayim Nameالدايم                 عبد عرفات محمد عرفات: االسم

                                Date of Birth: 26/04/1996                                                 26/04/1996 :تاريخ الميالد

 Date of death: 05/01/2009                                                 05/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Biet Hanoun, North Gaza District                :Addressعزبة بيت حانون              - شمال غزة: العنوان

  :Incident                               :                                                         رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية عند حـوالي السـاعة   

، بيت عزاء 5/1/2009من صباح يوم االثنين الموافق  8:45

عرفة عبد الدايم، المسعف المتطـوع فـي مستشـفى    : الشهيد

يت والده، الواقع على شارع عزبة بيت العودة،  والمقام أمام ب

: من أفراد العائلـة، هـم  ) 5(وتسبب القصف في قتل . حانون

، اسـالم  )عاماً 13(عرفات محمد عرفات عبد الدايم : الطفلين

/. 8/1، التي توفيت بتاريخ )عاماً 17(جابر عرفات عبد الدايم 

مواطنين آخـرين، وصـفت   ) 10(كما أصيب جراء القصف 

 .منهم بالخطيرةجراح ثالثة 

At app. 8:45am  on Monday 5 January 2009, Israeli 
troops fired artillery shells at the wake‐tent of Arafa 
Abdul‐Dayim; a medic who had been killed while 
trying to rescue people in Jabalia, killing five of  the 
Abdul‐Dayim family members. Two of them were 
children; Arafat Mohammed Arafat Abdul‐Dayim, 
10, and Islam Jaber Arafat Abdul‐Dayim, 17. Islam 
died in her injuries on 8 January 2009. Ten other 
persons were injured in the attack; three of whom 
sustained severe injuries.  
 
  



  

  

  

  

  

   :Hashim Awni Abdul Fattah Jaddou Name جدوع                          الفتاح عبد عوني هاشم: االسم

                               Date of Birth: 18/02/1991                                                  18/02/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 5/01/2009                                                 05/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Tal Al Hawa neighborhood, Gaza City :Address ية          الكل شارع مجاور الهوى تل -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حـوالي  عند روحية بصاروخ واحدم طائرة قصفت

، منـزل  5/1/2009 الموافـق  االثنـين  يوم مساء من 9:00

المواطن عوني عبد الفتاح جدوع الكائن فـي حـي الصـبرة    

وتسبب القصـف   .جنوب مدينة غزة بالقرب من كلية المجتمع

 عبد عوني هاشم بينهم الطفل من العائلة أفراد من في قتل عدد

 .)عاماً 17(الغ من العمر جدوع، الب الفتاح

At app. 9pm on Monday 5 January 2009, an Israeli 
helicopter fired a missile at the house of Awni Abdul 
Fattah Jaddouʹ , which is located in As‐Sabra 
neighborhood in Gaza City. Several persons of the  
Haddou family members were killed, including  the 
child Hashim Awni Abdul Fattah Jaddouʹ, 17.  



  

  

  

  

   :Mohammed Salam Awwad Al‐Tarfawi  Nameالطرفاوي                      عواد سالم محمد: االسم

                               Date of Birth: 01/06/2004                                                  01/06/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 05/01/2009                                                 05/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Address          القرم                       -جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident                                     :                                                   رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت القوات المتوغلة شرق جباليا، بعدة قذائف عند حوالي الساعة 

، منازل السكان 5/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  14:00

المدنيين في عزبة عبد ربه شرق جباليا شمال القطاع ما تسبب في 

هذا وقد أصيب ). أعوام 5(د سالم عواد الطرفاوي، قتل الطفل محم

الطفل إصابة مباشرة عندما كان يحاول مغادرة المنطقة رفقة أهله 

 .ساعة القصف

At app. 2pm on Monday 5 January 2009, an Israeli 
troops that had penetrated east of Jabalia shelled 
palestinan houses at Ezbit Abed Rabu neighborhood 
east of Jabalia in north Gaza District. Mohammed 
Salam Awwad Al‐Tarfawi, 5, was directly shot and 
killed while his family was trying to flee.  



  

  

  

   :Nour Mo’aen Shafeq Deeb Name                                                    ديب        شفيق معين نور: االسم

                               Date of Birth: 6/200512/0                                                  12/06/2005: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia Town, North Gaza District     :Addressالهوابر              حي الفاخورة -جباليا - ةشمال غز: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من مساء يوم  15:35عند حوالي الساعة  قصفت قوات االحتالل،

خورة لالجئين، محيط مدرسة الفا ،06/01/2009الثالثاء الموافق 

إلى مركز إليواء  ها الوكالةالتي حولتالتابعة لوكالة الغوث الدولية، 

سكان المناطق المتوغل فيها، بخمسة قذائف، سقطت ثالثة قذائف 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

ة سقطت متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين، والرابع

متراً  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : في منزل األخوين

غربي المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل 

ما بين قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال 

) 37(وتسببالقصف في قتل . منزل عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة حوالي ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم 

ومن بين  .سيدات) 10(طفالً، و) 15(بينهم  من مواطناً، ) 50(

 ).عاماً 14(، البالغة من العمر  ديب شفيق معين نورالقتلى الطفلة 

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Nour Mo’aen Shafeq Deeb, 
14, was among the killed persons.  
 



  

  

  

   :Mohammed Mo’aen Shafeq Deeb              Name           ديب             شفيق معين محمد: االسم

                               Date of Birth: 15/03/1993                                                  18/09/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North of Gaza District  :Addressالهوابر             حي الفاخورة -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                         :               رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عند حوالي  قصفت قوات االحتالل، محيط مدرسة الفاخورة لالجئين،

، 06/01/2009مساء يوم الثالثاء الموافق من  15:35الساعة 

مركز إليواء إلى  ها الوكالةالتي حولتوالتابعة لوكالة الغوث الدولية، 

سكان المناطق المتوغل فيها، بخمسة قذائف، سقطت ثالثة قذائف 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

ج فيه بالمواطنين، والرابعة سقطت متفرقة في وقت كانت الساحة تع

متراً  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : في منزل األخوين

غربي المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل 

ما بين قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن . منزل عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(قتل م

سيدات، ) 10(طفالً، و) 15(بينهم من مواطناً، ) 50(إصابة حوالي 

 .)عاماً 16(، ديب شفيق معين محمد :الطفلالقتلى  بين منو

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Mohammed Mo’aen 
Shafeq Deeb, 16, was among the killed persons.  
 

  



  

  

  

  

  

  

   :Mostafa Mo’aen Shafeq Deeb Nameديب                                  شفيق معين مصطفي: االسم

                               Date of Birth: 16/06/1995                                                  16/06/1995 :تاريخ الميالد

 hDate of deat: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Address            الهوابر      حي الفاخورة -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

يوم  من مساء 15:35عند حوالي الساعة  قصفت قوات االحتالل،

، محيط مدرسة الفاخورة لالجئين، 06/01/2009الثالثاء الموافق 

مركز إليواء  ها الوكالةالتي حولتوالتابعة لوكالة الغوث الدولية، 

سكان المناطق المتوغل فيها، بخمسة قذائف، سقطت ثالثة قذائف 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين، والرابعة سقطت متفرقة 

متراً  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : في منزل األخوين

غربي المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل 

ما بين قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال 

الحادثة بمجملها عن  وأسفرت. منزل عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(مقتل 

ومن . سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(إصابة حوالي 

 ).عاماً 14( ديب شفيق معين مصطفى :الطفلبين القتلى 

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Mostafa Mo’aen Shafeq 
Deeb, 14, was among the killed persons.  
 

  



  

  

  

  

  

   :Issam Samir Shafeq Deeb                                  Nameديب                      قشفي سمير عصام: االسم

                               Date of Birth: 25/02/1995                                                  25/02/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Addressالفاخورة     المدرسة غرب الشرقية الهوابر - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من مساء يوم  15:35اعة عند حوالي الس قصفت قوات االحتالل،

، محيط مدرسة الفاخورة لالجئين، 06/01/2009الثالثاء الموافق 

إلى مركز إليواء  ها الوكالةالتي حولتوالتابعة لوكالة الغوث الدولية، 

سكان المناطق المتوغل فيها، بخمسة قذائف، سقطت ثالثة قذائف 

رسة، في أماكن منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمد

متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين، والرابعة سقطت 

متراً  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : في منزل األخوين

غربي المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل 

ما بين قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن . غربي المدرسة منزل عائلة ديب

سيدات، وعن ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(مقتل 

ومن  .سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(إصابة حوالي 

 14(، البالغ من العمر ديب شفيق سمير عصامالطفل  :بين القتلى

  ).عاماً

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Issam Shafeq Deeb, 14, 
was among the killed persons.  
 

  



  

  

   :Aseel Mo’aeen Shafeq Deeb                                              Name       ديب شفيق معين أسيل: االسم

                               Date of Birth: 10/06/1999                                                  10/06/1999 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District  :Addressالهوابي       حي الفاخورة -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عند حوالي الساعة بخمسة قذائف مدفعية قوات االحتالل قصفت 

محيط ، 06/01/2009الثالثاء الموافق  من مساء يوم 15:35

ها مدرسة الفاخورة لالجئين، التابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولت

سقطت ثالثة  إلى مركز إليواء سكان المناطق المتوغل فيها، الوكالة

ابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في قذائف منها في الساحة المق

بالمهجرين قسرياً أماكن متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه 

معين وسمير : ، والرابعة سقطت في منزل األخوينوسكان المنطقة

متراً غربي المدرسة، ما أسفر عن سقوط  50ديب، الواقع على بعد 

، فيما سقطت من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين قتيل وجريح

. الخامسة في مزرعة تقع شمال منزل عائلة ديب غربي المدرسة

) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل 

) 15(مواطناً، بينهم ) 50(سيدات، وعن إصابة حوالي ) 5(طفالً، و

 شفيق معين أسيل :الطفلةومن بين القتلى . سيدات) 10(طفالً، و

 .أعوام، داخل منزلها) 10(ن العمر ، البالغة مديب

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Aseel Mo’aeen Shafeq 
Deeb, 10, was among the killed persons.  
 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  :Ahmed Hassan M’arouf                          Ibrahim   Nameمعروف              حسن إبراهيم احمد: االسم

                               Date of Birth: 20/05/1994                                                  20/05/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    p, North Gaza DistrictJabalia refugee cam :Addressالفاخورة        -مخيم جباليا  - - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من مساء يوم  15:35قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة 

لالجئين، ، محيط مدرسة الفاخورة 06/01/2009الثالثاء الموافق 

إلى مركز إليواء  ها الوكالةالتابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولت

المناطق المتوغل فيها، بخمسة قذائف، سقطت ثالثة قذائف سكان 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين، والرابعة سقطت 

متراً  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : في منزل األخوين

عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل غربي المدرسة، ما أسفر 

ما بين قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن . منزل عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(مقتل 

من و. سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(إصابة حوالي 

 15(معروف، البالغ من العمر  حسن إبراهيم احمد :بين القتلى الطفل

  ).اًعام

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Ibrahim Ahmed Hassan 
M’arouf , 10, was among the killed persons.  
 

  

 



  

  

  

  

    

   :Bilal Hamza Ali Al-Kahlout           Nameعبيد                                  علي حمزة بالل: االسم

                               Date of Birth: 05/08/1991                                                  05/08/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :Address الفاخورة    -مخيم جباليا  - - شمال غزة: العنوان

  :Incident                    :                                                                    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15:35بخمسة قذائف، عند حوالي الساعة  قصفت قوات االحتالل

، محيط مدرسة 06/01/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

 ها الوكالةالغوث الدولية، التي حولتالتابعة لوكالة الفاخورة لالجئين، 

، سقطت ثالثة قذائف يواء سكان المناطق المتوغل فيهاإلى مركز إل

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

من المهجرين  متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين

عة سقطت في منزل ، والرابوسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة

متراً غربي  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين 

قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال منزل 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة ) 5(طفالً، و) 12( شخصاً، من بينهم) 37(

ومن بين . سيدات) 10(طفالً، و) 15(، بينهم مواطناً) 50(حوالي 

 ).عاماً 17(عبيد، البالغ من العمر  علي حمزة بالل :القتلى الطفل

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Bilal Hamza Ali Al-Kahlout, 
17, was among the killed persons.  
 

  

 

  



  

  

   :Emad Mohammed Fo'ad Abu Askar Nameعسكر                               أبو فؤاد محمد عماد: االسم

                               Date of Birth: 24/03/1995                                                  24/03/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :Addressالفاخورة       الهوابر -جباليا -شمال غزة : العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 15:35قصفت قوات االحتالل بخمسة قذائف، عند حوالي الساعة 

، محيط مدرسة 06/01/2009مساء يوم الثالثاء الموافق من 

الفاخورة لالجئين، التابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولتها الوكالة 

إلى مركز إليواء سكان المناطق المتوغل فيها، سقطت ثالثة قذائف 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين من المهجرين  متفرقة في وقت

وسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة، والرابعة سقطت في منزل 

متراً غربي  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين 

ل منزل قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شما

وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(

ومن بين . سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(حوالي 

 14(عسكر، البالغ من العمر  أبو فؤاد محمد عماد: القتلى الطفل

 ).عاماً

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Emad Mohammed Fo’ad 
Abu Askar,14, was among the killed persons.  
 

  

 

  

  



  

  

  

   :Mohammed Basem Ahmed Shaqqoura Name           شقورة                   احمد باسم محمد: االسم

                               Date of Birth: 10/04/2000                                                  10/04/2000 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :Address الفاخورة     -مخيم جباليا  - - شمال غزة: العنوان

  :Incident                            :                                                            رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15:35قصفت قوات االحتالل بخمسة قذائف، عند حوالي الساعة 

، محيط مدرسة 06/01/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

الفاخورة لالجئين، التابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولتها الوكالة 

الثة قذائف إلى مركز إليواء سكان المناطق المتوغل فيها، سقطت ث

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين من المهجرين 

وسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة، والرابعة سقطت في منزل 

متراً غربي  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

ر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين المدرسة، ما أسف

قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال منزل 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(

ومن بين  .سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(حوالي 

) 9(شقورة، البالغ من العمر  احمد باسم الطفل محمد: القتلى الطفل

 .أعوام

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Mohammed Basem Ahmed 
Shaqqoura, 9, was among the killed persons.  
 

  

 

  



  

   :Ismail Adnan Ali Haweila                              Nameحويلة                    حسن عدنان إسماعيل: االسم

                               Birth Date of: 27/12/1993                                                  27/12/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia Refugee Camp, North Gaza District :Address         اخورة        الف -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 15:35قصفت قوات االحتالل بخمسة قذائف، عند حوالي الساعة 

، محيط مدرسة 06/01/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

لوكالة الغوث الدولية، التي حولتها الوكالة  الفاخورة لالجئين، التابعة

إلى مركز إليواء سكان المناطق المتوغل فيها، سقطت ثالثة قذائف 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين من المهجرين 

، والرابعة سقطت في منزل وسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة

متراً غربي  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين 

قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال منزل 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة ) 5(طفالً، و) 12(من بينهم شخصاً، ) 37(

ومن بين . سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(حوالي 

 16(إسماعيل عدنان حسن حويلة، البالغ من العمر : القتلى الطفل

 ).عاماً

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Iamail Adnan Ali Haweila, 
16, was among the killed persons.  
 

  

 

  

  



  

  

  

  

   :Naji                    Bashar Samir Mousa   Name    ناجي                        موسي سمير بشار: االسم

                                Date of Birth: 06/04/1995                                                 06/04/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp,North Gaza District :Addressالفاخورة مدرسة قرب الهوابر حي-جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                     :                   رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15:35اعة بخمسة قذائف، عند حوالي الس قصفت قوات االحتالل

، محيط مدرسة 06/01/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

 ها الوكالةالتابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولتالفاخورة لالجئين، 

، سقطت ثالثة قذائف يواء سكان المناطق المتوغل فيهاإلى مركز إل

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

من المهجرين  متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين

، والرابعة سقطت في منزل وسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة

متراً غربي  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين 

مزرعة تقع شمال منزل قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(

ومن بين . سيدات) 10(طفالً، و) 15(، بينهم مواطناً) 50(حوالي 

 ).عاماً 14(بشار سمير موسى ناجي، البالغ من العمر  :القتلى الطفل

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Bashar Samir Mousa Naji, 
14, was among the killed persons.  
 

  

 

  



  

   :Abdullah Mohammed Shafeq Abdullah      Name        اهللا              عبد شفيق محمد اهللا عبد: االسم

                               Date of Birth: 06/07/1998                                                  06/07/1998: تاريخ الميالد

 hDate of deat: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    tJabalia refugee camp, North Gaza Distric  :Addressالفاخورة          -جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15:35قصفت قوات االحتالل بخمسة قذائف، عند حوالي الساعة 

، محيط مدرسة 06/01/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

الفاخورة لالجئين، التابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولتها الوكالة 

سقطت ثالثة قذائف  إلى مركز إليواء سكان المناطق المتوغل فيها،

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين من المهجرين 

وسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة، والرابعة سقطت في منزل 

متراً غربي  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين  المدرسة،

قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال منزل 

) 37(وأسفرت الحادثة عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة حوالي ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم 

ومن بين القتلى . سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(

 ).عاماً 11(اهللا، البالغ من العمر  عبد شفيق محمد اهللا عبد: الطفل

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Abdullah Mohammed 
Shafeq Abdullah, 11 , was among the killed persons.  
 

  

 

  

  



  

  

   :Ahed Iyad Mohammed Qadas   Name‘داس                              ق محمد اياد عاهد: االسم

                               Date of Birth: 24/02/1995                                                  24/02/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :Addressالفاخورة           -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                               :         رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15:35قصفت قوات االحتالل بخمسة قذائف، عند حوالي الساعة 

، محيط مدرسة 06/01/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

، التابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولتها الوكالة الفاخورة لالجئين

إلى مركز إليواء سكان المناطق المتوغل فيها، سقطت ثالثة قذائف 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين من المهجرين 

بالمدرسة، والرابعة سقطت في منزل  وسكان المنطقة المحيطة

متراً غربي  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين 

قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال منزل 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(

ومن بين . سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(حوالي 

، )عاماً 14(عاهد إياد محمد قداس، البالغ من العمر : القتلى الطفل

 .بينما كان يقف أمام منزله برفقة والده

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. ‘Ahed  Iyad Mohammed 
Qadas, 14, was among the killed persons. He was 
killed while he was standing with his father near their 
house.  
 

 

  



  

   :Lina Abdul‐Mon’em Hassan As‐Sayid  Nameالسيد                        حسن نافذ المنعم عبد لينا: االسم

                               Date of Birth: 01/09/1999                                                  01/09/1999: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District    :Address)     9(بلوك  -جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15:35بخمسة قذائف، عند حوالي الساعة  قصفت قوات االحتالل

، محيط مدرسة 06/01/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

 ها الوكالةالتابعة لوكالة الغوث الدولية، التي حولتالفاخورة لالجئين، 

، سقطت ثالثة قذائف يواء سكان المناطق المتوغل فيهاإلإلى مركز 

منها في الساحة المقابلة للجهة الجنوبية الغربية للمدرسة، في أماكن 

من المهجرين  متفرقة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين

، والرابعة سقطت في منزل وسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة

متراً غربي  50قع على بعد معين وسمير ديب، الوا: األخوين

المدرسة، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا في مدخل المنزل ما بين 

قتيل وجريح، فيما سقطت الخامسة في مزرعة تقع شمال منزل 

وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . عائلة ديب غربي المدرسة

سيدات، وعن إصابة ) 5(طفالً، و) 12(شخصاً، من بينهم ) 37(

ومن بين . سيدات) 10(طفالً، و) 15(، بينهم مواطناً )50(حوالي 

 .اعوام) 10(السيد  حسن نافذ المنعم عبد الطفلة لينا :القتلى الطفل

At app. 3:35pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
forces launched five shells around Al Fakhoura 
UNRWA School. This school was used as shelter for 
Palestinian people who fled their houses during the 
Israeli invasion. Three missiles fell in the crowded 
school yard opposite the southwest side of the school. 
The fourth shell fell in the house of Mo’aen and 
Samir Deeb, 50m away from the school. Several 
people who were inside the house were injured while 
the others were killed. The fifth missile fell in a farm 
south of the Deeb family house. Thirty seven persons 
were killed in this attack; twelve of them were 
children in addition to five women. Moreover, 50 
persons were injured; fifteen of whom were children 
in addition to ten women. Lina Abdul-Mom’em 
Hassan As-Sayid, 10, was among the killed persons.  

 

  

 

  



  

  

   :Islam Odeh Khalil Abu Amsha  Name                      عمشة                    أبو خليل ودةع إسالم: االسم

                               Date of Birth: 07/08/1997                                                  07/08/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Ashija’aia neighborhood,Gaza City :Addressبغداد شارع- الهواشي مسجد من بالقرب الشجاعية-غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من  17:30الساعة حوالي قذيفة مدفعية عند قوات االحتالل ب قصفت

 خليـل  ، منزل المواطن عودة6/1/2009يوم الثالثاء الموافق  مساء

الكائن قرب مسجد الهواشي في شارع بغداد فـي حـي    أبو عمشة،

وتسبب القصف في قتل ابنتـه الطفلـة    الشجاعية شرقي مدينة غزة،

  .)عاماً 11(البالغة من العمر  ،عودة خليل أبو عمشة إسالم

At app. 5.30pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
occupation forces launched an arterially shell the house of 
Odeh Khalil Abu Amsha near Al Hwashi mosque in 
Ashija’aia neighborhood, east of Gaza City. 11-year-old 
girl, Islam Odeh Khalil Abu Amsha was killed as a result.    



  

   :Adam Ma'moun Saqir Al-Kurdi          Nameالكردي                                 صقر مأمون آدم: االسم

                               Date of Birth: 06/01/2006                                                  06/01/2006: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District :Address           1بلوك - جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من  4:37ي الساعة عند حوال قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية،

منـار  : منـزل المـواطن   ،6/1/2009اء الموافـق  فجر يوم الثالث

. المكـتظ بالسـكان   مخيم جباليـا  من) 2(الكردي، الكائن في بلوك 

، البالغ من الكردي صقر آدم مأمون: قتل الطفلوتسبب القصف في 

، )عامـاً  60(هاجر إسماعيل إنصيوي : ، والمسنة)أعوام 3( العمر

كمـا   .المنزل بجراح، كان من بينهم طفلـة من سكان ) 4(وإصابة 

جـاءت   تكرر القصف مرة ثانية في وجود سيارات اإلسعاف التـي 

مسـعفين مـنهم بجـراح    ) 10( لنقل الجرحى، ما أدى إلى إصـابة 

 ،متفاوتة، كما أسفر القصف عن تدمير المنزل بالكامل

At app. 4.37am on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
warplanes bombed the house of Manar Al Kurdi in Block 
2 of Jabalia refugee camp.  Adam Ma’moun Saqir Al 
Kurdi, 3, was killed as a result, in addition to another old 
woman Hajar Ismail Ensaiwi, 60.  Four other members of 
the household were injured.  The IOF shelled the house 
again while paramedics were evacuating the injured in the 
attacked house. Ten paramedics were injured as a result 
and the house was completely destroyed   

  



  

  

   :Yousif Mohammed Fayiz Ad‐Daya Name                                       الداية فايز محمد يوسف: االسم

                               Date of Birth: 28/10/2006                                                  28/10/2006 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City ghborhoodneiZeitoun ‐Az  :Address ,            البنا حسن مسجد قرب الزيتون -غزة : العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  
 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 ب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت بالقر

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

  .أعوام) 3(يوسف محمد فايز الداية، البالغة من العمر : الطفل

 

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood southwestern Gaza City. The 
attack destroyed the house completely while its 
residents were inside it. 22 members of the Ad‐Daya 
family were killed. The child Yousif Mohammed 
Fayiz Ad‐Daya, 3, was among the killed persons. 



  

  

  

  

   :Alaa Iyad Fayiz Ad‐Daya                                    Name                          الداية فايز إياد أالء: االسم

                               Date of Birth: 28/01/2002                                                  28/01/2002 :تاريخ الميالد

  Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City neighborhoodZeitoun ‐Az  :Address ,          البنا      حسن مسجد قرب الزيتون - غزة:العنوان

  :Incident             :                                                                           رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(كنية مكونة من فايز الداية، وهو عبارة عن بناية س

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

 .عوامأ) 7(آالء اياد فايز الداية، البالغة من العمر : الطفلة

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Alaa Iyad Fayiz Ad‐Daya, 7, 
was among the killed persons. 

  



  

  

  

   :Ali Iyad Fayiz Ad‐Daya                        Name                                  الداية فايز إياد علي: االسم

                               Date of Birth: 06/09/1998                                                  06/09/1998: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City neighborhoodZeitoun ‐Az  :Address ,ا       البن حسن مسجد قرب الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

 ).عاماً 11(الداية  علي إياد فايز: الطفل

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The child Ali Iyad Fayiz Ad‐Daya, 11, was 
among the killed persons. 

  

  



  

  

   :Baraa Ramiz Fayiz Ad‐Daya                         Nameالداية                           فايز رامز براء: االسم

                                Date of Birth: 04/07/2007                                                 04/07/2007: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: اريخ االستشهادت

 Gaza City Az‐Zeitoun neighborhood ,                  البنا حسن مسجد قرب الزيتون - غزة:العنوان

:Address    

  :Incident                                                 :                                       رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

ل المـواطن  منز 6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

  .اء رامز فايز الداية، البالغة من العمر عامينبر :الطفلة

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Baraa Ramiz  Fayiz Ad‐
Daya, 2, was among the killed persons. 

 

  



  

  

   :Amani Mohammed Fayiz Ad‐Daya Name                                     الداية فايز محمد أماني: االسم

                               Date of Birth: 05/200212/                                                  12/50/2002: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

  Az‐Zeitoun neighborhood, Gaza City :     البنا        حسن مسجد قرب -لزيتونا - غزة:العنوان
Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009يوم الثالثاء الموافق  من صباح 6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    قتلهم فرد، ما تسبب في) 22(والبالغ عددهم 

  .أعوام) 7(أماني محمد فايز الداية، البالغة من العمر  :الطفلة

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Amani Mohammed Fayiz 
Ad‐Daya, 7, was among the killed persons. 

 

  



  

  

  

  

   :Qamar Mohammed Fayiz Ad-Daya Name                                      الداية فايز محمد قمر: االسم

                               Date of Birth: 08/01/2003                                                  08/10/2003 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Gaza City  Az-Zeitoun neighborhood ,البنا                  حسن مسجد قرب الزيتون -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                                                       :                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي بصاروخ واحد عند حربية إسرائيلية طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

اخوتـه،   المنزل باالضافة الـى عوائـل   في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

  .أعوام) 7(فايز الداية، البالغة من العمر  قمر محمد :الطفلة

 

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Qamar Mohammed Fayiz 
Ad‐Daya, 7, was among the killed persons. 

 

  

  



  

  

  

   :Mohammed Iyad Fayiz Ad-Daya  Name                                               الداية فايز إياد محمد: االسم

                               Date of Birth: 28/05/2008                                                  28/05/2008 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

       Az-Zeitoun neighborhood, Gaza City البنا               حسن مسجد قرب الزيتون -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة ملهابأك عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

  .أشهر) 8(محمد إياد فايز الداية، البالغة من العمر : الطفل

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The child Mohammed Iyad  Fayiz Ad‐
Daya, 8 months, was among the killed persons. 

 

  



  

  

  

                                            Salsabeel Ramiz Fayiz Ad‐Dayaالداية       فايز رامز سلسبيل: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 28/08/2008                                                  28/08/2008 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009 :تاريخ االستشهاد

  Az‐Zeitoun neighborhood, Gaza City                            البنا حسن قرب الزيتون: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 ا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت بالقرب من مسجد حسن البن

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

  .سلسبيل إياد فايز الداية، البالغة من العمر عام واحد :الطفلة

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Salsabeel Ramzi  Fayiz Ad‐
Daya, 1, was among the killed persons. 

 

  



  

  

  

  

   :Khitam Iyad Fayiz Ad-Daya Name                                                         الداية فايز إياد ختام: االسم

                               Date of Birth: 14/04/2000                                                  14/04/2000 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

   Gaza City      Az-Zeitoun neighborhood ,البنا             حسن مسجد قرب الزيتون -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                        :                                                                رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(كونة من فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية م

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

  .أعوام) 9(ختام إياد فايز الداية، البالغة من العمر  :الطفلة

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Khitam Iyad  Fayiz Ad‐
Daya, 9, was among the killed persons. 

 

  



  

  

  

  

   :Rabi'ah Iyad Fayiz Ad-Daya Name                                                                الداية فايز اياد رابعة: االسم

                               Date of Birth: /06/200620                                                  20/06/2006: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Gaza City Az-Zeitoun neighborhood ,         البنا            حسن مسجد قرب لزيتونا -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

اطن منزل المـو  6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

  .أعوام) 3(اد فايز الداية، البالغة من العمر رابعة إي :الطفلة

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Rabi’a Iyad  Fayiz Ad‐Daya, 
3, was among the killed persons. 

 

  



  

  

  

  

  

                           Sharaf Ad-Din Iyad Fayiz Ad-Daya              الداية  فايز اياد الدين شرف: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 05/02/2004                                                  05/02/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Gaza City           Az-Zeitoun neighborhood ,البنا            حسن مسجد قرب الزيتون -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        الحدث رواية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009صباح يوم الثالثاء الموافق  من 6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

المنزل باالضافة الـى عوائـل اخوتـه،     في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    بب في قتلهمفرد، ما تس) 22(والبالغ عددهم 

  .أعوام) 5(الدين إياد فايز الداية، البالغة من العمر  شرف :الطفل

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The child Sharaf Ad-Din  Iyad  Fayiz Ad‐
Daya, 5, was among the killed persons. 

 

  



  

  

  

  

  

   :Areej Mohammed Fayiz Ad-Daya  Name       الداية                               فايز محمد أريج: االسم

                               Date of Birth: 16/02/2005                                                  16/02/2005 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

          Az-Zeitoun neighborhood , Gaza Cityالبنا             حسن مسجد قرب الزيتون -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حوالي حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند طائرة قصفت

منزل المـواطن   6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00

طوابق، ويقع ) 4(فايز الداية، وهو عبارة عن بناية سكنية مكونة من 

 بالقرب من مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب غزة،  وكانـت 

ضافة الـى عوائـل اخوتـه،    المنزل باال في متواجدة بأكملها عائلته

جميعا، ومـن بيـنهم    فرد، ما تسبب في قتلهم) 22(والبالغ عددهم 

 . أعوام) 4(أريج محمد فايز الداية، البالغة من العمر  :الطفل

At app. 6am on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the four‐story house 
of 60‐year‐old Fayiz Ad‐Daya, which is located in Az‐
Zeitoun neighborhood south Gaza City. The attack 
destroyed the house completely while its residents 
were inside it. 22 members of the Ad‐Daya family 
were killed. The girl child Areej Mohammed  Fayiz Ad‐
Daya, 4, was among the killed persons. 

 

  



  

  

  

  

   :Yousif Sa’ad Yousif Al Kahlout      Nameالكحلوت                             يوسف سعد يوسف: االسم

                               Date of Birth: 25/08/1991                                                  25/08/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza DistrictJabalia town, North   :Address            شعشاعة                 -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16:00قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية عند حوالي السـاعة 

، صاروخاً تجاه مجموعـة  06/01/2009من مساء الثالثاء الموافق 

من المواطنين الذين تواجدوا احدى شوارع عزبة الكحلوت الكائنـة  

 يوسـف  :الطفل شرق تل الزعتر في جباليا البلد، ما اسفر عن مقتل

الذي كـان فـي   ) عاماً 17(، البالغ من العمر الكحلوت يوسف سعد

كما وتسبب القصف . طريقه إلى بقالة مجاورة لشراء بعض الحاجات

يـذكر  . في إصابة عدد آخر من المواطنين من بينهم ابن عمه حمزة

في شـمال غـزة وقـد     عدوان كمال مستشفىأن الكحلوت نقل إلى 

  .الءاش الى تحولت جثته

At app. 4pm on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
drone launched a missile at a group of Palestinian 
people near Ezbit Al Kahlout east Tal Az‐Zaʹtar in 
Jabalia twon.  Yousif Sa’ad Uousif Al Kahlout was 
killed while he was on his way to the nearby  
grocery. Several people were injured in this attack , 
including Yousif’s  cousin, Hamza, were injured. 
Yousif body was dismembered.  



  

  

  

   :Marwan Hasan Abdel Mo’azn Iqdeeh  Name              قديح          المأذن عبد حسن مروان: االسم

                               Date of Birth: 25/01/1993                                                  25/01/2004 :ميالدتاريخ ال

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Abasan Al Kabera town, Khan Younis District    :Addressحي قديح   - الكبيرة عبسان -خانيونس: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عشرات القذائف المدفعية، عند 

، 6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:20حوالي الساعة 

ألحياء السكنية شرق خان يونس، ما أسفر عن إصابة طفلين تجاه ا

بجراح، أثناء تواجدهما بالقرب من منزلهم الكائن في منطقة عبسان 

 13(لما : ، وشقيقته)أعوام 5(مروان حسن قديح : الكبيرة، وهما

، وبعد مرور نصف ساعة على وصولهما إلى مستشفى ناصر )عاماً

متأثرا بجراحه، بينما وصفت حالة مروان، : بخان يونس، توفي الطفل

 . شقيقته بالمتوسطة
 

At app. 11:20am on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
occupation forces launched dozens shells at 
residential neighborhoods in Abasan  Al Kabera 
town, eastern Khan Younis District. Two children, a 
brother and a sister, were injured as they were 
playing near their house. The brother, Marwan 
Hasan Iqdeeh, 5, died in his injuries about half an 
hour after he was admitted to Nassr Hospital in 
Khan Younis. The sister, Lama Hasan Iqdeeh, 13, was 
moderately injured. 



  

  

   :Amjad Majdi Ahmed Al‐Bayid  Name              البايض                      أحمد مجدي أمجد: االسم

                               Date of Birth: 08/09/1993                                                  08/09/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    hborhood, Gaza CityRemal neig‐Ar :Addressالمريض     أصدقاء مقابل-الشهداء شارع-الرمال - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13:00 الساعة حوالي عندقصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد 

في  متوقفة نارية دراجة 6/1/2009 الموافق الثالثاء يوم من مساء

مال المريض في حي الر أصدقاءمؤسسة  من بالقرب الشهداء شارع

 مجدي أحمد مجدأ :الطفلالقصف في قتل  تسببو .وسط مدينة غزة

 ,منها بالقرب يسير حيث كان ،)اماًع 16(البايض، البالغ من العمر 

 وأعلن عن وفاته عملية له وأجريت المستشفى إلى نقل نهأ العلم مع

هذا وقتل الطفل  .من مساء اليوم نفسه 20:00 الساعة في حوالي

  .عام في الحادث نفسه 17رفيق الخضري والبالغ من العمر 

At app. 1pm on Tuesday 6 January 2009, a n Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at a 
motorcycle parked near The Patientʹs Friends Clinic, 
on the Shuhada Street, in Remal neighborhood of 
Gaza City. Amjad Majdi Ahmed Al‐Bayid, 16, who 
was walking nearby was killed as a result.  He was 
taken to hospital where he had a surgery and he died 
at around 8m on the same day. The child Rafeeq Abd 
Al‐Baset Saleh Al‐Khudari, 17, was also killed in the 
same attack.   



 

  

  

  

   :Rafeeq Abd Al‐Baset Saleh Al‐Khudari   Name               الخضري     صالح عبد الباسط رفيق: االسم

                               Date of Birth: 28/07/1992                                                  28/07/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Remal neighborhood, Gaza City               ‐Ar  :Addressالشهداء          شارع -حي الرمال -غزة: العنوان

  :Incident             :                                                                           رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 13:00 الساعة حوالي عندقصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد 

في  متوقفة نارية اجةدر 6/1/2009 الموافق الثالثاء يوم من مساء

مال المريض في حي الر أصدقاءمؤسسة  من بالقرب الشهداء شارع

 الباسط عبد رفيق  :الطفلالقصف في قتل  تسببو .وسط مدينة غزة

عام، أثناء مروره بالمكان ) 17(البالغ من العمر  ,الخضري صالح

هذا وقتل الطفل أمجد البايض و البالغ من العمر . لحظة االستهداف

 .عام في الحادث نفسه 16

At app. 1pm on Tuesday 6 January 2009, a n Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at a 
motorcycle parked near The Patientʹs Friends Clinic, 
on the Shuhada Street, in Remal neighborhood of 
Gaza City. Rafeeq Abd Al‐Baset Saleh Al‐Khudari, 
17, who was walking nearby was killed as a result.  
He was taken to hospital where he had a surgery and 
he died at around 8m on the same day. The child 
Amjad Majdi Ahmed Al‐Bayid, 16, was also killed in 
the same attack.   

  



  

  

  

   :Ranen Abdullah Ahmed Saleh                                    Nameصالح           أحمد اهللا عبد رنين: االسم

                               Date of Birth: 22/02/1997                                                  22/02/1997 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :Address        )  2(بلوك  -جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عند حوالي الساعة  الحربية بصاروخ واحد قصفت طائرات االحتالل

: منزل المواطن ، 6/1/2009من فجر يوم الثالثاء الموافق  00:30

المكتظ  مخيم جباليا من)  6(عبد اهللا قدورة صالح، الكائن في بلوك 

: مالك المنزل/ من سكانه، هم) 4(قتل وتسبب القصف في   .بالسكان

، )عامـاً  45(ضية صـالح  مح: ، وزوجته)عاماً 55(عبد اهللا صالح 

: هيم، وزوجـة ابنـه إبـرا   )عاماً 12(رنين عبد اهللا صالح : وطفلته

كما تسبب القصف في إصابة عشرة  ).عاماً 21(سامية فتحي صالح 

من سكان المنزل والمنازل المجاورة، من بينهم ثالثة أطفـال، كمـا   

دمر المنزل بالكامل، وتضررت خمسة منازل مجاورة بشكل بـالغ،  

 شرات المنازل القريبة بشكل جزئيوع

At app. 00:30am on Tuesday 6 January 2009, an 
Israeli warplane launched a missile at the house of 
Abullah Qadora Saleh in Block 6 in Jabalia refugee 
camp. Four persons were killed as a result; the girl 
child Ranen Abullah Ahmed Saleh, 12, her parents 
and her sister in law. Ten other people were injured; 
three of them were children. The Saleh family house 
was totally destroyed and five other nearby houses 
were damaged.  



