
 

 

 

 

 

 
 

 محافظة صعدة –مديرية قطابر  –آل ثابت منطقة  

 2019 يوليو 29 االثنين 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 دةظة صعمحاف –مديرية قطابر  –آل ثابت منطقة 

 2019 يوليو 29 االثنين

 

 

 إعداد/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

 عبر محامين وباحثين وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:

لورصد د  د ددددددددد  لرصد وددددد  لوحدد ا

لرصدد دديددددددددددددددددددددددددددد   د  لوحدد ا

لوحدددددددددددددددددد الرص   دددددددددددد 

لرةصدد دد دد و دد دد  لرادد دد كدد  لوحدد ا

 

 

 المركز القانوني للحقوق والتنمية



 

 

 فهرس التقرير

 
 

 4 ....................................................................................................................................... ملخص:
 4 ......................................................................................................................... تفاصيل الواقعة:

 6 ................................................................................................... أدلة وشواهد التقرير الموضوعية
 6 .................................................................................... إفادات شهود العيان وناجين من القصف

 7 ........................................................................................................ شهادة الجرحى والمنكوبين:
 8 .......................................................................................... : الموقف الدولي واألممي من المجزرة

 9 ............................................................................................................................. إفادات رسمية:
 10............................................................................................................................ نتائج الواقعة:

 10.......................................................................... وصف االنتهاك وفقاً للقانون اإلنساني الدولي:
 11........................................................................................................................ توصيات المركز:

 12................................................. ( أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين.1ملحق رقم )

 13............................................... ( أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين.2ملحق رقم )

 

 

 

 

 
  



     2019      يوليو     29       االثنين             محافظة صعدة   –             مديرية قطابر    –              منطقة آل ثابت                  بقصف سوق آل ثابت

 

 
     d /LCRDye j Z e x w l v u 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
4 

 ملخص:

 29أوقع صاااروأ أقلقتا القوات اليرية لتحالف العدوان السااعودد عند ةهيرة يوث اال نين الموافق 
( مدنياً قتيالً 15، )دةصااعمحافظة  –مديرية قطابر  –ث على سااوآ  ث  ابا البااعيي 2019يوليو 

( قفل وتدمير سااايارة واساااتراحة ومحلين 13) ( مدنياً  خرين بينهم25( أقفاث وجرح )5بينهم )
 تجاريين كما تسيب  القصف في ترويع عبرات المدنيين باعة ومتسوقين الناجين من القصف.

 

 فاصيل الواقعة:ت

ةهيرة يوث األ نين  12:00عند الساااعة الااااا 
ث شااان التحااالف 2019ليو يو 29الموافق 

دة صااواري  السااعودد قصاافاً برياً عبااوائياً بع
أصاب أحدها استراحة شعيية ومحالت تجارية 
بساااوآ  ث  ابا الباااعيي الكائن بمنطقة  ث 

طابر ية ق مدير ية ب حدود با ال ظة  - ا حاف م
بع مجازر صعدة ، ما أسفرت عن واحدة من أب

السعودية وتحالفها بحق المدنيين في اليمن 
( أقفاث دون 5( قتيالً بينهم )15ث خلفا هذه المجزرة )2015بدء عدوانها في أواخر مارس  منذ

( قفل ومهاجراً   يوبي الجنسااية ، بباااعة 13( مدنياً  خرين بينهم )25( وجرح زهاء )18)اااااساان ال
ن التي و قها المركز القانوني وتداولها ناشطين واعالميي المجزرة واضحة للعيان من خالث المباهد

أحد قاث ن حجم الدمار كان مهوالً، فقد أصااايج أجسااااد أقلب القتلى قير واضاااحة معالمها كما أ
الجرحى الذد أصيب بالواقعة أ ناء خضوعا للعناية الطيية بمستبفى الطلج الريفي أ ناء مقابلتنا 

شاهد جثث ) شخاص من 3معا أنا  شيء إلنقاذهم حيث ( أ ستطع عمل  زمالئا تتفحم أماما ولم ي
ا بالفرار خبية معاودة والياعة الذيب الجميع ولم يستطيعوا النهوض ومن نجى من المتسوقين وأص

