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 ملخص الواقعة:

فدي الديم  تد   في سياق جرائم الحرب واإلبادة التي يرتكبها التحالف السعودي بحق المدنييي  
منيرية  –منييي  بم طقة طالن طائرات التحالف السعودي الحربية عنة غارات جوية على م ازل ال

محافظة حجة، م ها غارتان جويتان على م زل محمن ابدراييم زليدو ومدنييي  مد  آسدر  ل  –كشر 
( 10طفدو و)( 12( منيياً بيد هم )22نب لجأوا إلى مزرعة، آسفرت ع  مجزرتي  بشعة برحيو )األح

 كلياً. ( طفو وامرآتي  وتنمير م زل زليو12(  خري  بي هم )18يساء وجرح )

 فاصيل الواقعة:ت

م، بنآ الطيران الحربدي للتحدالف 2019مارس  9م  مساء يوم السب  الموافق  9:00ساعة الدع ن ال 
اسدتهنف  السعودي يجومه الجوي على م طقة مغربة طالن المأيولة بالسدكان بدأول غدارة جويدة 

يي  بالم طقدة آرضاً زراعية بالقرب م  م دازل المدني
تسبب  الغارة في بث الرعب والدععر لدنع عدنة آسدر 
منيية بعضاً م ها فكرت في حزم آمتعتها والخروج 
م  م ازلهدا للبحدث عد  مكدان  مد  يلجدهون فيده، 
ازداد قلقها آكثر مع سماع تحليق كثيدف للطدائرات 

في آجواء الم طقة األمدر الحربية وطائرات االستطالع 
علدي الهدادي وآسدر آب ائده  العي جعو آسدرة  محمدن

يخرجون م  م زلهم آث اء خدروجهم وابتعداديم عد  م دزلهم عدنة آمتدار تدم اسدتهنا  وآصهاره 
م زلهم بغارة جوية في الساعة التاسعة وال صف مساءً ينمته الغارة  كلياً ويجد  آسدرة  ل الهدادي 

هم م دزل محمدن بلحظات. رصنت طدائرة درويدز لحظدة يدزوحهم ودخدولجراء خروجها م  م زلهم 
متر م  م زلهم كان جميعهم آطفال بي هم رضع ويساء لم تمر سدوع  400ابراييم زليو على بعن 

ثالث دقائق م  دخولهم الم زل حتى ياجمهم الطيران الحربي بق بلة جوية يدنم  م دزل زليدو 
( 6(  خدري  بيد هم )13( يسداء وجدرح )6( آطفدال و)6( تخصداً )12على رؤوسهم لتسفر ع  مقتو )

 آطفال وامرآتي ، ظلوا عالقي  بي  آيقاض الم زل حتى ظهيرة اليوم التالي.
ع نما علم  آسر محمن علي آحنب بالغارة الجوية على م زل زليو لجأت إليه آسدر مد   ل الهدادي 

عية قدررت يدعه األسدرة الرحيدو مد  لالختباء فيه، ومع استمرار تحليق الطائرات الحربية واالستطال

  ةيوجلا تاراغلاب ةفدهتسملا لزانملا دحأل ةروص
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خروج م ه إلى إحنع المزارع التابعة لهم علدى مقربدة مد  الم دزل لالختبداء تحد  ظدو م ازلهم وال
آتجاريا، رصن طيران التحالف السعودي خروجهم إلى المزرعة وتجمعهم فيه ليغير عليهم بق بلة 

عبنالسالم عكيش آحن ال داجي  جوية آخرع ايفجرت بي هم وقعف  بأجساديم في كو اتجاه، قال 
والنته تقوع آحنب ولم يجن جثمايها إال بعن ساعة مد   البحدث ع هدا قدعفتها آيه ظو يبحث ع  

( 6( مدنييي  )10متراً، آسفرت يعه الغارة عد  مجدزرة وحشدية آخدرع بمقتدو ) 50الغارة على بعن 
 ( آطفال  خري .5( يساء وجرح )4آطفال و)

ان التحدالف السدعودي لغارات الجوية لطيرروعتي  التي آسفرت ع ها اكاي  حصيلة المجزرتي  الم
( طفدو وامدرآتي ، 12(  خدري  بيد هم )18( يساء وجرح )10( طفو و)12( منيياً بي هم )22مقتو )