  

  

  

  

   :Hatim Hisham Dawoud  Sahar  Name                                داود                هشام حاتم سحر: االسم

                               Date of Birth: 22/08/1992                                                  22/08/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: اريخ االستشهادت

    Daraj neighborhood, Gaza City‐Ad :Addressالتوبة   مسجد بجوار -قرقش شارع -الدرج منطقة -غزة: العنوان

  :Incident                                              :                                          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عندقصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، 

 المواطن منزلم، 6/1/2009 الموافق الثالثاء يوم مساء من 14:30

  البراوي برج بجوار الشرفا دوارالكائن بالقرب من  داود هشام حاتم

 حاتم سحر الطفلة استشهادأسفر القصف عن  في حي الدرج بغزة،

 .بشظايا آخرين وإصابة  عام) 17(، البالغة من العمر داود هشام

At app. 2:30pm on Tuesday 2009, an  Israeli warpale 
launched  a missile  at  the  house  of Hatim Hisham 
Dawoud,  which  is  located  in  Ad‐Daraj 
neighborhood,  east of Gaza City. Hatimʹs daughter, 
17‐year‐old  Sahar,  was  killed  in  this  attack.  Other 
people were injured in the attack.  



  

  

  

   :Shahd Hussein Nazmi Sultan Name                       سلطان                   نظمي حسين شهد: االسم

                               Date of Birth: 00226/01/2                                                  26/01/2002: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District :Address)       4(بلوك  -جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10:00عند حوالي الساعة  ، سرائيليةاإلمروحية الطائرات حت الفت

الرشاشـة  أسلحتها نيران  5/1/2009من صباح يوم االثنين الموافق 

ترنس في وسط مخيم جباليا لالجئين ، شـمال قطـاع   ال تجاه منطقة

البالغـة مـن    شهد نظمي حسين سلطان، حيث أصيبت الطفلة غزة

، أمام منـزلهم  لعب بالقرب من والدهات تكانبينما ) عاماً 17(العمر 

ونقلت إلى مستشفى كمال عدوان ومنه حولت إلى مستشفى الشـفاء،  

حيث أعلنت المصادر الطبية عن استشهادها في اليوم التالي الموافق 

6/1/2009   

At app. 10 am on Monday 5 January 2009, Israeli 
helicopter gunships opened machinegun fire at the 
At‐Trans area in the center of Jabalia refugee camp, 
North Gaza district. A girl, 17‐year‐old Shahd 
Hussein Nazmi Sultan, who was playing near her 
house with her father, was injured. She was admitted 
to Kamal Odwan Hospital. On the next day, medical 
sources announced her death.  
 



  

  

  

   :Abdel‐Jaleel Hasan Abdel Jaleel Al‐Halees  Name  الهليس         الجليل عبد حسن الجليل عبد: االسم

                               Date of Birth: 11/10/2000                                                  11/10/2000: تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 60/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Shati refugee camp, Gaza City                              :Address             )4( بلوك -الشاطئ -غزة: العنوان

  :Incident                                                                      :                  رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14:00قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 

مجموعة من المواطنين  6/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

في محيط مدرسة الشاطئ لالجئين في غزة، والتي حولتها وكالة 

في وتسبب القصف . الغوث الدولية لمركز إيواء للمهجرين قسرياً

الطفل عبد الجليل حسن عبد الجليل الهليس، البالغ من العمر : قتل

 بجراح العديد وإصابة المدرسة منخروجه  أعوام وذلك أثناء) 9(

 ).عاماً 14(من بينهم شقيقه احمد والبالغ من العمر 

At app. 2pm on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
reconassiance drone launched a missile at a group of 
Palestinian people near Shati UNRWA School. The 
school was used as a shelter for displaced people.   A 
child, 9‐year‐old Abdel‐Jaleel Hasan Al‐Halees, was 
killed while he was going out of the school. His 
brother Ahmed, 14, was also injured in the attack.  



  

  

  

  

   :Zakariya Yihya Ibrahim At‐Taweel Name                                الطويل       إبراهيم يحيى زكريا: االسم

                               Date of Birth: 14/10/2004                                                  14/10/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Nuseiratm Deir Al Balah Middle Gaza District ‐An :Addressمسجد القسام   -النصيرات - دير البلح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13:15 الساعة حوالي عند اإلسرائيلي، االحتالل طائرات قصفت

 لعائلة كردية يقع منزل 6/1/2009 الموافق الثالثاء يوم  مساء من

في المنطقة  النصيرات مدخل قرب المفتوحة القدس جامعة خلف

 من البالغ ،الطويل زكريا :الطفلفي قتل  القصفوتسبب  .الوسطى

 .الجسم متفرقة من في أنحاء بشظايا جراء إصابته سنوات 4 العمر

At app. 1.15pm on Tuesday 6 January 2009, Israeli 
warplane bombarded a house of the Kurdia family 
behind the Open University near the entrance of An‐
Nuseirat refugee camp in Middle Gaza district. A boy 
living in the neighborhood, Zakariya Yihya At‐
Taweel, 4, was injured from shrapnel and died 
immediately. 



  

  

  

  

   Name: Huthaifa Jihad Khalid Al‐Kahlout                              الكحلوت           خالد جهاد ذيفةح: االسم

                               Date of Birth: 26/05/1991                                                  26/05/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 06/01/2009                                                 06/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District :Addressالزعتر          تل -جباليا مخيم- شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحربية بصاروخ واحد، عنـد  

، 6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافـق   6:00حوالي الساعة 

الفالوجـا، مـا    منطقة في منزل المواطن كمال خالد الكحلوت الكائن

الكحلوت البالغ من العمر  خالد جهاد أسفر عن استشهاد الطفل حذيفة

  .عاماً وتدمير المنزل بشكل كامل) 17(

 

At app. 6am on Tuesday On 6 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at the house of  Kamal  
Khalid Al‐Kahlout in the Faluja neighborhood in 
Jabalia refugee camp. 17‐year‐old Huthaifa Jihad Al‐
Kahlout was killed as a result. The house was totally 
destroyed.  



  

  

  

   :Mustafa Rashad Fadel Al Khaldi Name                                  الخالدي     فضل رشاد مصطفي: االسم

                               Date of Birth: 24/08/1991                                                  24/08/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City  Shiekh Radwan neighborhood :Address ,        األمين    أبو -رضوان الشيخ -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

حـوالي   عنـد  بصاروخ واحـد،  إسرائيلية استطالع طائرة قصفت

 مجموعة ،7/1/2009الموافق األربعاء يوم صباح من 9:00 الساعة

 الشـيخ  حي في التقوى مسجدمن  قرببال كانوا يقفون طنينالموا من

كان من  أفراد المجموعة عدد منوتسبب القصف في قتل . رضوان

 17(مصطفى رشاد فضل الخالدي، البالغ من العمـر  : الطفل بينهم

  .آخرينشخص ) 30( القصف إلى إصابة وأدى )عاماً

 

At app. 9am on Wednesday 7 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone  fired a missile  into a group of 
people  who  were  standing  near  the  Al‐Taqwa 
Mosque, which is located in the Ash‐Shiekh Radwan 
neighborhood in Gaza City. Many people were killed 
and  injured,  including  the  child  Mustafa  Rashad 
Fadel Al Khaldi, 17. Thirty other people were injured 
in the attack.  



  

  

  

  

  

   :Abdullah Jihad Hussein Judeh Name                      جودة                   حسين جهاد اهللا عبد: االسم

                               Date of Birth: 13/02/1994                                                  13/02/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

  Shiekh Radwan neighborhood, Gaza Cityالتقوي        مسجد قرب رضوان الشيخ -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة حـوالي   عنـد صاروخاً  إسرائيلية استطالع طائرة قصفت

أصابت شظاياه  ،7/1/2009الموافق األربعاء يوم صباح من 9:00

 في التقوى مسجدمن  قرببال كانوا يقفونعدداً كبيراً من المواطنيين 

كـان   األطفال من تسبب القصف في قتل عددو .رضوان الشيخ حي

 15( ، البالغ من العمـر جودة حسين جهاد اهللا عبد: الطفل من بينهم

 إصابةفي  الحادث تسببو معظم أنحاء الجسم في إصابته أثر ،)عاماً

  .بجراح مختلفة آخرين 30

 

At app. 9am on Wednesday 7 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone  fired a missile  into a group of 
people  who  were  standing  near  the  Al‐Taqwa 
Mosque, which is located in the Ash‐Shiekh Radwan 
neighborhood  in  Gaza  City.  Several  children  were 
killed. The  child Abdullah  Jihad Hussein  Judeh,  15, 
was  among  them.  Judeh  sustained  injuries  in 
different parts of the body. Thirty other people were 
injured in the attack.  

  



  

  

  

   :Mahmoud Zaki Issa Ihmeed Name                                         حميد           عيسي زكي محمود: االسم

                               Date of Birth: 03/03/1991                                                  03/03/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 70/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Gaza City              Shiekh Radwan neighborhood ,   األمين أبو -رضوان الشيخ -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                    :                                                                    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة حـوالي   عنـد صاروخاً  إسرائيلية استطالع طائرة قصفت

أصابت شظاياه  ،7/1/2009الموافق األربعاء يوم صباح من 9:00

 في التقوى جدمسمن  قرببال كانوا يقفونعدداً كبيراً من المواطنيين 

كـان   األطفال من وتسبب القصف في قتل عدد .رضوان الشيخ حي

 17( ، البالغ من العمـر حميد عيسي زكي محمود: الطفل من بينهم

 إصابةفي  الحادث وتسبب معظم أنحاء الجسم في إصابته أثر ،)عاماً

  .بجراح مختلفة آخرين 30

 

At app. 9am on Wednesday 7 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone  fired a missile  into a group of 
people  who  were  standing  near  the  Al‐Taqwa 
Mosque, which is located in the Ash‐Shiekh Radwan 
neighborhood  in  Gaza  City.  Several  children  were 
killed. The child Mahmoud Zaki Issa Ihmeed, 17, was 
among  them.  Ihmeed  sustained  injuries  in different 
parts of  the body.   Thirty other people were  injured 
in the attack.  

  

  



  

  

  

  

  

   :Mohammed Fareed Ahmad Al‐Masawabi Nameالمعصوابي                أحمد فريد محمد: االسم

                               Date of Birth: 01/07/1993                                                  01/07/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Gaza City              Shiekh Radwan neighborhood ,غزة الشيخ رضوان                 : العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة حـوالي   عنـد صاروخاً  إسرائيلية استطالع طائرة قصفت

أصابت شظاياه  ،7/1/2009الموافق األربعاء يوم صباح من 9:00

 في التقوى مسجدمن  قرببال كانوا يقفون عدداً كبيراً من المواطنيين

كـان   األطفال من وتسبب القصف في قتل عدد .رضوان الشيخ حي

 16( ، البالغ من العمرالمعصوابي أحمد فريد محمد: الطفل من بينهم

 آخرين 30 إصابةفي  الحادث وتسبب تحول جسمه ألشالء، ،)عاماً

  .بجراح مختلفة

 

At app. 9am on Wednesday 7 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone  fired a missile  into a group of 
people  who  were  standing  near  the  Al‐Taqwa 
Mosque, which is located in the Ash‐Shiekh Radwan 
neighborhood  in  Gaza  City.  Several  children  were 
killed.  The  child  Mohammed  Fareed  Ahmad  Al‐
Masawabi, 16, was among  them. Al‐Masawabi body 
was dismembered. Thirty other people were  injured 
in the attack.  

  

  



  

  

  

   :Mohammed Ata Hassan Azzam Nameعزام                                      حسن عطا محمد: االسم

                               Date of Birth: 24/06/1995                                                  24/06/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 70/01/9200: تاريخ االستشهاد

    Gaza                  Mughraqa village‐Al   :Address ,السقا                   مسجد - المغراقة -غزة: العنوان

  :Incident                              :                                                          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

المتوغلة جنوب مدينة غزة  اإلسرائيلي االحتالل دبابات أطلقت

 الثالثاء يوم صباح من 8:00 الساعة حوالي عند ،مدفعيتين قذيفتين

 منزل ، تجاهمسمارية على األقل كانت اإحداهم ،7/1/2009 الموافق

بمدينة  المغراقة منطقة في الكائن ،عزام عارف حسن عطا :المواطن

حسن  عطا :مقتل رب المنزل عن أسفر ، ما السقا مسجد قرب غزة،

 13(، ومحمد )عام ونصف( حسن :هلاطفوأ) عاماً 46( عزام عارف

 ). عاماً

 

At app. 8am on Tuesday 7  January 2009, Israeli tanks  
penetrated in south of Gaza City fired two shells – 
one believed to be flechette – which hit the house of 
Ata Hassan Azzam, near the As‐Saqqa Mosque in Al‐
Mughraqa village in Middle Gaza district. The 
shelling killed two children and their father. The 
children were identified as: 
Hassan Ata Hassan Azzam, 1.5; and 
Mohammed Ata Hassan Azzam, 13. 



 

  

   :Hassan Ata Hassan Azzam  Nameعزام                                حسن عطا حسن: االسم

                               Date of Birth: 02/03/2007                                                  02/03/2007: تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza                   , Mughraqa village‐Al :Addressمسجد السقا                    -المغراقة -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتوغلة جنوب مدينة غزة  اإلسرائيلي االحتالل دبابات أطلقت

 الثالثاء يوم صباح من 8:00 الساعة حوالي عند ،مدفعيتين قذيفتين

 منزل ، تجاهمسمارية على األقل كانت اإحداهم ،7/1/2009 الموافق

بمدينة  المغراقة منطقة في الكائن ،عزام عارف حسن عطا :المواطن

حسن  عطا :مقتل رب المنزل عن أسفر ، ما السقا مسجد قرب غزة،

 13(، ومحمد )عام ونصف( حسن :هلاطفوأ) عاماً 46( عزام عارف

 ). عاماً

 

At app. 8am on Tuesday 7  January 2009, Israeli tanks  
penetrated in south of Gaza City fired two shells – 
one believed to be flechette – which hit the house of 
Ata Hassan Azzam, near the As‐Saqqa Mosque in Al‐
Mughraqa village in Middle Gaza district. The 
shelling killed two children and their father. The 
children were identified as: 
Hassan Ata Hassan Azzam, 1.5; and 
Mohammed Ata Hassan Azzam, 13. 

 



  

  

  

  

  

   :Mohammed Maher Nimir Badawi Nameبدوي                                   نمر ماهر محمد: االسم

                               Date of Birth: 19/02/1991                                                  19/02/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 70/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Zeitoun neighborhood , Gaza  ‐Az :Address فتوح                      شارع الزيتون حي -غزة: العنوان

  :Incident                            :                                                            رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،حوالي عند ،واحد صاروخب يةاإلسرائيل االستطالع ئراتطا تصفق

، 7/1/2009 الموافق األربعاءيوم  صباح من 7:00 الساعة

يرون في شارع فتوح، قرب مسجد مجموعة من المواطنين كانوا يس

وتسبب القصف . مصعب بن عمير، بحي الزيتون، شرق مدينة غزة

 ،)عام 17(، البالغ من العمر بدوي ماهر نمر محمد :في قتل الطفل

 .ه الذي كان يرافقهأخت وزوج

At app. 7am on Wednesday 7 January 2009, an Israeli  
reconnaissance drone fired a missile at a group of 
Palestinian people who were walking near Mosʹab 
bin Omier mosque in Az‐Zeitoun neighborhood, east 
of Gaza City. The child Mohammed Maher Nimir 
Badawi, 17, and his brother in law were killed as a 
result. 



  

  

  

 

  

   :Mohammed Khalid Ismail Al Kahlout               Nameالكحلوت              إسماعيل خالد محمد: االسم

                               Date of Birth: 15/01/1994                                                  15/01/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia, North Gaza District :Address            د            الشيخ زاي - بيت الهيا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، صـاروخين اثنـين، عنـد    قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية

، 7/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  18:00حوالي الساعة 

، بيضاء اللون، كانت تسـير فـي   )أوبل(تجاه سيارة مدنية من نوع 

ديان، قرب مستشـفى  شارع مشروع بيت الهيا، قبالة منزل أبو الج

ـ : قتل سائقهاكمال عدوان، وتسبب القصف في  د خالد إسماعيل أحم

 15(محمـد  : ، وأبنائه األطفال)عاماً 44(وت، البالغ من العمر الكحل

 12(، وتوفيـق  )عامـاً  12(حبيب : ، والطفل المعوق حركياً)عاماً

 20(حسن خليل أحمد الكحلوت، البالغ من العمر : ، وابن عمه)عاماً

كما أصيب اثنين من المارة، ودمرت السيارة بالكامل جـراء  ). عاماً

لكحلوت كان فـي طريقـه   يقات مركز الميزان اووفقا لتحق. الحادث

مضخة  -لخبز عجين منزله في مكان عمله الذي تتوفر فيه الكهرباء

 .تل الزعتر الكائنة بمنطقة العلمي

At  app.  6pm  on Wednesday  7  January  2009,  Israeli  
reconnaissance  drones  launched  two  missiles  at  a 
civilian  car  in  the  Mashrouʹ  neighborhood  in  Beit 
Lahiya, killing five people: a father, his three children 
and an adult relative. The children were identified as: 

- Mohammed Khalid Ismail Al Kahlout, 15;  
- Tawfeek Khalid Ismail Al‐Kahlout, 12,  
- Habeeb  Khalid  Ismail  Al‐Kahlout,  12, 

(handicapped) and his cousin 
- Hassan Khalil Ahmed Al Kahlout,20.  

Two other passerby were injured.  
According  to Al Mezan Centerʹs  investigations,  the 
family had driven their car from their house towards 
the  fatherʹs  office  which  is  located  in  Al‐Alami 
Housing Mashroʹu  in  order  to  bake  bread  as  there 
were  electricity  blackouts  in  most  of  North  Gaza 
district.  



  

 

  

  

  

  

   :Tawfeek Khalil Ismail Al Kahlout                            Nameالكحلوت          إسماعيل خالد توفيق: االسم

                               Date of Birth: 22/11/1997                                                  22/11/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 70/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia, North Gaza District    :Addressالشيخ زايد                      - الهيا بيت - شمال غزة:العنوان

  :Incident                                                                  :                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صـاروخين اثنـين، عنـد    

، 7/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  18:00حوالي الساعة 

اللون، كانت تسـير فـي   ، بيضاء )أوبل(تجاه سيارة مدنية من نوع 

ديان، قرب مستشـفى  شارع مشروع بيت الهيا، قبالة منزل أبو الج

ـ : قتل سائقهاكمال عدوان، وتسبب القصف في  د خالد إسماعيل أحم

 15(محمـد  : ، وأبنائه األطفال)عاماً 44(الكحلوت، البالغ من العمر 

 12(، وتوفيـق  )عامـاً  12(حبيب : ، والطفل المعوق حركياً)عاماً

 20(حسن خليل أحمد الكحلوت، البالغ من العمر : ، وابن عمه)اماًع

كما أصيب اثنين من المارة، ودمرت السيارة بالكامل جـراء  ). عاماً

الجدير ذكره أن الكحلوت كان في طريقـه لخبـز عجـين    . الحادث

مضخة تل الزعتـر   -منزله في مكان عمله الذي تتوفر فيه الكهرباء

 .الكائنة بمنطقة العلمي

At  app.  6pm  on Wednesday  7  January  2009,  Israeli  
reconnaissance  drones  launched  two  missiles  at  a 
civilian  car  in  the  Mashrouʹ  neighborhood  in  Beit 
Lahiya, killing five people: a father, his three children 
and an adult relative. The children were identified as: 

- Mohammed Khalid Ismail Al Kahlout, 15;  
- Tawfeek Khalid Ismail Al‐Kahlout, 12,  
- Habeeb  Khalid  Ismail  Al‐Kahlout,  12, 

(handicapped) and his cousin 
- Hassan Khalil Ahmed Al Kahlout,20.  

Two other passerby were injured.  
According  to Al Mezan Centerʹs  investigations,  the 
family had driven their car from their house towards 
the  fatherʹs  office  which  is  located  in  Al‐Alami 
Housing Mashroʹu  in  order  to  bake  bread  as  there 
were  electricity  blackouts  in  most  of  North  Gaza 
district.  



  

  

   :Habeeb Khalid Ismail Al‐Kahlout       Nameالكحلوت                        إسماعيل خالد حبيب: االسم

                               Date of Birth: 24/10/1995                                                  24/10/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia, North Gaza District :Addressالشيخ زايد                    - الهيا بيت - شمال غزة: عنوانال

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إلسرائيلية، صـاروخين اثنـين، عنـد    قصفت طائرات االستطالع ا

، 7/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  18:00حوالي الساعة 

، بيضاء اللون، كانت تسـير فـي   )أوبل(تجاه سيارة مدنية من نوع 

ديان، قرب مستشـفى  شارع مشروع بيت الهيا، قبالة منزل أبو الج

ـ خالد إسماعيل : قتل سائقهاكمال عدوان، وتسبب القصف في  د أحم

 15(محمـد  : ، وأبنائه األطفال)عاماً 44(الكحلوت، البالغ من العمر 

 12(، وتوفيـق  )عامـاً  12(حبيب : ، والطفل المعوق حركياً)عاماً

 20(حسن خليل أحمد الكحلوت، البالغ من العمر : ، وابن عمه)عاماً

كما أصيب اثنين من المارة، ودمرت السيارة بالكامل جـراء  ). عاماً

الجدير ذكره أن الكحلوت كان في طريقـه لخبـز عجـين    . الحادث

مضخة تل الزعتـر   -منزله في مكان عمله الذي تتوفر فيه الكهرباء

 .الكائنة بمنطقة العلمي

At  app.  6pm  on Wednesday  7  January  2009,  Israeli  
reconnaissance  drones  launched  two  missiles  at  a 
civilian  car  in  the  Mashrouʹ  neighborhood  in  Beit 
Lahiya, killing five people: a father, his three children 
and an adult relative. The children were identified as: 

- Mohammed Khalid Ismail Al Kahlout, 15;  
- Tawfeek Khalid Ismail Al‐Kahlout, 12,  
- Habeeb  Khalid  Ismail  Al‐Kahlout,  12, 

(handicapped) and his cousin 
- Hassan Khalil Ahmed Al Kahlout,20.  

Two other passerby were injured.  
According  to Al Mezan Centerʹs  investigations,  the 
family had driven their car from their house towards 
the  fatherʹs  office  which  is  located  in  Al‐Alami 
Housing Mashroʹu  in  order  to  bake  bread  as  there 
were  electricity  blackouts  in  most  of  North  Gaza 
district.  



  

  

  

   :Anas Aref Aref Baraka Name                                                       بركة عارف عارف أنس: االسم

                               Date of Birth: 13/09/2001                                                  13/09/2001 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 70/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Al Mahatta, Deir Al Balah :Address المحطة                                            - دير البلح: العنوان

  :Incident:                                                                                        اية الحدثرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 عندأعوام ) 8(، البالغ من العمر بركة عارف أنس الطفل أصيب

 ،4/1/2009 الموافق األحد يوم صباح من 10:00 الساعة حوالي

 أبو منطقةية المتوغلة في وكانت الدبابات اإلسرائيل. ثقيل ناري بعيار

في المحافظة الوسطى فتحت نيران رشاشاتها، فأصابت  العجين

إلى  نقلو منزله أمام الصغار أخوته معالطفل بركة الذي كان يلعب 

 إلى حول ثم خطيرةبال إصابةووصفت . ىصاألق شهداء مستشفى

، وأعلنت المصادر الطبية في العربية مصر جمهوريةمستشفيات 

  7/1/2009بتاريخ  ات المصرية عن استشهادهالمستشفي

At app. 10am on 4 January 2009, Israeli tanks moved 
into Um Al‐Ajeen area, east of Deir Al‐Balah town in 
Middle Gaza district.  The tanks opened fire at a 
group of children who were playing in front of their 
house. One of the children, Anas Aref Baraka, 8, was 
injured from a heavy live bullet. He was admitted  to 
Al Aqsa Martyrs Hospital . then he was referred to an  
Egyptian hospital. On 7 January 2009, Egyptian 
medical sources announced his death.  



 

  

  

  

   :Husam Raʹed Rajab Sobeh Nameصبح                                            رجب رائد حسام: االسم

                                Date of Birth: 28/03/199                                                   28/03/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 70/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Beit Lahiya , North Gaza Districtحي األمل                        - بيت الهيا - شمال غزة:العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

 

لمروحية اإلسرائيلية صاروخاً واحداً، عند حوالي قصفت الطائرات ا

أصـاب   7/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  10:30الساعة 

، لحظـة  )عاماً 12(الطفل حسام رائد رجب صبح، البالغ من العمر 

خروجه من منزله الكائن في حي األمل في بيت الهيا شمال غـزة،  

ـ  وصل، وسهرأ عن جسده فصلوتسبب القصف في قتله بحيث   ىإل

أطفال ) 3( ، وأصيب خالل الحادثهامدة جثة عدوان كمال مستشفى

  .كانوا في المكان

At app. 10:30am on Wednesday 2009, Israeli 
reconnaissance drone launched one missile at Husam 
Raʹed Rajab Sobeh, 12, while he was leaving  his 
house in Al Amal neighborhood in Beit Lahiya  north 
Gaza District.  Sobehʹs body was decapitated . Three 
other children who were with him were also injured 
in this attack. 



 

  

  

  

   :Hasan Ratib Mohammed Samʹaan Nameسمعان                                  محمد راتب حسن: االسم

                               Date of Birth: 21/08/1991                                                  21/08/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 70/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Khan Younis refugee camp, Khan Younis District :Addressمعسكر خانيونس        -خانيونس: العنوان

  :Incident:                                                                                        اية الحدثرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 11:15 الساعة حوالي عند ،اإلسرائيليةاالستطالع  طائرات قصفت

عة من ، صاروخاً تجاه مجمو7/1/2009 الموافق االربعاء مساء

 والمخيم االمل حي بين الواصل الشارع على دتواجاألفراد كانت ت

وتسبب القصف في قتل اثنين هما . للباطون الترتوري مصنع قبالة

 24( موسي ابو احمد سالم، و)عاماً 17( سمعان راتب حسن: الطفل

 .المارة من اثنين واصابة ،)عاماً

At app. 11.15pm on Wednesday 7 January 2009, an 
Israeli drone launched a missile at a group of 
Palestinian people who were walking in a street in Al 
Amal neighborhood, west of the town of Khan 
Younis southern the Gaza Strip.  As a result, the two 
persons were killed. One of them was a child: Hasan 
Ratib Mohammed Samʹaan, 17. The other man was 
Salem Ahmed Abu Mossa,24. Two other passersby 
were injured.  



  

  

  

  Radwan Mohammed Abdel Rahman Ashourعاشور         الرحمن عبد محمد رضوان: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 22/01/1997                                                  22/01/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 00907/01/2                                                 70/01/2009: تاريخ االستشهاد

   Gaza City  Zeitoun neighborhood‐Az :Address ,             شارع فلفل       -حي الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10:00 الساعة حوالي واحد عند بصاروخ استطالع طائرة قصفت

مجموعة من المواطنين  7/1/2009 من صباح يوم االثنين الموافق

نوب غزة، وأسفر قرب مسجد مصعب بن عمر في حي الزيتون ج

: القصف عن قتل طفلين كانا يسيران قرب منزلهم في المنطقة، وهما

 12(عاشور، البالغ من العمر  الرحمن عبد محمد الطفل رضوان

عاشور، البالغ من  الرحمن عبد ، وشقيقه عبد الرحمن محمد)عاماً

  ).عاماً 11(العمر 

 

At app. 10am on Monday 7 January 2009, an Israeli  
reconnaissance drone launched a missile at a group 
of Palestinian people near Mosʹab bin Omair mosque  
in Az‐Zeitoun neighborhood in Gaza City. Two 
children were killed immediately; Radwan 
Mohammed Abdel Rahman Ashour, 12, and  his 
brother Abdel Rahman Mohammed Abdel Rahman 
Ashour, 11. 



  

  

  

  

                       Name: Abdel Rahman Mohammed  Ashourعاشور   الرحمن عبد محمد الرحمن دعب: االسم

                               Date of Birth: 21/02/1998                                                  21/02/1998 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City               Zeitoun neighborhood‐Az  :Address ,فلفل       شارع -الزيتون حي -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        واية الحدثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10:00قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة 

مجموعة من المواطنين  7/1/2009من صباح يوم االثنين الموافق 

تواجدوا بالقرب من مسجد مصعب بن عمر في حي الزيتون جنوب 

 غزة، وأسفر القصف عن قتل طفلين كانا يسيران قرب منزلهم في

الطفل رضوان محمد عبد الرحمن عاشور، البالغ : المنطقة، وهما

، وشقيقه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن )عاماً 12(من العمر 

 ).عاماً 11(عاشور، البالغ من العمر 

 

At app. 10am on Monday 7  January 2009, an  Israeli  
reconnaissance drone  launched a missile at a group 
of Palestinian people near Mosʹab bin Omair mosque  
in  Az‐Zeitoun  neighborhood  in  Gaza  City.  Two 
children  were  killed  immediately;  Radwan 
Mohammed  Abdel  Rahman  Ashour,  12,  and    his 
brother Abdel Rahman Mohammed Abdel Rahman 
Ashour, 11. 

  



  

  

  

  

   :Amal Khalid Mohammed Moneb Abed Rabu      Nameربه           عبد منيب محمد خالد أمل: االسم

                               Date of Birth: 04/04/1993                                                  20/05/2006: تاريخ الميالد

 Date of death: 7/01/20090                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Ezbit Abed Rabu neighborhood, North Gaza Districtعزبة عبد ربه -جباليا - شمال غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتوغلة في عزبة عبد ربه، قذيفة مدفعيـة  أطلقت دبابات االحتالل 

محمد منيب فرج عبد ربه، المكون من أربعـة  : تجاه منزل المواطن

طبقات، الذي تمركزت آليات االحتالل في باحته، عند حوالي الساعة 

، ثـم أمـروا   7/1/2009من صباح يوم األربعاء الموافق  11:45

ـ    خالـد  : زلسكان المنزل بإخالئه، وعند نزول ابـن صـاحب المن

وزوجته وأمه وأطفاله، ووقوفهم أمام باب المنزل قبالـة الـدبابات   

المتمركزة على بعد أمتار من إحداها في انتظار إشارة مـن جنـود   

االحتالل تسمح لهم بالسير واالبتعاد عن المنزل، خرج أحد الجنـود  

من داخل الدبابة وفتح نيران بندقية آلية تجـاههم بشـكل مباشـر،    

سعاد خالد محمد منيب عبـد  : ق النار في قتل الطفلتينوتسبب إطال

أعوام، وسمر خالد محمد منيب عبد ربه، ) 7(ربه، البالغة من العمر 

أمل، البالغـة مـن   : أعوام، وإصابة شقيقتهن) 4(البالغة من العمر 

وبعد وقت سمح ألفراد العائلـة  . أعوام، وجدتهن، بجراح) 3(العمر 

مسافة تزيد عن الكيلو متر مشياً على  بحمل قتالهم وجرحاهم وقطع

وبعد مغادرتهم المنطقة، هدمت . األقدام، بمساعدة أقرباء وجيران لهم

 .قوات االحتالل منزلهم والمنازل المجاورة بالكامل

At app. 11.45am on Wednesday 7 January 2009, 
Israeli tanks which had positioned in Mohammed 
Moneb Abed Rabu's house patio in Ezibit Abed 
Raby neighborhood opened fire at the four-
storey house. The IOF ordered the residents of 
the house to leave it. Khaled, the owner of the 
house, his wife, his children and his mother left 
the home and stood in the entrance of the Israeli 
tanks waiting the IOF to allow them to walk and 
leave the house. An Israeli soldier came out of 
the tank and opened direct fire at them. Suad and 
Samar Khalid Moneb Abed Rabu (7 and 4 
respectively) were killed as a result. Their sister 
Amal ,3, and their grandmother were also injured 
in this attack. The family stood there for a while 
before being allowed to leave. They left the place 
carrying their killed and injured relatives for 
more than one kilometer on foot. When they left 
the place, the IOF completely destroyed their 
house and the nearby houses.  



  

  

   :Suad Kalih Mohammed Moneb Abed Rabu      Nameربه                 عبد منيب محمد خالد سعاد: ماالس

                               Date of Birth: 06/08/1999                                                  06/08/1999 :تاريخ الميالد

 Date of death: 07/01/2009                                                 07/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Ezbit Abed Rabu neighborhood, North Gaza District :ssAddreربه  عبد عزبة - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة في عزبة عبد ربه، قذيفة مدفعيـة  

محمد منيب فرج عبد ربه، المكون من أربعـة  : تجاه منزل المواطن

طبقات، الذي تمركزت آليات االحتالل في باحته، عند حوالي الساعة 

، ثـم أمـروا   7/1/2009وم األربعاء الموافق من صباح ي 11:45

سكان المنزل بإخالئه، وعند نزول ابن صاحب المنزل خالد وزوجته 

وأمه وأطفاله، ووقوفهم أمام باب المنزل قبالة الدبابات المتمركـزة  

على بعد أمتار من إحداها في انتظار إشارة مـن جنـود االحـتالل    

رج أحد الجنود من داخـل  تسمح لهم بالسير واالبتعاد عن المنزل، خ

الدبابة وفتح نيران بندقية آلية تجاههم بشكل مباشر، وتسبب إطـالق  

سعاد خالد محمد منيب عبد ربه، البالغة مـن  : النار في قتل الطفلتين

أعوام، وسمر خالد محمد منيب عبد ربه، البالغـة مـن   ) 7(العمر 

) 3(مـر  أمل، البالغة مـن الع : أعوام، وإصابة شقيقتهن) 4(العمر 

وبعد وقت سمح ألفراد العائلة بحمل قتالهم . أعوام، وجدتهن، بجراح

وجرحاهم وقطع مسافة تزيد عن الكيلو متر مشـياً علـى األقـدام،    

وبعد مغادرتهم المنطقة، هدمت قـوات  . بمساعدة أقرباء وجيران لهم

 .االحتالل منزلهم والمنازل المجاورة بالكامل

At app. 11.45am on Wednesday 7 January 2009, 
Israeli tanks which had positioned in Mohammed 
Moneb Abed Rabu's house patio in Ezibit Abed 
Raby neighborhood opened fire at the four-
storey house. The IOF ordered the residents of 
the house to leave it. Khaled, the owner of the 
house, his wife, his children and his mother left 
the home and stood in the entrance of the Israeli 
tanks waiting the IOF to allow them to walk and 
leave the house. An Israeli soldier came out of 
the tank and opened direct fire at them. Suad and 
Samar Khalid Moneb Abed Rabu (7 and 4 
respectively) were killed as a result. Their sister 
Amal ,3, and their grandmother were also injured 
in this attack. The family stood there for a while 
before being allowed to leave. They left the place 
carrying their killed and injured relatives for 
more than one kilometer on foot. When they left 
the place, the IOF completely destroyed their 
house and the nearby houses.  

  



  

  

  

   :Mohammed Akram Ibrahim Abu Daqqa Nameدقة                       أبو إبراهيم أكرم محمد: االسم

                               Date of Birth: 07/10/1999                                                  07/10/1999 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 80/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Khan Younis District Kabira‐‘Absaan Al  :Address ,حي أبو دقة        -الكبيرة عبسان -خانيونس:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شرق الحدودي الشريط داخل المتمركزة االحتالل دبابات قصفت

 يوم مساء 2:30 الساعة حوالي عند ،المدفعية بقذائفها يونس خان

 بلدة عبسان في زراعية أراضيو منازل، 8/1/2009 الخميس

 إسرائيلية استطالع طائرات نفذته قصف مع ذلك تزامنو. الكبيرة

دقة،  أبو ابراهيم أكرم محمد: طفلين، وتسبب القصف في قتل الأيضاً

 12( إبراهيم، البالغ من العمر وشقيقه ،)عاماً 14(البالغ من العمر

 من بالقرب الزراعية أرضهم في يتواجدان اكان عندما وذلك ،)عاماً

 وأصيب الكبيرة بعبسان الفراحين منطقة في الرياضي الكرامة نادي

 عاماً) 50( طير، البالغ من العمر أبو محمد إبراهيم المواطن معهم

 مساء 10:00 الساعة عند وفاته عن أعلن حيث خطيرة بجروح

 بإصابته متأثراً

At app 2.30pm on 8 January 2009, Israeli tanks 
positioned at the border line east of Khan Younis, 
fired artillery shells at houses and agricultural land in 
‘Absaan Al‐Kabira in parallel to bombing from Israeli 
surveillance drones. These attacks killed two 
brothers: 

• Mohammed Akram Ibrahim Abu Daqqa, 10;  
• Ibrahim Akram Ibrahim Abu Daqqa, 16.   

The two brothers were in their agricultural land near 
Al‐Karameh Sports Club in Al‐Farajeen area in 
‘Absaan Al‐Kabeera in Khan Younis at that time. 
Ibrahim Mohammed Abu Teer, 50, was seriously 
injured in the same attack, and his death was 
announced 10pm on the same day. 



  

  

  

  

  

  :Dakka‐Ibrahim Akram Ibrahim Abu   Nameدقة                            أبو إبراهيم أكرم إبراهيم: االسم

                           Date of Birth: 11/01/1993                                                      11/01/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009: تاريخ االستشهاد

    trict    Al Kabiera, Khan Younis Dis Abassan :Addressالكبيرة                  عبسان -خانيونس: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شرق الحدودي الشريط داخل المتمركزة االحتالل دبابات قصفت

 يوم مساء 2:30 الساعة حوالي عند ،المدفعية بقذائفها يونس خان

 بلدة عبسان في الزراعية واألراضي ، المنازل8/1/2009 الخميس

 إسرائيلية استطالع طائرات نفذته قصف مع ذلك تزامن ةالكبير

 أبو ابراهيم أكرم محمد :هما طفلينوتسبب القصف في قتل . أيضاً

 إبراهيم، البالغ من العمر وشقيقه ،)عاماً 14(دقة، البالغ من العمر

 بالقرب الزراعية أرضهم في يتواجدان اكان عندما وذلك ،)عاماً 12(

 الكبيرة بعبسان الفراحين منطقة في ضيالريا الكرامة نادي من

 طير، البالغ من العمر أبو محمد إبراهيم المواطن معهم وأصيب

 الساعة عند وفاته عن أعلن حيث خطيرة بجروح ،عاماً) 50(

 بإصابته متأثراً مساء 10:00

At app 2.30pm on 8 January 2009, Israeli tanks 
positioned at the border line east of Khan Younis, 
fired artillery shells at houses and agricultural land in 
‘Absaan Al‐Kabira in parallel to bombing from Israeli 
surveillance drones. These attacks killed two 
brothers: 

• Mohammed Akram Ibrahim Abu Daqqa, 10;  
• Ibrahim Akram Ibrahim Abu Daqqa, 16.   

The two brothers were in their agricultural land near 
Al‐Karameh Sports Club in Al‐Farajeen area in 
‘Absaan Al‐Kabeera in Khan Younis at that time. 
Ibrahim Mohammed Abu Teer, 50, was seriously 
injured in the same attack, and his death was 
announced 10pm on the same day. 