ستهدافا أ ناء ذر سوآ الذد تم ا سعودد مرة أخرى على ال بوائي لتحالف العدوان ال ة والقصف الع

 تايفشتسملا دحأ يف جالعلا نوقلتي ىحرجلا اياحضلا ضعب
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بيانات الضااحايا قتلى وجرحى  –ماالً بينهم أقفاث وشاايوأ متسااوقين وباعا وعازدحاما بالمدنيين 
 ير.أوردناها في مالحق هذا التقر

ة أضافة إلى محلين تجاريين يدمر القصف االستراحة التي يتواجد فيها أقلب الضحايا وسيارة مدن
والتساايب في ترويع من نجى من المتسااوقين والياعة ومتادرتهم السااوآ للنجاة باألرواح من تكرار 

 القصف.

قية من المجزرة البانيعة قرد سافير  الساعودية في محاولة للتهرب من المساوولية الجنائية واألخال
اليمن محمد  ث جابر بصفحتا بالتويتر بأن من أسماهم مليبيات الحو ي استهدفا بالكاتيوشا  في

 ت.سوآ شعيي في منطقة  ث  ابا، وكذلك صرح ناقق التحالف السعودد يمثل هذه التصريحا

لنا صفحتها الرسمية بالتواصل االجتماعي أن بيد أن قناة اإلخيارية الرسمية التابعة للسعودية أع
( أفريقياً من قيضة الحو ي في سوآ  ث  ابا المحرر في مديرية قطابر 81لسعودية تحرر )القوات ا

الذد تملكا ( امرأة وقفلين ، ونبااار موقع ) االمارات اليوث ( الرسااامي 20بمحافظة صاااعدة بينهم )
سي في تح سعودد على اليمن من أن الجيش  دولة األمارات المتحدة وهي عضو رئي الف العدوان ال

جماعة هادد ( مساانودة  بقوات التحالف يفتج جيهة جديدة في قطابر صااعدة ويساايطر اليمني ) 
 على منطقة سوآ  ث  ابا بعد تنفيذ عملية وصفا بالنوعية وجاءت بمساندة قوات التحالف(

القصف العبوائي بصاروأ على سوآ  وهذه أدلة قانونية تثيا تورط التحالف السعودد في واقعة
شواهد  اخلفوالتي  ث  ابا  ضافة إلى أدلة و هذه المجزرة المروعة التي نتطيها في هذا التقرير إ

أخرى حصل عليها المركز القانوني للحقوآ والتنمية من مقابالت مع ناجين من القصف كالجرحى 
بااعيي ب ث  ابا كان من جهة عيان ومسااعفين من ان الهجوث الصاااروخي على السااوآ الشااهود و

شااااهدوا بأث أعينهم قذائف صااااروخية ومدفعية أخرى وقعا بمنطقة الحدود الساااعودية وأنهم 
جيلية تطل على  ث  ابا قيل أن يتم اساااتهدال الساااوآ، وكان بمثابة تمهيد لعملية عساااكرية 

أساااساااً لم  التحالف السااعودد وتوقلا مدرعاتا في السااوآ ومحيطة الذد ها فيما بعد قواتتنفذ
اشاااتياكات عساااكرية على الرقم من قربا من الحدود أد يحدث من قيل ولم يكن يحود مقاتلين 

 السعودية.

وفي تصريج رسمي لناقق الجيش واللجان البعيية العميد يحيى سريع قاث أن التحالف السعودد 
فاهمات ا طابر وملم يحترث الت با بق جانيين من جعل منطقة  ث  ا لا بين ال ناقق لتي حصااا
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ما يفيد على أن هذ هذه ه المنطقة كانا خالية قيل ارتكاب بمديرية منيا مناقق  منا ، وهو 
المجزرة من أد مظاهر وتحركات عسااكرية من الجانب اليمني وأن الطرل ارخر التحالف السااعودد 

هذه المنطقة ومساااووث عن هذه الجريمة النكراء التي  هو المساااووث عن التصاااعيد العساااكرد في
ذروة ازدحاما بالمدنيين باعة  يتها قواتا اليرية بقصااافها العباااوائي لساااوآ  ث  ابا أ ناءارتك

  ومتسوقين وعماالً.