آغلب المصابي  كاي  حالتهم حرجة وتضاعف  آكثر لعدنم تدوافر مستشدفيات قريبدة األمدر الدعي 
 ويقلهم إلى مستشفيات العاصمة ص عاء. جعو المستجيبي  يقومون بإسعافهم

لهجمات الجوية مآسي تفوق وصفها فبعض األسر فقنت عند م  آفراديا والدبعض اخخدر خلف  ا
كما آن بعض ذوي الجرحى يخضون آن تهدي اإلصابات بجرحايم إلى عايات فقنت آغلب آفراديا 

 للحياة.وإعاقات مستنيمة وحرمايهم م  ممارسة حقوقهم األساسية الالزمة 

 إفادات شهود عيان

عاماً، شاهد عيان أدت إحدى الغارات إلى  36صالح عكيس، يبلغ من العمر عبدالسالم 
رحيل والدته، قابلناه بعد نزوحه إلى العاصمة صنعاء ورفقته البنة أخيه أحالم محمود 

 :النموذجي وتحدث إلينا قائالً 48عكيس التي تخضع للعناية المركزة الطبية بمستشفى 
ليدق مكثدف للطيدران الحربدي وطدائرات الدنرويز لتحدالف م ع بناية ليلدة السدب  ويحد  يسدمع تح

العنوان السعودي بعن آن آدي  الصالة في المسجن رجع  إلى م زل ا وكان تحليق الطائرات علدى 
آتنه تعر آيلي بالقلق والنتي وآخواتي ازداد القلق لنيهم بشكو آكثر بعن تد  الطيدران الحربدي 

في تلدة مرتفعدة تطدو علدى م طقت دا ويدي م دازل  ث غارات جوية على م ازل  ل تعبي  تقعثال
 10قنيمة ومتجاورة مع بعضها وكاي  يعه الغارات الثالث ع يفة للغاية وتفصو بي  كدو م هدا 

ال يعر  مصير سكان يعه الم ازل إال  8:30إلى الساعة الد 8:00دقيقة بنآت في الساعة الد 15إلى 
م  الليدو فوجن دا بوقدوع  9:00عجوبة، في الساعة الدالتالي ع نما علم ا ب ي العائالت بأ م  اليوم

غارة جوية وقع  جوار م زل محمن علي الهادي وم ازل منييي  متجاوري  سمع  صدرا  األطفدال 
وال ساء وخرجوا م  م ازلهم وباألخص آسر بي  الهادي يبحثون ع  مدأوع يجدنون فيده األمدان آيدا 

ل بي ما والنتي آخواتي قن ذيبي  إلى م زل جدني في تلك اللحظات خرج ا إلى جوار الم زووالني 
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دخل  آسرة بي  الهادي م دزل ابدراييم زليدو حيدث يوجدن فيده بدنروم آرضدي لالختبداء فيده مد  
القصف آصب  بعيول ع نما تاينت طائرة حربية آسقط  ق بلدة جويدة علدى م دزل زليدو الدعي 

 20  جدراء الغدارة بعدن مضدي ادي رآي  الم طقة آصبح  كتلة حمراء مدخل  فيه آسرة بي  اله
دقيقة سمع  صرا  آحن آيالي الضحايا يطلب ال جنة لم يستطع فعو تيء فالطائرات تحوم في 
األجواء لم آك  آعر  آن والنتي وعنة آسر م  بي  األحنب وآسرة آخي محمود قن خرجوا م  م دزل 

خرع بإسقاط ق بلة جويدة زرعة تاينت آيضاً قيام طائرة حربية آجني علي األحنب وذيبوا إلى الم
دقيقة سمع  آحدن المسدتجيبي   15على المزرعة التي لجأت إليها والنتي وآسر آقاربي بعن مضي 

ي ادي بإيقاذ الضحايا فه اك مجزرة آخرع آصب  بصنمة ع نما جاءت إلي تقيقتي تخبريدي بدأن 
ة وقدن مزقد  الغدارة يا بحث ا ع ها ولم يجنيا إال بعدن سداعوالنتي تقوع األحنب كاي  بي  الضحا

جسنيا حملة اب ة آخي الجريحة آحالم وقن ايتقل  بها م  مكان إلى  خر خوفاً عليها م  القصف 
 حتى الصباح وتم إسعافها إلى ص عاء بصعوبة بالغة.