  



  

  

  

   :Mohammed Jaber Mohammed Iʹlaian Name                          عليان          محمد جابر محمد: االسم

                               Date of Birth: 12/02/1993                                                  12/02/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahiya , North Gaza District          :Address الخزان   المقبرة شارع - بيت الهيا - شمال غزة:العنوان

  :Incident                    :                                                                    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 

، منزل 8/1/2009من منتصف ليلة الخميس الموافق  24:00

المواطن جابر محمد عليان، الكائن في شارع المقبرة في بيت الهيا 

وتسبب القصف في قتل الطفل محمد جابر محمد عليان، . شمال غزة

، يذكر أن عائلته كانت أخلت المنزل قبل )عاماً 16(لعمر البالغ من ا

القصف، وعاد الطفل لينام فيه وحده، وجرى انتشاله من أسفل االنقاذ 

  هامدة جثة 10/1/2009بعد يومين من استشهاده يوم السبت الموافق 

At midnight on Thursday   8 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at the house 
of    Jaber Mohammed  Iʹlaian  in  the cemetery area  in  
Beit  Lahiya. Mohammed  Jaber Mohammed  Iʹlaian  , 
16,  was  killed  as  a  result.  The  Iʹlian  family    had 
previously  evacuated  their  house  before  the  attack. 
But   Mohammed    returned  to  his  vacated  house  to 
sleep. Two days later, the dead body  of Mohammed 
was taken from under the rubble of the house on 10 
January 2009. 



  

  

   :Osama Said Mohammed Lubbad Nameلبد                                          محمد سعيد أسامة: االسم

                               Date of Birth: 22/01/1991                                                  22/01/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia, North Gaza District  :Addressالقسام      مسجد من بالقرب الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، بصاروخين اثنين، عنـد حـوالي   

، 8/1/2009من صباح يـوم الخمـيس الموافـق     09:30الساعة 

اطنين الذين تواجدوا قرب منازلهم، الكائنة بالقرب مجموعة من المو

بيت الهيا، ما أسفر عن مقتل من مستشفى كمال عدوان في مشروع 

اء ، وبر)عاما12ً(حنيف  بيان خالد: طفلينالمواطنين، من بينهم ) 5(

لبـد، البـالغ مـن     محمد سعيد سامة، والطفل أ)أعوام 6(إياد شلحة 

ف عن إصابة اثنين مـن المـارة   عام، كما أسفر القص) 17(العمر 

 . بجراح

At app. 9:30 am on Thursday 8 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched two missiles at a group of 
Palestinian people who were  sitting near their homes near 
Kamal Odwan Hospital in Beit Lahyis. Five persons were 
killed; two of whom were children; Osama Sa'eed 
Mohammed Lubbad, and Bian Khalid Hanief (6 and 12 
respectively). Two other passersby were also injured in the 
attack.   



  

  

  

                                    Islam Jaber Arafat Abdul-Dayimالدايم         عبد عرفات جابر إسالم: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 05/12/1992                                                  05/12/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Ezbit Beit Hanoun, North Gaza District   :Addressحانون                      بيت عزبة - شمال غزة:العنوان

  :Incident                                                         :                               رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8:45قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 

: ، بيت عزاء الشـهيد 5/1/2009وافق من صباح يوم االثنين الم

عرفة عبد الدايم، المسعف المتطوع في مستشفى العودة،  والمقـام  

أمام بيت والده، الواقع على شارع عزبة بيت حانون، ما أسفر عن 

عرفـات محمـد   : من أفراد  العائلة، من بينهم الطفلين) 5(مقتل 

 17(الدايم  ، اسالم جابر عرفات عبد)عاماً 13(عرفات عبد الدايم 

، كما أصيب جراء القصف 8/1/2009، التي توفيت بتاريخ )عاماً

  .مواطنين آخرين، وصفت جراح ثالثة منهم بالخطيرة) 10(

At app. 8:45am on Monday 5 January 2009, Israeli 
occupation forces fired artillery shells at the wake-
tent of Arafa Abdul-Dayim; a paramedic at Al 
Awda Hospital. The wake-tent was at his father’s 
house in Ezbit Beit Hanoun. Five people were 
killed in this attack; including two children; Arafat 
Mohammed Abdul-Dayim, 13; and Islam Jaber 
Arafat Abdul-Dayim, 17, (died on her injuries on 8 
January 2009). Ten other persons were injured in 
this attack; three of them sustained severe injuries.  
 



  
  

  

  

  :Mu’een Al’abed  Joha                                            Ibrahim   Nameجحا       العبد إبراهيم معين: االسم

                                Date of Birth: 04/06/1994                                                 04/06/1994: تاريخ الميالد

 death Date of: 08/01/2009                                                 08/01/2009 :تاريخ االستشهاد

 Gaza                        Az-Zeitoun ,الدين    صالح شارع - الزيتون حي -غزة : العنوان

neighborhood:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من صباح يوم  12:00 الساعة حوالي االحتالل عند قوات استولت

المواطن معين العبد جحا،  منزل ، على5/1/2009 االثنين الموافق

 جنوب شرق غزة، الكائن في شارع صالح الدين في حي الزيتون

على مغادرته تحت إطالق النار، ما تسبب في  سكانه وأجبرت

عاماً، ) 15(جحا، البالغ من العمر  العبد إصابة الطفل إبراهيم معين

 وقامت جيرانهم بيت إلى أهله وقد نقله الصدر، في ناري بعيار

وتم نقله إلى مستشفى  األولية له، اإلسعافات والدته بمحاولة تقديم

اء بعد ساعات من إصابته، حيث نزف كميات كبيرة من دمه الشف

، في مستشفى الشفاء 8/1/2009وفارق الحياة يوم الخميس الموافق 

 . بغزة

At app. Midday on Monday 5 January 2009, Israeli 
occupation forces broke into the house of Mu’een Al’abed 
Joha on Salah Ad-Din Street in Az-Zeitoun neighborhood 
eastern of Gaza City. The IOF ordered the residents of the 
house to leave the house under shooting.15-year-old 
Ibrahim M'een Joha was injured in the chest. The boy was 
evacuated to his neighbor’s house and his mother gave him 
first aids. He bled for several hours before being admitted 
to Shifa Hospital in Gaza City. He died in his injuries on 8 
January 2009.  



  

  

  

  

  

  

  

 Ahmed Ibrahim Saleem Abu Qaleeqأبو قليق                                   سليم إبراهيم دأحم: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 01/02/1991                                                  01/02/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 09/01/2009 :تاريخ االستشهاد

 the Bedouin village, North Gaza Districtاالرتباط            شارع-البدوية القرية - شمال غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

، 9/1/2009الجمعة يوم من بعد ظهر  13:40عند حوالي الساعة 

قصفت الطائرات اإلسرائيلية تلة الحاووز قرب أبراج الندى مما 

، قرب )عاما17ً(اد الطفل أحمد إبراهيم أبو قليق، تسبب في استشه

  .منزله في عزبة بيت حانون

بعد أن أنهى هو ابن عمه  كان عائداًُ إلى منزله يذكر أن ابو قليق

وتسبب . قريبة يقومان بحراستها ورعايتها بيارة في الحراسة فترة

  .ابوقليق أيضاً محمد محمد القصف  في قتل ابن عمه

At app. 1:40pm on Friday 9 January 2009, Israeli 
warplanes shelled Al Haouz hill near An-Nada buildings.  
Ahmed Ibrahim Saleem Abu Qaleeq, 17, was killed while 
he was near his house. Abu Qaleeq was on his way home 
from his work guarding a nearby farm in Beit Lahiya 
accompanied by his cousin Mohammed his cousin 
Mohammed was also killed in the attack.  



  

  

   :Usama Khalid Hussien Abu Rjeeleh  Name      رجيلة                          أبو حسين خالد أسامة: االسم

                               Date of Birth: 10/11/1992                                                  10/11/1992: الدتاريخ المي

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Khuza’a village, Khan Younis District                 :Addressخزاعة                       -خانوينس: العنوان

  :Incident       :                                                                                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عند حوالي  صواريخ،عدة أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية 

، تجاه 11/1/2009من منتصف يوم األحد الموافق  12:00الساعة 

مجموعة من المواطنين كانوا في طريقهم إلى أرضهم الزراعية 

ريبة من منازلهم في منطقة الرميضة، جنوب بلدة بني سهيال، ما الق

أسامة خالد أبو رجيلة، البالغ من العمر : قتل المواطنفي  تسبب

 .عاماً، وإصابة مواطن آخر بجراح) 17(
 

At app. 12pm on Sunday 11 January 2009, Israeli 
warplanes launched several missiles at a group of civilians 
as they were on their way to their field in Al-Rumaida area 
in the south of the town of Bani Suhaila in the east of Khan 
Younis District. As a result, Usama Khalid Abu Rjeeleh, 
17, was killed. Another man was also injured in the attack.  

  



  

  

  

   :Mohammed Khadir Abed Rajab               Nameرجب                           عبد خضر محمد: االسم

                               Date of Birth: 12/09/1992                                                  12/09/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 80/01/2009: تاريخ االستشهاد

                    Az‐Zeitoun neighborhood , Gaza  عسقولة             دوار -الزيتون -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2:00 الساعة حوالي ئرات الحربية بصاروخ واحد عندالطا قصفت

الكائن  الهوار عائلة منزل 8/1/2009 الموافق الخميس يوم فجر من

الزيتون  الجنوبية في حي الجهة من الشافعي اإلمام مسجد بجوار

 عبد خضر القصف في قتل الطفل محمد وتسبب .شرق مدينة بغزة

كائن نائماً في غرفة نومه  بينما عام، ) 17(رجب، البالغ من العمر 

حيث أصيب بالشظايا . بمنزله المجاور مباشرة للمنزل المستهدف

 .والحجارة التي تطايرت وألحق القصف أضرار جسيمة في منزله

At  app.  2am  on  Thursday  8  January  2009,  Israeli 
warplanes  raided  the  house  of  Al‐Howar  family, 
which  is  located  near  the  southern  side  of  Imam 
Shaf’ai mosque  in Az‐Zeitoun neighborhood  east of 
Gaza City.   Mohammed Khadir Abed Rajab, 17, was 
killed as a result. Rajab was sleeping in his house. He 
was  hit  by  shrapnel  in  different  parts  of  the  body. 
Rajab’s house was damaged in this attack.  



  

 

 

  

  

   :Baraa Iyad Sameih Shalha                                        Nameشلحة                سميح إياد براء: االسم

                               Date of Birth: 04/11/2002                                                  04/11/2002 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 80/01/2009: االستشهادتاريخ 

    Beit Layia Mashru’, North Gaza District     :Addressالهيا                 بيت مشروع - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                             :                                           رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، بصاروخين اثنين، عنـد حـوالي   

، 8/1/2009من صباح يـوم الخمـيس الموافـق     09:30الساعة 

مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا قرب منازلهم، الكائنة بالقرب 

القصـف  أسـفر  و .ى كمال عدوان في مشروع بيت الهيامن مستشف

محمد نافـذ ديـب   : طنين، من بينهم طفلين، وهمموا) 5(عن مقتل 

، )عامـاً  24(، وأنور جبر عبد الحفيظ أبو سـالم  )عاماً 25(الهندي 

بيـان خالـد   : ، والطفلين)عاماً 27(وعبد الناصر عبد الغفار عودة 

 محمـد  سعيد سامة، أ)أعوام 6(اء إياد شلحة ، وبر)عاما12ً(حنيف 

ا أسفر القصف عن إصابة اثنين ، كماًعام) 18(لبد، البالغ من العمر 

  . من المارة بجراح

At app. 9:30 am on Thursday 8 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched two missiles at a group of 
Palestinian people who were  sitting near their homes near 
Kamal Odwan Hospital in Beit Lahyis. Five persons were 
killed; two of whom were children; Baraa Iyad Sameih 
Shalha, 6, and Bian Khalid Hanief, 12. Two other 
passersby were also injured in the attack.   
 



  

  

  

  

   :Amer Ibrahim Khalil B’alosh                                   Nameبعلوشة          خليل إبراهيم عامر: االسم

                               Date of Birth: 25/10/1999                                                  25/10/1999: تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 80/01/2009: تاريخ االستشهاد

           Az‐Zahra area, Gaza City                101 شقة 13 رقم برج -الزهراء مدينة -ةغز: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في محيط مدينة الزهراء السكنية  االسرائيلي االحتالل قوات توغلت

 مطلقـة  عسـكرية  آليات )5( يبحوال جنوب مدينة غزة، مصحوبة

مسـاء يـوم الخمـيس     13:40 الساعة حوالي عند المدفعية، قذائها

السـكني   13 رقم هذا وأصاب القصف برج.  8/1/2009الموافق 

وتناثرت شظايا القصف في محيط البـرج   402 رقم الشقة وتحديداً

في المحـيط، ممـا    السكني بينما كانت مجموعة من األطفال تلعب

تل الطفل عامر إبراهيم خليل بعلوشة، البالغ من العمـر  تسبب في ق

االنسانية التـي   التهدئة فترة يذكر أن القصف كان في . أعوام) 10(

مـن   16:00حتى السـاعة   13:00 أعلنتها قوات االحتالل الساعة

  .مساء ذلك اليوم

At app. 1:40pm on Thursday 8  January 2009,  Israeli 
occupation  forces accompanied by  five  Israeli  tanks 
invaded  under  heavy  artillery  shells  the  Az‐Zahra 
area south of Gaza City. The shells hit the residential 
building  No.  13  particularly  apartment  No.  402. 
Shrapnel  scattered everywhere around  the building 
and hit  a  group of  children who were playing near 
the  building.  This  attack  took  place  during  the 
announced  Israeli  humanitarian  cease  fire  (1pm‐
4pm). 



  

  

  

  

  

  

   :Abdullah Muʹataz Mohammed Ad‐Dahdoun  Name          دحنون     ال محمد معتز اهللا عبد: االسم

                               Date of Birth: 02/11/2001                                                  02/11/2001 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia, North Gaza District                :Addressالجمعية         شارع - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                                 :       رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

            

  

) 8(، البالغ مـن العمـر   الدحنون محمد معتز اهللا عبدأصيب الطفل 

من مسـاء يـوم االثنـين     16:00أعوام، وذلك عند حوالي الساعة 

بسكتة قلبية جراء دوي صوت قصف شـديد،   8/1/2009الموافق 

حيث نقل إلى المستشفى جثة هامدة وأشار التقرير الطبـي إلـى أن   

الطفل توفي جراء سكتة قلبية مفاجئة يعتقد أنها ناجمة عن الخـوف  

  .الشديد

والجدير ذكره أن الطفل يسكن في شارع الجمعية الذي وصلت قوات 

قع شارع الجمعية شرقي العطـاطرة  االحتالل البرية إلى مشارفه، وي

  .في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة

At app. 4pm on Monday 8 January 2009,  the  
IOF penetrated Al Jam'aia street east of Al 
Atattra neighborhood in Beit Lahyia town. The 
Israeli intensive shelling and the loud voice of 
the explosions caused a heart attack to the child 
Abdullah Ad-Dahnoun,8, who lives in that street. 
Ad-Dahnoun was admitted to the hospital as a 
dead body. According to medical reports, the 
child died in a heart attack as a result of fear.  



  

  

  

   :Basma Yasser Abed Rabu Al Jilawi                            Nameالجيالوي          ربه عبد ياسر بسمة: االسم

                               Date of Birth: 15/03/2003                                                  15/03/2003 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Ezbit Beit Hanoun, North Gaza District :Addressعزبة بيت حانون         -بيت حانون - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مسـاء يـوم    13:30والي السـاعة  قصفت طائرة استطالع عند ح

، محيط منطقة الشيخ زايد شمال غزة، 8/1/2009الخميس الموافق 

البالغة مـن   ،الطفلة بسمة ياسر عبد ربه الجيالوي قتلما أسفر عن 

وصفتها المصادر ح أعوام وإصابة شخصان آخران بجرا) 6(العمر 

  .متوسطةالطبية بال

At app. 1:30am on Thursday 8 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone bombarded Sheik Zayid 
area north Gaza District. Basma Yasser Abed‐Rabu 
Al‐Jilawi, 6, was killed as a result. Two other persons 
sustained moderate injuries in this attack.  



  

  

  

   :Name                                                                              قدورة إبراهيم بسام نادر: السما

                               Date of Birth: 12/04/1992                                                  12/04/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Address:                             البلد                                   وسط البلد جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

، صباح يوم قصفت طائرات االحتالل النفاثة، صاروخاً واحداً

 الواقع في محيط السكة، ، تجاه شارع8/1/2009الخميس الموافق 

نادر بسام : ما أسفر عن إصابة الطفل بجباليا، المدنية، مقر اإلدارة

حيث أكدت المصادر الطبية في مستشفى  ،)عاماً 17(ابراهيم قدورة 

الشفاء  مستشفى إلى وقد حول اليمني بترت، كمال عدوان أن ساقه

للعالج، نظراً لخطورة  المصرية المستشفيات إلى ة غزة، ثمبمدين

 .أيام أعلن عن وفاته متأثراً بجراحه أربعة مرور وبعد حالته،

At 14.30, Nader Basam Qadura, 17, was resisting 
occupying Israeli forces through a tunnel in As‐Sekka 
street near the former Civil Administration premises 
east of Jabalia. Israeli jet planes fired a missile at him 
severing his right leg. He was transferred from Shifa 
hospital to one of the hospital but died as a result of 
his injuries four days later. He was affiliated to the 
Qassam Brigades.   



  

  

  

  

   :Yousif Awni Abdel Raheem Al‐Jaru  Name                       الجرو      الرحيم عبد عوني يوسف: االسم

                               Date of Birth: 19/08/2007                                                  19/08/2007 :تاريخ الميالد

 Date of death: 08/01/2009                                                 08/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Tuffah neighborhood, Gaza City    ‐At  :Address                 الجرو            شارع - التفاح -غزة: العنوان

  :Incident                       :                                                                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 14:00 الساعة حوالي عندقصفت المدفعية اإلسرائيلية بعدة قذائف 

 عوني المواطن منزل، 8/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من

ما  شرق مدينة غزة، التفاح حيب الجرو شارع في الكائن الجرو

، البالغ من الجرو عبد الرحيم عوني يوسف الطفلتسبب في قتل 

 إلينا، كما قتلت والدته منزل داخل دمتواج هوو )عامين اثنين(العمر 

، وتحول جسديهما )37(، البالغة من العمر الجرو يوسف فالديمير

إلى أشالء بعد أن هدمت قوات االحتالل المنزل فوق جثتيهما ولم 

تسمح بإخالائهما بالرغم من محاوالت السفارة األوكرانية واللجنة 

 .الدولية للصليب األحمر

At  app.  2pm  on  Thursday  8  January  2009,  IOF 
launched several artillery shells at the house of Awni 
Abdel Raheem Al‐Jaru which is located in At‐Tuffah 
neighborhood, eastern Gaza City. As a result, 2‐year‐
old Yousif Awni Abdel Raheem Al‐Jaru was killed, 
along with his mother, 37, (originally from Ukrania). 
There  dead  bodies  were  dismembered  as  the  IOF 
demolished  their  house  over  the  dead  bodies.  The 
Ukrainian  embassy  and  the  ICRC  intervened  to 
evacuate the dead bodies but the IOF refused.  



  

  

  

  

   :Ismail Ayman Jameel Yasseen Name                                            ياسين      جميل أيمن إسماعيل: االسم

                               of Birth Date: 09/01/1992                                                  09/01/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 09/01/2009: تاريخ االستشهاد

    neighborhood, Gaza City         Sabra-As  :Addressالصديق          بكر أبو مسجد-  الصبرة -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عند حدوا صاروخ إسرائيلية طائرة استطالع قصفت

 لمواطنينل تجمع 9/1/2009 من مساء يوم الجمعة الموافق 16:30

الكائن في حي الصبرة في مدينة غزة،  الصديق بكر أبو مسجد قرب

 جميل أيمن إسماعيل الطفل بينهم من مواطنين )3( قتل ما تسبب في

 كان نحي عام، جراء إصابته بشظية،) 17(، البالغ من العمر ياسين

 .عبر الشارع، وفارق الحياة على الفور قرب منزلهي

At app. 4.30pm on Friday 9 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at a group of 
palestinian people near Abu Bakr As-Sadeeq Mosque in 
As-Sabra area south of Gaza City. Three people were 
killed in this attack, including the child Ismail Ayman 
Jameel Yasseen, 17. Yassen was hit by shrapnel as he was 
passing by at the moment of the attack.   

  



  

  

  

   :Alaa Ahmed Fathi Jaber  Name                                              جابر               فتحي أحمد آالء: االسم

                               Date of Birth: 02/02/1997                                                  02/02/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 90/01/2009: تاريخ االستشهاد

  Jabalia town, North Gaza district          شارع غزة القديم              -جباليا - شمال غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                                                                   :     رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت دبابة تابعة لقوات االحتالل قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة 

أصابت شظاياها  9/1/2009من صباح يوم الجمعة الموافق  10:00

عائلة جابر بينما كانوا يحاولون الهرب من شارع غزة القديم في بلدة 

جباليا شمال غزة، وتسبب القصف في قتل الطفلة آالء أحمد فتحي 

  .من أفراد أسرتها) 6(عام، وإصابة ) 12(جابر، البالغة من العمر، 

At app. 10am on Friday 9 January 2009,an Israeli tank 
launched a missile at the Jaber family while they 
were trying to escape in the old Gaza Street in Jabalia  
town in North Gaza district. As a result, a 6‐year‐old 
girl, Alaaʹ Ahmed Fathi Jaber, was killed. Six of the 
family members were injured.  



 

   :BahaʹAd‐Dein Fayiz Nour Salha Name                                   صالحة     نور فايز الدين بهاء: االسم

                               Date of Birth: 10/04/2004                                                  10/04/2004: تاريخ الميالد

 Date of death: 1/200909/0                                                 90/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia Mashro'u, North Gaza City :Addressالرباط    مسجد- الهيا بيت مشروع - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 3:30طائرة حربية نفاثة، بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  قصفت

فـايز  : ، ، منزل المـواطن 9/1/2009من فجر يوم الجمعة الموافق 

متراً، والذي تعيش  180نور صالحة، المكون من طبقتين، ومساحته 

أفراد، ويقع قرب مسـجد الربـاط، غـرب    ) 8(فيه عائلة مكونة من 

ء الشرقي من مشروع بيت الهيـا،  مؤسسة السالمة الخيرية، في الجز

مواطنين، جميعهم من األطفال والنساء، وهـم  ) 6(ما أسفر عن مقتل 

ضـياء  : ، وأبنائهـا )عاماً 33(رندة فايز محمد صالحة : ربة األسرة

 4.5(، بهاء الدين فايز نور صالحة )عاماً 14(الدين فايز نور صالحة 

ال فايز نـور صـالحة   ، رو)عاماً 12(، رنا فايز نور صالحة )عاماً

، التي )عاماً 22(فاطمة فايز محمد الحو : ، كذلك شقيقتها)عاماً واحد(

وتفيد التحقيقات الميدانية أن طائرات االسـتطالع  . كانت في ضيافتها

أطلقت صاروخاً تجاه المنزل قبل عشرة دقائق من وقـوع الحـادث،   

األسـرة   فاستيقظ أهله وقرروا الخروج من المنزل بعد االتصال برب

الذي تواجد في عمله ببرنامج الطوارئ بوكالة الغوث الدولية، وبعـد  

خروج الدفعة األولى من سكانه بدقائق، وأثناء وجود بقية من تواجـد  

في المنزل على ساللمه وفي المدخل قصفته الطائرات النفاثـة فقتـل   

هذا وقد دمر المنزل بفعـل القصـف   . جميعهم وتحولوا أشالء ممزقة

، كذلك محالين تجاريين أسفله، كما تضرر خمسة منازل سـكنية  كلياً

 .مجاورة بشكل بالغ

At app. 3:15am on Friday 9 January 2009, an Israeli jet 
plane fired a missile at the two‐storey house of  Fayiz 
Nour Salha ,which is located near Ar‐Rebat mosque 
west of As‐Salama Charitable Institution east of Beit 
Layia Mashroʹu.  The Salha family was hosting 
another family of their relatives, who had evacuated 
their house due to the Israeli military operations in 
North Gaza district. Six persons were killed in the 
attack; all of them are children and women. Al Mazan 
Knew their names as follows: 

- Randa Fayiz Mohammed Salha,33, and her 
children;  

- Diya Ad‐Dein Fayiz Nour Salah, 14; 
- Baha’ Ad‐Dein Fayiz Nour Salha, 4.5; 
- Rana Fayiz Nour Salha, 12; 
- Rolla Fayiz Nour Salha,1; and her aunt 
- Fatma Fayiz Mohammed Salha,22.  

According  to  Al  Mezan’s  field  investigations,  ten 
minutes  before  this  attack  an  Israeli  reconnaissance 
drone  launched a missile at  the house. All  the  family 
woke up and decided to  leave the house after calling 
the  father who was  at  his work  at UNRWA  school. 
The family decided to split into two groups afraid that 
Israeli warplanes would fire at them if they noticed a 
large group of people walking in the street. The first 
group left. Few minutes later, the second group 
followed them. They were at the stairs and the 
entrance of the house when an Israeli warplane 
bombarded the house and killed the second group. Six 
persons were killed and their bodies were 
dismembered as the house was completely destroyed.  



  

   :Rana Fayiz Nour Salha Nameصالحة                                                   نور فايز نار: االسم

                               Date of Birth: 30/03/1997                                                  30/03/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 90/01/2009: تاريخ االستشهاد

  :Beit Lahyia Mashro'u, North Gaza City  Addressالرباط  مسجد- مشروع بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        اية الحدثرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 3:30صاروخ واحد عند حوالي الساعة قصفت طائرة حربية نفاثة، ب

فايز : ، ، منزل المواطن9/1/2009من فجر يوم الجمعة الموافق 

متراً، والذي تعيش  180نور صالحة، المكون من طبقتين، ومساحته 

أفراد، ويقع قرب مسجد الرباط، غرب ) 8(فيه عائلة مكونة من 

الهيا،  مؤسسة السالمة الخيرية، في الجزء الشرقي من مشروع بيت

مواطنين، جميعهم من األطفال والنساء، وهم ) 6(ما أسفر عن مقتل 

ضياء : ، وأبنائها)عاماً 33(رندة فايز محمد صالحة : ربة األسرة

، بهاء الدين فايز نور صالحة )عاماً 14(الدين فايز نور صالحة 

روال فايز نور  ،)عاماً 12( رنا فايز نور صالحة ،)عاماً 4.5(

 22( فاطمة فايز محمد الحو: كذلك شقيقتها ،)ماً واحدعا( صالحة

وتفيد التحقيقات الميدانية أن طائرات  .، التي كانت في ضيافتها)عاماً

االستطالع أطلقت صاروخاً تجاه المنزل قبل عشرة دقائق من وقوع 

الحادث، فاستيقظ أهله وقرروا الخروج من المنزل بعد االتصال 

ي عمله ببرنامج الطوارئ بوكالة الغوث برب األسرة الذي تواجد ف

الدولية، وبعد خروج الدفعة األولى من سكانه بدقائق، وأثناء وجود 

بقية من تواجد في المنزل على ساللمه وفي المدخل قصفته 

هذا وقد دمر . الطائرات النفاثة فقتل جميعهم وتحولوا أشالء ممزقة

 .المنزل بفعل القصف كلياً

At app. 3:15am on Friday 9 January 2009, an Israeli 
jet plane fired a missile at the two‐storey house of  
Fayiz Nour Salha ,which is located near Ar‐Rebat 
mosque west of As‐Salama Charitable Institution east 
of Beit Layia Mashroʹu.  The Salha family was hosting 
another family of their relatives, who had evacuated 
their house due to the Israeli military operations in 
North Gaza district. Six persons were killed in the 
attack; all of them are children and women. Al 
Mazan Knew their names as follows: 

- Randa Fayiz Mohammed Salha,33, and her 
children;  

- Diya Ad‐Dein Fayiz Nour Salah, 14; 
- Baha’ Ad‐Dein Fayiz Nour Salha, 4.5; 
- Rana Fayiz Nour Salha, 12; 
- Rolla Fayiz Nour Salha,1; and her aunt 
- Fatma Fayiz Mohammed Salha,22.  

According  to  Al  Mezan’s  field  investigations,  ten 
minutes  before  this  attack  an  Israeli  reconnaissance 
drone launched a missile at the house. All the family 
woke up and decided to leave the house after calling 
the  father who was at his work  at UNRWA  school. 
The  family  decided  to  split  into  two  groups  afraid 
that Israeli warplanes would fire at them if they 
noticed a large group of people walking in the street. 
The first group left. Few minutes later, the second 
group followed them. They were at the stairs and the 
entrance of the house when an Israeli warplane 
bombarded the house and killed the second group. 
Six persons were killed and their bodies were 
dismembered as the house was completely destroyed.  



  

   :Diya Ad‐Dein Fayiz Nour Salah Nameصالحة                                نور فايز الدين ضياء: االسم

                               Date of Birth: 31/08/1995                                                  31/08/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 90/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia Mashro'u, North Gaza City  :Addressالرباط      مسجد - مشروع بيت الهيا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3:30عند حوالي الساعة  بصاروخ واحد، قصفت طائرة حربية نفاثة

 فايز نور: ، منزل المواطن9/1/2009من فجر يوم الجمعة الموافق 

متراً، والذي تعيش فيه  180صالحة، المكون من طبقتين، ومساحته 

أفراد، ويقع قرب مسجد الرباط، غرب ) 8(مكونة من  عائالتثالث 

مؤسسة السالمة الخيرية، في الجزء الشرقي من مشروع بيت الهيا، 

مواطنين، جميعهم من األطفال والنساء، وهم ) 6(ما أسفر عن مقتل 

ضياء : ، وأبنائها)عاماً 33(ايز محمد صالحة رندة ف: ربة األسرة

، بهاء الدين فايز نور صالحة )عاماً 14(الدين فايز نور صالحة 

روال فايز نور  ،)عاماً 12( رنا فايز نور صالحة ،)عاماً 4.5(

 22( فاطمة فايز محمد الحو: كذلك شقيقتها ،)عاماً واحد( صالحة

لتحقيقات الميدانية أن طائرات وتفيد ا .، التي كانت في ضيافتها)عاماً

االستطالع أطلقت صاروخاً تجاه المنزل قبل عشرة دقائق من وقوع 

الحادث، فاستيقظ أهله وقرروا الخروج من المنزل بعد االتصال 

برب األسرة الذي تواجد في عمله ببرنامج الطوارئ بوكالة الغوث 

أثناء وجود الدولية، وبعد خروج الدفعة األولى من سكانه بدقائق، و

بقية من تواجد في المنزل على ساللمه وفي المدخل قصفته 

هذا وقد دمر . الطائرات النفاثة فقتل جميعهم وتحولوا أشالء ممزقة

 .المنزل بفعل القصف كلياً

At app. 3:15am on Friday 9 January 2009, an Israeli 
jet plane fired a missile at the two‐storey house of  
Fayiz Nour Salha ,which is located near Ar‐Rebat 
mosque west of As‐Salama Charitable Institution east 
of Beit Layia Mashroʹu.  The Salha family was hosting 
another family of their relatives, who had evacuated 
their house due to the Israeli military operations in 
North Gaza district. Six persons were killed in the 
attack; all of them are children and women. Al 
Mazan Knew their names as follows: 

- Randa Fayiz Mohammed Salha,33, and her 
children;  

- Diya Ad‐Dein Fayiz Nour Salah, 14; 
- Baha’ Ad‐Dein Fayiz Nour Salha, 4.5; 
- Rana Fayiz Nour Salha, 12; 
- Rolla Fayiz Nour Salha,1; and her aunt 
- Fatma Fayiz Mohammed Salha,22.  

According  to  Al  Mezan’s  field  investigations,  ten 
minutes  before  this  attack  an  Israeli  reconnaissance 
drone launched a missile at the house. All the family 
woke up and decided to leave the house after calling 
the  father who was at his work  at UNRWA  school. 
The  family  decided  to  split  into  two  groups  afraid 
that Israeli warplanes would fire at them if they 
noticed a large group of people walking in the street. 
The first group left. Few minutes later, the second 
group followed them. They were at the stairs and the 
entrance of the house when an Israeli warplane 
bombarded the house and killed the second group. 
Six persons were killed and their bodies were 
dismembered as the house was completely destroyed.  

  



  

  

   :Rolla Fayiz Nour Salha  Nameصالحة                                                 نور فايز روال: االسم

                               Date of Birth: 11/10/2007                                                  11/10/2007: تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 09/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    aza CityBeit Lahyia Mashro'u, North G   :Addressالرباط  مسجد-المشروع - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3:30عند حوالي الساعة  بصاروخ واحد، قصفت طائرة حربية نفاثة

فايز نور : ، منزل المواطن9/1/2009من فجر يوم الجمعة الموافق 

متراً، والذي تعيش فيه  180صالحة، المكون من طبقتين، ومساحته 

راد، ويقع قرب مسجد الرباط، غرب أف) 8(مكونة من  عائالتثالث 

مؤسسة السالمة الخيرية، في الجزء الشرقي من مشروع بيت الهيا، 

مواطنين، جميعهم من األطفال والنساء، وهم ) 6(ما أسفر عن مقتل 

ضياء : ، وأبنائها)عاماً 33(رندة فايز محمد صالحة : ربة األسرة

ايز نور صالحة ، بهاء الدين ف)عاماً 14(الدين فايز نور صالحة 

روال فايز نور  ،)عاماً 12( رنا فايز نور صالحة ،)عاماً 4.5(

 22( فاطمة فايز محمد الحو: كذلك شقيقتها ،)عاماً واحد( صالحة

وتفيد التحقيقات الميدانية أن طائرات  .، التي كانت في ضيافتها)عاماً

 االستطالع أطلقت صاروخاً تجاه المنزل قبل عشرة دقائق من وقوع

الحادث، فاستيقظ أهله وقرروا الخروج من المنزل بعد االتصال 

برب األسرة الذي تواجد في عمله ببرنامج الطوارئ بوكالة الغوث 

الدولية، وبعد خروج الدفعة األولى من سكانه بدقائق، وأثناء وجود 

بقية من تواجد في المنزل على ساللمه وفي المدخل قصفته 

هذا وقد دمر . يعهم وتحولوا أشالء ممزقةالطائرات النفاثة فقتل جم

 .المنزل بفعل القصف كلياً

 

At app. 3:15am on Friday 9 January 2009, an Israeli 
jet plane fired a missile at the two‐storey house of  
Fayiz Nour Salha ,which is located near Ar‐Rebat 
mosque west of As‐Salama Charitable Institution east 
of Beit Layia Mashroʹu.  The Salha family was hosting 
another family of their relatives, who had evacuated 
their house due to the Israeli military operations in 
North Gaza district. Six persons were killed in the 
attack; all of them are children and women. Al 
Mazan Knew their names as follows: 

- Randa Fayiz Mohammed Salha,33, and her 
children;  

- Diya Ad‐Dein Fayiz Nour Salah, 14; 
- Baha’ Ad‐Dein Fayiz Nour Salha, 4.5; 
- Rana Fayiz Nour Salha, 12; 
- Rolla Fayiz Nour Salha,1; and her aunt 
- Fatma Fayiz Mohammed Salha,22.  

According  to  Al  Mezan’s  field  investigations,  ten 
minutes  before  this  attack  an  Israeli  reconnaissance 
drone launched a missile at the house. All the family 
woke up and decided to leave the house after calling 
the  father who was at his work  at UNRWA  school. 
The  family  decided  to  split  into  two  groups  afraid 
that Israeli warplanes would fire at them if they 
noticed a large group of people walking in the street. 
The first group left. Few minutes later, the second 
group followed them. They were at the stairs and the 
entrance of the house when an Israeli warplane 
bombarded the house and killed the second group. 
Six persons were killed and their bodies were 
dismembered as the house was completely destroyed.  

  



  

  

  

   :Wedad Mohammed Ibrahim Al‐Karʹan  Nameالقرعان                        ابراهيم محمد وداد: االسم

                               Date of Birth: 12/01/1992                                                  12/01/1992 :دتاريخ الميال

 Date of death: 09/01/2009                                                 09/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Deir Al Balah             Zawayda village‐Az :Address ,القرعان                -الزوايدة -دير البلح:العنوان

  :Incident    :                                                                                    رواية الحدث

  

  

  

  

  

 القذائف من بعدد حربيةال الزوارقوطائرات اإلستطالع  قصفت

 الموافق الجمعة يوم فجر 1:30 الساعة حوالي عند الصاروخية،

 للطريق المحاذية الزوايدة غرب القرعان ، منطقة9/1/2009

أشخاص ) 8(قتل في تسبب ما البحر، شاطئ على المطل الساحلي

 :كان من بينهم الطفل نساء،) 5(طفلين و بنيهم ومن) 23( وجرح

، والطفلة )عاماً 15(القرعان، البالغ من العمر  هيممحمد إبرا صهيب

يذكر أن ).  عاماً 17(القرعان، البالغة من العمر  إبراهيم محمد وداد

قوات االحتالل عاودت قصف المكان عند محاولة المواطنين تقديم 

األمر الذي تسبب في سقوط هذا العدد من  اإلسعاف للجرحى،

.الضحايا

At app. 1:30am on Friday 9 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone and gunboats bombarded Al-
Kar'an neighbourhood, west of Az-Zawayda costal 
village in Middle Gaza district.  Eight persons were 
killed; two of them were children; in addition to five 
women. Twenty three other persons were injured.  
Sohaib and his sister Wedad Mohammed Ibrahim Al-
Kar'an, (15 and 17 respectively) were killed in this 
attack.   
The IOF also bombarded the Palestinian people who 
rushed to rescue the injured; This leads to the huge 
number of victims 
.  
 

 
  



  

  

  

  

  

   :Sohaib Mohammed Ibrahim Al‐Karʹan                Nameالقرعان           إبراهيم محمد صهيب: االسم

                               Date of Birth: 05/06/1993                                                  05/06/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 90/01/2009: تاريخ االستشهاد

  Deir Al Balah ,  Az‐Zawayda villageالزوايدة                                    - دير البلح: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القذائف من بعدد الحربية طائرات اإلستطالع والزوارق قصفت

 الموافق الجمعة يوم فجر 1:30 الساعة حوالي عند الصاروخية،

 للطريق المحاذية الزوايدة غرب القرعان ، منطقة9/1/2009

 وجرح) 8(قتل في تسبب ما البحر، شاطئ على المطل الساحلي

 صهيب :من بينهم الطفل نساء) 5( و/ أطفال) 2( بنيهم ومن) 23(

وداد، : ، وأخته)عاماً 15(القرعان، البالغ من العمر  محمد إبراهيم

،  يذكر أن قوات االحتالل عاودت )عاماً 17(البالغة من العمر 

األمر قصف المكان عند محاولة المواطنين تقديم اإلسعاف للجرحى، 

 .الذي تسبب في هذا العدد الكبير من الضحايا

At app. 1:30am on Friday 9 January 2009, Israeli 
gunboats bombarded Al-Kar'an neighbourhood, west 
of Az-Zawayda costal village in Middle Gaza district.  
Eight persons were killed; two of them were children; 
in addition to five women. Twenty three other 
persons were injured.  Sohaib and his sister Wedad 
Mohammed Ibrahim Al-Kar'an, (15 and 17 
respectively) were killed in this attack.   
The IOF also bombarded the Palestinian people who 
rushed to rescue the injured; This leads to the huge 
number of victims 

 
 

 



  

  

  

   :Fatma Ra'ed Zaki Jad Allah                                Nameاهللا                   جاد زكي رائد فاطمة: االسم

                               Date of Birth: 14/01/1998                                                  14/01/1998: تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 90/01/2009: ادتاريخ االستشه

 Jabalia refugee camp, North Gaza Districtالسكة     -الزعتر تل -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                      :                                                  رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  7:20الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية صاروخ واحد،عند

مزرعة  استهداف ،9/1/2009 الموافق الجمعة من صباح يوم

 نفسها وتضرب تصرخ وكانت المنزل في الشهيدة وكانت مجاورة

 عدوان كمال مستشفى إلى والدها أخذها وقد المنزل الجدران في

 بسكتة المستشفى إلى تصل أن قبل الشهيدة استشهاد تم الشارع وفي

 ا سبب أن األطباء اقر المستشفى إلى وصولها وبعد توفيت وقد ,قلبية

 .القصف نتيجة قلبية سكتة هو لوفاة

At app. 7:20 am on Friday 9 January 2009, an Israeli 
warplane launched a missile at date the house next 
door to Fatima Raʹed Zaki Jad Allah, 11, was 
targeted. Fatima became hysterical and started 
screaming. She was taken to Kamal Udwan Hospital 
but died before arrival. The doctors determined the 
cause of death as cardiac arrest caused by the shock 
of the bombing. 