 

 أدلة وشواهد التقرير الموضوعية

 العيان وناجين من القصفإفادات شهود 

وناجي من القصف الصاروخي على سوق آل ثابت شاهد عيان  –عاماً  25 –مهدي حسين معوض 
بمدينة صعدة  الجمهوري في انقاذ واسعاف عدد من المصابين إلى المستشفىبعد مشاركته 

 قابلناه وتحدث إلينا قائالً:

) كنا باسااتراحة أنا وعدة أشااخاص عماث مسااتظلين فيها من حرارة الباامر بانتظار تناوث قعاث 
سوآ في ذروة ا بهد هذا االزدحاث كل التداء ، كان ال سوقين فهو ي ا نين من زدحاما  بالياعة والمت

سكان عزلة  ث  ابا  سيوع فيأتون المدنيين  الحدودية ومناقق حدودية أخرى للتسوآ في هذا كل أ
باستراحة  هانفجار واني وشاهدت أ وبصفير صارإال السوآ وفي هذا الوقا من الظهيرة ما شعرت 

ادهم أخرى وساايارة واقفة أمامها ممتل ة بعباارات المدنيين أقليهم عماث ومتسااوقين رأيا أجساا
لتيار يقذفها االنفجار في كل اتجاه، استلقيا بجسدد على األرض واالنتظار حتى ذهاب االدخنة وا

بعة بكل ما تعنية الكلمة  أجساد ممز قة بعضها لم الكثيف التي أحد ها االنفجار، ورأيا مجزرة ب
نوا رؤوسااهم مفصااولة عن أجسااادهم واليعض األخر كاواليعض يق منها سااوى األقرال الساافلى ي

ن القتلى أقفاث وهناك  عبااارات المصاااابين وترويعاً ممزقين قابا كل مالمج التعرل عليهم بي
سوقين والياعة  سوآ وقادروه في تلك اورعياً ناث الناجين من المدنيين المت ضاً تركوا ال للحظات ، أي

 وقما نحو عدد من المصاااابين وشااااركا مع عدد قليل من المتطوعين في انقاذهم ونقلهم إلى
 المستبفى الجهورد(.
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 ناجي آخر من القصف قال لنا: –رمزي حسين مهدي 

) عندما وقع الصاااروأ  على السااوآ كان هناك قيران حربي ودرون تابعة للتحالف السااعودد يحلق 
دنا أن الصاروأ كان  ناجم عن قارة جوية نفذتها الطائرات الحربية لكن في في أجواء المنطقة أعتق

قلق من قيل القوات اليرية للتحالف حيث وجدنا زعانف الصاروأ  بعد ما أسفر الحقيقة أتضج أنا أ
ا العبارات أقليهم من أصادقائي وقعوا بين قتيل وجريج  ، وحرائق اندلعا عن مجزرة بباعة رأي

سيارة  ساعة أحد اليفي  صف  ضي ن سوآ، بعد م اعة المدنيين الذين يملكون محالت تجارية في ال
هذه ياً نتيجة اسااتهدافا من قيل تحالف  العدوان  السااعودد وارتكابا أصاايج السااوآ البااعيي خال

 (. ةمروعالمجزرة ال

 منكوبين:الشهادة الجرحى و

القصف على السوق وأثناء  أحد الجرحى المدنيين الذين أصيبوا ب -عاماً 20 –حمزة شوعي سعدان 
( مصاباً أجرينا 13قبل )نزولنا الميداني لمقابلة الجرحى  في مستشفى الطلح الريفي الذي است

 مقابلة مع المصاب حمزة وقال لنا: 

على الرقم من التحليق المستمر مستقراً وقييعياً ) أعمل هنا بسوآ  ث  ابا منذ عاث ، كان  الوضع 
لطائرات التحالف في األجواء منذ بدء العدوان على اليمن إال أنا لم يسااتهدل منطقة  ث  ابا ولم 

تبهد أحداث عسكرية حتى المقاتلين لم أكن أشاهدهم  –ها من الحدود ربق من على الرقم –تكن 
أد استهدال، بعد حصولي ا محمية من فاعتقدنا أن هذه المنطقة ستكون أكثر أمناً وستكون أعمالن