الجوية على  عامًا، شاهد عيان وناجي من الغارة 41إبراهيم أحمد الهادي، يبلغ من العمر 
 :إليه عائلته وعائالت أقاربه المنكوبة قابلناه وتحدث إلينا قائالًمنزل زليل الذي لجأت 

فوجن ا في بناية ليلة السدبة بتحليدق مكثدف للطدائرات الحربيدة واالسدتطالعية التابعدة للتحدالف 
مقربة م  السعودي في آجواء الم طقة وقام  بش  عنة غارات م ها غارة جوية ع يفة وقع  على 

ع ف الغارة وتهشم  ال وافع وآصيب  زوجتدي وآطفال دا بالرعدب وخرجدوا  م ازل ا التي ارتج  جراء
إلى م زل عمي محمن علدي الهدادي وي دا فدي يدعا الم دزل تجمعد  عدنة آسدر مد  آقارب دا وقرريدا 
 إخراجهم م  م زل عمي والبحث ع  مكان آو م زل يجدن فيده األمدان وفكريدا بالدعياب إلدى م دزل

ي م تصف الطريق كدان مع دا آطفال دا رضدع ترك دا حليدبهم فدي محمن زليو إليواء عائالت ا فيه ف
فترك  العائالت بي ها زوجتي وآطفالي األربعة يعيبون إلى م زل زليو وآيا عنت إلدى م زل عمي 

م زل عمي ألخع حليب األطفال واللحاق بهم ع ن وصولي م زل عمي ما تعرت إال بالق بلة الجويدة 
ا فيده كايد  ع يفدة جدناً رآيد  الم طقدة آصدبح  حمدراء ت فجر في م زل زليو بعدن دخدول آسدري

وسمع  ضجيج األحجار والركام تأخعيا الغارة في كو اتجاه، في تلك اللحظات ك   مصنوماً ثم 
ذيب  إلى م زل زليو المستهن  آتفقن مصير عائالت ا وصل  على آطالله وجنته قن تهنم علدى 

سد وات  6سد وات وابتهدال  8م آطفالي محمدن  ا وآسمع صرخات وآيي  مصابي  بي هرؤوس عائالت
ك   محبطاً في تلك اللحظات ومرتبكداً مداذا آصد ع وكيدف آخدرجهم بمفدردي مد  بدي  آيقداض 
الم زل المب ي م  الخرساية لم آجن م فع للوصول إليهم وكاي  الطائرات الزال  تحوم في األجدواء 
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بي  فعداودت الطدائرات القصدف   النخول م ها ل جنة آطفدالي المصداوجنت فتحة صغيرة حاول
بغارة جوية وقع  على مقربة م  م زل زليو ك   آيادي على م  يسدمع ي مد  آيدالي الم طقدة 
لمساعنت ا في إيقاذ الم كوبي  م  آسريا العالقة آجساديم بي  األيقداض وإيقداذ مد  الزال جريحداً 

يهدا محمدن عدالقي  بدي  م زل زليو وجنت آب ائي ابتهال وآخبعن مرور ساعة دخل  تح  آيقاض 
جساديم منفوية مدا عدنا رؤوسدهم حفدرت حتدى آخدرجتهم ويقلدتهم إلدى مسدجن الركام وكاي  آ

الم طقة والبقية ظلوا تح  األيقاض حتى صباح اليوم التالي؛ آسفرت الغارة ع  مجزرة إبادة بشعة 
 اد و......... هم زوجتي آمير الهادي وآب ائي جه( تخصاً جميعهم آطفال ويساء وبي12برحيو )

النموذجي بالعاصمة صنعاء قابلنا  48بعد إسعاف عدد من الجرحى إلى مستشفى 
 :عامًا، وقالت لنا 35المصابة/ إقبال محمد علي الهادي البالغة من العمر 