  

  

  

   Nariman Ahmed Abdel Kareem Abu Odehعودة            أبو الكريم عبد أحمد ناريمان: االسم
Name:   

                                BirthDate of: 07/12/1993                                                  07/12/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 90/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Hanoun, North Gaza District                      :Addressاألمل     يح -بيت حانون - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

ان رشاشاتها الثقيلة، عند حوالي السـاعة  فتحت قوات االحتالل نير

، تجـاه منـازل   9/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  18:30

المواطنين الكائنة في حي األمل في بيت حانون شـمال غـزة، مـا    

تسبب في قتل الطفلة ناريمان أحمد عبد الكريم أبو عودة، البالغة من 

  .خترق جدار منزلها، نتيجة إصابتها بعيار ناري أ)عاماً 16(العمر 

At  app.  6:30  pm  on  Friday  9  January  2009,  Israeli 
occupation  forces  opened  fire  at  the  Al‐Amal 
neighborhood in Beit Hanoun. Bullets penetrated the 
house of Ahmed Abu Odeh. His daughter Nariman , 
16, was killed as a result. 



  

  

  

  

 Mohammed ʹAatif Mohammed Abu Al‐Husnaالحسني            أبو محمد عاطف محمد: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 09/07/1996                                                  09/07/1996 :تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                 09/01/2009: االستشهادتاريخ 

    Jabalia town, North Gaza District          :Addressالفتح     أبو فؤاد شارع البلد جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                 :                                       رواية الحدث

  

  

  

  

  

حتالل المتوغلة شرق جباليا بالقذائف المدفعية قصفت قوات اال

من صباح يوم الجمعة  9:00واألسلحة الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، منازل السكان المدنيين في شارع فؤاد أبو 9/1/2009الموافق 

محمد عاطف محمد أبو : الفتح ببلدة جباليا، ما أسفر عن مقتل الطفل

أمام منزله، فيما أصيب ، بينما كان يجلس )عاماً 13(الحسنى 

 .آخرون جراء القصف

At  app  9am  on  Friday  9  January  2009,    the  IOF 
penetrated in east of Jabalia town launched   artillery 
shells at the Palestinian houses in Foʹad Abu Al Fateh 
Street  in  Jabalia  town.  Mohammed  ‘Aatif 
Mohammed Abu Al‐Husna, 13, was killed while he 
was  sitting  in  front  of  his  house. Other  Palestinian 
persons were injured in this attack.  



  

  

  

  

   :Amina Nafez Mohammed Al‐Helou Nameالحلو                                محمد نافذ أمينة: االسم

                               e of BirthDat: 06/01/1995                                                  06/01/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia, North Gaza District  :Address                  القواسمة      حي - االهي بيت - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الدبابات اإلسرائيليلية عدة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة 

تجاه المنازل  10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق  18:00

حي الشيماء في بلدة بيت الهيا شمال غزة، ومن السكنية الكائنة في 

شدة القصف هرب أفراد عائلة المواطن نافذ محمد الحلو، فباغتتهم 

قذيفة مدفعية انفجرت بالقرب منهم وأصابت شظاياها أفراد العائلة 

بجروح فقتل في الحادثة الطفلة أمينة نافذ محمد الحلو، البالغة من 

  ).عاماً 19(د، البالغ من العمر ، وشقيقها محم)عاماً 14(العمر 

At app. 6pm on Saturday 10 January 2009, Israeli  
tanks  fired several artillery shells at the Palestinian 
residential houses in Ash‐Shimaa neighborhood in 
Beit Lahyia in north Gaza District. The  Nafez 
Mohammed Al‐Helou family were afraid and  tried 
to flee the house, but a sudden artillery shell hit them 
in the street. As a result, two of the family members 
were killed and one injured, including Amina and 
her brother Mohammed Nafez Mohammed Al‐
Helou, (14 and 19 respectively) were killed.  



  

  

  

  

   :Bayan Khaled Ibrahim Ikhlaif Name                    خليف                  إبراهيم خالد بيان: االسم

                               Date of Birth: 13/08/1996                                                  13/08/1996: تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia Mashro'u, North Gaza Districtمشروع بيت الهيا               - شمال غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                                                   :                     رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الساعة حوالي عند صاروخطائرات االستطالع اإلسرائيلية ب قصفت

 من مجموعة ,8/1/2009 من مساء يوم الخميس الموافق 21:15

قرب مستشفى كمال عدوان، في مشروع  يتواجدون كانوا المواطنين

بيت الهيا شمال غزة، حيث أصيب الطفل بيان خالد إبراهيم خليف، 

، بينما كان يقف على شرفة منزله، )عاماً 13(عمر البالغ من ال

 ومن عدوان كمال مستشفى إلىعلى إثرها  قلبشظية في الرأس، ن

بجراحه يوم  امتأثر حيث فارق الحياة بغزة الشفاء مستشفى إلى بعدها

 .10/1/2009السبت الموافق 

At app. 9:15pm on Thursday 8 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
group of Palestinian people near Kamal Odwan 
Hospital in Beit Lahyia Mashroʹu north Gaza District. 
Bayan Khaled Ibrahim Ikhlaif, 13, was on the balcony 
of his house in Mashrouʹa Beit Lahiya when he was 
hit by shrapnel. He was admitted to Kamal Odwan 
Hospital. Then he was referred to Shifa Hoapital 
where he died in his injuries on Saturday 10 January 
2009.    



  

  

  

  

  

  

  

   :Samid Mahfouth Mahmoud Abed‐Rabu Nameربه                   عبد محمود محفوظ صامد: االسم

                               Date of Birth: 17/04/1992                                                  17/04/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Address:                             المحكمة                        شارع-  ربه عبد-جباليا - شمال غزة: نالعنوا

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عند حوالي الساعة ين اثنين، أطلقت طائرة استطالع صاروخ

 استهدف 10/1/2009يوم السبت الموافق  صباحمن  11:45

طنين الذين كانوا يجلسون أمام إحدى محالت من الموا مجموعة

 - المحكمة -البقالة، القريبة من منازلهم، الكائنة في شارع عبد ربه

) 7(الواقع قبالة مقر محكمة الصلح بجباليا، ما أسفر عن مقتل 

  ).عاماً 17(محمود عبد ربه  محفوظ صامد ا الطفلهمبينمواطنين، 

At app. 11:45pm on Saturday 10 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched two missiles at 
a group of Palestinian people who were sitting  near 
a grocery shop  near their houses in Al‐Mahkama 
Street east of Jabalia town. Seven persons were killed 
as a result; including one child;  Samid Mahfouth 
Mahmoud Abed‐Rabu, 17.  



  

  

  

  

  

   :Amer Kamal Ali An‐Nidir                                                   Name'ر          الند علي كمال عامر: االسم

                               Date of Birth: 18/02/1993                                                  18/02/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :ddressA الندر فايز الشهيد شارع - البلد جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17:15أطلقت الدبابات اإلسرائيلية قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة 

، في شارع الشهيد فايز 10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق 

وتسبب القصف في قتل . الندر الكائن في جباليا البلد شمال غزة

، )عاماً 16( العمر من لغالبا ،الندر علي كمال عامرالطفلين، 

 أثناء، )عاماً 11(، البالغ من العمر الندر علي كمال عليوشقيقه 

 .المغرب لصالة المسجد إلى متوجهه

At app. 5.15pm on Saturday 10 January 2009, Israeli 
tanks launched artillery shell at Fayiz An‐Neder 
Street in Jabalia town. Two brothers, Ali and Amer 
Kamal Ali An‐Neder, (11 and 16 respectively) were  
killed as a result. The two brothers were on their way 
to the nearby mosque to pray the sunset prayer .  



  

  

  

   :Ali Kamal Ali An‐Nidir                                       Nameالندر                         علي كمال علي: االسم

                               Date of Birth: 21/12/1998                                                  21/12/1998 :يخ الميالدتار

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District   :Address الندر      فايز الشيهد شارع - البلد جباليا- شمال غزة: العنوان

  :Incident           :                                                                             رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلقت قوات االحتالل قذيفة مدفعية من دبابة، عند حوالي الساعة 

، في شارع 10/1/2009لموافق من مساء يوم السبت ا 17:15

الشهيد فايز الندر الكائن في جباليا البلد شمال غزة، أسفر القصف 

 16( العمر من البالغ ،الندر علي كمال عامرعن استشهاد الطفلين، 

، )عاماً 11(، البالغ من العمر الندر علي كمال علي، وشقيقه  )عاماً

 .المغرب لصالة المسجد إلى متوجهه أثناء

At app. 5.15pm on Saturday 10  January 2009,  Israeli 
tanks  launched  artillery  shell  at  Fayiz  An‐Neder 
Street  in  Jabalia  town. Two brothers, Ali  and Amer 
Kamal Ali An‐Neder,  (11  and  16  respectively) were  
killed as a result. The two brothers were on their way 
to the nearby mosque to pray the sunset prayer .  

  



  

  

  Abdul‐Rahman Ahmad Abed Rabu Al Atawna     العطاونة ربه عبد احمد الرحمن عبد: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 02/02/1993                                                  02/02/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    a town, North Gaza DistrictJabali   :Addressالفالوجي                       -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه الطفل 10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق  13:00

عبد الرحمن أحمد عبد ربه العطاونة، وذلك بالقرب سوق السيارات 

منزل خالته القريب من وكان الطفل في . في حي الزيتون بغزة

المكان وانتهز فرصة التهدئة اإلنسانية التي أعلنتها قوات االحتالل 

من كل يوم ليعود إلى منزله في  16حتى الساعة  13من الساعة 

جباليا، فأصيب وترك ينزف في المكان حتى الموت، ولم تتمكن 

قة الطواقم الطبية من نقله إال بعد انسحاب قوات االحتالل من المنط

 .بعد نحو أسبوع من إصابته

At app. 1pm on Saturday 10 January 2009, the Israeli 
occupation  forces opened  its  fire at  the child Abdul‐
Rahman Ahmad Abed Rabu Al Atawna, 16, near the 
car  market  in  Az‐Zaitoun  neighborhood  in  Gaza 
City.  Al  Atawna  was  in  his  auntʹs  house  in  Az‐
Zeytoun neighborhood, south of Gaza City. He was 
on  his way  to  his  home  in  Jabalia  camp  in North 
Gaza  district,  taking  advantage  of  the  three‐hour 
ceasefire  that  had  been  declared  by  the  Israeli 
occupation forces, when he was shot by the IOF. He 
bled to death for one week as medical teams were not 
allowed to reach the area.   



  

  

  

          Name: Abdul Rahman Ahmed Abdullah Haboushحبوش     اهللا عبد أحمد الرحمن عبد:  االسم
    

                                Date of Birth: /200428/05                                                 28/05/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

 At-Tuffah neighborhood, Gaza Cityالثانوية   حمودة عبدالفتاح مدرسة من بالقرب- التفاح -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                    :                                                                    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند

، أرض فضاء، 5/1/2009 الموافق االثنين من مساء يوم 15:30

، بالقرب من مدرسة عبد الفتاح حمودة الثانوية في حي التفاح بغزة

بالقرب من منزل المواطن أحمد عبد اهللا حبوش، وتسبب القصف في 

) 5(قتل الطفل عبد الرحمن أحمد عبد اهللا حبوش، البالغ من العمر 

أعوام، حيث سقط من الطابق الرابع للمنزل، من شدة االنفجار عندما 

وقد تعرض إلصابات . كان واقفا على شرفة منزله لحظة القصف

على أثرها للمستشفى حيث أعلن عن وفاته خطيرة في الرأس نقل 

  .10/1/2009متأثراً بجراحه يوم السبت الموافق 

At app. 3.30pm on Monday 5 January 2009, an Israeli 
warplane  launched a missile at an empty  sany  land 
near Abdul Fattah Hamouda Secondary School in At‐
Tuffah  neighborhood  in  Gaza,  near  the  house  of 
Ahmed Abdullah Haboush. Abdul Rahman Ahmed 
Abdullah Haboush, 5, was killed as a result. Due  to 
the  huge  explosion  Haboush  fall  from  the  fourth 
floor    of  his  house  to  the  ground.  Abdul  Rahman 
sustained serious injuries in the head and addmitted 
to  hospital  where  he  died  on  his  injuries  on  10 
January 2009. 



  

  

  

  

  

   :Omar Khader Mohammed Jumʹa  Nameجمعة                                    محمد خضر عمر: االسم

                               Date of Birth: 15/01/1991                                                  15/01/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District    Beit Lahiya :Address ,     الفردوس            حي- الهيا بيت - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

من  8:00قصفت طائرة استطالع صاروخاً عند حوالي الساعة 

، في حي اإلسراء من بلدة 10/1/2009صباح يوم السبت الموافق 

 محمد خضر عمر بيت الهيا في شمال غزة، وأصابت شظاياه الفتى

 ثرهاإ على نقل، حيث أصيب بشظايا في الرأس  )عاماً 17(، جمعة

أعلن عن  ساعات خمس وبعد اسعاف سيارة بواسطة المستشفى الى

 .العملياتوفاته وهو في غرفة 

At app. 8am on Saturday 10 January 2009, an Israeli  
reconnaissance drone launched a missile at Al Israaʹ 
neighborhood in Beit Lahiya town in north Gaza 
district. Omar Khader Mohammed Jumʹa, 17, was hit 
by shrapnel in the heard. He was admitted to the 
hospital. Five hours later, he died in the operation 
room.  



  

  

  

  

  

 Ghanima Sultan Fawzi Mohammed Abu Halawaحالوة      محمد فوزي سلطان غنيمة: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 10/11/1998                                                  10/11/1998: تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/9200: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Addressالقديم                  غزة شارع -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                        :                                                                رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـن   22:00أطلقت المدفعية اإلسرائيلية نيرانها، عند حوالي الساعة 

، تجاه شارع غزة القديم، في 10/1/2009لسبت الموافق مساء يوم ا

 فـوزي  سـلطان  غنيمةجباليا شمال غزة، أسفر عن استشهاد الطفلة 

وكانت الطفلة قد خرجت ). عاماً 11(، البالغة من العمر حالوة محمد

  .  من منزلها لشراء الحلوى من البقالة المجاورة لمنزلها

At app. 10pm on Saturday 10  January 2009,  the  IOF 
tanks opened its fire at the Gaza Old Street in Jabalia 
town,  north  Gaza  district.  Ghanima  Sultan  Fawzi 
Mohammed Abu Halawa,11, was  killed  as  a  result. 
She was  on  her way  to  a  grocery  to  buy  crackers 
when she was killed. 



  

  

  

  

  

   :Wisam Ibrahim Mousbah Nabhan  Nameنبهان                              مصباح إبراهيم وسام: االسم

                               Date of Birth: 01/01/1993                                                  01/01/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District  :Address                  النزهة       شارع -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل نيران اسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتال

، تجاه المواطنين 10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق  14:00

في منطقة بئر النعجة في جباليا شمال قطاع غزة، وتسبب القصف 

 16(في قتل الطفل وسام إبراهيم مصباح نبهان، البالغ من العمر 

وقت المعلن كهدنة يذكر أن إطالق النار قد حدث في ال .)عاماً

  إنسانية من قبل قوات االحتالل،

At  app.  2pm  on  Saturday  10  January  2009,  the  IOF 
opened  its  fire  at Palestinian people  in  the Beer Al‐
Naʹjeh area, east of Jabalia. Wisam Ibrahim Mousbah 
Nabhan,  16, was killed  as  a  result. This  attack  took 
place during the Israeli announced cease fire.  



  

  

   :Ezadin Essa ʹAwad Al‐Burs     Nameالبرس                             عوض عيسي الدين عز: االسم

                               Date of Birth: 28/10/1992                                                  28/10/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 10/01/2009                                                 10/01/2009: تشهادتاريخ االس

    Nusirat refugee camp, Middle Gaza District-An  :Address النوري برج-النصيرات - دير البلح: العنوان

  :Incident                                  :                                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مفترق بالقرب من المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل دبابات قصفت

 صباح من 10:00 الساعة حوالي جنوب مدينة غزة، عند الشهداء

في  النوري، برج مدفعية بقذيفة 10/1/2009 الموافق السبت يوم

عيسى  الدين فل عزالط مقتل عن القصف وأسفر مخيم النصيرات

 إلى وصل حيث عاما،) 17( العمر من عوض البرس، البالغ

  .هامدة جثة األقصى شهداء مستشفي

At app. 10.am on Saturday 10 January 2009, Israeli 
tanks positioned at the Martyrs  junction, south of 
Gaza City, fired an artillery  shell at An‐Nouri 
apartment building in An-Nusirat refugee camp, 
killing.  Ezadin Essa ʹAwad Al‐Burs, 17, was killed as 
a result. He was admitted to hospital Al Aqsa 
Martyrs Hospital in Deir Al Balah town as a dead 
body.  



  

  

   :Amal Najeeb Mohammed 'Aloush   Nameعلوش                              محمد نجيب آمال: االسم

                               Date of Birth: 29/12/1996                                                  29/12/1996: تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District                      :Address    مسعود   شارع -جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13:30ة قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساع

منزل المواطن نجيب  11/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

علوش، الكائن في شارع مسعود في جباليا شمال غزة، خالل فترة 

الهدنة المعلنة من جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي، وتسبب القصف 

 13(في قتل الطفلة آمال نجيب محمد علوش، البالغة من العمر 

. ة ساعات لمستشفى كمال عدوان جثة هامدة، ونقلت بعد عد)عاماً

يذكر ان حركة اإلسعافات والطواقم الطبية كانت مقيدة ولم يسمح لها 

في مئات الحاالت بالوصول إلى جرحى ما تسبب في وفاة المئات 

 .منهم

At app. 1.30pm on Sunday 11 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at the house of 
Najeeb Alloush, which is located in Masoud Street in 
Jabalia town. Amal Najeeb Mohammed 'Aloush, 13, 
was killed as a result. She was admitted to Kamal 
Odwan Hospital as a dead body. It's worth 
mentioning that ambulances and medical teams were 
denied access to injured persons. This causes death to 
hundreds of injured ones.  



  

  

   :Al‐Rafati Tasneem Yasser Jaber  Name        الرفاتي                             جابر ياسر تسنيم: االسم

                                Date of Birth: 26/08/2008                                                 26/08/2008: تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    tJabalia town, North Gaza Distric :Address   شارع مسعود                  -جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident                                                      :                                  رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 00:00قصفت دبابات االحتالل بقذيفة مدفعية عند حوالي الساعة 

منزل المواطن ياسر  11/1/2009من منتصف ليل األحد الموافق 

. جابر الرفاتي، الكائن في شارع مسعود في جباليا شمال غزة

تسبب القصف في قتل أبنته الطفلة تسنيم ياسر جابر الرفاتي، التي و

 ديب جبر لم تتجاوز عامها األول من العمر، وإصابة الطفلة هديل

أعوام، التي فارقت الحياة بدورها يوم ) 9(، البالغة من العمر الرفاتي

  .، متأثرة بجراحها13/1/2009الثالثاء الموافق 

At app. 12pm on Sunday 11 January 2009, Israeli 
tanks fired artillery shells at the house of Yasser 
jabber Al‐Rafati, which is located in Masoud Street in 
Jabalia town in north Gaza district. Tasneem Yasser 
Jaber Al‐Rafati, 1.5, was killed and Hadel Jabir Deeb 
Al‐Rafati,9, was injured as a result. The later died in 
her injures on Tuesday 13 January 2009.   



  

  

 Abdul‐Rahman Mohammed  ʹAtia Ghaben                      غبن عطية محمد الرحمن عبد: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 09/199403/                                                  03/09/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District     Beit Lahiya  :Address ,الغبون                      - الهيا بيت - غزةشمال : العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

عنـد حـوالي    ،اًواحـد  اًصاروخ إسرائيليةأطلقت طائرة استطالع 

علـى  ، 11/1/2009من صباح يوم األحد الموافق  10:15الساعة 

غـرب   نمنطقة الغبوزلهم في ابالقرب من منأفراد عائلتين تواجدوا 

 يذكر أن العائلتين التين تعرضتا للقصـف . في شمال غزة يابيت اله

وتصـادف أنهـم   . مأوى لألونروا التي لجأت إلى العائالت بين  من

حاجـات الضـرورية،   جل إحضار بعض الإلى منازلهم من أعادوا 

ل، وهـم سـحر   أطفا) 6(وتسبب القصف في قتل . والعودة للمأوى

ـ  15(ولـة،  ، وشـقيقتها خ )اًعام 17(أحمد رمضان غبن،  ، )اًعام

، وهيـثم ياسـر   )اًعام 15(، غبن عطية محمد الرحمن عبدوالطفل 

ـ  16(، وشقيقته مها، )اًعام 17(معروف،  ـ  )اًعام د ، وفاطمـة محم

 ).اًعام 15(معروف 

At app. 10:15am on Sunday 11 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
group of civilians who were near their houses in the 
Al‐Ghaboun neighborhood in western Beit Lahiya. 
The two families, who were staying in an UNRWA 
shelter, went back to their house to pick up some 
necessities and return to the shelter. Six children who 
were playing near the house were killed. Al Mezan 
knew their names as follows:  

- Sahar Ahmed Ramadan Ghaben, 17; and her sister 
- Khawla Ahmed Ramadan Ghaben, 15 ; 
- Abdul‐Rahman Mohammed  ʹAtia Ghaben, 15;  
- Haytham Yasser Maʹrouf, 11; and his sister 
- Maha Yasser Maʹrouf, 16; and 
- Fatma Mohammed Maʹrouf, 15.  



  

  

  

  

   :Khawla Ahmed Ramadan Ghaben                  Name       غبن            رمضان أحمد خولة : االسم

                               Date of Birth: 24/03/1994                                                  24/03/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District , Beit Lahiya :Address الغبون                        - الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                       :                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

عنـد حـوالي    ،اًواحـد  اًصاروخ إسرائيليةأطلقت طائرة استطالع 

علـى  ، 11/1/2009من صباح يوم األحد الموافق  10:15الساعة 

غـرب   نمنطقة الغبوزلهم في ابالقرب من منأفراد عائلتين تواجدوا 

 تعرضتا للقصـف يذكر أن العائلتين التين . في شمال غزة بيت الهيا

وتصـادف أنهـم   . مأوى لألونروا التي لجأت إلى العائالت بين  من

حاجـات الضـرورية،   جل إحضار بعض الإلى منازلهم من أعادوا 

ل، وهـم سـحر   أطفا) 6(وتسبب القصف في قتل . والعودة للمأوى

ـ  15(، وشـقيقتها خولـة،   )اًعام 17(أحمد رمضان غبن،  ، )اًعام

، وهيـثم ياسـر   )اًعام 15(، غبن عطية محمد الرحمن عبدوالطفل 

ـ  16(، وشقيقته مها، )اًعام 17(معروف،  ـ  )اًعام د ، وفاطمـة محم

 ).اًعام 15(معروف 

 

At app. 10:15am on Sunday 11 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
group of civilians who were near their houses in the 
Al‐Ghaboun neighborhood in western Beit Lahiya. 
The two families, who were staying in an UNRWA 
shelter, went back to their house to pick up some 
necessities and return to the shelter. Six children who 
were playing near the house were killed. Al Mezan 
knew their names as follows:  

- Sahar Ahmed Ramadan Ghaben, 17; and her sister 
- Khawla Ahmed Ramadan Ghaben, 15 ; 
- Abdul‐Rahman Mohammed  ʹAtia Ghaben, 15;  
- Haytham Yasser Maʹrouf, 11; and his sister 
- Maha Yasser Maʹrouf, 16; and 
- Fatma Mohammed Maʹrouf, 15.  

  



  

  

 

   :Sahar Ahmed Ramadan Ghaben Nameغبن                                   رمضان أحمد سحر: االسم

                               Date of Birth: 29/04/1992                                                  29/04/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District ,  Beit Lahiya :Addressالغبون                      - بيت الهيا - شمال غزة: عنوانال

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عنـد حـوالي    ،اًواحـد  اًصاروخ إسرائيليةأطلقت طائرة استطالع 

علـى  ، 11/1/2009من صباح يوم األحد الموافق  10:15الساعة 

غـرب   نمنطقة الغبوزلهم في ابالقرب من منأفراد عائلتين تواجدوا 

 يذكر أن العائلتين التين تعرضتا للقصـف . في شمال غزة بيت الهيا

وتصـادف أنهـم   . مأوى لألونروا إلى التي لجأت العائالت بين  من

حاجـات الضـرورية،   جل إحضار بعض الإلى منازلهم من أعادوا 

ل، وهـم سـحر   أطفا) 6(وتسبب القصف في قتل . والعودة للمأوى

ـ  15(، وشـقيقتها خولـة،   )اًعام 17(أحمد رمضان غبن،  ، )اًعام

، وهيـثم ياسـر   )اًعام 15(، غبن عطية محمد الرحمن عبدوالطفل 

ـ  16(، وشقيقته مها، )اًعام 17( معروف، ـ  )اًعام د ، وفاطمـة محم

 ).اًعام 15(معروف 

 

At app. 10:15am on Sunday 11 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
group of civilians who were near their houses in the 
Al‐Ghaboun neighborhood in western Beit Lahiya. 
The two families, who were staying in an UNRWA 
shelter, went back to their house to pick up some 
necessities and return to the shelter. Six children who 
were playing near the house were killed. Al Mezan 
knew their names as follows:  

- Sahar Ahmed Ramadan Ghaben, 17; and her sister 
- Khawla Ahmed Ramadan Ghaben, 15 ; 
- Abdul‐Rahman Mohammed  ʹAtia Ghaben, 15;  
- Haytham Yasser Maʹrouf, 11; and his sister 
- Maha Yasser Maʹrouf, 16; and 
- Fatma Mohammed Maʹrouf, 15.  

  

  



  

  

  

   Name: Haytham Yasser Yousif Maʹrouf                                 معروف يوسف ياسر هيثم: االسم

                               Date of Birth: 30/06/1998                                                  30/06/1998 :تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District ,  Beit Lahiya :Address       الغبون              االمل - بيت الهيا - شمال غزة:العنوان

  :Incident                                                                                    :    رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

عنـد حـوالي    ،اًواحـد  اًصاروخ إسرائيليةأطلقت طائرة استطالع 

علـى  ، 11/1/2009من صباح يوم األحد الموافق  10:15الساعة 

غـرب   نمنطقة الغبوزلهم في ابالقرب من منأفراد عائلتين تواجدوا 

 يذكر أن العائلتين التين تعرضتا للقصـف . في شمال غزة بيت الهيا

وتصـادف أنهـم   . مأوى لألونروا التي لجأت إلى العائالت بين  من

حاجـات الضـرورية،   جل إحضار بعض الإلى منازلهم من أعادوا 

ل، وهـم سـحر   أطفا) 6(وتسبب القصف في قتل . والعودة للمأوى

ـ  15(، وشـقيقتها خولـة،   )اًعام 17(أحمد رمضان غبن،  ، )اًعام

، وهيـثم ياسـر   )اًعام 15(، غبن عطية محمد الرحمن عبدوالطفل 

ـ  16(، وشقيقته مها، )اًعام 17(معروف،  ـ  ، )اًعام د وفاطمـة محم

 ).اًعام 15(معروف 

 

At app. 10:15am on Sunday 11 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
group of civilians who were near their houses in the 
Al‐Ghaboun neighborhood in western Beit Lahiya. 
The two families, who were staying in an UNRWA 
shelter, went back to their house to pick up some 
necessities and return to the shelter. Six children who 
were playing near the house were killed. Al Mezan 
knew their names as follows:  

- Sahar Ahmed Ramadan Ghaben, 17; and her sister 
- Khawla Ahmed Ramadan Ghaben, 15 ; 
- Abdul‐Rahman Mohammed  ʹAtia Ghaben, 15;  
- Haytham Yasser Maʹrouf, 11; and his sister 
- Maha Yasser Maʹrouf, 16; and 
- Fatma Mohammed Maʹrouf, 15.  

 

  



  

  

  

  

  

  

   :Maha Yasser Yousif Maʹrouf Nameمعروف                                        يوسف ياسر مها: االسم

                               Date of Birth: 27/02/1993                                                  27/02/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District ,  Beit Lahiya  :Addressالغبون                   األمل - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

عنـد حـوالي    ،اًواحـد  اًصاروخ إسرائيليةأطلقت طائرة استطالع 

علـى  ، 11/1/2009ح يوم األحد الموافق من صبا 10:15الساعة 

غـرب   نمنطقة الغبوزلهم في ابالقرب من منأفراد عائلتين تواجدوا 

 يذكر أن العائلتين التين تعرضتا للقصـف . في شمال غزة بيت الهيا

وتصـادف أنهـم   . مأوى لألونروا التي لجأت إلى العائالت بين  من

الضـرورية،  حاجـات  جل إحضار بعض الإلى منازلهم من أعادوا 

ل، وهـم سـحر   أطفا) 6(وتسبب القصف في قتل . والعودة للمأوى

ـ  15(، وشـقيقتها خولـة،   )اًعام 17(أحمد رمضان غبن،  ، )اًعام

، وهيـثم ياسـر   )اًعام 15(، غبن عطية محمد الرحمن عبدوالطفل 

ـ  16(، وشقيقته مها، )اًعام 17(معروف،  ـ  )اًعام د ، وفاطمـة محم

 ).اًعام 15(معروف 

 

At app. 10:15am on Sunday 11 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
group of civilians who were near their houses in the 
Al‐Ghaboun neighborhood in western Beit Lahiya. 
The two families, who were staying in an UNRWA 
shelter, went back to their house to pick up some 
necessities and return to the shelter. Six children who 
were playing near the house were killed. Al Mezan 
knew their names as follows:  

- Sahar Ahmed Ramadan Ghaben, 17; and her sister 
- Khawla Ahmed Ramadan Ghaben, 15 ; 
- Abdul‐Rahman Mohammed  ʹAtia Ghaben, 15;  
- Haytham Yasser Maʹrouf, 11; and his sister 
- Maha Yasser Maʹrouf, 16; and 
- Fatma Mohammed Maʹrouf, 15.  

 

 

  



  

  

  

  

  

   :Fatma Mohammed Rushdi Maʹrouf Nameمعروف                             رشدي محمد فاطمة: ماالس

                               Date of Birth: 19/10/1994                                                  19/10/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District  Beit Lahiya  :Address ,االمل                       حي - الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عنـد حـوالي    ،اًواحـد  اًصاروخ إسرائيليةأطلقت طائرة استطالع 

علـى  ، 11/1/2009من صباح يوم األحد الموافق  10:15الساعة 

غـرب   نمنطقة الغبوزلهم في ابالقرب من منفراد عائلتين تواجدوا أ

 يذكر أن العائلتين التين تعرضتا للقصـف . في شمال غزة بيت الهيا

وتصـادف أنهـم   . مأوى لألونروا التي لجأت إلى العائالت بين  من

حاجـات الضـرورية،   جل إحضار بعض الإلى منازلهم من أعادوا 

ل، وهـم سـحر   أطفا) 6(ف في قتل وتسبب القص. والعودة للمأوى

ـ  15(، وشـقيقتها خولـة،   )اًعام 17(أحمد رمضان غبن،  ، )اًعام

، وهيـثم ياسـر   )اًعام 15(، غبن عطية محمد الرحمن عبدوالطفل 

ـ  16(، وشقيقته مها، )اًعام 17(معروف،  ـ  )اًعام د ، وفاطمـة محم

 ).اًعام 15(معروف 

 

At app. 10:15am on Sunday 11 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at a 
group of civilians who were near their houses in the 
Al‐Ghaboun neighborhood in western Beit Lahiya. 
The two families, who were staying in an UNRWA 
shelter, went back to their house to pick up some 
necessities and return to the shelter. Six children who 
were playing near the house were killed. Al Mezan 
knew their names as follows:  

- Sahar Ahmed Ramadan Ghaben, 17; and her sister 
- Khawla Ahmed Ramadan Ghaben, 15 ; 
- Abdul‐Rahman Mohammed  ʹAtia Ghaben, 15;  
- Haytham Yasser Maʹrouf, 11; and his sister 
- Maha Yasser Maʹrouf, 16; and 
- Fatma Mohammed Maʹrouf, 15.  

 

 



  

  

  

   :Mohammed Talʹat Asad Hamouda  Nameحمودة                              أسعد طلعت محمد: االسم

                               Date of Birth: 14/04/1993                                                  14/04/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Skiekh 'Ajleen neighborhood, Gaza City  :Addressحنيفة      أبو مسجد بجوار عجلين الشيخ -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عندعجلين،  الشيخ منطقة في االحتالل قوات توغلت

حتى وصلت  ،11/1/2009 الموافق األحد يوم مساء من 14:30

 ت منازل السكان المدنيينصفوق النعمان، حنيفة أبو مسجدإلى محيط 

 سعدأ طلعت :، أصابت ثالثة منها منزل المواطنالمدفعية بالقذائف

 محمد :وتسبب القصف في قتل طفليه. مسجد، الواقع جنوب الحمودة

األسرة  عدد من أفراد وإصابة )أعوام 3(، وفارس)عاماً 16(

  .بجراح

At app. 2:30pm on Sunday 11  January 2009,  the  IOF 
penetrated Skiekh ‘Ajleen neighborhood in Gaza City 
and  reached  Abu  Huzaif  mosque.  The  IOF  fired 
artillery  shells  at  the Palestinian houses. One of  the 
shells hit the house of Talʹat Asad Hamouda. Two of 
his  sons  were  killed;Faris    and  Mohammed  Talʹat 
Hamouda(3 and 16  respectively). Other members of 
the Hamouda family were injured.  



  

  

  

  

  

  

   :Faris Talʹat Asad Hamouda                                    Nameحمودة          سعدي اسعد طلعت فارس: االسم

                               Date of Birth: 08/08/2006                                                  08/08/2006 :تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

   Skiekh 'Ajleen neighborhood, Gaza Cityحنيفة       أبو مسجد بجوار عجلين الشيخ -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عندعجلين،  الشيخ منطقة في االحتالل قوات توغلت

حتى وصلت  ،11/1/2009 الموافق األحد يوم مساء من 14:30

 ت منازل السكان المدنيينوقصف النعمان، حنيفة أبو مسجدإلى محيط 

 سعدأ طلعت :، أصابت ثالثة منها منزل المواطنالمدفعية ذائفبالق

 فارس :وتسبب القصف في قتل طفليه. مسجد، الواقع جنوب الحمودة

 محمد وشقيقه ،)أعوام 3(حمودة البالغ من العمر  سعدي اسعد طلعت

 .وإصابة أفراد العائلة بشظايا، )عاماً 16( العمر من البالغ

At app. 2:30pm on Sunday 11  January 2009,  the  IOF 
penetrated Skiekh ‘Ajleen neighborhood in Gaza City 
and  reached  Abu  Huzaif  mosque.  The  IOF  fired 
artillery  shells  at  the Palestinian houses. One of  the 
shells hit the house of Talʹat Asad Hamouda. Two of 
his  sons were  killed;  Faris    and Mohammed  Talʹat 
Hamouda(3 and 16  respectively). Other members of 
the Hamouda family were injured.  

  



  

  

  

  

   :Mohammed Younis Nassier Abu Jami’                  Name جامع          أبو نصير يونس محمد: االسم

                               Date of Birth: 07/11/1991                                                  07/11/1991 :يالدتاريخ الم

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Bani Suhaila village, Khan Younis District  :Addressالزنة                - سهيال بني -خانيونس: العنوان

  :Incident  :                                                                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عشرات القذائف المدفعية، عند 

من بعد ظهر يوم األحد الموافق  12:30حوالي الساعة 

مختلفة من مدينة  ، تجاه األحياء السكنية في مناطق11/1/2009

خان يونس، أطلق عدد منها تجاه تجمع للمواطنين في منطقة الزنة 

شمال بلدة بني سهيال، وتواصل القصف بشكل متقطع لفترة زمنية 

محمد يونس أبو : ساعات، ما تسبب في قتل الطفلتجاوزت الثالث 

أبو جامع، البالغ  عالء حامدو، )عاماً 17(جامع، البالغ من العمر 

 .وإصابة عدد من المواطنين بجراح ،)عاماً 22(لعمر من ا

At app. 12.30pm on Sunday 11 January 2009, the IOF 
fired dozens of artillery shells at Az‐Zanneh 
neighborhood, east of Khan Younis. The IOF 
sporadic shelling killed two persons one of whom 
was a child. Al Mezan knew his name as Mohammed 
Younis Nassier Abu Jami’, 17. Other persons were 
also injured.    



  

  

  

   :Abdel Mohsen Ali Khader Mos'ab    Nameخضر                      علي المحسن عبد مصعب: االسم

                               Date of Birth: 19/02/1995                                                  19/02/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 11/01/2009: تاريخ االستشهاد

    istrictJabalia, North Gaza D  :Address                يافا                شارع -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية بصاروح، عند حوالي الساعة 

: ، منزل المواطن11/1/2009من مساء يوم األحد الموافق  15:35

من الجهة الشمالية،  -عبد المحسن خضر، الكائن في بداية شارع يافا

 14(مصـعب  : بجباليا، شمال غزة، وتسبب القصف في قتل طفلـه 

 ).عاماً

At app. 3.35pm on Sunday 11 January 2009, an Israeli 
drone fired a missile at the house of Abdel Mohsen 
Ali Khader which is located in Yafa Street eastern 
Jabalia town. Mosʹab Abdel Mohsen Ali Khader ,14, 
was killed. 