وعدد من أقربائي على أعماث هنا فحدث يوث اال نين نهاية شاااهر يوليو من هذا العاث مالم يكن 
ا مترقب لنداء  أقربائي لتناوث  قعاث التداء  ما شاااعرنا إال بالصااااروأ عندما  في حساااياننا بينما وأن

وانفجار عنيف قذفني  ارها شعرت بنيرانهاجوبضرب استراحة مكتظة بالمدنيين وسط السوآ كنا 
صيا  شعرت بألم في فخذد األيمن نظرت فإذا بالدماء تنهمر وا إلى حائط أحد المحالت التجارية ، 

روأ في الفخذ تم اسااعافي إلى المسااتباافى حينها كنا في قييوبة متأ راً من ببااظية من الصااا
 اإلصابة(
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 طفال الجرحى قال لنا: أحد األ –عاماً  15 –أسامه عبد اهلل هداج 

) أتينا من منطقة سكننا وهي منطقة بني سعدان بمديرية وشحة التابعة لمحافظة حجة للعمل هنا 
وكل ما ع اليقاء في منزلنا وأنا أشاااهد أساارتي تحتاغ للتذاء بسااوآ  ث  ابا بصااعدة حيث لم اسااتط

الذد جعلني أأتي إلى هنا الحياة، نحن فقراء وةروفنا المادية صاااعية، األمر  قيد على ييقيهم 
( فرداً أقليهم صااتار الساان، وعند 13للعمل وتوفير متطليات اساارتي  الضاارورية وهي مكونة من )

السعودد بقصفنا بصاروأ قضى على حياة العديد من المدنيين ةهيرة يوث األ نين قاث التحالف 
رأس فصل  عن الجسد  –لوية ) أقرل عوجرح العبرات أنا أحدهم بعد انقباع التيار  واألدخنة رأيا 

وأجساااد ممزقة نصاافين ( للعديد من الضااحايا كان بينهم أقفاالً أعرل منهم صااديقي قير  –
ميخوت سااعدان كنا قيل القصااف نتحدث سااوياً وأخيرتا بأنني قد قما بتجميع ميلتاً من النقود 

سلا ألسرتي فوقع القصف ، قذفنا الضتط في كل اتجاه ومزقا أجساد  ش14)سأر خصاً وأصيب ( 
 هم(.الكثير  أنا أحد

الضااحايا القتلى والمصااابين وباألخص األقفاث كانوا عماالً وييحثون  وجد المركز القانوني أن  أقلب
عن أعماث نتيجة اليطالة والوضع االقتصادد اليائر الذد تسيب با عدوان  التحالف السعودد على 

شياناً لم تتجاوز أعمار ستمراً حتى اللحظة، األمر  الذد أجير  بر هم اليمن وال زاث م في سن الثامنة ع
اث لتوفير  لقمة العيش الذد أصااايج المواقن اليمني حقيقة يخوض حرباً من أجل اليحث عن أعم

 رها.توفي

 

 الموقف الدولي واألممي من المجزرة :

مارتن 2019أقساااطر  1في  لدى اليمن  قاث الميعوث األممي  ياث  عد وقوع المجزرة بثال ة أ ث ب
سمية بتو صفحتا الر شعر بقلق بالغ إزاء االعتداءقريفا في  ات التي حصلا يوث اال نين في يتر: أ

العبااارات بمن فيهم المدنيون واألقفاث أدعوا األقرال على اإليفاء صاااعدة والتي أودت بحياة 
 بالتزامها بالسالث وبذث المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حصل سياسي للنزاع في اليمن.
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ث قالا : ) 2019يوليو  30ليمن ليز قراندد في بيان صدر عنها في  البوون اإلنسانية في ا ةمنسق
يوليو ا ر هجوث على سااوآ  ث  ابا في مديرية قطابر في  29قتل وجرح عباارات األشااخاص في 

( شخص لقوا 14محافظة صعدة وأشارت التقارير األولية الصادرة من السلطات الصحية المحلية أن )
( قفالً 14( شاااخصااااً من بينهم )26اإلبالغ أيضااااً عن إصاااابة )( أقفاث وتم 4ن بينهم )حتفهم م