نما وقعد  الغدارة ع نما يزح ا إلى م زل محمن زليو يتيجة للرعب والععر العي ايتاب ا بداألخص ع د
م  م زل ا حتى ع نما خرج ا م  الم زل ولجوئ ا إلى م زل زليدو كدان الطدائرات  الجوية على مقربة

تحوم فوق ا بكثافة دخو  خر واحن م  ا م زل زليو وتفرق ا في غرفتي  بالنور األرضي لدم آتدعر إال 
غرفة دفع ي سدقف الم دزل  بسقف الم زل فوق ا وايفجار ع يف ك   آيا وآختي آميرة وآب ائها في

ة ب اء م ه وارتطم  على ظهري فقنت تعوري لنقائق فق  وجنت جسدني عالقداً بدي  إلى خرساي
األيقاض و الم في ظهري بالعمود الفقري وسمع  صدرخات طفلدي  مد  آب داء آختدي آميدرة ويدم 

سأخرج م  ابتهال ومحمن ك   آصر  معهم وفكرت لحظة ما فارق الحياة لم يك  لنع آمو بأي ي 
فه م  الخرسداية الثقيلدة والفدالح كدان م جمداً تعرضد  لغيبوبدة آفقد  بي  ركام الم زل العي سق

وجنت يفسي تح  تجرة قن تم إخراجي وإيقاذي م  بي  الركام وكان بجواري المصدابي  ابتهدال 
وفهن وآخواتي سمية ورقية وتم إسعاف ا تحد  وطدأة تحليدق الطيدران إلدى مستشدفيات العاصدمة 

  عاء.ص

عاماً شاهد عيان وأحد المصابين بالغارات  35من العمر  عبدالغني أحمد الهادي، يبلغ
 الجوية قابلناه وقال:

ع نما تاينت وقوع الغارة الجوية على م زل محمن زليو حاول  آن آتحرك لتفقن الضدحايا الدعي  
ذيبوا لإليواء في الم زل جميعهم آطفال ويساء م  آسر آقربائي كدان الطيدران يعيدق وصدول ا إلدى 
الم زل فتحليقه مكثف وصل  بأعجوبة علدى آيقداض الم دزل وحاولد  الدنخول مد  فتحدة بجدنار 

المهنم سقفه بالكامو فعاود  الطيران الحربي القصف بغارة جوية استهنف  مزرعة كايد  الم زل 
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عنة آسر م  بي  آحنب قن لجأت إليها تابعة لهم خوفاً مد  قصدف م دزلهم ويدم فيده تطدايرت 
الشظايا في كو اتجاه وآصب  بإصابات متوسطة في ساقي وظهري لم آفقن وعيي فقن كان صرا  

وإحنع فتيات محمن علدي الهدادي يسدتغيثون مد  بدي  األيقداض إليقداذيم آطفال آخي ابراييم 
ك   متألماً م  يول ما تاينته آصري  على النخول ومعي آخي ابراييم وآيقعت آيا امرآة وآخدي 
ابراييم آخرج اث ي  م  آب ائه مصابي  يقل ايم إلى تحد  صدخرة ووضدعهم تحتهدا ي داك كدان 

لم استطع فعو تيء لهم ولم يجدرؤ آحدن علدى الوصدول جدراء  عالقي  بي  خرساية الم زل المهنم
تحليق الطائرات الحربية ومراقبتها لكو تيء يتحدرك، وقعد  مجدزرتي  مهدولتي  وآبيدنت عدنة 
آسددرة مدد   ل الهددادي وزليددو وآحددنب بالغددارات الجويددة، كثيددر مدد  األطفددال اغتددالتهم الغددارة مددع 

 آمهاتهم.