  

  

  

  

  

   :Mahmoud Jamal Hassan Mohammadin  Nameمحمدين                     حسن جمال محمود: االسم

                               Date of Birth: 14/02/1992                                                  14/02/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 12/01/2009                                                 12/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Shija'aya neighborhood, Gaza City  :Address                                   الشجاعية -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 11:00الساعة حوالي صاروخاً واحداً، عند استطالع قصفت طائرة

مجموعـة مـن    ،12/1/2009 الموافـق  األحد يوم من صباح من

الشجاعية شـرقي مدينـة    النزاز في حي المواطنين كانوا في شارع

يين، محمـد  حسن جمال وتسبب القصف في قتل الطفل محمود. غزة

، بينما كان في طريقه للعودة إلى منزله، )عاماً 17(البالغ من العمر 

 .عدد من المواطنين بجراح وإصابة

At app. 11.00am on Sunday , an Israeli drone 
fired a missile at a group of people in the Nazaz 
Street in Ash-Shijaiya neighborhood in Gaza 
City. A passer-by, 17-year-old Mahmoud Jamal 
Hassan Mohammadin, was killed as he was 
walking towards his house in the street. Several 
persons were also injured in the attack.  



  

  

   :Ayat Kamal Mahmoud Al‐Banna  Nameالبنا                                   محمود كمال آيات: االسم

                               Date of Birth: 18/01/1997                                                  18/01/1997 :تاريخ الميالد

 Date of death: 12/01/2009                                                 12/01/2009: تاريخ االستشهاد

    City Jabalia town, Gaza   :Address            جباليا    رعاية من بالقرب - الفالح -جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 16:00أطلقت قوات االحتالل نيران مدفعيتها عند حوالي السـاعة  

تجاه المنازل السكنية في  12/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق 

برج حمودة الكائن في شارع الغباري في جباليا البلد شـمال غـزة،   

حيث أصيبت شقة المواطن كمال محمود البنا بإحدى تلك القـذائف،  

ما تسبب باستشهاد ابنته الطفلة آيات كمال محمد البنا، البالغـة مـن   

  ). عاماً 24(، وشقيقتها فريال، البالغة من العمر)عاماً 12(العمر 

At app. 4pm on Monday 12 January 2009, Israeli 
troops shelled the Hamouda apartment building, 
which is located in Jabalia town, in north Gaza 
district. The apartment of Kamal Mahmoud Al Banna 
was hit by one of these shells. As a result, Ayat and 
her sister Fryial Kamal Mahmoud Al‐Banna ( 12 and 
24 respectively) were killed.  



  

  

  

  

   :Iyad Taher Ahmed Shehadeh  Name                                     شحادة أحمد طاهر إياد: االسم

                               Date of Birth: 23/11/1992                                                  23/11/1992: خ الميالدتاري

 Date of death: 12/01/2009                                                 12/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District  :Address النزلة                             جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident         :                                                                               رواية الحدث

  

  

  

  

  

 

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف فسفورية عند حوالي الساعة 

عزبة عبد ربه  12/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  18:00

و كان الطفل إياد طاهر أحمد . شرق بلدة جباليا في شمال غزة

متواجداً في المنطقة، فاستنشق ) عاماً 17(ادة، البالغ من العمر شح

الغاز وفي طريق عودته لمنزله الكائن في جباليا النزلة كان يشعر 

بضيق في التنفس، استمر طوال الليل، ونقل في اليوم التالي إلى 

  . المستشفى حيث فارق الحياة

 

At  app.  6pm  on  Monday  12  January  2009,  Israeli 
troops  fired  smoke  shells  (believed  to  be  white 
phosphorus)  at  Ezbet  Abed‐Rabu  neighborhood  in 
the  east  of  Jabalia  town.  17‐year‐old  Iyad  Taher 
Ahmed  Shehadeh  was  trapped  in  the  smoke  and 
died from suffocation. The victim had suffered from 
asthma, and doctors decided he died as a result of the 
smoke. 



  

  

   :Jihad Rashad Shaʹban Dalloul  Nameدلول                                       شعبان رشاد جهاد: االسم

                               Date of Birth: 18/04/1993                                                  18/04/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 12/01/2009                                                 12/01/2009: تاريخ االستشهاد

    ighborhood, Gaza CityZeitoun ne‐Az :Addressالزيتون       شهداء مسجد قرب-الزيتون-غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

من  15:00 الساعة حوالي صاروخ عندب استطالع طائرة قصفت

مجموعة من المواطنين،  ,5/1/2009 يوم االثنين الموافق مساء

كانوا يتواجدون قرب مسجد شهداء الزيتون في حي الزيتون شرق 

شعبان دلول، مدينة غزة، ما تسبب في إصابة الطفل جهاد رشاد 

، حيث ترافق تواجده بالقرب من منزله )عاماً 16(البالغ من العمر 

لحظة القصف، وقد نقل إلى مستشفى دار الشفاء في غزة نتيجة 

خطورة إصابته، حيث أعلنت المصادر الطبية عن وفاته عند حوالي 

  .12/1/2009من صباح يوم االثنين الموافق  10:00الساعة 

At  app.  3pm  on Monday  5  January  2009,  an  Israeli 
drone fired a missile at a group of people who were 
near  the  Salah  Ad‐Din  Mosque  in  Az‐Zeitoun 
neighborhood  east  of  Gaza  City.  Jihad  Rashad 
Shaʹban Dalloul  , 16, was  critically  injured while he 
was  near  his  house.  He  was  admitted  to  Shifa 
Hospital. At app. 10am on Monday 12 January 2009, 
medical sources announced his death.  



  

  

  

  

   :Fadlallah Emad  Hassan An‐Najar   Nameالنجار                          حسان عماد اهللا فضل: االسم

                               Date of Birth: 23/08/2007                                                  23/08/2007: ريخ الميالدتا

 Date of death: 12/01/2009                                                 12/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District Jabalia refugee camp   :Address ,)     4(بلوك  -جباليا مخيم - شمال غزة: العنوان

  :Incident      :                                                                                  رواية الحدث

  

  

  

  

 15:05عند حوالي الساعة  قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية،

، سيارة مدنية من نـوع  12/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق 

مقابل مسـجد الخلفـاء   لها بداخسائقها متوقفة وفولكس فاجن، كانت 

عنان : وتسبب القصف في قتل سائقها .ن من الجهة الشماليةالراشدي

، )عامـاً 11(الفيـري،  زكي نشأت رائد : ، والطفلين"عفانة"منصور 

في الشارع ، بينما كانا يمران )عامين اثنين(وفضل اهللا عماد النجار، 

جـراح،  كما أصيب ثالثة مواطنين آخـرين ب  .القريب من منزليهما

هذا وعاودت الطائرات نفسها قصف سيارة . ودمرت السيارة بالكامل

ثانية من نوع فولكس فاجن أيضاً، كانت تصـطف قـرب السـيارة    

األولى، بعد وقت قصير مـن االسـتهداف األول، ويملكهـا أحـد     

  .الجيران، ما تسبب في تدميرها كلياً دون وقوع إصابات
 

At app. 3.05pm on Monday 12 January 2009, 
Israeli aircrafts bombarded a civilian car owned 
by Anan Afana near the Khulafa mosque in 
Jabalia refugee camp, killing three people. The 
driver Anan Afana and two other children living 
in the same neighborhood were killed. Al Mezan 
knew their names as follows: 
 Nash'at Raed Zaki Al-Feri,11, and; 
Fadlallah Emad Hassan An-Najar, 2. Three 
passersby were also injured in the attack and the 
car was totally destroyed. Few minutes later, the 
Israeli warplane bombarded another car parking 
near the attacked one. The car was destroyed but 
no casualties were reported.  



  

  

  

  

  

   :Nash'at Raed Zaki Al-Feri  Nameالفيرى                                         زكي رائد نشأت: االسم

                              Date of Birth: 27/06/1997                                                   27/06/1997 :تاريخ الميالد

 Date of death: 09/01/2009                                                   12/01/2009: تاريخ االستشهاد

    camp, North Gaza District Jabalia refugee  :Addressالعلمي    مشروع -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

 15:05عند حوالي الساعة  قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية،

، سيارة مدنية من نـوع  12/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق 

، مقابل مسجد الخلفاء الراشدين من الجهة متوقفةفولكس فاجن، كانت 

، "عفانـة "عنـان منصـور   : سفر عن مقتـل سـائقها  الشمالية، ما أ

، وفضـل اهللا عمـاد   )عاما11ً(الفيري، زكي نشأت رائد : والطفلين

الشارع القريـب مـن   في ، بينما كانا يمران )عامين اثنين(النجار، 

منزليهما، كما أصيب ثالثة مواطنين آخرين بجراح، ودمرت السيارة 

سيارة ثانية من نـوع   هذا وعاودت الطائرات نفسها قصف. بالكامل

فولكس فاجن أيضاً، كانت تصطف قرب السيارة األولى، بعد وقـت  

قصير من االستهداف األول، ويملكها أحد الجيران، ما تسـبب فـي   

  .تدميرها كلياً دون وقوع إصابات
 

At app. 3.05pm on Monday 12 January 2009, 
Israeli aircrafts bombarded a civilian car owned 
by Anan Afana near the Khulafa mosque in 
Jabalia refugee camp, killing three people. The 
driver Anan Afana and two other children living 
in the same neighborhood were killed. Al Mezan 
knew their names as follows: 
 Nash'at Raed Zaki Al-Feri,11, and; 
Fadlallah Emad Hassan An-Najar, 2. Three 
passersby were also injured in the attack and the 
car was totally destroyed. Few minutes later, the 
Israeli warplane bombarded another car parking 
near the attacked one. The car was destroyed but 
no casualties were reported.  

  



  

  

  

                                      Mamdouh Waleed  Asʹad Shuhaibarشحيبر    أسعد وليد ممدوح: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 28/11/1991                                                  28/11/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 12/01/2009                                                 12/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Zaeitoun neighborhood, Gaza City‐Az  :Addressشحيبر           شارع الثالثيني الزيتون  -غزة: العنوان

  :Incident                :                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

 حوالي قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند

، مجموعة 12/1/2009الموافق االثنين يوم ظهر من 12:00 الساعة

 المجتمع للعلوم التطبيقيـة  كلية من المواطنين كانوا يتواجدون قرب

منهم، ومـن   ثالثة الهوا، في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل بحي تل

 ).عاماً 17(شحيبر  أسعد وليد ممدوح :لطفلبين القتلى ا

At app. Midday on Monday 12 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone fired a missile at a group 
of Palestinian people who were near College of 
Applied Science in Tal Al Hawa neighborhood in 
Gaza City. Three persons were killed as a result; one 
of them was a child. The child was identified as : 
Mamdouh Waleed  Asʹad Shuhaibar, 17.                           

   



  

  

  

   :Mahmoud Ahmed Faris Joha Name                                      جحا             فارس أحمد محمود: االسم

                               Date of Birth: 17/11/1992                                                  17/11/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 12/01/2009                                                 12/01/2009: تاريخ االستشهاد

   Gaza City             Az‐Zeitoun neighborhood ,الشافعي      مسجد جوار-الزيتون -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

 حوالي عند واحد، بصاروخ االستطالع اإلسرائيلية، طائرات قصفت

، 12/1/2009 موافـق ال االثنـين  يـوم  مساء  من 21:00 الساعة

مجموعة من المواطنين تواجدوا قرب منازلهم، الواقعة فـي محـيط   

مسجد اإلمام الشافعي، بحي الزيتون، في مدينة غزة، ما تسبب فـي  

 .الفور على ،)عاماً 17(محمود أحمد فارس جحا : قتل الطفل

At app. 9pm   on Monday 12 January 2009, an Israeli  
reconnaissance  drone  fired  a missile  at  a  group  of 
Palestinian people who were sitting near their houses 
near  Imam  Shaf’ai  mosque  in  Az‐Zeitoun 
neighborhood  in Gaza City. Mahmoud Ahmed Faris 
Joha, 17, was killed immediately.  



  

  

  

  

  

   :Mustafa Mohammed Nasser Al Ashi Nameالعشي                         ناصر محمد مصطفي: االسم

                               Date of Birth: 16/12/1991                                                  16/12/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District                   :Addressجباليا                            - شمال غزة:العنوان

  :Incident                                 :                                                       رواية الحدث

  

  

  

  

  

احداً، عند حوالي أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً و

، تجـاه  13/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق  13:00الساعة 

محمد ناصر العشي، الكائن في مشـروع عـامر،   : منزل المواطن

علـى سـطح   ) عاماً 17(مصطفى : غرب جباليا، أثناء تواجد طفله

الجدير ذكره أن قوات . المنزل نفسه، وتسبب القصف في قتل الطفل

تتوغل في مناطق حي اإلسراء وحي عنـان شـمال   االحتالل كانت 

 .وغرب منطقة سكن الطفل

At app. 1pm on Tuesday 13 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone fired a missile at the 
house of Mohammed Nasser Al Ashi in Amer 
neighborhood west of Jabalia town. Mustafa, 17, 
Mohammed’s child, was on the roof of his house 
at the time of the attack.  The child was killed 
immediately. The IOF had penetrated Al Isra’a 
and Anan neighborhoods north and west of 
Amer neighborhood.  



  

  

  

  

  

   Mohammed Alaaʹ Falah As‐Sawafiriالسوافيري                              فالح عالء محمد: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 07/06/1994                                                  07/06/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                     13/01/2009: تاريخ االستشهاد

  Gaza City Az‐Zeitoun neighborhood ,       الشافعي        دمسج قرب الزيتون حي -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

 حوالي عندقصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، 

 ،12/1/2009 الموافق ثنيناال يوم مساء من 13:00 عةالسا

قرب مسجد الشافعي،  ونيتواجد كانواالذين  المواطنين من مجموعة

: أسفر عن إصابة الطفل مابمدينة غزة،  الزيتون حي الكائن في

، وتوفي متأثراً بجراحه في )عاماً 15( السوافيريفالح  عالء محمد

وأسفر الحادث عن مقتل ثالثة  ،13/1/2009اليوم التالي الموافق 

شعبان عبد المولى الغرة، وسعد محمد عبد اهللا : مواطنين آخرين، هم

 سبعة صابةكذلك أسفر الحادث عن إ حسان، ومحمود أحمد جحا،

   .آخرين بجراح مواطنين

At  app.  1:30pm  on  Monday  12  January  2009,  an 
Israeli warplane fired a missile at a group of people, 
including  children  who  were  playing  near  their 
homes, on the outskirts of Az‐Zeitoun neighborhood 
in  Gaza  City.  Two  people  were  killed  and  seven 
persons  were  injured.  One  of  the  casualties was  a 
child who was  identified as Mohammed Alaaʹ Falah 
As‐Sawafiri, 15. As‐Sawafiri died in his injuries on 13 
January 2009.  



  

  

  

  

  

   :Mahmoud Mohammed Mahmoud  Jaballah Nameاهللا              جاب محمود محمد محمود: االسم

                               Date of Birth: 01/05/1995                                                  01/05/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 31/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District    :Address)      4(مخيم  -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                              :                                                          رواية الحدث

  

أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  .

، 13/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق  15:05

عند  في ساحة عامة، صاروخاً واحداً، تجاه تجمع للمواطنين

وتسبب . في مخيم جباليا نس مع شارع السكةتقاطع شارع التر

 12(عبد الرحمن توفيق جاب اهللا، : قتل الطفلينالقصف في 

، وجرح مواطن ثالث )عاماً 15(د جاب اهللا، و، ومحم)عاماً

  .وصفت مصادر طبية إصابته بالخطيرة
 

At app. 3:5pm on Tuesday 13 January 2009, an Israeli 
reconnaissance  drone  fired  a missile  at  a  group  of 
people who were sitting in the public square near of 
At‐T  ranss  crossing  in  Jabalia  refugee  camp.  Two 
children  were  killed  in  the  attack.  They  were 
identified  as:  Mahmoud  Mohammed  Mahmoud 
Jadallah,  and  Abdel  Rahman    Jaballah,  (15  and  12 
respectively). 



  

  

  

  

  

   :Abdel Rahman Ibrahim Tawfiq Jaballah  Nameاهللا            جاب توفيق إبراهيم الرحمن عبد: االسم

                               Date of Birth: 31/12/1995                                                  31/12/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District                 :Address   الفالوجا              -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

 15:30أطلقت طائرات االستطالع صاروخين ، عند حوالي الساعة 

، مستهدفة أفراد من 13/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق 

عائلة جاب اهللا بينما كانوا يجلسون أمام منزلهم الكائن في منطقة 

وتسبب القصف في قتل الطفل عبد . الفالوجا في جباليا شمال غزة

، والطفل )عاماً 14(جاب اهللا، البالغ من العمر  الرحمن إبراهيم

 ). عاماً 15(، البالغ من العمر اهللا جاب محمود محمد محمود

At app. 3:5pm on Tuesday 13 January 2009, an Israeli 
reconnaissance  drone  fired  a missile  at  a  group  of 
people who were sitting in the public square near of 
At‐T  ranss  crossing  in  Jabalia  refugee  camp.  Two 
children  were  killed  in  the  attack.  They  were 
identified  as:  Mahmoud  Mohammed  Mahmoud 
Jadallah,  and  Abdel  Rahman    Jaballah,  (15  and  12 
respectively). 

  



  

  

  

  

   :Mohammed Maher Ahmed Az‐Zanati Nameالزيناتي                            أحمد ماهر محمد: االسم

                               Date of Birth: 03/10/1992                                                  03/10/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Sheik Radwan neighborhood, Gaza City-Ash  :Address  الشهداء     ميدان رضوان الشيخ - غزة:العنوان

 Incident                            :                                                            رواية الحدث

من  3:00قصفت الطائرات النفاثة بعدة صواريخ عند حوالي الساعة 

، برج األندلس، الكائن عند 13/1/2009فجر يوم الثالثاء الموافق 

: وتسبب القصف في قتل الطفل مدخل أبراج الكرامة شمال غزة،

، من سكان حي الشيخ رضوان )عاماً 16(محمد ماهر أحمد الزيناتي 

 .بينما كان ماراً بالقرب من المكان في طريقه إلى منزله

At app. 3am on Tuesday 13 January 2009, Israeli jet 
planes fired several missiles at Al Andalus apartment 
building near Al Karama apartment buildings north 
Gaza city. Mohammed Maher Ahmed Az‐Zanati, 16, 
was killed as he was on his way home.  



  

  

  

  

  

  

  

   :Mohammed  Midhat Harb Isleem Al‐Basous  Name"     البسوس" اسليم حرب مدحت محمد: االسم

                               Date of Birth: 02/08/1998                                                  02/08/1998 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    eighborhood, Gaza City            Zeitoun n‐Az  :Addressالعرايس           وادي الزيتون حي -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

 حوالي عند روخ واحد،إسرائيلية، بصا طائرة استطالع قصفت

 ،13/1/2009 الموافق الثالثاء من مساء يوم 16:00 الساعة

في منطقة وادي العرايس  يلعبون كانوا األطفال الذين من مجموعة

وتسبب القصف . الزيتون في مدينة غزة في حي بالقرب من منازلهم

، وطفلين )عاماً 15" (البسوس"محمد مدحت اسليم : في قتل الطفل

 .مواطن بجراح وإصابة نوا رفقته،آخرين كا

At app. 4pm on Tuesday 13 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone fired a missile at a group of 
children who were playing near their homes in Wadi 
Al‐Arayis street in the Az‐Zeitoun neighborhood, 
east of Gaza City. Three children were killed as a 
result; Mohammed  Midhat Harb Isleem Al‐Basous, 
15. 
 



  

  

  

  

   :Yousif Mohammed Fuʹad Al‐Farahna Name                         الفراحتة         فؤاد محمد يوسف: االسم

                               Date of Birth: 30/12/1992                                                  30/12/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Sheja’aia neighborhood, Gaza City      :Addressالعرايس                وادي- الشجاعية حي -غزة : العنوان

  :Incident                        :                                                                رواية الحدث

  

  

  

  

  

قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي 

، 13/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق  16:00الساعة 

مجموعة من األطفال الذين كانوا يلعبون في منطقة وادي العرايس 

وتسبب القصف . ن منازلهم في حي الزيتون في مدينة غزةبالقرب م

) 17(فؤاد الفراحتة، البالغ من العمر  محمد في قتل الطفل يوسف

  .اثنين آخرين واستشهاد عام

 

At app. 4pm on Tuesday 13 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone fired a missile at a group of 
children who were playing near their homes in Wadi 
Al‐Arayis street in the Az‐Zeitoun neighborhood, 
east of Gaza City. Three children were killed as a 
result; Yousif Mohammed Fuʹad Al‐Farahna, 17. 
 

 



  

  

   :Majdi Nahid Harb Isleem Al‐Basous Nameالبسوس                  اسليم حرب ناهض مجدي: االسم

                               Date of Birth: 06/08/1994                                                  06/08/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

  Gaza City             Az‐Zeitoun neighborhood ,العرايس          وادي الزيتون حي -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي 

، 13/1/2009يوم الثالثاء الموافق  من مساء 16:00الساعة 

مجموعة من األطفال الذين كانوا يلعبون في منطقة وادي العرايس 

بالقرب من منازلهم في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن 

البسوس، البالغ من العمر  اسليم مقتل الطفل مجدي ناهض حرب

 .آخر وإصابة اثنين آخرين واستشهاد عام) 15(

At app. 4pm on Tuesday 13 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone fired a missile at a group of 
children who were playing near their homes in Wadi 
Al‐Arayis street in the Az‐Zeitoun neighborhood, 
east of Gaza City. Three children were killed as a 
result ;Majdi Nahid Al‐Basous, 15; 

  



  

  

  

  

   :Mohammed Nader Khalil Abu Shaʹban  Name                     شعبان      أبو خليل نادر محمد: االسم

                               Date of Birth: 08/02/1992                                                  08/02/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/9200 :تاريخ االستشهاد

    Sabra neighborhood, Gaza City                ‐As  :Addressالسالم          مسجد بجوار الصبرة -غزة: العنوان

  :Incident                            :                                                            رواية الحدث

  

  

  

  

  

 حـوالي  إسرائيلية، بصاروخ واحـد، عنـد   طائرة استطالع قصفت

، مجموعة 13/1/2009 الموافق الثالثاء يوم فجر من 3:00 الساعة

 البراء، القريب من مسجد جوار من المواطنين، بينما كانوا يسيرون

ـ . المجتمع للعلوم التطبيقية، في تل الهوا، بمدينة غـزة  كلية بب وتس

 أبو نادر خليل محمد :الطفل بينهم منهم، من أربعة :القصف في قتل

توفي متأثراً بها بعـد   خطيرة بعد إصابته بجراح ،)عاماً 17(شعبان 

  .ساعات

At app. 3am on Tuesday 13 January 2009, an Israeli 
reconnassiance drone fired a missile at a group of 
people while they were walking near  Al‐Baraaʹ 
Mosque, which is located near the University College 
of Applied Science in Tal Al Hawa neighborhood in 
Gaza City. Four people were killed in this attack, 
including 17‐year‐old Mohammed Nader Khalil Abu 
Shaʹban.  Abu Sha’ban was critically injured and died 
in his injures few hours later.  



  

  

  

  

   :Hadeel Jabir Deeb Al‐Rafati                         Nameالرفاتي                         ديب جبر هديل: االسم

                               rthDate of Bi: 14/07/2000                                                  14/07/2000 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District    :Addressسعود                     م شارع -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

من مسـاء   12:00قصفت دبابة بقذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة 

منزل المواطن ياسر جابر الرفاتي،  11/1/2009يوم األحد الموافق 

وتسبب القصف فـي  . الكائن في شارع مسعود في جباليا شمال غزة

ياسر جابر الرفاتي، البالغة من العمر  عـام،   قتل أبنته الطفلة تسنيم

) 9(الرفاتي، البالغـة مـن العمـر     ديب جبر وإصابة الطفلة هديل

متأثرة  13/1/2009أعوام، التي فارقت الحياة يوم الثالثاء الموافق 

  .بجراحها

At  app. Midnight  on  Sunday  11  January  2009,  an 
Israeli tank fired a shell at the house of Yasser Jabber 
Al‐Rafati,  which  is  located  in  Masoud  Street  in 
Jabalia  town.  Two  girl  children  were  killed  in  the 
attack:  Tasneem Yasser Jabber Al‐Rafati, and Hadeel 
Jabir Deeb Al‐Rafati (1 and 9 respectively). The latter 
girl  died  in  her  injuries  at  hospital  on  Tuesday  13 
January 2009.  



  

  

  

   :Basim Talʹat  Jameel Abdel Nabi Name                        النبي            عبد جميل طلعت باسم: االسم

                               Date of Birth: 27/12/1997                                                  27/12/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District   :Addressالمقبرة         من بالقرب الفالوجا -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                            :                            رواية الحدث

  

  

  

  

  

عند حوالي  أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية صاروخاً واحداً،

تجـاه  ، 13/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق  16:30الساعة 

ثالثة أطفال كانوا يلعبون في مزرعة مجاورة لمنزلهم، قرب ركـام  

اقـع  الل قبل أيـام، والو منزل عائلة صالح الذي دمرته قوات االحت

: قتل ثالثتهم وهـم وتسبب القصف في . غرب مقبرة الفالوجة بجباليا

، باسم طلعت جميـل عبـد   )عاماً 17(صدام جميل سليم عبد النبي، 

، كما تضـررت خمسـة   )أعوام 4(، وشقيقه قاسم )عاماً 11(النبي 

 منازل مجاورة بشكل جزئي

  

At  app.  4.30pm  on  Tuesday  13  January  2009,  an 
Israeli  reconnaissance drone  fired  a missile  at  three 
children  who  were  playing  in  a  farm  near  their 
homes  close  to  the  rubble of  the Salih  family house 
which  had  been  destroyed  by  the  IOF  few  days 
brfore.  The three children were killed as a result. Al 
Mezan knew their names as follows: 

- Sadam Jameel Saleem Abdel Nabi,17; 
- Basim Tal’at Jameel Abdel Nabi,11; and 
- Qasem Tal’at Jameel Abdel Nabi, 4.  

Five adjacent houses were damaged in the attack.  



  

  

  

   :Qasem Tal’at Jameel Abdel Nabi  Name                        عبد النبي           جميل طلعت قاسم: االسم

                               Date of Birth: 10/12/2002                                                  10/12/2002 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District   :Addressالمقبرة       من بالقرب - الفالوجا -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

ند حوالي ع أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية صاروخاً واحداً،

تجـاه  ، 13/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق  16:30الساعة 

ثالثة أطفال كانوا يلعبون في مزرعة مجاورة لمنزلهم، قرب ركـام  

منزل عائلة صالح الذي دمرته قوات االحتالل قبل أيـام، والواقـع   

 قاسـم  :غرب مقبرة الفالوجة بجباليا، ما أسفر عن مقتل ثالثتهم وهم

،  )أعـوام  11(وشـقيقه باسـم    ،)أعوام 4(عبد النبي  طلعت جميل

كمـا تضـررت خمسـة     ).عاماً 17(جميل سليم عبد النبي، صدام 

 .منازل مجاورة بشكل جزئي

At  app.  4.30pm  on  Tuesday  13  January  2009,  an 
Israeli  reconnaissance drone  fired  a missile  at  three 
children  who  were  playing  in  a  farm  near  their 
homes  close  to  the  rubble of  the Salih  family house 
which  had  been  destroyed  by  the  IOF  few  days 
brfore.  The three children were killed as a result. Al 
Mezan knew their names as follows: 

- Sadam Jameel Saleem Abdel Nabi,17; 
- Basim Tal’at Jameel Abdel Nabi,11; and 
- Qasem Tal’at Jameel Abdel Nabi, 4.  

Five adjacent houses were damaged in the attack.  
  



  

  

  

   Alaaʹ Khalid Khalil Hamdan  An‐Najar                     النجار    حمدان خليل خالد أالء: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 11/05/1993                                                  11/05/1993 :تاريخ الميالد

  Date of deat: 13/01/2009                                                   13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Khan Younis Town                      Khuzaʹa town :Address ,خزاعة                     -خانيونس: العنوان

  :Incident                                                                                  :      رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 7:00 الساعة حوالي عندبصاروخ واحد االحتالل  طائرات قصفت

 في المواطنين من مجموعة 13/1/2009 الموافق الثالثاء يوم صباح

 عن أسفر ما منزلهم من وجهمخر فور خزاعة بلدة شرق النجار حي

 الطفلة بينهم من مواطنين ثالثة إثرها على استشهد بجروح إصابتهم

 ).عاماً 15(، البالغة من العمر النجار خليل خالد أالء

At  app.  7am  on  Tuesday  13  January  2009,  Israeli 
aircraft  fired  a missile  at  a group of people  as  they 
left  their  house,  which  is  located  in  the  An‐Najjar 
neighborhood in Khuzaʹa town, east of Khan Younis. 
All of them were injured, three of whom were killed; 
including a girl, Alaaʹ Khalid Khalil An‐Najar, 15.   



  

  

  

   :Firas Fayiz Kamel Abu Samra   Name                               أبو سمرة              كامل فايز فراس: االسم

                               Date of Birth: 14/12/1991                                                  14/12/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 200913/01/                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City Zeitoun neighborhood-Az  :Address ,الدين      صالح  مسجد قرب -حي الزيتون -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 14:30 الساعة حوالي واحد،عند بصاروخ استطالع طائرة قصفت

عمير  بن مصعب محيط مسجد 13/1/2009 تاريخ من اءمس من

ما أدى الى استشهاد  الزيتون شرق مدينة غزة، منطقة الواقع في

، )عاماً 17(أبو سمرة، البالغ من العمر  فراس فايز كامل الطفل

، البالغ من )سمرة أبو( مخراق محمد كمال وابن عمه الطفل نبيل

ثنين متوجهان الى أرضهما ، وذلك عندما كان اال)عاماً 17(العمر 

 .التي تقع في المنطقة لرعايتها

At app. 2.30pm on  Tuesday 13 January 2008, an Israeli  
reconnaissance drone fired a missile at Mos'ab bin Omer 
mosque in  Az-Zeitoun neighborhood, east of Gaza City. 
Firas Fayiz Kamel Abu Samra, 17, and Nabil Kamal 
Mohammed Abu Samra, 17, were killed in the attack as 
they were on their way to their agricultural land. 



  

  

  

  

   :Nabil Kamal Mohammed Abu Samra Name                    ) سمرة أبو( مخراق محمد مالك نبيل: االسم

                               Date of Birth: 04/04/1993                                                  23/01/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 11/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City Zeitoun neighborhood-Az  :Address ,الدين             صالح مسجد قرب -الزيتون - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        حدثرواية ال

  

  

  

  

  

  

 14:30قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد،عند حوالي الساعة 

محيط مسجد مصعب بن عمير  13/1/2009من مساء من تاريخ 

ة غزة، ما أدى الى قتل الطفل الواقع في منطقة الزيتون شرق مدين

، وابن عمه )عاماً 17(فراس فايز كامل أبو سمرة، البالغ من العمر 

 17(، البالغ من العمر )أبو سمرة(الطفل نبيل كمال محمد مخراق 

، وذلك عندما كان االثنين متوجهان الى أرضهما التي تقع في )عاماً

 .المنطقة لرعايتها

 

At app. 2.30pm on  Tuesday 13 January 2008, an Israeli  
reconnaissance drone fired a missile at Mos'ab bin Omer 
mosque in  Az-Zeitoun neighborhood, east of Gaza City. 
Firas Fayiz Kamel Abu Samra, 17, and Nabil Kamal 
Mohammed Abu Samra, 17, were killed in the attack as 
they were on their way to their agricultural land. 

  



  

  

  

   :Mohammed Jamil Abdallah Qdeeh  Nameقديح                               اهللا عبد جميل محمد: االسم

                               Date of Birth: 05/05/1994                                                  05/05/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 0913/01/20                                                 13/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    village, Khan Younis   Khuzaʹa  :Address               حي قديح              - خزاعة -خانيونس:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 حـوالي  عند واحداً، صاروخاً الحربية اإلسرائيلي الطائرات أطلقت

 تجـاه  ،13/1/2009الموافـق   الثالثاء يوم مساء من 3:30 الساعة

 خزاعـة فـي خـانيونس،     بلدة في حي النجار في للمواطنين  تجمع

 مـواطنين ) 6( قتل عن القصف أسفر التوغل، عملية يتابعون كانوا

 15(قديح، البالغ مـن العمـر    جميل عبد اهللا محمد الطفل بينهم من

 ).عاماً

At app. 3:30pm on Tuesday 13 January 2009,Israeli 
warplanes fired a missile at a group of people in An‐
Najar neighborhood in Khuzaʹa village, east of Khan 
Younis district. Six people were killed in this attack, 
including 15‐year‐old Mohammed Jamil Abdallah 
Qdeeh. 



  

  

  

  

   :Mamdouh  Msaaʹd Mohammed Qdeeh   Nameقديح                         محمد ساعدم ممدوح: االسم

                               Date of Birth: 28/10/1991                                                  28/10/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 13/01/2009                                                 13/01/2009: تاريخ االستشهاد

                              Khuzaʹa village, Khan Younisحي قديح         -خزاعة -خانيونس: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        الحدثرواية 

  

  

مـن   1:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة 

، شرق بلدة خزاعة، وسـط  13/1/2009فجر يوم الثالثاء الموافق 

كمـا   قصف عنيف، وإطالق عشرات القذائف الفسفورية الحارقـة، 

اقتحم أفراد من تلك القوات عدد من المنازل وحولوها إلـى ثكنـات   

عسكرية، ومن ثم أجبروا السكان المدنيين في حـي النجـار علـى    

الخروج من منازلهم، حيث شرعت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي    

بتجريف عدد من المنازل في حي عزاته شمال شرق بلدة خزاعـة،  

الحي بالخروج والتوجـه إلـى   وأمرت عبر مكبرات الصوت سكان 

مركز البلدة، وتفيد التحقيقات الميدانية للمركز أن قوات االحتالل قد 

صاروخاً، سقطت في عـدة منـاطق    15استهدفت المنطقة بحوالي 

مـواطنين، مـن   ) 8(سكنية في بلدة خزاعة، وأسفر ذلك عن مقتل 

 17(أطفال ومسن، أحدهم هو الطفل ممدوح مساعد قديح ) 4(بينهم 

  .آخرين بجراح متفاوتة) 30(،  كذلك عن إصابة نحو )عاماً

At app. 1am on Tuesday 13 January 2009, the  Israeli  
occupation forces penetrated amid heavy shelling  
and dozens of phosphorus shells east Khuzaʹa 
village. The IOF broke into civilian houses and 
turned them to military sites. The IOF forced civilians 
to leave their houses at An‐Najar neighborhood. The 
IOF bulldozed several houses in Ezata neighborhood 
northeastern Kuzaʹa village. The IOF ordered the 
Palestinian people by loudspeaker to leave the 
neighborhood and to go to the village centre. 
According to Al Mezan investigations, the IOF 
shelled the area by 15 missiles . Eight persons were 
killed, four of whom were children, in addition to an 
elderly man. One of the children was identified as 
Mamdouh  Msaaʹd Mohammed Qdeeh, 17. 

 



  

  

  

  

   :Sayyid Jawad Mohammed As‐Saksak Nameالسكسك                          محمد جواد السيد: االسم

   Date of Birth: 17/03/1993                                                  17/03/1993: تاريخ الميالد

  Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Addressطه              مسجد قرب التوام -جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

من مساء يوم  13:45 الساعةأطلق جنود االحتالل عند حوالي 

النار تجاه الطفل السيد جواد محمد  14/1/2009األربعاء الموافق 

عاماً، وذلك خالل تواجده على ) 16(السكسك، البالغ من العمر، 

مال سطح منزله الكائن قرب مسجد طه في منطقة التوام في جباليا ش

غزة، نقل على إثرها للمستشفى حيث فارق الحياة بعد حوالي 

 .الساعة

At app 1.45pm on Wednesday 14 January 2009, the 
IOF shot direct fire at  Sayyid Jawad Mohammed As‐
Saksak, 16, while he was on the roof of his house, 
which is located near Taha Mosque in At‐Tawam 
area in Jabalia. He was admitted to the hospital 
where he died in his injuries around an hour later. 



  

  

   :Khalil Mohammed Mousa Bahar  Nameبهار                                موسى محمد خليل: االسم

                               Date of Birth: 14/07/1996                                                  14/07/1996 :تاريخ الميالد

 Date of death: /200914/01                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    yZeitoun neighborhood Gaza Cit-Az :Addressالريس  بيارة بجوار - تونس مدرسة بجوار الزيتون - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حـوالي  عنـد بصاروخ واحد  مروحيةال اتطائرال قصفت

 االسي دوار 14/1/2009 الموافق  األربعاء يوم صباح من 11:30

أسـفر   ة، وقـد في حي الشجاعية شرق غـز  الصخرة مركز بجوار

، البـالغ مـن   بهـار  موسى محمد خليل الطفلالقصف عن استشهاد 

 .عام، حين كان متجه لمنزل جيرانه المجاور لمنزله) 13(العمر 

At app. 11.30am on Wednesday 14 January 2009, an 
Israeli  helicopter bombed Al‐Issi square next to As‐
Sakhra Center in Ash‐ Shejaiya neighborhood east of 
Gaza City. Khalil Mohammed Mousa Bahar, 13, was 
killed while he was on his way to his neighbors 
house.  



  

  

  

   :Aysha Ibrahim Sayid An‐Najar                            Name'النجار               السيد إبراهيم عائشة: االسم

                               Date of Birth: 08/06/2005                                                  08/06/2005: تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Addressالندر            فايز الشهيد شارع -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

من  11:25قصفت مدفعية االحتالل عدة قذائف، عند حوالي الساعة 

، تجاه منازل السكان المدنيين في 14/1/2009صباح يوم األربعاء 

ثالثة مواطنات بينهن بجباليا البلد، ما أسفر عن مقتل  منطقة النذر

 أعوام،) 4( البالغة من العمر النجار،السيد عائشة إبراهيم  :الطفلة

كفا محمد ، والمواطنة )عاما40ً" (جنيد"حنان شعبان النجار والدتها و

مواطنين ) 6(، كما أصيب أيضاً جراء القصف )عاماً 40(، النذر

كما تضرر نتيجة لذلك حوالي . بينهم طفلينآخرين بجراح متنوعة 

  .منازل سكنية بشكل جزئي) 10(
 

At app. 11:25am on Wednesday 14 January 2009, 
Israeli tanks fired artillery shells at Palestinian houses 
in An-Nidir area in Jabalia town.  landed near the 
house of Ibrahim An-Najjar, which is located in An-
Neder Street in Jabalia. His 4-year-old, Aysha, was 
killed in this attack as she was playing near the 
house. The child's mother was also killed in the same 
attack. Six other persons were injured, two of them 
were children. Ten adjacent houses were damaged in 
this attack.  