والعديد من المصاااابين في حالة حرجة ، وقالا قراندد هذا هجوث مروع قتل وجرح فيا عبااارات 
المدنيين األبرياء نتقدث بتعازينا الخالصة والعميقة إلى أسر القتلى والجرحى، تم اسعال المصابين 

ت في صااعدة وصاانعاء لتلقي العالغ وقدث البااركاء  في المجاث  م األقفاث إلى المسااباافيابما فيه
 ( مصاب.100اإلمدادات الطيية إلى المرافق التي استقيلا الجرحى لعالغ ما يزيد عن )الصحي 

 

 :رسميةإفادات 

 رئيس المستشفى الجمهوري بصعدة الدكتور صالح قربان قال :

قرل الطوارئ والعمليات مكتظة بالمصاااابين، يداً وجريحاً وما زالا ( مدنياً شاااه36) وصااال إلينا )
قواقمنا على أهية االستعداد لمواجهة هذه الحاالت باإلمكانات اليسيطة المتوفرة لكننا بحاجة كل 

 أشكاث الدعم من المنظمات المحلية والدولية(.

 م 2019يوليو  29 وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء  قالت في بيان صادر عنها عشية

اقداث تحالف العدوان  الساااعودد األمريكي يومنا هذا باساااتهدال  ساااوآ  ث  ابا الباااعيي ) عن 
المزدحم بالناس وفي ذروة التوافد إليا والواقع في مديرية قطابر صاااعدة ، أدى ذلك إلى ساااقوط 

مهددون في أد ( قفالً جراحهم خطيرة و12( جريحاً بينهم )26( أقفاث و)2( شااهيداً بينهم )13)
وت وهذه حصيلة قير نهائية حيث ما  زالا عملية انتباث الضحايا واسعافهم والتعرل لحظة بالم

 عليهم مستمرة حتى اللحظة (.
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 15 10  5 القتلى

 25 12  13 الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
   

 1 1 2 تدمير

 

 

 اإلنساني الدولي:                ً         وصف االنتهاك وفقا  للقانون

من الميادئ الرئيساااية التي تباااكل نسااايج القانون الدولي اإلنسااااني ميدأ التمييز والذد يوجب أن 
سكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهدال  تعمل أقرال النزاع على التمييز بين ال

وذلك من أجل تأمين هدال العساااكرية دون قيرها  األ العساااكرية ومن  م توجا عملياتها ضاااد
، وأولى القانون الدولي اإلنسااااني أيضااااً حماية 1احتراث وحماية الساااكان المدنيين واألعيان المدنية

مطلقة للسكان المدنيين ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب أن يكونوا بمنأى عن 
تهديدية الرامية أساساً إلى بث ا، وتحظر أعماث العنف أو الأد هجمات أياً كان وسيلة الهجوث ونوع

بوائية تلك التي ال  بوائية وتعتير هجمات ع سكان المدنيين، كما تحظر الهجمات الع الذعر بين ال
توجا إلى هدل عساااكرد أو تلك التي تساااتخدث قريقة أو وسااايلة للقتاث ال يمكن حصااار   ارها، 

 
 ث.1977( من اليروتوكوث اإلضافي األوث 48) المادة  1
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وفرت من خاللها حماية عامة انون الدولي اإلنسااااني التي وقيرها من الميادئ األسااااساااية في الق
للمدنيين واألعيان المدنية وأهم ما في األمر أن اسااتهدال المدنيين أو األعيان المدنية سااواءً كان 

 .بطريقة عبوائية أو متعمدة يعتير جريمة حرب

العبوائي ةهيرة يوث اال نين السعودد لجريمة حرب بقصفا التحالف هو ما تحققنا منا بارتكاب و
باعة  2019يوليو  29الموافق  بالمدنيين  بصااااروأ على ساااوآ  ث  ابا في وقا ذروة ازدحاما 

ومتسااوقين وعمالها أساافر عن مجزرة مروعة وم سااي إنسااانية فاقا وصاافها، وحيث وأن تحالف 
لجنة دولية العدوان الساااعودد ينكر مساااووليتا عن ارتكاب هذه المجزرة فإننا نطالب بتباااكيل 

