
 "Jan Evertsenstraatأمستردام: حادث إطالق النار في "يان إيفرتسن سترات 

 . شجارتصاعد إطالق النار جاء على إثر 

 

تم إطالق النار في ملتقى "يان إيفرتسن  03.45وحوالي الساعة  2016أكتوبر  8من صباح يوم السبت  7في ليلة الجمعة 

كان ها"" في أمستردام. Admiraal de Ruijterwegترفيخ " و "أدميرال دو راوJan Evertsenstraatسترات 

 عاما من العمر، توفي فيما بعد على إثر الجروح التي أصيب بها. 44داس" البالغ اأر

 

 "Hakan Aradasداس اكان أرها"
 أكتوبر 8 من صباح يوم السبت 7ليلة الجمعة ( كان يشتغل تقني الصيانة وكانت له زوجة وثالثة أطفال.  44هكان أراداس )

 ، قرر هاكان أن يذهب رفقة صديقن له من "هارليم" إلى "أمستردام" من أجل السهر.2016

 

 مقهى تركي

 "،Mercatorplein"ميركاتو بالين إلى مقهى تركي بالقرب من  03.00كان األصدقاء يرغبون في الذهاب في الساعة 

 كان يركب دراجة نارية ويتحدث اللغة التركية.  ولكن حيث كان المقهى على وشك اإلغالق، تحدث هاكان إلى رجل

 كان الرجل يعرف أن هناك مقهى تركيا بآخر الشارع وإقترح عليهم أن يسوق أمامهم. 

 

 خصام

وصل الرجال إلى المكان المقصود. في الوقت الذي كان أحد أصدقائه يوقف السيارة، كان هاكان  03.45حوالي الساعة 

 يظهر أن "هاكان" كان يتحدث مع رجل من أصل مغربي. مام باب المقهى مع رجال آخرين. رفقة الصديق اآلخر واقفا أ

، وتبين أنه يتخاصم الرجل المجهول على األرضكأس وقع  معين،ما الذي حصل غير واضح إلى حد اآلن، لكن في وقت 

 مع هاكان. ثم غادرا معا المكان. 

 

 حادث إطالق النار

ى على الوضع، مسجل بواسطة كاميرا في الواجهة المقابلة من الشارع. تم اإلعتداء علكيف تم بسرعة فقدان السيطرة 

تم ضربه وركله. حاول أحد أصدقائه مساعدته، لكن في تلك اللحظة أخرج حيث  هاكان من طرف مجموعة من الرجال،

ب الكل وفي حالة فزع، أطلق أحد الرجال مسدسا وأطلق النار. أصيب صديق هاكان وهرب لينقذ حياته. في الوقت الذي هر

 الرجل النار من جديد على هاكان. أنهت الرصاصات حياة هاكان. 

 

 تصفيةيتعلق األمر ب ال

مع الشخص الذي يتشاجر  شهاداهنتجت الشرطة حينذاك أن هاكان لم يتم قتله عمدا مع سبق اإلصرار والترصد. صديقاه تإس

في تلك اللحظة. الشرطة ال تعرف إلى يومنا هذا ما هو سبب الخصام. إذا كان هناك صراع أطلق النار، والذي كان إلتقاه 

 لهاكان مع أشخاص آخرين، فالشرطة تريد أن تعرف ذلك. 

 

 وصف الشخص الذي أطلق النار

 يتر. سنتم 1.80و  1.70سنة، وقامته ما بين  30و  20يظهر أن الشخص الذي أطلق النار من أصل مغربي، عمره ما بين 

يمكن أنه كان يرتدي قبعة أو قلنسوة. كان يرتدي معطفا داكن اللون إلى تحت الوركين، وسرواال من نوع "دجين"، وحذاء 

 بنعل خفيف اللون.  ا،داكن

 

اإلسم بشكل خاطئ بسبب اإلضطراب. إذا كان هناك من  يسمي نفسه يوسف، لكن يمكن أنه سمعأحد الشهود سمع أن الرجل 

 حول إسم آخر للشخص الذي أطلق النار، فليبلغ بذلك.  لديه معلومات

ما هو الحال ، مثل Amsterdam-Westأمستردام غرب من تعتقد الشرطة أن الجاني يسكن بالقرب من المقهى، أي 

 رين الذي كانت لهم عالقة بالشجار. بالنسبة لألشخاص اآلخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نداء للشهود

هد الخصام الذي كان بين هؤالء الرجال. في الوقت الذي سقط فيه "هاكان" واصل في البداية وقفت سيارة، وسائقها شا

 السير. من هو هذا السائق؟

 

الذي ساق بالقرب، مباشرة بعد إطالق النار، والذي تم تسجيله في الهوائية كما ترغب الشرطة التحدث إلى راكب الدراجة 

 ."Jan Evertsenstraat"يان إيفرتسن سترات شارع 

 

سائق طاكسي من نوع باص، بلون أسود، يجب أن يكون على علم بأنه قد كان هناك مشكل ما. في الوقت الذي وقف  حتى

السائق ودار، واصلت سيارة أخرى السير. عندئذ دار الباص األسود من جديد. هل كنت راكبا لهذا الباص، أو السيارة التي 

 كانت قبله، إتصل من فضلك بالشرطة. 

 

 مكافأة

 أورو لمن يقدم معلومات تؤدي إلى حل هذه القضية. 20.000وكيل النيابة العامة في أمستردام بتقديم مكافأة مقدارها واعد 

 

 

 أسئلة

 

 أو األوصاف؟\من يعرف أو يتعرف على الشخص الذي أطلق النار، بناء على صور الكاميرا و

 

أو بعد منتصف الليل، حتى قبل الحادث؟ يمكن أن  2016أكتوب  7 ليال من شاهد الشخص الذي أطلق النار يوم الجمعة

 يكون ذلك في إحدى المطاعم أو المقاهي في الحي.

 

 من كانت لهم عالقة أيضا بالشجار الذي حصل؟ 

 

 من كان وقت الحادث بالقرب، ولم يتحدث بعد مع الشرطة؟ 

 