  

  

  

   Khader  Mohammed As‐Sultan  Abdel Hakeemالسلطان       محمد خضر الحكيم عبد: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 16/07/1994                                                  16/07/1994: تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District  :Addressدردونة   صالح شارع السلطان برج - جباليا البلد - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

مساء  من 17:00 الساعةعند  ،دبابةأطلقت قوات االحتالل قذيفة 

 المواطنين من مستهدفة مجموعة 14/1/2009 الموافق األربعاء يوم

وذلك قرب برج السلطان في شارع دردونة في جباليا البلد شمال 

نه الطفل عبد قطاع غزة، فخرج المواطن خضر محمد السلطان، وإب

عام لتقديم ) 15(الحكيم خضر محمد السلطان، البالغ من العمر 

المساعدة لهم، حيث أطلقت قذيفة أخرى على المكان فأصيب األب 

 بسببمن الوصول للمكان  اإلسعاف وقتل الطفل، ولم تتمكن سيارات

 وقت من ساعة من أكثر بعد إالفي المنطقة  للنيران الكثيف اإلطالق

 دثالح حدوث

At app. 5pm on Wednesday 14 January 2009, the 
Israeli occupation forces  fired an artillery shell at a 
group of people who were close to  As‐Sultan 
apartment building, which is located in Darduna 
Street in Jabalia. The house owner and his son Abdel 
Hakeem, 15, went out to aid the injured; however, a 
second shell hit them, killing the child and injure the 
father. Ambulances could reach them after two 
hours. 



  

  

  

   :Ezadin Adil Khalid Al‐Farra Nameالفرا                                       خالد عادل الدين عز: االسم

                               Date of Birth: 11/04/1995                                                  11/04/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Khan Younis District Al Qarara town , المسجد بجوار عفان بن عثمان شارع - القرارة -خانيونس: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عند، صاروخين إسرائيلية االستطالع اتطائر أطلقت

 وشـاب  طفل تجاه، 14/1/2009 الموافق األربعاء يوم مساء 6:40

 مـن  بالقرب )5( رقم شارع في هوائيتين دراجتين على يسيران كانا

 عـن  أسـفر  ما ،خانيونس شرق القرارة منطقة في االستقامة مسجد

 )13(، البالغ مـن العمـر   الفرا خالد عادل الدين عز الطفل استشهاد

، البالغ مـن العمـر   الفرا محمود الغني عبد عمه ابن وإصابة ،عاما

 خطيرة بجروح عاما )18(

At app. 6:40pm on Wednesday 14 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone fired two missiles at a 
child and a young man while they were riding  their 
bicycles in Street No. 5 near Al Istiqama mosque in 
Al Qarara town, northeast of Khan Younis district.  
Ezadin Adil Khalid Al‐Farra, 13, was killed and his 
cousin Abdel Ghani Mahmoud Al Farra, 18, was 
injured.  



  

  

  

   :Samr Mohammed Abed Abu Aser Nameعصر                                 أبو العبد محمد سامر: االسم

                               Date of Birth: 21/03/1991                                                  21/03/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City       Sheja'iya neighborhood-Ash  :Address ,النزاز             شارع - الشجاعية -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 16:20 قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة

، مجموعة من 14/1/2009 الموافق األربعاء يوم من مساء

از في حي الشجاعية شرق غزة، وقد أسفر المواطنين في شارع النز

، البالغ من عصر أبو محمد البعد سامر القصف عن استشهاد الطفل

 .منزله من بالقرب عندما كان واقفا عام) 17(العمر 

At app. 4.20pm on Wednesday 14 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone fired a missile at a group of people 
in Ash-Sheja'iya neighborhood in the east of Gaza City. 
Samr Mohammed Abed Abu Aser, 17, was killed while he 
was sitting near his house at Nazaz Street in Ash-Shija'aiya 
neighborhood.  



  

  

   :Mohammed As‐Sayid Mohammed ‘Akeela Nameعكيلة                       محمد السيد محمد: االسم

                               Date of Birth: 23/12/2001                                                  23/12/2001 :تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

 An-Nasser neighborhood, Gaza City                       جامعة القدس المفتوحة النصر -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد، عند حوالي 

، مؤسسة 9/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  15:30الساعة 

الجريح قرب جامعة القدس المفتوحة في حي النصر في غزة، ما 

أسفر عن إصابة الطفل محمد السيد محمد عكيلة، البالغ من العمر 

أعوام، والذي يقطن في منزل مجاور للمكان المستهدف، كما ) 7(

الطبية في مستشفى أصيب آخرين بجروح مختلفة، أعلنت المصادر 

  .14/1/2009الشفاء بغزة عن وفاته بتاريخ 

At 3.30pm on Wednesday 9 January 2009, an Israeli 
warplane fired a missile at the Al‐Jareeh Society in 
An‐Nasser neighborhood in Gaza City. Mohammed 
As‐Sayid Mohammed ‘Akeela,7, was killed and other 
persons were injured. On 14 January 2009, medical 
sources at Shifa Hospital announced the death of the 
child.  



  

  

  

  

   :Hammam Mohammed Hassan Al‐Khodri Nameالخضري                   حسن محمد همام:  االسم

                               Date of Birth: 22/02/1992                                                  22/02/9219: تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Shija'aia neighborhood, Gaza City‐Ash  :Address    النزاز           شارع - الشجاعية - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

 16:20 الساعة حوالي عندقصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد، 

، منزل عائلـة الخضـري،   14/1/2009 الموافق األربعاء يوم مسا

ية بغزة، ما أسفر عن مقتـل  الكائن في شارع النزاز في حي الشجاع

 عـام،  ) 17(، البالغ من العمـر  الخضري محمد حسن همام الطفل

  .وهو داخل منزله

  

At  pp  4.20  pm  on Wednesday  14  January  2009,  an 
Israeli reconnaissance drone launched a missile at the 
house  of  Al  Khodari  family  in  An‐Nazaz  Street.  
Hammam  Mohammed  Hassan  Al‐Khodri,  17,  was 
killed while he was in his house.   



  

  

  

  

  

   :Nour Ezadin Waheed Mousa Nameموسى                                     وحيد عز الدين نور: االسم

                               Date of Birth: 03/12/1993                                                  03/12/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Sabra neighborhood, Gaza City ‐As :ressAdd               الصبرة صيدلية شارع الصبرة - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

 21:15 السـاعة  حوالي الحربية االسرائيلية، عند الطائرات قصفت

 عـز  ، منزل المواطن14/1/2009 الموافق األربعاء يوم مساء من

 متفرع هاشم موسى شارع الصبرة بمنطقة الواقع موسى الدين وحيد

العائلة،  من أفراد ستة ما تسبب باستشهاد الصبرة ةصيدلي شارع من

موسى، البالغة مـن العمـر    وحيد الدين عز نور الشهيدة بينهم ومن

 .آخرين وإصابة عام،) 16(

At app. 9.15pm on Wednesday 14 January 2009, an 
Israeli warplane bombarded the house of Ezadin  
Waheed Mousa, which is located in As‐Sabra area in  
Gaza City on Mousa Hashim Street. Six members of 
the Mossa family were killed, one of whom was Nour 
Ezadin Waheed Mousa, 16. Other people were 
injured. 



  

  

  

   :Mahmoud Khader Mohammed Abu Kmeel    Nameكميل          أبو محمد خضر محمود:  االسم

                               Date of Birth: 11/12/1995                                                  11/12/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 914/01/200                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City         Mughraqa village‐Al  :Address ,االيمان                   مسجد -المغراقة -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 اإلسرائيلي صاروخ من طائرة اسـتطالع  االحتالل طائرات أطلقت

 الموافــق األربعــاء يــوم مســاء 15:15 الســاعة حــوالي عنــد

عاماً،  13 البالغ كميل أبو خضر الطفل محمود ، تجاه14/1/2009

 عـن  القصـف  أسفر بالمغراقة، الموجودة عمه بيارة في بينما كان

  .استشهاده فور اإلصابة

 

At app. 3:15pm on Wednesday 14  January 2009  , an 
Israeli  reconnaissance  drone  fired  a  missile  at 
Mahmoud  Khader  Mohammed  Abu  Kmeel  ,  13, 
while he was in an orchard owned by the uncle. The 
child was directly killed.   



  

  

  

  

   :Samir Mohammed Kamel Mqat  Nameمقاط                                     كامل محمد رسمي: االسم

                               Date of Birth: 20/05/1993                                                  20/05/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City Tuffah neighborhood‐At  :Address ,          الزرقاء              منطقة التفاح -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        ية الحدثروا

  

  

  

  

  

  

 من 17:30 الساعة حوالي قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند

 مقاط محمد المواطن منزل 14/1/2009 الموافق األربعاء يوم مساء

 الطفـل  استشهاد إلى أدى الزرقاء، مما منطقة ة التفاحالكائن في غز

 .عاما، بينما كان يصلي داخل منزله) 17(مقاط  كامل محمد سمير

At  app.  5.30pm on Wednesday  14  January  2009,  an 
Israeli  warplane  fired  a  shell  at  the  house  of 
Mohammed  Mqat,  which  is  located  in  At‐Tuffah 
neighborhood  in  the  east  of Gaza City. As  a  result,  
Samir  Mohammed  Kamel  Mqat,  17m  was  killed 
while he was praying at the house. 



  

  

  

  

  

   :Ismat Fathi Daoud Al‐ Qiram Nameالقرم                                      داود فتحي عصمت: االسم

                               Date of Birth: 13/03/1993                                                  13/03/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Sabra neighborhood, Gaza City  ‐As  :Address                               حي الصبرة          -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

 8:00 السـاعة  حوالي عند ،واحد بصاروخ استطالع طائرة قصفت

 المـواطنين  أحـد  ،14/1/2009 الموافـق  األربعاء يوم مساء من

 الصـبرة  حـي  سكان من عام )42( رمالق عبد داوود فتحي ويدعى

وتسـبب   منزله،يقف عند مدخل  كان بينما وذلك غزة، مدينة جنوب

، البالغة من القرمفتحي داود  عصمتحاول طفاله . القصف في قتله

 ، البالغ من العمرالقرم فتحي داود عالء، وشقيقها )اًعام 15( العمر

 والدهم لتقل فإسعا سيارة إلحضار المنزل من الخروج ،)اًعام 11(

 ما تجاههما آخر صاروخا ألقت استطالع طائرة ولكن المستشفى إلى

، ولم يبق من العائلة سوى الطفلة أميرة القـرم،  استشهادهما إلى أدى

عام، التي أصيبت في الحادث، بشظايا فـي  ) 14(البالغة من العمر 

 .ساقها اليمنى

At  app.  8pm  on  Wednesday  14  January  2009,  an 
Israeli  reconnaissance drone  fired  a missile  at  Fathi 
Daoud Abed Al‐Qiram, 42, from As‐Sabra area, south 
of Gaza City, as he was  standing at  the door of his 
house. He was killed as a result. Following which his 
children    ‘Ismat   and Alaa Fathi Daoud Al‐ Qiram  ( 
15  and  11  respectively)  left  the  house  to  bring  an 
ambulance to take their father to hospital. An  israeli 
reconnaissance drone fired another missile at the two 
children.  Both  of  them were  killed.  Amera  Fathi  Al 
Qirm,14,    was  injured  in  the  right  leg  .  It's  worth 
mentioning  that  Amera  is  the  only  survivor  of  the 
family.  



  

  

  

  

  

   :Alaa Fathi Daoud Al‐Qiram                       Nameالقرم                            داود فتحي عالء: االسم

                               Date of Birth: 13/06/1995                                                  13/06/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 14/01/2009                                                 14/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    neighborhood, Gaza City Sabra‐sA  :Address            حي الصبرة                         -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

 8:00 السـاعة  حوالي عند ،واحد بصاروخ استطالع طائرة قصفت

 المـواطنين  أحـد  ،14/1/2009 الموافـق  األربعاء يوم مساء من

 الصـبرة  حـي  سكان من عام )42( القرم عبد داوود فتحي ويدعى

وتسـبب   منزله،يقف عند مدخل  كان ينماب وذلك غزة، مدينة جنوب

، البالغة من القرمفتحي داود  عصمتحاول طفاله . القصف في قتله

 ، البالغ من العمرالقرم فتحي داود عالء، وشقيقها )اًعام 15( العمر

 والدهم لتقل إسعاف سيارة إلحضار المنزل من الخروج ،)اًعام 11(

 ما تجاههما آخر اروخاص ألقت استطالع طائرة ولكن المستشفى إلى

، ولم يبق من العائلة سوى الطفلة أميرة القـرم،  استشهادهما إلى أدى

عام، التي أصيبت في الحادث، بشظايا فـي  ) 14(البالغة من العمر 

 .ساقها اليمنى

At  app.  8pm  on  Wednesday  14  January  2009,  an 
Israeli  reconnaissance drone  fired  a missile  at  Fathi 
Daoud Abed Al‐Qiram, 42, from As‐Sabra area, south 
of Gaza City, as he was  standing at  the door of his 
house. He was killed as a result. Following which his 
children    ‘Ismat   and Alaa Fathi Daoud Al‐ Qiram  ( 
15  and  11  respectively)  left  the  house  to  bring  an 
ambulance to take their father to hospital. An  israeli 
reconnaissance drone fired another missile at the two 
children.  Both  of  them were  killed.  Amera  Fathi  Al 
Qirm,14,    was  injured  in  the  right  leg  .  It's  worth 
mentioning  that  Amera  is  the  only  survivor  of  the 
family.  

 



  

  

  

  

  

   :Areej 'Ata Hasan Irmilat                                               Nameارميالت            حسن عطا أريج: االسم

                               Date of Birth: 25/10/2008                                                  25/10/2008 :اريخ الميالدت

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District Beit Lahiya ,  :Address            زايد     الشيخ غرب - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident            :                                                                            رواية الحدث

  

  

  

، عند حوالي مدفعيةقصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقذيفة 

، منزل 15/1/2009من صباح يوم الخميس الموافق  7:00الساعة 

رميالت، أثناء تواجدها بين ركام منزلها الريفي المدمر، ا عائلة

والكائن غرب مدينة الشيخ زايد، جنوبي جامعة القدس المفتوحة، 

) 3(من أفراد العائلة، من بينهم ) 5(ال غزة، ما أسفر عن مقتل شم

عطا حسن ارميالت، التي لم أريج  :أطفال، وسيدتين اثنتين، وهم

، البالغة من العمر براء تتجاوز الشهر الثاني من عمرها، وشقيقتيها

جرحت نتيجة كما . عام) 16(، البالغة من العمر وصابرين عامين،

 ).   عاماً 20(رميالت ا القصف منال علي حسن

 

At  app.  7am  on  Thursday  14  January  2009,  Israeli 
tanks  launched an artillery shell at the house of   the 
Irmilat family, which is located in the middle of Beit 
Lahiya  town  in  North  Gaza  district.  The  Irmilat 
family  were  sitting  near  the  rubble  of  their  urban 
destroyed house. Five members of the Irmilat family 
were killed, three of them were children, in addition 
to two women. Areej 'Ata Hasan Irmilat  and her two 
sisiters  Baraa  and  Sabreen'Ata Hasan  Irmilat,  (  two 
months, 2 and 16  respectively) were killed. Another 
woman was  injured  in  the  attack; Manal Ali Hasan 
Irmilat, 20.  



  

  

  

  

   :Baraa 'Atah Hasan Irmilat                  Nameارميالت                                حسن عطا براء: االسم

                             Date of Birth: 03/12/2007                                                    03/12/2007: تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                   15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District  Beit Lahiya  :Address ,الجامعة من قرببال زايد الشيخ مقابل - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

، عند حوالي مدفعيةقصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقذيفة 

، منزل 15/1/2009من صباح يوم الخميس الموافق  7:00الساعة 

ريفي المدمر، رميالت، أثناء تواجدها بين ركام منزلها الا عائلة

والكائن غرب مدينة الشيخ زايد، جنوبي جامعة القدس المفتوحة، 

) 3(من أفراد العائلة، من بينهم ) 5(شمال غزة، ما أسفر عن مقتل 

عطا حسن ارميالت، التي لم أريج  :أطفال، وسيدتين اثنتين، وهم

، البالغة من العمر براء تتجاوز الشهر الثاني من عمرها، وشقيقتيها

جرحت نتيجة كما . عام) 16(، البالغة من العمر وصابرين ين،عام

 ).   عاماً 20(رميالت القصف منال علي حسن ا

 

At  app.  7am  on  Thursday  14  January  2009,  Israeli 
tanks  launched an artillery shell at the house of   the 
Irmilat family, which is located in the middle of Beit 
Lahiya  town  in  North  Gaza  district.  The  Irmilat 
family  were  sitting  near  the  rubble  of  their  urban 
destroyed house. Five members of the Irmilat family 
were killed, three of them were children, in addition 
to two women. Areej 'Ata Hasan Irmilat  and her two 
sisiters  Baraa  and  Sabreen'Ata Hasan  Irmilat,  (  two 
months, 2 and 16  respectively) were killed. Another 
woman was  injured  in  the  attack; Manal Ali Hasan 
Irmilat, 20.  

  



  

  

  

  

   :Sabreen'Ata Hasan Irmilat Nameارميالت                                       حسن عطا صابرين: االسم

                               Date of Birth: 15/08/1993                                                  15/08/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: دتاريخ االستشها

    North Gaza District,  Beit Lahiya  :Address د    زاي الشيخ غرب - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                           :                                                             رواية الحدث

  

  

  

  

  

، عند حوالي مدفعيةقصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقذيفة 

، منزل 15/1/2009يس الموافق من صباح يوم الخم 7:00الساعة 

رميالت، أثناء تواجدها بين ركام منزلها الريفي المدمر، ا عائلة

والكائن غرب مدينة الشيخ زايد، جنوبي جامعة القدس المفتوحة، 

) 3(من أفراد العائلة، من بينهم ) 5(شمال غزة، ما أسفر عن مقتل 

التي لم عطا حسن ارميالت، أريج  :أطفال، وسيدتين اثنتين، وهم

، البالغة من العمر براء تتجاوز الشهر الثاني من عمرها، وشقيقتيها

جرحت نتيجة كما . عام) 16(، البالغة من العمر وصابرين عامين،

 ).   عاماً 20(رميالت القصف منال علي حسن ا

  

At  app.  7am  on  Thursday  14  January  2009,  Israeli 
tanks  launched an artillery shell at the house of   the 
Irmilat family, which is located in the middle of Beit 
Lahiya  town  in  North  Gaza  district.  The  Irmilat 
family  were  sitting  near  the  rubble  of  their  urban 
destroyed house. Five members of the Irmilat family 
were killed, three of them were children, in addition 
to two women. Areej 'Ata Hasan Irmilat  and her two 
sisiters  Baraa  and  Sabreen'Ata Hasan  Irmilat,  (  two 
months, 2 and 16  respectively) were killed. Another 
woman was  injured  in  the  attack; Manal Ali Hasan 
Irmilat, 20.  

  

  



  

  

  

   :Tamer Riyad Ibrahim Fazaʹ Name                              فزع                إبراهيم رياض تامر:  االسم

                               Date of Birth: 05/04/1991                                                  05/04/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Al Fayrouz Apartment Building, Gaza City   :Address            الفيروز         برج البحر -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 من 9:00 الساعة حوالي استطالع بصاروخ عند طائرة قصفت  

 المواطنين من مجموعة 15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء

 الغربية في شارع الجهة من للبترول دغمش محطة تواجدوا بجوار

في قتل الطفل تامر وتسبب القصف .  المغربي من حي الصبرة

 .على الفور) عاماً 17(رياض إبراهيم فزع، البالغ من العمر 

At app. 9pm on Thursday 15 January 2009, an Israeli 
reconnaissance  drone  fired  a missile  at  a  group  of 
people  who were near Doghmoush Petrol Station in 
Al‐Mughrabi  Street  in  As‐Sabra  neighborhood.  17‐
year‐old Tamer Riyad Ibrahim Fazaʹ was killed, as a 
result.  



  

  

  

 Haneen Fadel Mohammed Al‐Batran                            البطران         محمد فضل حنين: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 10/02/2000                                                  10/02/2000: تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 51/01/2009: االستشهاد تاريخ

  Gaza City           At‐Tuffah neighborhood ,الزرقاء                 منطقة - التفاح -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                                 :                                       رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

من مساء  13:30 الساعة حوالي أطلق قناصة االحتالل النار عند

 محمد فضل تجاه الطفلة حنين ,15/1/2009 الموافق الخميس يوم

أعوام، بينما كانت هي ووالدها ) 9(البطران، البالغة من العمر 

اوالن اللجوء إلى احد منازل جيرانهم قرب منزلهم الكائن في يح

منطقة الزرقاء في حي التفاح بغزة، حيث استشهدت الطفلة على 

 . الفور جراء اصابتها في الرأس

 

At app. 1:30pm an Israeli sniper shot a 9‐year old girl, 
Haneen Fadel Mohammed Al‐Batran,  as  she was  in 
front of a house of her relatives, to which her family 
had  fled,  in At‐Tuffah  neighborhood  in  the  east  of 
Gaza  City.  She  was  shot  in  the  head  and  died 
immediately.  



  

  

  

   :Thaʹir Suheel Ali Hussein  Name                  حسين                               علي سهيل ثائر: االسم

                               Date of Birth: 3/199106/0                                                  06/03/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Nassr neighborhood, Gaza City         ‐An  :Addressأبراج الفيروز                    - نصرال -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  13:30 الساعة حوالي قصفت طائرات االحتالل بصاروخ واحد عند

 الشرقية الشمالية ةالشق 15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من

الواقع فـي   )6( رقم المخابرات من برج العاشرة الكائنة في الطبقة

. منطقة أبراج الفيروز شمال غرب مخيم الشاطئ في مدينـة غـزة  

حسين، البالغ مـن   ثائر سهيل علي الطفلين القصف في قتل وتسبب

 .حسين ماجد عمه محمد وابن ، عام) 17(العمر 

At app. 1.30pm on Thursday 15 January 2009, Israeli 
warplanes  fired missiles  at  the  apartment of  Suheel 
Ali  Hussein,  which  is  located  in  the  Al‐Fayrouz 
apartment  building  No  6  in  northwest  Ash‐Shati’ 
refugee  camp  in    Gaza  City.  Thaʹir  Suheel  Ali 
Hussein,  17, was  killed  and  his  cousin Mohammed 
Majd Hussein, 17, were killed in the attack.  



  

  

  

   :Mohammed Majd Hussein  Name                              حسين                    علي ماجد محمد: االسم

                               Date of Birth: 14/12/1992                                                  14/12/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

 An‐Nassr neighborhood, Gaza City     الفيروز أبراج من بالقرب المشتل شارع النصر -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                                                       :                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  13:30 الساعة حوالي قصفت طائرات االحتالل بصاروخ واحد عند

 الشرقية الشمالية الشقة 15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من

الواقع فـي   )6( رقم المخابرات من برج العاشرة الكائنة في الطبقة

. فيروز شمال غرب مخيم الشاطئ في مدينـة غـزة  منطقة أبراج ال

 17( محمد ماجـد علـي حسـين   : الطفلين القصف في قتل وتسبب

   ).عاماً 17(ثائر سهيل علي حسين  :، وابن عمه)عاماً

 

At app. 1.30pm on Thursday 15 January 2009, Israeli 
warplanes  fired missiles  at  the  apartment of  Suheel 
Ali  Hussein,  which  is  located  in  the  Al‐Fayrouz 
apartment  building  No  6  in  northwest  Ash‐Shati’ 
refugee  camp  in    Gaza  City.  Mohammed  Majd 
Hussein  ,  17,  and  his  cousin  Thaʹir  Suheel  Ali 
Hussein, 17, was killed, as a result.  

  



  

  

   :Sa’eb Nafiz Sh’aban Al Bahtiti Name                    البحطيطي                   شعبان نافذ صائب: االسم

                               Date of Birth: 27/01/1991                                                  27/01/1991: تاريخ الميالد

 athDate of de: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Gaza City Ash‐Shejaʹiya neighborhood ,البشير مسجد من بالقرب المبيض شغف الشجاعية -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي عندخ،  قصفت الطائرات اإلسرائيلية بأربعة صواري

أرض فضـاء   ,15/1/2009 الموافق الخميس يوم فجر من 12:30

قريبة من مسجد البشير في حي الشجاعية شرق غزة، وقد أصـاب  

) 3(أحدها منزل المواطن نافذ شعبان البحطيطي، ما تسبب في قتل 

نافـذ شـعبان     صائبمواطنين من سكان المنزل، من بينهم الطفل 

ـ ، )عامـاً  17(لغ من العمر ، الباالبحطيطي  مـواطنين  )8( بةاوإص

 .آخرين

At app. 12.30am on Thursday 15 January 2009, Israeli 
warplanes  launched  four missiles at an uninhabited 
sandy land near Al‐ Basheer Mosque in Ash‐Shejaʹiya 
neighborhood  in  the  east  of Gaza City. One  of  the 
missiles  hit  the  house  of  Nafiz  Sh’aban  Al‐Bahtiti. 
Three persons were killed, one of whom was a child; 
Sa’eb  Nafiz  Sh’aban  Al  Bahtiti,  17.  Eight  other 
persons were also injured in the attack.  



  

  

  

  

   :Shaimaaʹ Adil Ibrahim Al‐Jadba  Name                       الجدبة                مإبراهي عادل شيماء: االسم

                               Date of Birth: 15/01/2000                                                  15/01/2000 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City Tuffa neighborhood‐At :Address ,الصوارني           شعف شارع - حي التفاح -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند

منزل  15/1/2009 الموافق الخميس يوم صباح من 10:30

الصوارني  شعف شارعالجدبة، الكائن في  هاشم المواطن بشير

مواطنين من ) 4(وتسبب القصف في قتل . بحي التفاح في غزة

الجدبة، البالغة من  إبراهيم عادل الطفلة شيماء :العائلة من بينهم

   .أعوام، وشقيقتها الطفلة ياسمين) 9(العمر 

At  app.  10:30am  on  Thursday  15  January  2009,  the 
Israeli  occupation  forces  fired  artillery  shells  at  the 
house of Bashir Hashim Al‐Jadba, which is located in 
the  Shaaf  As‐Surani  Street  in  the  At‐Tuffa 
neighborhood in the east of Gaza City. Four persons 
were  killed,  including  two  sisters;  Shaimaaʹ  and 
Yasmeen  Adil  Ibrahim  Al‐Jadba(  9and  15 
respectively).  



  

  

  

  

  

  

   :Yasmen Adil Ibrahim Al‐Jadba                                    Nameالجدبة          إبراهيم عادل ياسمين: االسم

                               Date of Birth: 08/05/1994                                                  08/05/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Gaza City            At‐Tuffa neighborhood ,الصوراني            شعف شارع التفاح -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

 الساعة حوالي عند قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية،

، تجاه منزل 15/1/2009 الموافق الخميس يوم صباح من 10:30

 الصوارني شعف شارع، الكائن في الجدبة هاشم بشيرالمواطن 

مواطنين ) 4(بحي التفاح في غزة، وقد أسفر القصف عن قتل 

، البالغة الجدبة إبراهيم عادل ياسمين الطفلة :من العائلة من بينهم

، البالغة الجدبة إبراهيم عادل شيماء ، وشقيقتها)عاماً 15(من العمر 

   .أعوام) 9(من العمر 

At  app.  10:30am  on  Thursday  15  January  2009,  the 
Israeli  occupation  forces  fired  artillery  shells  at  the 
house of Bashir Hashim Al‐Jadba, which is located in 
the  Shaaf  As‐Surani  Street  in  the  At‐Tuffa 
neighborhood in the east of Gaza City. Four persons 
were  killed,  including  two  sisters;  Shaimaaʹ  and 
Yasmeen  Adil  Ibrahim  Al‐Jadba  (9and  15 
respectively).  

  



  

  

  

  

   :Ahmed Osama Mohammed Qurtom           Nameقرطم                        محمد أسامة أحمد: السما

                               Date of Birth: 07/02/2002                                                  07/02/2002 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Sheikh Radwan neighborhood, Gaza        :Addressاالسفنج      مصنع مقابل رضوان الشيخ -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد عند

منزل المواطن  15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من 16:10

تدمير المنزل  إلىمما أدى إياد صيام المؤجر من عائلة سعدية ، 

 تسبب القصف فيو  .ة غزةفي حي اليرموك وسط مدين الكائن

، بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مواطنين) 10( قتل

أطفال  وأربعة، )عاما 50(ووزير الداخلية، سعيد صيام 

أعوام، ) 8(، اسليم الطفل حسام: ، هميعيشون في منزل مجاور

عام، والطفل )17(، اسليم علي سحرعام، و) 14(، أحمدوشقيقه 

  .أعوام) 7(م البالغ من العمر أحمد أسامة محمد قرط

At 4:10pm on Thursday 15 January 2009, an Israeli 
aircraft launched a missile at the house of Iyad Syam 
(leased from the Sa'dyeh family) destroying the house, 
which is located in the Al-Yarmouk neighborhood in 
central Gaza City. Ten persons were killed in the attack; 
including PLC member and Minister of Interior, Mr. Said 
Syam, 50; and three children who lived in a neighboring 
house. The children were identified as:  

- Hossam Mohammed Sha'ban Isleem, 8;  
- Ahmed Mohammed Sha'ban Isleem, 14; 
- Sahar Ali Sha'ban Isleem, 17; and 
- Ahmed Osama Mohammed Qurtom,14.  

 



  

  

  

  

  

  

   :Ahmed Mohammed Sha'ban Isleem Name                     اسليم                   شعبان محمد أحمد: االسم

                               Date of Birth: 07/04/1995                                                  07/04/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Sheikh Radwan neighborhood, Gaza :Address        اليرموك    شارع امتداد-  رضوان الشيخ -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد عند

منزل المواطن  15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من 16:10

تدمير المنزل  إلىمما أدى إياد صيام المؤجر من عائلة سعدية ، 

 تسبب القصف فيو  .حي اليرموك وسط مدينة غزةفي  الكائن

، بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مواطنين) 10( قتل

أطفال  وأربعة، )عاما 50(ووزير الداخلية، سعيد صيام 

أعوام، ) 8(، اسليم الطفل حسام: ، هميعيشون في منزل مجاور

عام، والطفل )17(، اسليم علي سحرعام، و) 14(، أحمدوشقيقه 

  .أعوام) 7(أحمد أسامة محمد قرطم البالغ من العمر 

  

At 4:10pm on Thursday 15 January 2009, an Israeli 
aircraft launched a missile at the house of Iyad Syam 
(leased from the Sa'dyeh family) destroying the house, 
which is located in the Al-Yarmouk neighborhood in 
central Gaza City. Ten persons were killed in the attack; 
including PLC member and Minister of Interior, Mr. Said 
Syam, 50; and three children who lived in a neighboring 
house. The children were identified as:  

- Hossam Mohammed Sha'ban Isleem, 8;  
- Ahmed Mohammed Sha'ban Isleem, 14; 
- Sahar Ali Sha'ban Isleem, 17; and 
- Ahmed Osama Mohammed Qurtom,7.  

 
  



  

  

  

   :Sahar Ali Sha'ban Isleem Name                                                        اسليم         شعبان علي سحر: سماال

                               Date of Birth: 17/01/1992                                                  17/01/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 51/01/2009: تاريخ االستشهاد

    ighborhood, GazaSheikh Radwan ne  :Address         اليرموك    شارع امتداد -رضوان الشيخ-غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد عند

منزل المواطن  15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من 16:10

ر المنزل تدمي إلىمما أدى إياد صيام المؤجر من عائلة سعدية ، 

 تسبب القصف فيو  .في حي اليرموك وسط مدينة غزة الكائن

، بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مواطنين) 10( قتل

أطفال  وأربعة، )عاما 50(ووزير الداخلية، سعيد صيام 

أعوام، ) 8(، اسليم الطفل حسام: ، هميعيشون في منزل مجاور

عام، والطفل )17(، ماسلي علي سحرعام، و) 14(، أحمدوشقيقه 

  .أعوام) 7(أحمد أسامة محمد قرطم البالغ من العمر 

 

At 4:10pm on Thursday 15 January 2009, an Israeli 
aircraft launched a missile at the house of Iyad Syam 
(leased from the Sa'dyeh family) destroying the house, 
which is located in the Al-Yarmouk neighborhood in 
central Gaza City. Ten persons were killed in the attack; 
including PLC member and Minister of Interior, Mr. Said 
Syam, 50; and three children who lived in a neighboring 
house. The children were identified as:  

- Hossam Mohammed Sha'ban Isleem, 8;  
- Ahmed Mohammed Sha'ban Isleem, 14; 
- Sahar Ali Sha'ban Isleem, 17; and 
- Ahmed Osama Mohammed Qurtom,7.  

 
  

  



  

  

   :Hossam Mohammed Sha'ban Isleem  Name                   اسليم                   شعبان محمد حسام: االسم

                               Date of Birth: 04/12/2001                                                  04/12/2001: الميالد تاريخ

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

  Sheikh Radwan neighborhood, Gazaاليرموك              شارع امتداد رضوان الشيخ -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident     :                                                                                   رواية الحدث

  

  

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد عند

منزل المواطن  15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من 16:10

تدمير المنزل  إلىمما أدى ة ، إياد صيام المؤجر من عائلة سعدي

 تسبب القصف فيو  .في حي اليرموك وسط مدينة غزة الكائن

، بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مواطنين) 10( قتل

أطفال  وأربعة، )عاما 50(ووزير الداخلية، سعيد صيام 

أعوام، ) 8(، اسليم الطفل حسام: ، هميعيشون في منزل مجاور

عام، والطفل )17(، اسليم علي سحرعام، و) 14(، أحمدوشقيقه 

  .أعوام) 7(أحمد أسامة محمد قرطم البالغ من العمر 

 

At 4:10pm on Thursday 15 January 2009, an Israeli 
aircraft launched a missile at the house of Iyad Syam 
(leased from the Sa'dyeh family) destroying the house, 
which is located in the Al-Yarmouk neighborhood in 
central Gaza City. Ten persons were killed in the attack; 
including PLC member and Minister of Interior, Mr. Said 
Syam, 50; and three children who lived in a neighboring 
house. The children were identified as:  

- Hossam Mohammed Sha'ban Isleem, 8;  
- Ahmed Mohammed Sha'ban Isleem, 14; 
- Sahar Ali Sha'ban Isleem, 17; and 
- Ahmed Osama Mohammed Qurtom,7.  

 
  

  

  



  

 

  

   :Emad Maher Salih Farwana Name                             فروانة                      صالح ماهر عماد: االسم

                              Date of Birth: 01/05/1991                                                    01/05/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                     15/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Tal Al‐Hawa neighborhood, Gaza City   عازب بن البراء مسجد من بالقرب الهوى تل -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 2:00 السـاعة  حوالي عند واحد بصاروخ استطالع طائرة قصفت

 المواطنين  من مجموعة 15/1/2009 يوم الخميس الموافق من فجر

الهوى جنوب مدينـة   القريبة من حي تل  المجتمع كلية من بالقرب

 عمـاد  الطفـل  بنيهم من المواطنين من اثنين في قتل وتسبب. غزة

) 5(عـام، وإصـابة   ) 17(فروانة، البالغ من العمـر   صالح ماهر

  .آخرين بجروح

 

At app. 2am on Thursday 15 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone fired a missile at a group of 
people near University College of Applied Science in 
Tal Al Hawa neighborhood south of Gaza City.  Two 
persons were killed, one of whom was a child; Emad 
Maher Salih Farwana , 17. Five other persons were 
injured.  



  

  

  

   :Essa Mohammed Jabir Abu Eida  Name                أبو عيدة                    جبر محمد عيسى: االسم

                               Date of Birth: 01/04/1993                                                  01/04/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District   :Address              االتصاالت شركة مقابل-جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                              :                                                          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

مـن   22:10 الساعةطالع صاروخاً، عند حوالي أطلقت طائرة است

، تجاه شركة االتصاالت في 13/1/2009مساء يوم الثالثاء الموافق 

، البالغ عيدة أبو جبر محمد عيسىجباليا شمال غزة، مستهدفة الطفل 

وأصيب أبو عيدة بشظايا في أنحاء متفرقـة  ). عاماً 16(من العمر 

، الـذي أحالـه إلـى    من جسمه، ونقل إلى مستشفى كمال عـدوان 

وأعلنـت المصـادر الطبيـة فـي     . مستشفى الشفاء لخطورة حالته

مستشفى الشفاء بغزة عن وفاته متأثر بجراحه يوم الخميس الموافـق  

15/1/2009  

At  app.  10.10pm  on  13  January  2009,  an  Israeli 
reconnaissance  drone  fired  a  missile  at  the 
Telecommunication  Company  in  Jabalia  town  in 
north Gaza district. The child Essa Mohammed Jabir 
Abu Eida, 16, was hit by shrapnel in different parts of 
the  body.  He  was  admitted  to  Kamal  Odwan 
Hospital  then  to  Shifa  Hospital  due  to  his  critical 
injures. Medical sources at Shifa Hospital announced 
his death on Thursday 15 January 2009.  



  

  

  

   :Hala Issam Ahmed Al Mnee’i                  Nameالمنيعي                           أحمد عصام هالة: االسم

                               Date of Birth: 06/05/2008                                                  06/05/2008 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District  Beit Lahiya  :Address ,           الرباط   مسجد بجوار - بيت الهيا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف فسفورية عند حـوالي السـاعة   

، منطقة الربـاط  14/1/2009من فجر يوم األربعاء الموافق  3:00

 المنيعـي  هالـة  الطفلة كانتشرق مشروع بيت الهيا شمال غزة، و

 تعرضـت ، حيث منزها في لثمانيةالتي لم يتجاوز عمرها الشهور ا

 الشـهيد ، وعلى الفور نقلت الطفلة إلى مستشـفى  الغازات الستنشاق

 التخصصـي  النصـر ستشـفى  م حولت إلـى  ثم ومن عدوان كمال

أعلن عن وفاتها متأثرة  الثاني اليوم صباح وفي العالج لتلقي لألطفال

 ,بإصابتها

At  app.  3am  on Wednesday  14  January  2009,  the 
Israeli occupation forces fired smoke shells (believed 
to be white phosphorus)  at Ar‐Ribat  area  in  east of 
Beit Lahyia north of Gaza district. Hala Issan Ahmed 
Al Mneei’,  8 months, was  suffocated  by  the  smoke 
and  she  was  admitted  to  Kamal  Odwan  Hospital. 
Then  she  was  referred  to  the  Children  Specialist 
Hospital where she died on the next day. 



  

  

  

  

   :Kareem Musbah Mohammed Abu Seedo   Nameسيدو                     ابو محمد مصباح كريم: االسم

                               Date of Birth: 08/03/1993                                                  08/03/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: ستشهادتاريخ اال

   Gaza City                        At‐Tuffah neighborhood ,يافا            شارع- التفاح -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident                                                  :                                      رواية الحدث

  

  

  

  

  

 يـوم  مسـاء  من 16:30 الساعة حوالي أطلقت قوات االحتالل عند

تجـاه منـازل    بشكل عشوائي ، النار13/1/2009 الموافق الثالثاء

 الطفـل  إصـابة  ما أسفر عن )يافا شارع( التفاح حي المواطنين في

عندما كان يسير فـي   الرأس في ناري بعيار ابوسيدو كريم مصباح

 وهو المستشفى  إلى انقل على اثره الشارع بالقرب من منزله، وقد

، 15/1/2009يـوم الخمـيس الموافـق     واستشهد ,خطيرة حالة في

 .متأثرا بجراحه

At  app.  4:30pm  on  Tuesday  13  January  2009,  the 
Israeli warplane shot randomly at Palestinian houses 
in  At‐Tiffah  neighborhood  in  Gaza  City.  Kareem 
Musbah Mohammed Abu  Seedo, was  hit  by  a  live 
bullet  in  the  head  while  he  was  walking  near  his 
house.   He was admitted  to Shifa Hospital. He died 
in his injuries on Thursday 14 January 2009. 