 وجا الخصوص. للتحقيق في هذه الواقعة على

 

 توصيات المركز:

  المركز القانوني للحقوآ والتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية
وخصوصاً منظمات األمم المتحدة إلى تحمل مس ولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه ما 

 ن جرائم بحق اليبرية و اإلنسانية جمعا.يرتكيا قيران التحالف السعودد م
  كما يدعو األمم المتحدة ومجلر األمن إلى الحفاظ على ما تيقى من سمعتها وسرعة العمل

على وقف الحرب ووقف نزيف الدث اليمني والحد من ارتكاب الجرائم بحق أقفاث ونساء 
 اليمن.

  الجريمة وقيرها وتقديم ويدعو إلى سرعة إرساث لجان تحقيق دولية للتحقيق في هذه
 لدولي.مرتكييها للقضاء ا
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوع  العمر النوع االسااااااااام ث
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاري  الواقعة الواقعة

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 12 قفل قير عيده ميخوت  سعدان  1

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 12 قفل ييل مهدد ميخوت سعدانن  2

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 13 قفل علي عيده محسن سعدان  3

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 15 قفل محمد الياس يحيى   سعدان  4

 29/7/2019  ث  ابا سوآ صعدة قطابر  قتيل 17 قفل علي عائض محمد سعدان  5

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 20 ذكر  لييب عيده مساوى المساوى   6

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 20 ذكر  عيد الحفيظ أحمد قيع المساوى   7

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 22 ذكر محمد علي حسن سعدان  8
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 23 ذكر يى سعدانمحمد عيد اهلل يح  9

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 27 ذكر موسى حسين علي القاضي  10
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 28 ذكر ناجي حسن يحيى      سعدان  11
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 28 ذكر محسن علي أحمد سعدان  12
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 29 ذكر زايد يحيى معوض سعدان  13

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 30 ذكر مهدد يحيى حسين الفحيش  14

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  قتيل 30 ذكر محمد علي أحمد      سعدان  15

 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العمر النوع االسااااااااام ث
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاري  الواقعة الواقعة

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 12 قفل حمدد محمد حسن سعدان  1
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 12 قفل عيده هداغ سعدان صفوان  2
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 12 قفل أساما عيده هداغ سعدان  3

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 13 قفل هاشم علي محمد البامي  4

 29/7/2019  ث  ابا سوآ صعدة قطابر  جريج 13 قفل عيد اهلل عيده حسن سعدان   5

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 15 قفل علي علي علي قحيش  6

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 15 قفل محمد حمود مهدد الفحيش   7

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 15 قفل حامد علي معوض سعدان  8

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 15 قفل صابر هادد محمد حلير  9

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 15 قفل محمد علي مهدد سعدان  10
 29/7/2019  ث  اباسوآ  صعدة قطابر  جريج 16 قفل فايز عائض معوض سعدان  11
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 16 قفل أحمد محمد حسن سعدان  12
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 17 قفل وى أحمد يعقوب عيده مسا  13
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 20 ذكر مراد علي علي محمد العقيا  14
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 20 ذكر سعدانرمزد حسين معوض   15

 29/7/2019 باسوآ  ث  ا صعدة قطابر  جريج 21    ذكر حمزة شوعي ناصر سعدان  16

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 24 ذكر ماجد عيد اهلل الواقدد  17

 29/7/2019  اباسوآ  ث  صعدة قطابر  جريج 25 ذكر عماد عيد اهلل علي اليكارد  18

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 25 ذكر علي أحمد علي الفحيش  19

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة ابر قط جريج 25 ذكر مهدد حسين معوض  20

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 27 ذكر حيدر مثنى حيدر الطيزه   21

 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 27 ذكر يوسف علي أحمد سعدان  22
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 29 ذكر أحمد محمد قاسم شتيود  23
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 30 ذكر  يوبي الجنسيةا –يزيها مرها   24
 29/7/2019 سوآ  ث  ابا صعدة قطابر  جريج 55 ذكر  علي علي حسين القاضي  25
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 المدنيين الجرحىصور بعض الضحايا من 
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