رسالة سريع في خطر اتلو ث فضليات لمفجرات بعد الحرب ما عاد اآلالت
االرتجالية الموجودة في الك
تشاد.
يوليو8102
نصخه الربية
تبرير النص :المعاينة لحربية االنفجارية الحربية مع اآلالت االرتجالية
الموجودة في الك تشاد ،تلفت النظر هيئة كالستر ليهتم في حماية السكان
الدين يعيشون هناك بدعوة التنبيه لخطر الضارة في المنطقة لتدابر الحماية
واالرشادات لهم في اين يتيحون عند الحادثة.
_ سوف يلتقون باالت الضارة المشكوكة فيه للعساكر الذين يعيشون
في المكا ن للحماية المنطقة؛
_ سوف يرغبون بالمساعدة الصحية الفورية عند مواجهة االضرار
والحوادث الصادرة من هده اال الت.
عملية العسكرية المجمعة في صراع ضد مجمعة عسكرية الموجودة
بداية 2018في ك تشاد منذ شهر ابرير 8102أوقف تحركها في
شهر يوليو
فالوحدة المجعة العسكرية تتوجه حاليا اجتاح األرض الغير المسكونة
او اليابسة .ففي هذه ا لحالة يمكن زيادة الخطورة بعد الحرب في
هذه المنطقة.
فهذه الرسالة الحسية االلية يبلغ من :لجنة الوطنية لالستقبال االلغام
كالسلطة الوطنية المحمل للعملية ضد الرصاص القلم؛ إدارة المسالة

السياسية لكشف المدني خالل جلسة موسومي ة؛ االنسانيون في منطقة
الك تشاد في بول.
معاينات الحوادث في 51يوليو 8152
حالة األولى:
مكان الحادثة :سكن عسكري قديم في كيغال كنجاري.
تاريخ الحادث4 :يوليو 8102
الحادث :هناك تفجير في كيغال كنجيري .بنتان كانت ضحايا لهذا
التفجير .فمات واحد فورا وتجرحت األخرى جرحا قويا ،فأرسلت الى
المستشفى.
حالة الثانية:
مكان الحادث :غوبوا
تاريخ الحادث/80 :يونيو 8102
الحادث :خالل سفر عسكري ف غوبوا انفجر صاروخا فقتل شخصان
رجل امرة في الحافلة؛ ثم جرح طفل عمره  2سنة جرحا قويا
فأرسلوه في مستشفى في بغاسول.
_ رسالة حسي موجه للسكان هذه المنطقة في ضرار
المفجرات الصاروخية الموجودة في الك تشاد.

ال شك ان هناك بقية المفجرات واال الت االرتجالية في مناطق
وكالغام غوبوا كيغا كنجيريا ودابوا بخاصة في أماكن سكن عسكري
القديم ،مكان مجلس الناس المتروك او الخرب ،شاط الشوارع او
المحطات الوا سعة.
لتجنب هذه االضرار ،ال تغبوها واجتبوا ابناءكم المكان الضارة
وان ا مسكنة العسكرية القديم .تنبهوا ونبهوا أغراءكم هذه عن هذه
االال تالنها ضارة.
اجتنبوا النقل في السيارات العسكرية ،يمكنهم نقل الصواريخ الضارة
والخطيرة فيه .بعد ذلك تعرفوا باآلالت لمفجرة كي تجنبوا لتنب
منه .سوف يأتيكم صور هذه اآلالت في المدارس ،والمستشفيات،
وألسواق ،وعند السلطة المحلية ،مع االنسانيون أيضا.
ان الحظتم وجود هذه المفجرات يجب ان ال تغربوها وان ترجعوا
فورا ،وان تبلغوا بها السلطة المحلية ليدع٧وا العساكرة لحماية
المنطقة ان أمكن ضعوا عالمة لتنبيه.
ان حدث ضرر او وهناك مجرحين فال تغروهم وال تغربوا الموتى
قط واضعوا السلطة لمساعدتهم .يمكنهم بعض ذلك ان ينقلوهم الى
المراكز االتي 72851886:
مركز الصحي :غوبوا77651725:
مركز الصحي :توكوتاليا77882211:
مركز الصحي :ليوا77782765:
مركز الصحي :دأبوا22222662 :