  

  

  

   :Alaa Adi Salama Al Haddad                                       Nameالحداد                سالمة عدي أالء: االسم

                               Date of Birth: 30/01/1995                                                  30/01/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 15/01/2009                                                 15/01/2009: تاريخ االستشهاد

 Tal Al Hawa neighborhood, Gaza Cityاألسرى                   وزارة دوار الهوى تل -غزة: العنوان

:Address    

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي وسط إطالق نار وقصـف مـن   

 يـوم   مـن صـباح   11:00 الساعة حوالي عند الطائرات الحربية

الهوى جنـوب مدينـة    تل حي في ،15/1/2009 الموافق  الخميس

ما دفع سكان المنطقة إلى محاولة الخروج من المنطقة و بينما  غزة،

لون الفرار من المنطقة استهدفت طائرة استطالع كان المدنيون يحاو

عائلة عـدي الحـداد    أفراد من خمس بداخلها بصاروخ سيارة مدنية

 الجنوبيـة  الجهة من األسرى وزارة دوار أثناء مرورها بالقرب من

 أالء الشهيدة بينهم العائلة من أفراد من في قتل أربعة وتسبب القصف

 .عاما) 14(الحداد سالمة عدي

At app. 11an on Thursday 15 January 2009, the Israeli 
occupation forces penetrated amid heavy gunfire and 
covered  by  warplanes  the  Tal  Al‐Hawa 
neighborhood,  south  of  Gaza  City. Many  civilians 
were  forced  to  flee  the  shelling and bombing of  the 
neighborhood.  While  the  Al  Haddad  family  was 
trying  to  flee  by  their  car,  the  Israeli  warplane 
launched a missile at  their  car. Four member of  the 
Al Haddad  family were  killed  including  Alaa  Adi 
Salama Al Haddad, 14.  



  

  

   :Ahmed Alama Abdel Hai Abu Aita           Name           عيطة       أبو الحي عبد سالمة أحمد: االسم

                               Date of Birth: 22/02/1993                                                  22/02/1993: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :Address الفاخورة مدرسة غرب -الهوابر حي  -جباليا- شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                              :          رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

د حوالي عن قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً،

، تجـاه  16/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  15:00الساعة 

مجموعة من األطفال والسيدات تواجدوا أمام منزلهم الكائن في حي 

وتسبب القصف  .مخيم جبالياالهوابر، غرب منطقة الفاخورة، غرب 

: ، والطفلـين )عاماً 60(زكية عبد الحي أبو عيطة، : قتل السيدةفي 

سالمة عبد الحـي   الك، وم)أعوام 6(دي أبو عيطة أنور سلمان رش

 أبـو  الحـي  عبد سالمة، والطفل أحمد )عامان ونصف(أبو عيطة، 

كما أسفر الحادث عن إصابة ستة ) عاماً 16(، البالغ من العمر عيطة

 .آخرين بجراح مختلفة

At app. 3pm on Friday 16 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at a group of 
children and women while they were near their houses in 
Al Hawaber neighborhood, east of Al Fakhoura area east 
of Jabalia refugee camp.  Three children and a woman 
were killed in the attack. Al Mezan identified their names 
as follows: 

- Zakia Abdel Hai Abu Aita, 60; 
- Anwar Salman Rushdi Abu Aita, 6; 
- Malak Salama Abdel Hai Abu Aita, 2.5; and 
- Ahmed Salama Abdel Hai Abu Aita, 16.  

Six other persons were injured in the attack.  

 



  

  

  

  

   :Malak Salama Abdel Hai Abu Aita  Name                                عيطة    أبو الحي عبد سالمة مالك: االسم

                               Date of Birth: 17/04/2006                                                  17/04/2006 :تاريخ الميالد

 Date of death: 0916/01/20                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District                        :Address .الهوابر  -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

د حوالي عن قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً،

تجـاه  ، 16/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  15:00الساعة 

تواجدوا أمام منزلهم الكائن في حي مجموعة من األطفال والسيدات، 

وتسبب القصف . لفاخورة، غرب مخيم جبالياالهوابر، غرب منطقة ا

: ، والطفلـين )عاماً 60(زكية عبد الحي أبو عيطة، : قتل السيدة في

سالمة عبد الحـي   مالك، و)أعوام 6(شدي أبو عيطة أنور سلمان ر

 أبـو  الحـي  عبد سالمة، والطفل أحمد )عامان ونصف(أبو عيطة، 

كما أسفر الحادث عن إصابة ستة ) عاماً 16(، البالغ من العمر عيطة

 .آخرين بجراح مختلفة

At app. 3pm on Friday 16 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at a group of 
children and women while they were near their houses in 
Al Hawaber neighborhood, east of Al Fakhoura area east 
of Jabalia refugee camp.  Three children and a woman 
were killed in the attack. Al Mezan identified their names 
as follows: 

- Zakia Abdel Hai Abu Aita, 60; 
- Anwar Salman Rushdi Abu Aita, 6; 
- Malak Salama Abdel Hai Abu Aita, 2.5; and 
- Ahmed Salama Abdel Hai Abu Aita, 16.  

Six other persons were injured in the attack.  

 

  



  

  

   :Nameعيطة                                                                          أبو رشدي سلمان أنور :االسم

                               Date of Birth: 13/12/2002                                                  13/12/2002: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Address:                             الفاخورة             مدرسة غرب الهوابر حي -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

ند حوالي قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً ع

،  16/1/2009من مسـاء يـوم الجمعـة الموافـق      15:00الساعة 

مجموعة من األطفال والسيدات الذين تواجدوا أمام منزلهم الكائن في 

وتسـبب   .منطقة الفاخورة، غرب مخيم جباليـا حي الهوابر، غرب 

، )عامـاً  60(زكية عبد الحي أبو عيطـة،  : قتل السيدةالقصف في 

، وملـك  )أعوام 6(ر سلمان رشدي أبو عيطة أنو: وثالثة أطفال هم

 سالمة، والطفل أحمد )عامان ونصف(سالمة عبد الحي أبو عيطة، 

كما أسفر الحـادث  ) عاماً 16(، البالغ من العمر عيطة أبو الحي عبد

.عن إصابة ستة آخرين بجراح مختلفة

At app. 3pm on Friday 16 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at a group of 
children and women while they were near their houses in 
Al Hawaber neighborhood, east of Al Fakhoura area east 
of Jabalia refugee camp.  Three children and a woman 
were killed in the attack. Al Mezan identified their names 
as follows: 

- Zakia Abdel Hai Abu Aita, 60; 
- Anwar Salman Rushdi Abu Aita, 6; 
- Malak Salama Abdel Hai Abu Aita, 2.5; and 
- Ahmed Salama Abdel Hai Abu Aita, 16.  

Six other persons were injured in the attack.  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  :Mohammed Kassab Shurrab          Ibrahim   Nameشراب                       كساب محمد إبراهيم: االسم

                               Date of Birth: 21/01/1991                                                  21/01/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Khan Younis  Town   :Address          السكة                                        ‐ البلد -خانيونس: العنوان

  :Incident     :                                                                                   رواية الحدث

  

  

  

 حدأ داخل نةمتحص كانت االحتاللقوات  من خاصة وحدة أطلقت

 من 11:00 الساعة حوالي عند ،الفخاري بلدة في السكنية المنازل

 جيب سيارة تجاه النار 16/1/2009 الموافق الجمعة يوم صباح

 60 العمر من البالغ ،شراب كساب محمد يستقلها كان اللون اءحمر

الذي لم يبلغ الثامنة عشر  وإبراهيم )عاماً 28( كساب ونجليه عاما

 نارية بأعيرة إصابتهموتسبب إطالق النار في  .من العمر

 سيارات وصول االحتالل قواتومنعت  السيارة داخلوحوصروا 

 عديدة اتصاالت ى شرابأجر وقد إلسعافهم المنطقة إلى اإلسعاف

 مساعدته، وناشد الجهات كافة اإلعالم ووسائل األحمر بالصليب

 يوم احصب من 10:30 الساعة حوالي وعند استجابة دون ولكن

 تنسيق وبعد ساعة 24 نحو بعد أي 17/1/2009 الموافق السبت

ى لإ بالدخول الصحة لوزارة تابعة إسعاف ارةلسي سمح خاص

 مصاب شراب محمد وهو األب على العثور تم حيث لمنطقةا

 حتى نزف الذي بنائهأ حدأ معه وكان السيارة داخل خطيرة بجروح

 الموت حتى نزفوقد  ثانيال االبن على السيارة قرب وعثر الموت

 .ايضاً

At app. 11am on Friday 16 January 2009, an Israeli 
special forces who were stationed inside Palestinian 
houses in Al-Fukhari neighborhood in the east of 
Khan Younis town, south of the Gaza Strip, shot at 
the jeep of Mohammed Shurrab, 60, and two of his 
sons, Kassab and Ibrahim, (28 and 17 respectively), 
as they were returning from their field in the area. 
They were injured as a result. The IOF prevented the 
ambulance to reach the area. Mohammad Shurrab 
made several phone calls to the ICRC and the media 
to help him to evacuate him and his two injured sons. 
At app. 10:30 am on Saturday 17 January 2009, the 
IOF allowed the ambulance to reach the area. The 
father was critically injured his two sons bled to 
death. One of the dead bodies was found in the car 
with his father while the other was found near the car.  
 



 

 

  

   :Rawan Ismail Mohammed An‐Najar               Nameالنجار           مهدي محمد إسماعيل روان: االسم

                               Date of Birth: 13/02/2002                                                  13/02/2002 :تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    za District      Jabalia town, North Ga   :Addressالقديم           غزة شارع -جباليا - شمال غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

فتحت الدبابات اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي 

، تجاه 16/1/2009من صباح يوم الجمعة الموافق  10:00الساعة 

غزة، شارع غزة القديم قرب البنك اإلسالمي في بلدة جباليا شمال 

وتسبب . وذلك خالل فترة الهدنة المعلنة من قبل قوات االحتالل

، البالغة النجار مهدي محمد إسماعيل روانالقصف في قتل الطفلة 

أعوام، خالل توجهها لشراء الحلوى من بقالة محاورة ) 7(من العمر 

  .لمنزلها

At app. 10am on Friday 16 January 2009, Israeli tanks  
fired artillery shells during the unilateral ceasefire at 
the Gaza Old Street near the Islamic Bank in the 
south of Jabalia town. Rawan Ismail Mohammed 
Mahsi An‐Najjar, 7, was killed as she was on her way 
to a nearby grocery.  



  

  

   :Abdullah Mohammed Abed  Al‐Juju   Nameالجوجو                           عبد محمد اهللا عبد: االسم

                               Date of Birth: 13/03/1992                                                  13/03/1992 :الميالدتاريخ 

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City               Hawa‐Tal Al :Address ,عازب       بن البراء مسجد قرب - الهوى تل -غزة: العنوان

  :Incident   :                                                                                     رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

، )عامـاً  16(الغ من العمر ، البالجوجو محمد اهللا عبد الطفل أصيب

القريبة الكائن قرب كلية الرياضة في الصدر بينما كان داخل منزله 

 يـوم  مسـاء  من 2:30 الساعة حوالي عند، الهوى بغزة تلمن حي 

 برصاص قناصة جنـود اإلحـتالل   16/1/2009 الموافق الخميس

 ولم يتمكن. الهوى تل منطقة في السكنية األبراج ونيعتل الذين كانوا

الجوجو من نقله إلى المستشفى بسبب منـع قـوات االحـتالل     ذوي

وصول سيارات اإلسعاف إليهم ونزف الطفل الجوجو لساعات قبـل  

 .أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه

At app.  2.30pm on Thursday 16 January 2009, an 
Israeli  sniper was at the top of one of the residential 
apartment building in Tal Al-Hawa area behind the 
Sports College. He shot Abdullah Mohammed Abed  
Al-Juju,17, in his chest. Al Juju bled to death as the 
IOF prevented the ambulance from reaching him.  



  

  

  

  

   :Ezadin Essa Abdel Hadi Al-Batran  Nameالبطران                         الهادي عبد عيسى الدين عز: االسم

                               Date of Birth: 15/03/1993                                                  12/02/2005: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    alah, Deir Al B Bureij refugee camp-Al :Address )                4(بلوك  -البريج  - البلح دير: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

 مساء 17:00 الساعة حوالي ، عنداإلسرائيلية الطائرات قصفت

 الهادي عبد عيسي المواطن منزل ،16/1/2009 الموافق الجمعة

 المكون المنزل من الثانية الطبقة استهدف واحد بصاروخ البطران

من مخيم البريج وسط قطاع ) 4(، ويقع المنزل في بلوك طبقتين من

لم ينج من و الخمسة وأطفالها أم قتل في القصف وتسبب .غزة

، الشعرواي منال األم :هم والقتلى: ووالده رضيعاألسرة سوى طفل 

 7( بالل ،)سنوات 3( البطران الهادي عبد عيسي الدين عز وأطفالها

 15( وإسالم ،)عاماً 11(إحسان ،)عاماً 11(إيمان والتوأم) سنوات

 كما المنزل من الثانية الطبقة تدمير في القصف وتسبب ،) عاماً

 المجاورة المنازل من عدد في جزئية إضرار ألحق

At app. 5pm on Friday 16 January 2009, an Israeli aircraft 
launched a missile at the house of Essa Abdul-Hadi Al-
Batran, which is located in Block 4 in Al-Bureij refugee 
camp in Middle Gaza District. The missile hit the second 
floor of the house. The Al Batran family was killed except 
an infant and his father. The mother and her five children 
were killed and they were identified as:  
(the mother) Manal Al-Sha'rawi (Al-Batran), 30,  

- Ezadin Essa Abdel Hadi Al-Batran, 3;  
- Bilal Essa Al-Batran, 7; and the twins  
- Eman Essa Al-Batran, 11;  
- Ihsan Essa Al-Batran, 11; and 
- Islam Essa Al-Batran, 15. 

The second floor was damaged and several adjacent 
houses were also damaged.  

  



  

  

   :Eman Essa Abdel Hadi Al-Batran Name                     البطران موسي الهادي عبد عيسي إيمان: االسم

                               Date of Birth: 15/09/1998                                                  15/09/1998 :تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Deir Al Balah,   Bureij refugee camp-Al :Address             )         4(بلوك  - البريج - دير البلح: العنوان

  :Incident                   :                                                                     رواية الحدث

  

  

  

  

  

 مساء 17:00 الساعة حوالي ، عنداإلسرائيلية الطائرات قصفت

 الهادي عبد عيسي المواطن منزل ،16/1/2009 الموافق الجمعة

 المكون المنزل من الثانية الطبقة استهدف واحد بصاروخ البطران

من مخيم البريج وسط قطاع ) 4(، ويقع المنزل في بلوك طبقتين من

لم ينج من و الخمسة وأطفالها أم قتل في القصف وتسبب .غزة

، الشعرواي منال األم :والقتلى هم: ووالده رضيعاألسرة سوى طفل 

 ،)عاماً 11( البطران موسي الهادي عبد عيسي إيمان أمالتو وأطفالها

 وإسالم) سنوات 7( بالل ،)سنوات 3( الدين عزو ،)عاماً 11(إحسان

 كما المنزل من الثانية الطبقة تدمير في القصف وتسبب ،) عاماً 15(

 المجاورة المنازل من عدد في جزئية إضرار ألحق

 

At app. 5pm on Friday 16 January 2009, an Israeli aircraft 
launched a missile at the house of Essa Abdul-Hadi Al-
Batran, which is located in Block 4 in Al-Bureij refugee 
camp in Middle Gaza District. The missile hit the second 
floor of the house. The Al Batran family was killed except 
an infant and his father. The mother and her five children 
were killed and they were identified as:  
(the mother) Manal Al-Sha'rawi (Al-Batran), 30,  

- Ezadin Essa Abdel Hadi Al-Batran, 3;  
- Bilal Essa Al-Batran, 7; and the twins  
- Eman Essa Al-Batran, 11;  
- Ihsan Essa Al-Batran, 11; and 
- Islam Essa Al-Batran, 15. 

The second floor was damaged and several adjacent 
houses were also damaged.  

  

  



  

  

  

   :Ihsan Essa Abdel Hadi Al-Batran  Nameالبطران                     موسي الهادي عبد عيسي إحسان: االسم

                                :Date of Birth 28/09/1994                                                  28/09/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Deir Al Balah,  Bureij refugee camp-Al :Address )                 4(بلوك  ‐ البريج - دير البلح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

 مساء 17:00 الساعة حوالي ، عنداإلسرائيلية الطائرات قصفت

 الهادي عبد عيسي المواطن منزل ،16/1/2009 الموافق الجمعة

 المكون المنزل من الثانية الطبقة استهدف واحد بصاروخ البطران

من مخيم البريج وسط قطاع ) 4(، ويقع المنزل في بلوك طبقتين من

لم ينج من و الخمسة وأطفالها أم قتل في القصف وتسبب .غزة

، الشعرواي منال األم :والقتلى هم: ووالده رضيعاألسرة سوى طفل 

 11( البطران موسي الهادي عبد عيسي إحسان التوأم وأطفالها

) سنوات 7( بالل ،)سنوات 3( الدين عزو ،)عاماً 11(إيمان ،)عاماً

 من الثانية الطبقة تدمير في القصف وتسبب ،) عاماً 15( وإسالم

  المجاورة المنازل من عدد في جزئية إضرار ألحق كما المنزل

At app. 5pm on Friday 16 January 2009, an Israeli aircraft 
launched a missile at the house of Essa Abdul-Hadi Al-
Batran, which is located in Block 4 in Al-Bureij refugee 
camp in Middle Gaza District. The missile hit the second 
floor of the house. The Al Batran family was killed except 
an infant and his father. The mother and her five children 
were killed and they were identified as:  
(the mother) Manal Al-Sha'rawi (Al-Batran), 30,  

- Ezadin Essa Abdel Hadi Al-Batran, 3;  
- Bilal Essa Al-Batran, 7; and the twins  
- Eman Essa Al-Batran, 11;  
- Ihsan Essa Al-Batran, 11; and 
- Islam Essa Al-Batran, 15. 

The second floor was damaged and several adjacent 
houses were also damaged.  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

   :Islam Essa Abdel Hadi Al-Batran Nameالبطران                      موسي الهادي عبد عيسي إسالم: االسم

                               Date of Birth: 15/09/1998                                                  15/09/1998: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Deir Al Balah ,  Bureij refugee camp-Al  :Address)                   4(بلوك  ‐ البريج - دير البلح: العنوان

  :Incident                                  :                                                      رواية الحدث

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 مساء 17:00 الساعة حوالي ، عنداإلسرائيلية الطائرات قصفت

 الهادي عبد عيسي المواطن منزل ،16/1/2009 الموافق الجمعة

 المكون زلالمن من الثانية الطبقة استهدف واحد بصاروخ البطران

من مخيم البريج وسط قطاع ) 4(، ويقع المنزل في بلوك طبقتين من

لم ينج من و الخمسة وأطفالها أم قتل في القصف وتسبب .غزة

، الشعرواي منال األم :والقتلى هم: ووالده رضيعاألسرة سوى طفل 

، )عاماً 15(، البطران موسي الهادي عبد عيسي إسالم وأطفالها

 ،)سنوات3( الدين عزو ،)عاماً 11(إيمان ،)عاماً 11( إحسان التوأمو

 من الثانية الطبقة تدمير في القصف وتسبب ،)سنوات 7( بالل

  المجاورة المنازل من عدد في جزئية إضرار ألحق كما المنزل

At app. 5pm on Friday 16 January 2009, an Israeli aircraft 
launched a missile at the house of Essa Abdul-Hadi Al-
Batran, which is located in Block 4 in Al-Bureij refugee 
camp in Middle Gaza District. The missile hit the second 
floor of the house. The Al Batran family was killed except 
an infant and his father. The mother and her five children 
were killed and they were identified as:  
(the mother) Manal Al-Sha'rawi (Al-Batran), 30,  

- Ezadin Essa Abdel Hadi Al-Batran, 3;  
- Bilal Essa Al-Batran, 7; and the twins  
- Eman Essa Al-Batran, 11;  
- Ihsan Essa Al-Batran, 11; and 
- Islam Essa Al-Batran, 15. 

The second floor was damaged and several adjacent 
houses were also damaged.  

  

  



  

  

  

  

   :Bilal Essa Abdel Hadi Al-Batran  Nameالبطران                      موسي الهادي عبد عيسي بالل: االسم

                               rthDate of Bi: 10/10/2002                                                  10/10/2002: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Deir Al Balah ,  Bureij refugee camp-Al   :Address)                 4(بلوك  - البريج - دير البلح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

 مساء 17:00 الساعة حوالي ، عنداإلسرائيلية الطائرات قصفت

 الهادي عبد عيسي المواطن منزل ،16/1/2009 الموافق الجمعة

 المكون المنزل من الثانية الطبقة استهدف واحد بصاروخ البطران

من مخيم البريج وسط قطاع ) 4(منزل في بلوك ، ويقع الطبقتين من

لم ينج من و الخمسة وأطفالها أم قتل في القصف وتسبب .غزة

، الشعرواي منال األم :والقتلى هم: ووالده رضيعاألسرة سوى طفل 

 ،)سنوات 7( ،البطران موسي الهادي عبد عيسي بالل وأطفالها

 ،)عاماً 11(يمانإ ،)عاماً 11( إحسان التوأم، و)عاماً 15(، إسالم

 من الثانية الطبقة تدمير في القصف وتسبب .)سنوات3( الدين عزو

 .المجاورة المنازل من عدد في جزئية إضرار ألحق كما المنزل

At app. 5pm on Friday 16 January 2009, an Israeli aircraft 
launched a missile at the house of Essa Abdul-Hadi Al-
Batran, which is located in Block 4 in Al-Bureij refugee 
camp in Middle Gaza District. The missile hit the second 
floor of the house. The Al Batran family was killed except 
an infant and his father. The mother and her five children 
were killed and they were identified as:  
(the mother) Manal Al-Sha'rawi (Al-Batran), 30,  

- Ezadin Essa Abdel Hadi Al-Batran, 3;  
- Bilal Essa Al-Batran, 7; and the twins  
- Eman Essa Al-Batran, 11;  
- Ihsan Essa Al-Batran, 11; and 
- Islam Essa Al-Batran, 15. 

The second floor was damaged and several adjacent 
houses were also damaged.  

  

  

  



  

  

   :Essa Mohammed 'Aeada Irmeelat                  Nameارميالت                عيادة محمد عيسي: االسم

                               Date of Birth: 27/07/1997                                                  27/07/1997: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: الستشهادتاريخ ا

    Skoka village, Rafah Town-Ash    :Address شرق معبر رفح            - بلدة الشوكة -رفح: العنوان

  :Incident                                   :                                                     رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 مـن  8:30 الساعة حوالي عند ،صاروخين استطالع طائرة أطلقت

ـ  طفلـين  ، مسـتهدفة 16/1/2009 الموافقة الجمعة يوم صباح  اكان

 عكيلـة  محطـة  خلـف  ةالكائن، أقاربهم أرض من الحطب يجمعان

قتل  في القصفوتسبب . في مدينة رفح الجنينة حي في للمحروقات

ـ  14( العمـر  من البالغ ،ارميالتعيادة  محمد عيسيالطفل  ، )اًعام

ـ  وأصـيب  .هجسـم جراء إصابته بشظايا في أنحاء متفرقـة   ر آخ

 عائلتـه أجبر هـو و  الشوكة بلدة سكان من الشهيد أن يذكر .بجروح

 من هربوا الذي المواطنين عشراتعلى مغادرة منطقة سكناهم هم و

 .بلدةي استهدف الالذ المتكرر المدفعي القصف

At app. 8.30am on Friday 16 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone fired two missiles at two 
children as they were collecting wood from their 
relatives field in Al-Jneena neighborhood in Rafah 
town in the south of the Gaza Strip. Issam 
Mohammed Irmeelatm, 14, was hit by shrapnel in 
different parts of the body and died while the other 
child sustained burns in the body. The Irmeelat 
family and dozens of neighboring families  had fled 
their houses due to heavy and contentious Israeli 
shelling.   



  

  

  

  

  

   :Ali Kamal Khadar Al‐Barawi Name                            )خضر( البراوي خضر كمال علي: االسم

                               Date of Birth: 24/01/1995                                                  24/01/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    neighborhood, Gaza City   Tuffah‐At  :Addressطة         المح مسجد من بالقرب التفاح -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

 3:30 الساعة حوالي عندواحد،  صاروخباستطالع  طائرةقصفت 

الشارع المقابل لمسجد  16/1/2009 الموافق الجمعة يوم مساء من

وتسبب القصف في قتل . المحطة في حي التفاح شرق مدينة غزة

 14(، البالغ من العمر )خضر( البراويخضر  كمال يعل الطفل

 .القريب من المكان المستهدف منزله من القرب، بينما كان ب)عاماً

At  around  3.30pm  on  Friday  16  January  2009,  an 
Israeli reconnaissance drone  launched a missile near 
Al‐Mahata Mosque  in At‐Tuffah  neighborhood  east 
of Gaza City. Ali Kamal Khadar Al‐Barawi, 14, was 
killed while he was near his house which  is close  to 
the attacked place.   



  

  

  

  

   :Omar  Mahmoud Ramadan Al Mrankh  Nameالمرنخ                       رمضان محمود عمر: االسم

                               Date of Birth: 16/11/1991                                                  16/11/1991 :تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia , North Gaza District  :Address                         التوام                  -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                   :                                                     رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 11:30قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 

تجاه مجموع من  13/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق 

المواطنين الذين تواجدوا قرب مدرسة عثمان بن عفان الكائنة في 

عن إصابة الطفل عمر محمود منطقة التوام بجباليا، أسفر القصف 

عام، نقل لمستشفى الشفاء ) 17(رمضان المرنخ، البالغ من العمر 

لتلقي العالج، حيث أعلنت المصادر الطبية فيها عن وفاته بتاريخ 

16/1/2009.  

At app. 11:30am on Tuesday 13 January 2009, an 
Israeli reconnaissance drone fired a missile at a group 
of Palestinian people who were near Othman Bin 
'Afan School in At-Twam area in Jabalia. Omar  
Mahmoud Ramadan Al Mrankh,17, was injured as a 
result. He was admitted to Shifa Hospital. On 16 
January 2009, medical sources announced his death.  



  

  

  

  Mayar Ezadin  MohammedAbu Al‐Eishالعيش                    أبو محمد ميار عز الدين: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 30/08/1994                                                  30/08/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District   :Address                 دوار زمو      -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

ابات المتوغلة في عزبة عبد ربه، قذيفة مدفعيـة، عنـد   أطلقت الدب

، 16/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  16:00حوالي الساعة 

مـن  شـمال  إلى العز الدين أبو العيش، الكائن : تجاه منزل الدكتور

وتسـبب  . مقر جمعية الهالل األحمر، في منطقة زمو، شرق جباليا

 العـيش  أبو محمد عزالدين يارم :ة وهنقتل بناته الثالثالقصف في 

نـور  : ، وابنة أخيه)عاماً 14(، وآية )عاماً 21(بيسان  ،)عاماً 15(

إصـابة   فيالقصف تسبب كما  ).عاماً 17(شهاب الدين أبو العيش 

  .من أفراد العائلة بجراح، بينهم طفلين، وتضرر المنزل جزئياً) 3(

  

At  app.  4pm  on  Friday  16  January  2009,  the  IOF 
penetrated Ezbit Abed Rabu neighborhood  fired  an 
artillery shell at the house of Dr. Ezadin Mohammed 
Abu Al‐Eish which is located near Zimmo area in the 
north side of the Red Crescent Society east of Jabalia 
town.    The  shelling  killed  three  of  Abu  Al‐Eishʹs 
daughters and their cousin, and injured three others, 
including  two  children,  from  the  same  family. 
According to  Al Mezanʹs final documentation, those 
who were  killed were  identified  as: Mayar  ,  Bisan, 
Aya Ezadin Mohammed Abu Al‐Eish  (15, 21 and 14 
respectively) and  their cousin Nour Shihab Abu Al‐
Eish, 17.  



  

  

  

   :Aya Ezadin  MohammedAbu Al‐Eish  Nameالعيش                     أبو محمد الدين عز آية: االسم

                               Date of Birth: 26/07/1995                                                  26/07/1995: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District  :Address                 ربه       عبد عزبة -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                      :                                                  رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

أطلقت الدبابات المتوغلة في عزبة عبد ربه، قذيفـة مدفعيـة، عنـد    

، 16/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  16:00حوالي الساعة 

من مقر شمال إلى العز الدين أبو العيش، الكائن : تجاه منزل الدكتور

وتسبب القصف . حمر، في منطقة زمو، شرق جبالياجمعية الهالل األ

 ،)عاماً 14( العيش أبو محمد عزالدين آية :ة وهنقتل بناته الثالثفي 

نور شهاب الـدين  : ، وابنة أخيه)عاماً 15(وميار، )عاماً 21(بيسان 

من أفـراد  ) 3(إصابة  فيالقصف تسبب كما  ).عاماً 17(أبو العيش 

.المنزل جزئياً وتضرر العائلة بجراح، بينهم طفلين،  

At  app.  4pm  on  Friday  16  January  2009,  the  IOF 
penetrated  Ezbit Abed Rabu  neighborhood  fired  an 
artillery shell at the house of Dr. Ezadin Mohammed 
Abu Al‐Eish which is located near Zimmo area in the 
north side of the Red Crescent Society east of Jabalia 
town.    The  shelling  killed  three  of  Abu  Al‐Eishʹs 
daughters and their cousin, and injured three others, 
including  two  children,  from  the  same  family. 
According  to  Al Mezanʹs  final documentation,  those 
who were  killed were  identified  as: Mayar  ,  Bisan, 
Aya Ezadin Mohammed Abu Al‐Eish  (15, 21 and 14 
respectively)  and  their  cousin Nour Shihab Abu Al‐
Eish, 17.  



  

  

  

  Nour Shihab Adein Mohammed Abu Al‐Eishالعيش           أبو محمد الدين شهاب نور: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 18/06/1992                                                  18/06/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District:Address                      ربه    عبد عزبة -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

أطلقت الدبابات المتوغلة في عزبة عبد ربه، قذيفة مدفعيـة، عنـد   

، 16/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  16:00حوالي الساعة 

مـن  شـمال  إلى العز الدين أبو العيش، الكائن : لدكتورتجاه منزل ا

وتسـبب  . مقر جمعية الهالل األحمر، في منطقة زمو، شرق جباليا

، ابنة شـقيق  )عاما17ً(نور شهاب الدين أبو العيش القصف في قتل 

، )عامـاً 15(ميار ، )عاما21ً(بيسان : أبو العيش وبناته الثالثةوهن 

من أفراد العائلة ) 3(صف عن إصابة كما أسفر الق). عاما14ً(وآية 

  .بجراح، بينهم طفلين، وتضرر المنزل جزئياً

 

At  app.  4pm  on  Friday  16  January  2009,  the  IOF 
penetrated Ezbit Abed Rabu neighborhood  fired  an 
artillery shell at the house of Dr. Ezadin Mohammed 
Abu Al‐Eish which is located near Zimmo area in the 
north side of the Red Crescent Society east of Jabalia 
town.    The  shelling  killed  three  of  Abu  Al‐Eishʹs 
daughters and their cousin, and injured three others, 
including  two  children,  from  the  same  family. 
According to  Al Mezanʹs final documentation, those 
who were  killed were  identified  as: Mayar  ,  Bisan, 
Aya Ezadin Mohammed Abu Al‐Eish  (15, 21 and 14 
respectively)  and  their  cousin  Nour  Shihab  Adein 
Mohammed Abu Al‐Eish, 17.  



  

  

  

   :Mohanned ʹAmer Khalil Al‐Jadili  Nameالجديلي                                 خليل عامر مهند: االسم

                               Date of Birth: 27/03/2001                                                  27/03/2001: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: الستشهادتاريخ ا

    Deir Al Balah                      Bureij refugee camp‐Al :Address ,)   7(بلوك  - البريج - دير البلح: العنوان

  :Incident                                                 :                                       رواية الحدث

  

    

 حـوالي  عند ،البريج مخيم شرقي المتمركزة االحتالل قوات قصفت

 قذائف بعدة 16/1/2009 الموافق الجمعة يوم مساء 15:30 لساعةا

 مخـيم  من )7( بلوك في الواقعة السكنية المنازل يةفسفور و مدفعية

 الطفل قتل في القصف وتسبب .الوسطي محافظة في الالجئين البريج

كما تسـبب  . سنوات )8( ، البالغ من العمرالجديلي خليل عامر مهند

 14( الهـادي  وعبـد ، )عامـاً  16( ،خليلفل الط شقيقة إصابة في 

 الضـحايا ، يـذكر أن  )عاماً 85(الجديلي محمد للةمد تهدوج، )عاماً

 .جزئي بشكل تضرر الذي القصف لحظة المنزل في كانوا

At app. 3.30pm on Friday 16 January 2009,the Israeli  
occupation forces positioned at the eastern of Al 
Bureij refugee camp fired several smoke shells 
(believed to be white phosphorus) at residential 
homes located in Block 7 of that camp which is 
located in Middle District. Mohanned ʹAmer Khalil 
Al‐Jadili, 8, was killed and his brothers Khalil, 16, 
Abd al‐Hadi, 14 and his grandmother 85 were 
injured. The victims were at their house when the 
attack took place.  



  

  

  

  

  

   :Mus’ab Subhi Mohammed Mudad Nameمودد                              محمد صبحي مصعب: االسم

                               rthDate of Bi: 08/09/1992                                                  08/09/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009: تاريخ االستشهاد

    neighborhood, Gaza City                Shejaiya ‐Ash  :Address          الشجاعية            -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

، عند حوالي الساعة قذائفبعدة  االحتالل اإلسرائيلي، قواتقصفت 

، بيت عزاء يعود 16/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  18:15

ية شرق مدينة غزة، كما لعائلة بنر، في شارع المنطار بحي الشجاع

مجموعة من المدنيين كانوا يتواجدون أمام  هاستهدفت في الوقت نفس

قتل عشرة في القصف وتسبب  .يع المواد الغذائية مقابل العزاءمحل لب

 عبد علي أحمد ،، )عاماً 17(مصعب مودد الطفل : بينهممواطنين 

ين من كما أصيب في الحادثة سبعة مواطنين آخر ،)عاماً 17(بنر 

 .بينهم طفل

  

At app. 6.30pm on Friday 16 January 2009, the Israeli 
occupation forces fired several missiles at the Babbar 
family  wake  in  Al  Muntar  Street  in  Shejʹaia 
neighborhood  east  of  Gaza  City.  The  IOF  also 
attacked a large number of people from the area were 
at  the  store  opposite  the  wake.  Ten  persons  were 
killed  ,  two  of  them  were  children; Mus’ab  Subhi 
Mohammed  Mudad,  17,  and  Ahmed  Abed  Ali 
Bannar,17.    Seven  other  persons  were  injured 
including a child.  



  

  

   :Ahmed Abed Ali Bannar                        Nameبنر                                علي عبد أحمد: االسم

                               Date of Birth: 25/11/1991                                                  25/11/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 16/01/2009                                                 16/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Address:                             التركمان                                      - الشجاعية -غزة: العنوان

  :Incident                                                           :                             رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

، عند حوالي الساعة ئفقذابعدة  االحتالل اإلسرائيلي، قواتقصفت 

، بيت عزاء يعود 16/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  18:15

لعائلة بنر، في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما 

مجموعة من المدنيين كانوا يتواجدون أمام  هاستهدفت في الوقت نفس

ل عشرة قتفي القصف وتسبب  .يع المواد الغذائية مقابل العزاءمحل لب

مصعب ، والطفل )عاماً 17(الطفل أحمد عبد علي بنر : مواطنين هم

، كما أصيب في الحادثة سبعة مواطنين آخرين من )عاماً 17(مودد 

  .بينهم طفل

At app. 6.30pm on Friday 16 January 2009, the Israeli 
occupation forces fired several missiles at the Babbar 
family  wake  in  Al  Muntar  Street  in  Shejʹaia 
neighborhood  east  of  Gaza  City.  The  IOF  also 
attacked a large number of people from the area were 
at  the  store  opposite  the  wake.  Ten  persons  were 
killed  ,  two  of  them  were  children; Mus’ab  Subhi 
Mohammed  Mudad,  17,  and  Ahmed  Abed  Ali 
Bannar,17.    Seven  other  persons  were  injured 
including a child.  

  



  

  

  

  

   :Anwar Marwan Faiq Shehada                                          Name       شحادة فايق مروان أنوار: االسم

                               Date of Birth: 21/07/1995                                                  21/07/1995 :تاريخ الميالد

 Date of death: 17/01/2009                                                 17/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District   :Address الغباري              شارع -جباليا - شمال غزة:لعنوانا

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي قذائف مـدفعيتها عنـد حـوالي    

تجـاه   17/1/2009من مساء يوم السبت الموافـق   14:00الساعة 

المنازل السكنية في منطقة شارع الغباري في بلدة جباليا شمال غزة، 

وتسبب في .  شحادة فايق مروانطال القصف منزل المواطن  حيث

 14(شحادة، البالغة مـن العمـر    فايق مروان أنوارقتل ابنته الطفلة 

  ).عاماً

At app. 2pm on Saturday 17 January 2009, the Israeli  
occupation  fired  artillery  shells  at  the  Palestinian 
houses in Al‐Ghbari Street in Jabalia town. One of the 
shells  hit  the  house  of  Marwan Faiq Shehada.  his 
daughter Anwar, 14, was killed as a result.  



  

  

  

  

   :Fawaz Ahmed Salih  Ahmed Name                                          صالح أحمد فواز أحمد: االسم

                               Date of Birth: 06/05/2004                                                  06/05/2004: تاريخ الميالد

 Date of death: 17/01/2009                                                 17/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District :Address الجرن                    دوار ‐ جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                           :             رواية الحدث

مـن مسـاء يـوم السـبت الموافـق       4:00عند حوالي السـاعة  

قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية منطقـة دوار   17/1/2009

اع طال القصف منزل عائلة صـالح  الجرن في بلدة جباليا شمال قط

وتسبب القصف قتل الطفل أحمـد فـواز أحمـد    . الكائن في المنطقة

أعوام، وشقيقته فوزية، البالغـة مـن   ) 5(صالح، البالغ من العمر، 

  .أعوام) 4(العمر 

  

At app. 4pm on Saturday 17 January 2009, the Israeli 
occupation forces fired artillery shells at Al-Jurun 
neighborhood in Jabalia town. The shell hit the house of 
the Salih family. Two children Ahmed and his sister 
Fawziyeh Fawaz Ahmed Salih (5 and 4 respectively) were 
killed as they were playing inside the house. 
 



