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         الواقعة:      فاصيل  ت

م شنت طائرة حربية للتحالف السعوود  2018ديسمبر  27صباح يوم الخميس الموافق من  11عند الساعة 
منإمعة  -غارة استهدفت معدييين اعايوا يمومعوج ب معح الحإعر قهحرانهعا ايتعا  الدحعأ بعواد   ريعر

( معدييين امعر ة ق بيهعا /معاي معريأ 2ما  سعدر ععن حعرح  محافظة صنواء، م -مديرية صوداج -المخالف
عاماً، تعأ هسعوافهأ  60عاماً، ققالد/اي عبدالكبير محمد الميأ ينا/ز من الومر  25 -عبدالكبير محمد الميأ

 هلى مستشدى باحل األنرب من المنإمة.

 

       وناجين                 إفادات شهود عيان 

                                         عامنا،، انا ع عننان جيناني من  القنالن ها ل نا      52                                    فائز علي علي الجرادي، يبلغ من  المرنر 
                   جتحعث إلن ا هائال،:

سنوات، هلعى مكعاج  3سنوات، غيداء  7سنوات، يوسف  5ذ/بت  يا قزقحتي قبصحبتنا  قالديا الثالثة محمد 
انا يموم ب مح الحإر فيه قالميام بإحرانه اي يتحول هلى فحأ قمعن ثعأ  "المسواد"هيتا  الدحأ يدعى 

بت ديده يبيوه ليدر علينا المال الذ  يوفر به مإالر الويش قالحياة ثأ حاء يساعديا عمعي  بود  ج يموم
عبدالكبير محمد الميأ قالد زقحتي ق ثناء ما انعا يمعوم بوملنعا حلمعت طعائرة حربيعة فعي األحعواء اايعت 

هال بعدق  ت صباحاً معا شعور 11الساعة الع عندالخميس ثأ غادرت ق يوم صباح من الساعة الواشرة قالنصف
على ممربة منا ثالثعة  متعار فمعف تدصعل بعين مكعاج تواحعديا قمكعاج قنوعهعا اسعتلميت قايد ار الغارة 

ب سد  على األرض قانت  سمح ض يج شظايا الغارة تتناثر في ال ات عا  بوعد ايمشعال الغبعار قاألد نعة 
دة قاايعت تظهعر علعيهأ يظرت من حولي  تدمد  قالد  الثالثة قزقحتي ق بيها قحدت  قالد  بصحة حي

ايهيارات يدسية قعصبية فيما  صيبت زقحتي ق بيها قشا/دت مالبسهأ نعد ضعرحت بعدماء هصعاباتهأ 
ات هت يحو/أ قنمت بتضميد  ماان هصعابتهأ قايتظعرت حتعى م يعق منمعذين معن ا/عالي المنإمعة 

 قناموا بإسواف ال رحى هلى مستشدى باحل بميت  يا مح  قالد   /دئ من رقعهأ.
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                                         عاما،، اا ع عنان م  سناان الر ققنت تقنوي فني     22                              رع مستول القنم، يبلغ م  المرر   مح
                                                                     نهود إسماف الجريحن  الررأن ججالع ا إلى مستشفى  انل ها ل ا  جهال ل ا:

شا/دت قنول الغارة ال وية التي  طلمتها طائرات التحالف السوود  على قاد   رير ق/و مكاج يعذ/ر 
هليه سكاج المنإمة ل مح الحإر قالومل في هيتا  الدحأ بود ايمشال الغبار سعموت صعراا امعر ة قرحعل 
 مسعن يإلبععوج ي ععدتهأ فععذ/بت هلععى المكععاج انععت  يعا مععن  قائععل المسععت يبين عنععد قصععولي قحععدت

عامعاً مصعابين قب عوار/أ زق   25 البالغعة معن الومعرعاماً قب وار  ابنته معريأ  60عبدالكريأ محمد الميأ 
المر ة قثالثة من  طدالهما اايوا في حالة صدمة لأ  شا/د عليهأ آثار هصابات من شعظايا الغعارة حملعت 

ام قتأ هسوافهأ هلعى مشعدى  يا قعدد من األ/الي ال ريحين بحمالة يدقية حتى الوصول هلى الإريق الو
 باحل انت  يا برفمتهأ هلى المستشدى.

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 2 1 1  اجلرحى
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د(.1)ملح د قمد

ددأمس ءدوب  ن تد وضح   د  احىدمند جلرن ني

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 حريح 60 ذار عبدالكبير محمد محمد الميأ 1
صوداجي 
 المخالف

 2018ديسمبر  27 قاد   رير صنواء

 حريحة 25  يثى مريأ عبدالكبير محمد الميأ 2
صوداجي 
 المخالف

 2018ديسمبر  27 قاد   رير صنواء
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