  

  

  

  

   :Fawziyeh Fawaz Ahmed Salih                                     Nameصالح              أحمد فواز فوزية: االسم

                               Date of Birth: 28/05/2005                                                  28/11/2005 :تاريخ الميالد

 f deathDate o: 17/01/2009                                                 17/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia town, North Gaza District   :Addressالجرن                          -جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

يـوم السـبت الموافـق    مـن مسـاء    4:00عند حوالي السـاعة  

قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية منطقـة دوار   17/1/2009

الجرن في بلدة جباليا شمال قطاع طال القصف منزل عائلة صـالح  

 أحمـد  فـواز  فوزية وتسبب القصف قتل الطفلة. الكائن في المنطقة

) 5(أعوام، وشقيقها الطفـل أحمـد،   ) 4(، البالغة من العمر  صالح

  .أعوام

At app. 4pm on Saturday 17 January 2009, the Israeli 
occupation forces fired artillery shells at Al-Jurun 
neighborhood in Jabalia town. The shell hit the house of 
the Salih family. Two children Ahmed and his sister 
Fawziyeh Fawaz Ahmed Salih (5 and 4 respectively) were 
killed as they were playing inside the house. 
 

  



  

  

  

  

   :Muneer Mattar Al‐Kafarna          Aseel Name                      الكفارنة مطر منير أسيل: االسم

                               Date of Birth: 17/01/2007                                                  17/01/2007 :تاريخ الميالد

 Date of death: 17/01/2009                                                 17/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District          Beit Hanoun  :Address ,األمل         حي -بيت حانون - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                                       : رواية الحدث

  

  

  

  

  

من  18:30قصفت الطائرات الحربية صاروخاً، عند حوالي الساعة 

ميـاه قـرب    بئر ، مستهدفة17/1/2009مساء يوم السبت الموافق 

منزل المواطن منير مطر الكفارنة، الكائن في حي األمل فـي بلـدة   

أسيل منير مطر  :المعوقة ينما كانت الطفلةبيت حانون شمال غزة، ب

الكفارنة، البالغة من العمر عامين، نتيجة استنشاق الغاز الناتج عـن  

  .الفور في قتلها على االنفجار  ما تسبب

At  app.  6.30pm  on  Saturday  17  January  2009,  an 
Israeli aircraft  fired  a missile  at  a water‐well  that  is 
located  near  the  house  of  Muneer  Mattar  Al‐
Kafarneh in the town of Beit Hanoun. His 2‐year‐old 
daughter,  Aseel  was  killed  as  a  result  of  inhaling 
toxic gases that resulted from the explosion 



  

  

   :Bilal Mohammed Shehda Al‐Ashqar Nameاألشقر                            شحدة محمد بالل: االسم

                                 Date of Birth: 12/10/2003                                                12/10/2003 :تاريخ الميالد

 athDate of de: 17/01/2009                                                 17/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District                                Beit Lahia  :Address ,بيت الهيا            - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

م من صـباح يـو   6:30االحتالل عند حوالي الساعة  قواتقصفت 

منـازل   )حارقة(، بعدة قذائف مدفعية 17/01/2009السبت الموافق 

السكان المدنيين في مشروع بيت الهيا شـمال غـزة، واسـتهدفت    

 مدرسة بيت الهيا االبتدائية المشتركة لالجئين، التابعة لوكالة الغوث

إلى مركزاً إليواء المهجرين من مناطق الوكالة لتها التي حو(الدولية 

جوار سوق مشروع بيـت الهيـا،   ، والكائنة )التوغل في بيت الهيا

، وواحـدة  )فسفورية(كانت اثنتان منها حارقة  -بثالث قذائف مدفعية

حيث سقطت القذيفة المتفجرة على سطح أحـد الفصـول    -متفجرة

الدراسية التي ينام فيها الالجئين، في الطبقة الثانية من المبنى الغربي 

اخترقـت  وحسب معاينة باحث المركز شمال غزة، فقـد  . للمدرسة

القذيفة سطح الممر الموصل لجميـع غـرف الطبقـة، وتطـايرت     

بـالل  : شظاياها داخل الفصول المدرسية، ما أسفر عن مقتل الطفلين

 ).3( محمدالطفل ، وشقيقه )أعوام 5(محمد شحدة األشقر 

At  app.  6:30am  on  Saturday  17  January  2009,  the 
Israeli  occupation  forces  fired  artillery  shells  – 
including  three  believed  to  be  white  phosphorus 
shells – which landed in the UNRWA Beit Lahia Boys 
School  .  The school had been opened as an 
emergency shelter for  civilians who  fled  the  israeli 
shelling.  One  of  the  missiles  hit  the  roof  of  one 
classrooms  while  people  were  sleeping  there. 
According  to  Al  Mezanʹs  field  investigations,  the 
shell  breakthrough  the  corridor  roof  and  shrapnel 
flew in the air and hit other classrooms. Two children 
were  killed  and  their mother;  Nujoud  Shaʹban  Al‐
Ashqar, was injured. The children were identified as:  
Bilal and Mohammed Mohammed Shehda Al‐Ashqar 
(5 and 3 respectively).  



  

  

  

  

  

   :Mohammed Mohammed Shehda Al‐Ashqar Nameاألشقر                   شحدة محمد محمد: االسم

                               Date of Birth: 20/06/2005                                                  20/06/2005 :تاريخ الميالد

 Date of death: 17/01/2009                                                 17/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District ,  Beit Lahia :Addressأصالن                       - الهيا بيت-شمال غزة : العنوان

  :Incident                                                                                  :      رواية الحدث

  

م من صـباح يـو   6:30االحتالل عند حوالي الساعة  قواتقصفت 

منـازل   )حارقة(، بعدة قذائف مدفعية 17/01/2009السبت الموافق 

يت الهيا شـمال غـزة، واسـتهدفت    السكان المدنيين في مشروع ب

 مدرسة بيت الهيا االبتدائية المشتركة لالجئين، التابعة لوكالة الغوث

إلى مركزاً إليواء المهجرين من مناطق الوكالة لتها التي حو(الدولية 

، والكائنة جوار سوق مشروع بيـت الهيـا،   )التوغل في بيت الهيا

، وواحـدة  )فسفورية(رقة كانت اثنتان منها حا -بثالث قذائف مدفعية

حيث سقطت القذيفة المتفجرة على سطح أحـد الفصـول    -متفجرة

الدراسية التي ينام فيها الالجئين، في الطبقة الثانية من المبنى الغربي 

وحسب معاينة باحث المركز شمال غزة، فقـد اخترقـت   . للمدرسة

القذيفة سطح الممر الموصل لجميـع غـرف الطبقـة، وتطـايرت     

بـالل  : داخل الفصول المدرسية، ما أسفر عن مقتل الطفلين شظاياها

 .محمدالطفل ، وشقيقه )أعوام 5(محمد شحدة األشقر 

At  app.  6:30am  on  Saturday  17  January  2009,  the 
Israeli  occupation  forces  fired  artillery  shells  – 
including  three  believed  to  be  white  phosphorus 
shells – which landed in the UNRWA Beit Lahia Boys 
School  .  The school had been opened as an 
emergency shelter for  civilians who  fled  the  israeli 
shelling.  One  of  the  missiles  hit  the  roof  of  one 
classrooms  while  people  were  sleeping  there. 
According  to  Al  Mezanʹs  field  investigations,  the 
shell  breakthrough  the  corridor  roof  and  shrapnel 
flew in the air and hit other classrooms. Two children 
were  killed  and  their mother;  Nujoud  Shaʹban  Al‐
Ashqar, was injured. The children were identified as:  
Bilal and Mohammed Mohammed Shehda Al‐Ashqar 
(5 and 3 respectively).  

  



  

  

   :Mohammed Abdullah  Salama Nameعطيوي                            أبو سالمة اهللا عبد محمد: االسم

                                Date of Birth: 03/12/1991                                                 03/12/1991: تاريخ الميالد

 Date of death: 17/01/2009                                                 17/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Nusirat refugee camp-An  :Address الجديد                                     المخيم -النصيرات: لعنوانا

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

 ندفتحت قوات االحتالل المتوغلة في منطقة المغراقة، بمدينة غزة، ع

  17/1/2009 الموافق السبت يوم صباحمن  9:00 الساعة حوالي

 منازل السكان المدنيين في مخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل

جراء إصابته  ،)عاماً 17( وييعط أبو عبد اهللا سالمة محمد :الطفل

. بينما كان في محيط منزله داخل المخيم ،القلب في ناري بعيار

 .راً تقريباًمت 1000 ويبعد مكان إصابته عن مكان التواغل حوالي

At app. 9am on Saturday 17 January 2009, the Israeli 
occupation forces penetrated in Al Mughraga area in 
Gaza city and opened fire at Az‐Zahraa town, south 
of Gaza City. Mohammed Abdullah  Salama Abu 
Iʹtiwi, 17, was killed as he was hit by a live bullet in 
the chest while he was near his house, 1 km away 
from the tanks. 



  

  

  

  

  

   :Muneer Sami Ameen Sheheiber Name                                    شحيبر أمين سامي منير: االسم

                               Date of Birth: 07/11/1993                                                  07/11/1993 :تاريخ الميالد

 Date of death: 17/01/2009                                                 17/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Sabra neighborhood, Gaza City-As   :Addressشحيبر           شارع الثالثيني - الصبرة -غزة: العنوان

  :Incident                                                                       :                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

 9:30 السـاعة  يحوال عند بصاروخ واحد، استطالع ةطائر قصفت

 سـامي  منيـر  الطفل  ،6/1/2009 الموافق الثالثاء يوم صباح من

، بينما كان يستقل دراجتـه  )عاماً 16(، البالغ من العمر شحيبر أمين

أمام باب منزله الكائن في شارع شحيبر المتفرع من شارع الثالثيني 

حول الطفل للمستشفيات المصرية لتلقـي   في حي الصبرة بغزة، وقد

 وأعلنت المصادر الطبية فـي . عالج بسبب خطورة حالته الصحيةال

  .17/1/2009عن وفاته بتاريخ  بمصر ليةيسماعإلا مستشفى

At  app.  9.30am  on  6  January  2009,  an  Israeli 
reconnaissance drone fired a missile at Muneer Sami 
Ameen Sheheiber, 16, while he was riding his bike in 
Al‐Thalathini  Street  in  As‐Sabra  neighborhood  in 
Gaza  City.  The  child  was  referred  to  an  Egyptian 
hospital  due  to  his  severe  injuries.  On  17  January 
2009, medical sources in Egypt announced his death.  

 



  

  

   :Angham Raʹfat  ʹAttallah Al Masri Nameالمصري                           اهللا عطا رأفت أنعام: االسم

                               Date of Birth: 21/05/1998                                                  21/05/1998: تاريخ الميالد

 Date of death: 18/01/2009                                                 18/01/2009: تاريخ االستشهاد

    North Gaza District          Beit Hanoun  :Address ,شارع المصري      -بيت حانون - شمال غزة: نوانالع

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

ن م 22:00قصفت طائرة استطالع بصاروخ عند حوالي الساعة 

مجموعة من النساء واألطفال  18/1/2009مساء يوم األحد الموافق 

وتسبب . تواجدوا في شارع المصري في بلدة بيت حانون شمال غزة

القصف في قتل الطفلة أنعام رأفت عطا اهللا المصري، البالغة من 

، نتيجة إصابتها في القصف، يذكر أن القصف جاء )عاماً 11(العمر 

إلسرائيلية وقف العمليات العسكرية في قطاع بعد إعالن الحكومة ا

  .غزة

At app. 10am on Sunday 18  January 2009, an  Israeli  
reconnaissance  drone  fired  a missile  at  a  group  of 
Palestinian women and  children  in Al Massri Street 
in Beit Hanoun  town.   Angham Raʹfat    ʹAttallah Al 
Masri, 11, was killed. This attack took place after the 
Israeli declared  the  end of military operation  in  the 
Gaza Strip.  



  

  

  

  

   :Jihan Sami Sa’adi Al‐Helu  Name                                   الحلو       سعدي سامي جيهان: االسم

                               Date of Birth: 24/02/1992                                                  24/02/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 18/01/2009                                                 18/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Remal neighborhood, Gaza City-Al  :Address االمل                مفترق بجوار -الرمال - غزة:العنوان

  :Incident                                                                           :             رواية الحدث

  

  

  

  

  

 مساء من 15:00 الساعة حوالي فسفورية عندقذيفة  شظية سقطت

الحلو،  سامي المواطن منزل على 10/1/2009 الموافق السبت يوم

ما تسبب في اشتعال  ،األمل فندق بجوار الرمال حيالكائن في 

) 17(، البالغة من العمر الحلو سامي سعدي جيهان النيران وإصابة

 إثرها على وأدخلت ,والعلوية السفلية األطراف في بليغة بحروق عام

 .18/1/2009الموافق وأعلن عن وفاتها يوم األحد ،الشفاء مستشفى

At app. 3pm on Saturday 10 January 2009, an israeli 
phosphorus shrapnel hit the house of Sami Al‐Helu, 
near the Al‐Amal Hotel in Al Remal neighborhood.  
Jihan Sami Sa’adi Al‐Helu, 17, sustained serious 
burns on her upper and lower limbs. She was 
admitted to Shifa Hospital where she died in her 
injuries on 18 January 2009. 



  

  

   :Mohammed Mahir Sayah Abu Swerih  Nameسويرح                      أبو سياح ماهر محمد: االسم

                               Date of Birth: 22/02/1992                                                  22/02/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 18/01/2009                                                 18/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Deir Al Balah      Zawaydeh village‐Az  :Address ,الشرقية       السوارحة-  الزوايدة - دير البلح: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 حوالي عند بصاروخ واحد،  اإلسرائيلية االستطالع طائرات قصفت

 ،11/1/2009 الموافقة الخميس يوم مساء من 16:00 الساعة

. في منطقة الزوايدة، وسط القطاع مجموعة من المشاة كانوا يسيرون

، البالغ محمد ماهر أبو سويرح: الطفلوتسبب القصف في إصابة 

 بجراح خطيرة، توفي متأثراً بها بتاريخ) عاماً 17( العمرمن 

العاصمة  في الداخلي األمن قوي مستشفي في ،18/1/2009

 .الرياض السعودية

At app. 4pm on Thursday 11 January 2009, an Israeli  
reconnaissance  drone  fired  a missile  at  a  group  of 
people who were walking in Az‐Zawaydeh village in 
the  middle  of  the  Gaza  Strip.  Mohammed  Mahir 
Sayah Abu Swerih, 17, sustained severe  injuries and  
referred  to one of  the KSA hospitals and died on 18 
January 2009.  



  

  

  

  

  

   :Abdullah Nasser Abdullah As‐Sdoudi Nameودي                     السد اهللا عبد ناصر اهللا عبد: االسم

                               Date of Birth: 24/04/2002                                                  24/04/2002 :تاريخ الميالد

 Date of death: 19/01/2009                                                 19/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Deir Al Balah Nuseirat refugee camp ‐An  :Address ,األهلي      النادي -النصيرات - دير البلح: العنوان

  :Incident                                                                            :            رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 السـاعة  حـوالي  الحربية صاروخ واحـد، عنـد   الطائرات قصفت

 فضـاء  تجـاه ارض  14/1/2009 ألربعاءا يوم مساء من 17:00

وتسبب القصف في المواطن ناصر عبد اهللا السدودي،  منزل بجانب

 )7 ( العمـر  من البالغ ،السدودي اهللا عبد اهللا ناصر عبد الطفلقتل 

 .سنوات

At app. 5pm on 14 January 2009, Israeli aircraft 
bombarded an open field that is located near the 
house of Nasser Al‐Sdoudi in An‐Nuseirat refugee 
camp in Middle Gaza district. Abdullah Nasser 
Abdullah As‐Sdoudi, 7, was killed.  



  

  

   :Tamer Omar Ismail Al‐Louh Nameاللوح                                        إسماعيل عمر تامر: االسم

                               Date of Birth: 28/03/1991                                                  28/03/1991: تاريخ الميالد

 athDate of de: 20/01/2009                                                 20/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City   Zeitoun neighborhood‐Az  :Address ,رباح      بن بالل مسجد بجوار الزيتون - غزة:العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

 يوم  صباح من 8:00 الساعة حوالي استطالع عند طائرة قصفت 

 في منطقة المواطنين من مجموعة 9/1/2009 الموافق السبت

 ما تسبب الغربية الجهة من طالب أبي بن علي سجدم بجوار الزيتون

 عمر تامر الطفل بنيهم ومن القصف نتيجة مواطنين ثالثة باستشهاد

، حيث أعلنت المصادر )عاماً 17(اللوح، البالغ من العمر  إسماعيل

بتاريخ  بمصر عن وفاته التخصصي زايد الشيخ مستشفي الطبية في

 .متأثراً بجراحه 20/1/2009

At app. 8am on 9 January 2009, an Israeli drone fired 
a missile at a group of people  who were near Ali Bin 
Abi Taleb mosque in Az-Zeitoun neighborhood in 
Gaza City. Three persons were killed including a 
child, Tamer Omar Ismail Al-Louh, 17. On 20 
January 2009, medical sources at Egyptian hospital 
announced the death of the child.  



  

  

  

   :Naaji Sabhi Hassnin Abdullah   Name                          حسنين  صبحي ناجي اهللا عبد: االسم

                               Date of Birth: 21/07/2000                                                  21/07/2000 :تاريخ الميالد

 Date of death: 20/01/2009                                                 20/01/2009: تاريخ االستشهاد

    neighborhood, Gaza City Tuffah‐At   :Addressالصوراني                    شعف - التفاح - غزة:العنوان

  :Incident                                                                       :                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

انفجر جسم مشبوه من مخلفات الـذخائر التـي اسـتخدمتها قـوات     

 21:00االحتالل في عدوانها على قطاع غزة، عند حوالي السـاعة  

، وذلـك فـي منطقـة    20/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق  

وتسبب االنفجار في قتل الطفـل  . التفاح بغزةشعف الصوراني بحي 

أعوام، وشـقيقته  ) 9(، البالغ من العمر حسنين صبحي ناجي اهللا عبد

  ).عاماً 11(، البالغة من العمر حسنين صبحي ناجي شروقالطفلة 

At  app.  9pm  on  Tuesday  20  January  2009,  a 
mysterious device left by the Israeli occupation forces 
exploded  at  As‐Sourani  area  in  At‐Tuffah  in  Gaza 
City.  Abdullah  and  his  sister  Shurouq Naaji  Sabhi 
Hassanin(9 and 11 respectively) were killed.  



  

  

  

   :Shurouq Naaji Sabhi Hassanin  Nameحسنين                                صبحي ناجي شروق: االسم

                               Date of Birth: 06/03/1998                                                  06/03/1998: تاريخ الميالد

 Date of death: 20/01/2009                                                 20/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Tuffah neighborhood, Gaza City -At   :Addressالصوراني                    شعف - التفاح - غزة:نالعنوا

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

انفجر جسم مشبوه من مخلفات الـذخائر التـي اسـتخدمتها قـوات     

 21:00االحتالل في عدوانها على قطاع غزة، عند حوالي السـاعة  

، وذلـك فـي منطقـة    20/1/2009من مساء يوم الثالثاء الموافق  

وتسبب االنفجار في قتل الطفلة . شعف الصوراني بحي التفاح بغزة

عاماً، وشقيقها ) 11(شروق ناجي صبحي حسنين، البالغة من العمر 

 .أعوام) 9(الطفل عبد اهللا ناجي صبحي حسنين، البالغ من العمر 

  

At  app.  9pm  on  Tuesday  20  January  2009,  a 
mysterious device left by the Israeli occupation forces 
exploded  at  As‐Sourani  area  in  At‐Tuffah  in  Gaza 
City.  Abdullah  and  his  sister  Shurouq Naaji  Sabhi 
Hassanin(9 and 11 respectively) were killed.  

  



  

  

 Abdullah Mohammed Hamdan Abu Rouk            روك       أبو حمدان محمد اهللا عبد: االسم
Name:   

                               Date of Birth: 01/12/1992                                                  01/12/1992 :تاريخ الميالد

 Date of death: 23/01/2009                                                 23/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Khan Younis         Khuzaʹa village  :Address ,حي أبو روك                -خزاعة -خانيونس: العنوان

  :Incident                                                            :                            رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

 11:00عيتها، عند حوالي الساعة أطلقت قوات االحتالل نيران مدف

تجاه المدنين في منطقة  11/1/2009من صباح يوم األحد الموافق 

أبو روك في بلدة خزاعة شرق خانيونس، أسفر القصف عن إصابة 

، )عاماً 17(الطفل عبد اهللا محمد حمدان أبو روك، البالغ من العمر 

الطبية حيث نقل لمستشفى ناصر لتلقي العالج، وأعلنت المصادر 

  23/1/2009عن وفاته متأثراً بجراحه يوم الجمعة الموافق 

At app. 11am on Sunday 11 January 2009, the Israeli 
occupation forces opened artillery shells at 
Palestinians in Abu Rouk area in Khuza’a village, 
east of Khan Younis. Abdullah Mohammed Hamdan 
Abu Rouk, 17, was injured and admitted to Nasser 
Hospital. On Friday 23 January 2009, Medical 
sources announced his death.   



  

  

  

   :Mazen Ahmed Mohamed Matar Nameمطر                                      محمد أحمد مازن: االسم

                               Date of Birth: 5/199401/0                                                  01/05/1994 :تاريخ الميالد

 Date of death: 23/01/2009                                                 23/01/2009: تاريخ االستشهاد

    Gaza City  Shati Refugee Camp‐Ash :Address ,)                5(بلوك  -الشاطئ يممخ -غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

، عند )عاماً 15(قتل الطفل مازن أحمد محمد مطر، البالغ من العمر 

 23/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  22:00حوالي الساعة 

سم من مخلفات الذخائر التي استخدمتها قوات نتيجة انفجار ج

يذكر أن الطفل عثر على . االحتالل خالل عدوانها على قطاع غزة

من ) 5(الجسم يعبث به قبل أن ينفجر في منزله الكائن في بلوك 

وقد نقل الطفل إلى مستشفى الشفاء بغزة، . مخيم الشاطئ في غزة

  . حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة

At around 10pm on Friday 23 January 2009, Mazen 
Ahmed Mohamed Matar, 15, was killed when he 
picked up a suspicious object left by Israeli forces. It 
exploded in his house in Block 5 in Ash-Shati 
Refugee Camp, west of Gaza City. The child was 
admitted to Shifa Hospital as a dead body.  



  

  

  

  

   :Abdullah Nabil Sha'ban Isleem                  Nameاسليم                     شعبان نبيل اهللا عبد: االسم

                               Date of Birth: 27/12/1992                                                  27/12/1992: تاريخ الميالد

 Date of death: 24/02/2009                                                 24/20/2009: تاريخ االستشهاد

    Al Remal neighborhood, Gaza City   :Addressاليرموك                        شارع الرمال -غزة: العنوان

  :Incident                                                               :                         رواية الحدث

  

  

  

 الساعة حوالي قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند

منزل المواطن  15/1/2009 الموافق الخميس يوم مساء من 16:10

تدمير المنزل  إلىمما أدى إياد صيام المؤجر من عائلة سعدية ، 

القصف وأسفر  .في حي اليرموك في وسط مدينة غزة الكائن

شخصا ، بينهم عضو المجلس  مواطنين) 10( استشهادعن 

، )عاما 50(التشريعي الفلسطيني ووزير الداخلية، سعيد صيام 

 ، بينهم الطفل حسامأطفال يعيشون في منزل مجاور وأربعة

 محمد أحمدأعوام، وشقيقه ) 8(، البالغ من العمر اسليم شعبان محمد

، اسليم انشعب علي سحر عام، و) 14(، البالغ من العمر اسليم شعبان

عام، وإصابة الطفل عبد اهللا نبيل شعبان ) 16(البالغة من العمر 

أعوام الذي أعلنت مصادر طبية مصرية ) 7(اسليم، البالغ من العمر 

  .24/2/2009عن وفاته بتاريخ 

At 4:10pm on Thursday 15 January 2009, an Israeli 
aircraft launched a missile at the house of Iyad Syam 
(leased from the Sa'dyeh family) destroying the house, 
which is located in the Al-Yarmouk neighborhood in 
central Gaza City. Ten persons were killed in the attack; 
including PLC member and Minister of Interior, Mr. Said 
Syam, 50; and three children who lived in a neighboring 
house. The children were identified as:  

- Hossam Mohammed Sha'ban Isleem, 8;  
- Ahmed Mohammed Sha'ban Isleem, 14; 
- Sahar Ali Sha'ban Isleem, 16; and 
- Ahmed Osama Mohammed Qurtom,7.  

The child Abdullah  Nabil  Sha'ban  Isleem, 7, was 
severely injured and referred to Egyptian hospital. On 24 
February 2009, medical sources at Egyptian hospital 
announced the death of the child.  

  



  

   :Mohammed Yihya Sa’eed Al‐Baba  Nameبابا                                  سعيد يحيى محمد: االسم

                               Date of Birth: 199702/07/                                                  02/07/1997 :تاريخ الميالد

 Date of death: 26/01/2009                                                 26/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Beit Lahyia, North Gaza District  :Address  البراوي         شارع - الهيا بيت - شمال غزة: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتوغلة غـرب بيـت الهيـا،    

منازل سكنية  تقع في شارع البراوي وسط البلـدة، عنـد حـوالي    

، أصابت 10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق  12:15لساعة ا

مـا أسـفر    إحدى القذائف منزالً لعائلة بابا، قرب مسجد األنصاري،

، وإصـابة  )عامـاً  30(أنعام عبد درويش بابا : عن مقتل المواطنة

، الذي أعلـن عـن وفاتـه    )عاماً 12(محمد يحيى سعيد بابا : طفلها

 زايـد  الشـيخ  مستشـفى  في ،26/1/2009 بتاريخ متأثراً بجراحه

  .العربية مصرجمهورية ب

At app. 12:15pm on Saturday 10 January 2009, the 
IOF penetrated west Beit Lahyia town and fired 
several artillery shells at the Palestinian houses. One 
of the shells hit the house of  the Al-Baba near Al 
Ansari mosque. An'am Abed Darwish Al Baba, 30, 
and her son Mohammed Yihya Sa’eed Al-Baba, 12, 
were killed. The child died at Ash-Sheikh Zaiyd 
Hospital in Egypt on 26 January 2009. 



  

  

  

   :Sondos Sa’eed Hasan Abu Sultan  Name      سلطان                        أبو حسن سعيد سندس: االسم

                               Date of Birth: 09/07/2005                                                  09/07/2005 :تاريخ الميالد

 Date of death: 28/01/2009                                                 28/01/2009 :تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza District  :Addressبلوك              -مخيم جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                       :                                 رواية الحدث

  

  

  

  

  

أطلقت المدفعية اإلسرائيلية عدة قذائف تجاه منازل المواطنين في 

من  17:00الجئين شمال غزة، عند حوالي الساعة مخيم جباليا ل

أسفر القصف عن إصابة  17/1/2009مساء يوم السبت الموافق 

أعوام، ) 4(سلطان، البالغة من العمر  أبو حسن سعيد الطفلة سندس

بجروح، حيث كانت  سلطان أبو اهللا عبد وأصيبت والدتها حنان

قبل االحتالل،  مغادرة لمنزلها بعد تهديد منزل مجاور بالقصف من

 بجمهورية األهلي نقلت لمستشفى كمال عدوان، وحولت لمستشفي

رأسها، وعند حوالي الساعة  في لخطورة إصابتها العربية مصر

أعلنت  28/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  16:14 الساعة

 عن استشهاد الطفلة سندس المصادر الطبية في مصر

At  app.  5pm  on  Saturday  17  January  2009,  the  IOF 
fired  several  artillery  shells  at Palestinian houses  in 
Jabalia  refugee  camp,  north  Gaza  district.  Sondos 
Said  Hasan  Abu  Sultan,  4,  and  her  mother  were 
injured  while  they  were  escaping  their  house  
because the house next door had been targeted by the 
IOF. They were addmitted to Kamal Odwan Hospital 
then  Sondos  was  referred  to  Al‐Ahli  Hospital  in 
Egypt. She had sustained serious injuries in the head. 
At  app.  4.14pm  on   Wednesday  28  January  2009, 
medical sources announced the death of the child.  
 



  

  

  

  

  

   :Deema Saidd Ahmad Al‐Rahl  Nameالرحل                                         أحمد سعيد ديما: االسم

                               Date of Birth: /02/200412                                                  12/02/2004 :تاريخ الميالد

 Date of death: 03/03/2009                                                 03/03/2009 :تاريخ االستشهاد

    North Gaza District  Beit Lahyia   :Address ,فدعوس                 سكنة - الهيا بيت - زةشمال غ: العنوان

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

  

  

  

 12:00عند حـوالي السـاعة    صورايخ عدة االحتالل قوات أطلقت

أصابت منزل المواطن سعيد  ,8/1/2009الموافق  ظهر يوم الخميس

فدعوس، أسفر ذلك عـن   سكنة - الهيا بيت في احمد الرحل الكائن

على  أعوام بجروح، نقلت) 5( الرحل أحمد سعيد إصابة الطفلة ديما

 جمهوريـة  مستشـفيات  إلى تحويلها تم ثم ومن فىالمستش أثرها إلى

 بتـاريخ  فلسـطين  مستشفى في أعلن عن وفاتها حيث العربية مصر

  .هاجراح، متأثرة ب3/3/2009

 

At app. 12pm on 8 January 2009, Israeli aircraft fired 
missiles at the house of Said Ahmed Al-Rahl in 
Saknet Fad'ous neighborhood in the town of Beit 
Lahyia. A five-year-old girl, Deema Saidd Ahmad 
Al-Rahl, who resides in this house, was injured. She 
was referred to a hospital in Egypt. On March 3 
2009, medical sources at Egyptian hospital 
announced her death.  



  

  

  

  

   :Ayham Karam Akram Eid  Name                             عيد                       أكرم كرم أيهم: االسم

                               Date of Birth: 16/01/2009                                                  16/01/2009 :تاريخ الميالد

 Date of death: 16/04/2009                                                 16/04/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia, North Gaza District   :Address                            النزهة شارع - جباليا - شمال غزة: العنوان

  :Incident                                                                           :             رواية الحدث

  

  

  

  

  

 مـن  15:00 السـاعة  حوالي عند لنفاثةا االحتالل طائرات قصفت

المـواطن كـرم    منزل بجوار خالية أرضا 16/1/2009 يوم عصر

 السـيدة  جعل ماالواقع في شارع النزهة في جباليا شمال غزة،  عيد

 أيهم مولودها تضع السادس الشهر في والحامل عيد أحمد العبد رغدة

إلـى   حـول  المستشفى إلى إليصاله محاوالت وبعد هموعد غير في

 انفاسـة  لفظ حتى الحضانة في ووضع القدس في المقاصد مستشفى

 16/4/2009 بتاريخ األخيرة

At around 3pm on Friday 16 January 2009, an Israeli 
jet plane shelled a sandy empty land near the house 
of Karam Eid in An-Nuzha Street in Jabalia town. 
Raghda Abed Ahmed Eid unwillingly delivered her 
baby before the due day. The new born baby was 
admitted to Al Maqasid Hospital in Jerusalem. On 16 
April 2009, medical sources announced his death.  
 



  

  

  

  

  

  

   :Mohammed Taiseer  Mohammed Zamlat  Nameزملط                          محمد تيسير محمد: االسم

                               Date of Birth: 04/08/1998                                                  04/08/1998 :تاريخ الميالد

 Date of death: 05/06/2009                                                 05/06/2009: تاريخ االستشهاد

    Jabalia refugee camp, North Gaza district:Address ) 2(بلوك  -قرب السلطان -جباليا مخيم - شمال غزة: لعنوانا

  :Incident:                                                                                        رواية الحدث

  

  

 السـاعة  حـوالي  عند صاروخاً اإلسرائيلية النفاثة الطائرات أطلقت

 محمـد  المواطن منزل ، مستهدفة6/1/2009 يوم مساء من 22:30

 سـتوديو  قـرب  )2( بلوك في بالسكان مكتظ حي في الكائن زملط

وتسبب القصف   فيه ينامون سكانه كان بينما, جباليا مخيمفي  سلطان

 الطفـل  وإصـابة  زملط تيسير وابنها, زملط خديجة المسنة قتلفي 

يث ودخـل فـي   ح  الركام أسفل من انتشل حيث زملط تيسير محمد

 مستشفى ليدخل عاد ثم بالقاهرة الزيتون مستشفىى لوحول إ. غيبوبة

 متـأثرا  وفاتـه  عـن  أعلن حتى غيبوبته من يفق ولم للتأهيل الوفاء

 .5/6/2009يوم الجمعة الموافق   بجراحه

At app. 8:30pm on Tuesday 6 January 2009, an Israeli 
reconnaissance drone launched a missile at the 
house of Mohammed Zamlat  which is located in 
Block 2 in Jabalia refugee camp. Several persons 
were killed as they were sleeping inside the house, 
including a child. Mohammed Taiseer Zamlat was 
collected under the rubble and he went into coma. 
He was referred to Az‐Zaeitoun Hospital in Egypt. 
Then he returned to Gaza and admitted to Wafaa 
Hospital for Rehabilitation while he was still in coma. 
On Friday 5 January 2009, medical sources at Wafaa 
Hospital for Rehabilitation announced his death.   



  الخاتمة

تعكـس   والطريقة التي قتلت فيها كل طفل الذين قتلتهم قوات االحتالل اإلسرائيليعدد األطفال  أنأوضح التقرير 

يشار . تعمد قوات االحتالل استهداف المدنيين بمن فيهم األطفال، واألعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي

ن قوات االحتالل بما تملكه إ. هنا إلى أن الحديث يجري عن جيش يمتلك أحدث وسائل القتال المتطورة تكنولوجياً

من طائرات وبالونات مراقبة ترصد على مدار الساعة وبالصورة كل حركة تجري على األرض في مدن قطـاع  

غزة كافة، ووسائل الرؤيا الليلية بالغة التطور، ال يمكن لها أن تتذرع بأن هذا العـدد مـن المـدنيين، وخاصـةً     

وكما تثبت نتائج التحقيق والتوثيق التي قـام بهـا   . ا النحو الخطيراألطفال، قد سقطوا عن طريق الخطأ على هذ

مركز الميزان وغيره من المؤسسات اإلسرائيلية والدولية، والعديد من لجان التحقيق األممية، فإن قوات االحتالل 

ماضي، انتهكت قواعد وقوانين وأعراف الحرب بشكل خطير وممنهج أثناء عدوانها على قطاع غزة في الشتاء ال

يضاف إلى ذلك قيـام قـوات االحـتالل    . وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من بين المدنيين

بتدمير البنية التحتية، والمنشآت االقتصادية، واآلالف من المنازل في مختلف أنحاء قطاع غـزة، وفـي أمـاكن    

بية، األمر الذي ينفي تبريـر الضـرورة الحربيـة    وأوقات لم تشهد فيه كثير من المناطق المدمرة أية أعمال حر

الملّحة، ويتنافى مع مبادئ التمييز والتناسب التي يوجب القانون لدولي على أية أطراف في حالة نـزاع مسـلح   

  .االلتزام بها من أجل ضمان حماية السكان المدنيين
  

ببت في مثل هذا المستوى مـن القتـل   مركز الميزان لحقوق اإلنسان يعتقد أن االدعاء بارتكاب مجرد أخطاء تس

والدمار للمدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة إنما هو محاولة إسرائيلية لتضليل الرأي العام العالمي وإظهار قواتهـا  

على نحو مغاير لحقيقتها، فهي القوة الحربية الوحيدة في العالم التي تمارس احتالالً عسكرياً مباشراً يعد األطـول  

كما أنها القوة الحربية األولى في العالم من حيث انتهاكها لقواعد القانون الـدولي اإلنسـاني   . الحديثفي التاريخ 

وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية باستمرار وتعنت شديدين، وفي كثير من األحيان بعد إطالق تهديدات 

وقتل المدنيين وفرض العقـاب الجمـاعي   علنية بارتكاب محرقة أو التهديد بقصف المنازل والمساجد والمدارس 

 .عليهم
  

مركز الميزان إذ يجدد استنكاره الشديد لجرائم الحرب والجرائم التي ترقى لمستوى الجرائم ضد اإلنسانية التـي  

ارتكبتها، ولم تزل ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي، فإنه يشدد على أن صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يـزل  

ات االحتالل على المضي قدماً في جرائمها، خاصةً وأن قوات االحتالل تشعر بأنها تتمتع بمسـتوى  في تشجيع قو

مطلق من الحصانة، وبقدرة هائلة على الهروب من العقاب بفعل صمت المجتمع الدولي على عقود طويلـة مـن   

ام االلتزامات التـي يوجبهـا   ارتكاب هذه القوات النتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني، وتقاعسها عن احتر

  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  

والمركز يشدد على أن النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، ومن 

وانها قبلها مجلس األمم المتحدة للتحقيق في االعتداءات اإلسرائيلية على منشآت وموظفي األمم المتحدة أثناء عـد 

على قطاع غزة، وغيرها من اللجان الرسمية وغير الرسمية، بما فيها لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها جامعـة  

الدول العربية، ولجنة تقصي الحقائق التي أوفدها االئتالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، ومؤسسة 

لسلوك تلك القوات، غير أن من شأنها أن تقدم للمجتمع الدولي مراقبة حقوق اإلنسان، إنما تشكل وصفاً متواضعاً 

غير أن تباطؤ، بل تقاعس المجتمع الـدولي عـن اتخـاذ    . نتائج هامة لضمان حقوق الضحابا ومحاسبة المنهكين



خطوات ذات معنى على الرغم من هذه التحيقيقات ال يشير إلى جديتة في احترام مسئولياته األخالقية والقانونيـة  

اه حماية حقوق اإلنسان ومحاسبة منتهكي القانون الدولي ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم، وهو أمـر يبعـث   تج

  . على االستغراب كما على الغضب

  

والمركز ال يتفهم استمرار عجز المجتمع الدولي عن رفع الحصار عن غزة، وعدم السماح ببدء جهـود إعـادة   

من عام على وقف العمليات العدوانية، وعلى الرغم مـن التوصـيف    إعماره، وذلك على الرغم من مرور أكثر

الواضح لهذا الحصار بوصفه شكل من أشكال االضهاد الذي يرتقي لمرتبة الجرائم ضد اإلنسانية من قبل لجنـة  

تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، وبأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي كما أكدت عليه األمم المتحـدة  

والمركز يرى في استمرار هذا الحصار جريمة ترقى لمستوى الجـرائم  . جان حقوق اإلنسان األممية المختلفةول

ضد اإلنسانية تواصل الدولة القائمة باالحتالل ممارستها وتنتهك من خاللهـا جملـة حقـوق اإلنسـان بالنسـبة      

  .للفلسطينيين وال سيما األطفال منهم

  

لمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار غير القانوني وغير األخالقي عن عليه فإن مركز الميزان يطالب ا

قطاع غزة ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في القطاع، والعمل على متابعة توصيات تقريـر لجنـة   

جرائم القاضي غولدستون، بما يضمن إنصاف الضحايا وجبر ضررهم ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب و

  .ضد اإلنسانية

  

  انتهى
 