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 22  10 12 القتلى

 18 4 2 12 الجرحى

 
 المنشآت المدنية:

 
    

  1 2 7 تدمير

 1 1  22 تضرر

 

                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

المركز القايويي اطلع على الواقعة وآجرع تحقيقات مينايية لمعرفة الم طقة التي تم استهنافها 
وال   يحزايد  ييينمد اهد طقي لزا دمقة منيية وآن المكان المستهن  عبدارة عد  ووجنيا آن الم ط

توجن آي آينا  عسكرية في تلك الم طقة األمر العي يهكن آن مدا قامد  بده قدوات التحدالف يدو 
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استهنا  متعمن للمنييي  والم شآت المنيية ويي جرائم يعاقب عليهدا القدايون الدنولي، وخرقداً 
في آجمع  عليها المجتمعات المتحضرة. ومجرد استمرار السعودية وتحالفها للمبادئ والقيم التي 

قتو واستهنا  األطفال وال ساء والمنييي  ما يو إال جريمة بشعة تضا  إلى الجرائم التي  مدا زال 
التحالف السعودي يرتكبها آمام مرآع ومسمع المجتمع النولي العي ما زال صامتاً إزاء يعه الجدرائم 

اتف المجتمدع ع لها جبي  اإليسايية والتي ستشكو في المستقبو القريب عقبدة آمدام تكدالتي ي ن
النولي ودفاعه ع  الحقوق والحريات بدو سدتكون يدعه الجدرائم سدوابق دوليدة فدي العدنوان علدى 

 المجتمعات والنول.

 

 توصيات المركز:

 الم ظمات النولية المركز القايويي للحقوق والت مية ينعو جميع م ظمات المجتمع المنيي و
ا األخالقية واإليسايية تجاه ما وخصوصاً م ظمات األمم المتحنة إلى تحمو مسنولياته

 يرتكبه طيران التحالف السعودي م  جرائم بحق البشرية و اإليسايية جمعا.
  كما ينعو األمم المتحنة ومجلس األم  إلى الحفاظ على ما تبقى م  سمعتها وسرعة

ووقف يزيف النم اليم ي والحن م  ارتكاب الجرائم بحق آطفال  العمو على وقف الحرب
 ليم .ويساء ا

  وينعو إلى سرعة إرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في يعه الجريمة وغيريا وتقنيم
 مرتكبيها للقضاء النولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

 العمر ال وع ددددددددماالسد م
يوع 

 االيتهاك

الم طقة  
 المنيرية

 المحافظة
مكان 
 الواقعة

 تاريخ الواقعة

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 50 آيثى الهاديحورية عبناهلل عبناهلل  1

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 25 آيثى آمو عبنالوياب عبناهلل الهادي 2

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 18 آيثى فاطمة محمن علي الهادي 3

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 30 آيثى آميرة محمن علي الهادي 4

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 50 آيثى آمة الرحم  علي عبناهلل الهادي 5

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 28 آيثى إيمان يحيى عبناهلل الهادي 6

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 13 طفلة م آحمن الهاديريا ابرايي 7

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 20 طفلة جهاد ابراييم آحمن الهادي 8

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 13 طفلة الزيراء فهاد آحمن الهادي 9

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 1 طفلة  م ة مصطفى محمن الهادي 10

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 7 طفلة ينع يجيب محمن الهادي 11

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 12 طفلة مرام يجيب محمن علي الهادي 12

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 55 آيثى تقوع صالح محمن آحنب 13

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 10 طفلة يور محمن صالح عكيس 14

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 35 آيثى الزليو سمية علي علي 15

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 32 آيثى سميرة محمن صالح آحنب 16

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 13 طفلة فاطمة آحمن محمن صالح آحنب 17

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 4 طفلة آمايي آحمن محمن صالح آحنب 18

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 35 آيثى م ى محمن علي آحنب 19

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 8 طفلة تي ا خالن علي الزليو 20

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيو 12 طفو محمن خالن علي الزليو 21

 2019مارس  9 طالن حجة كشر قتيلة 13 طفلة يورة خالن علي الزليو 22
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 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين

 
 االول شهرها في الهادي مصطفى ةنمآ الرضيعة الطفلة جثه

 
 سنوات 6 رمعلا نم ةغلابلا الهادي نجيب هدى ةالطفل

 
 ةالمنكوب الهادي عائله من جثمان (14) ددعل ءاعنص – تيوكلا ىفشتسم ةجالث لابقتسا ينوناقلا زكرملا قثو
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

يوع  العمر ال وع االسدددددددددم م
 االيتهاك

الم طقة  
مكان  المحافظة المنيرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 8 طفو محمن ابراييم الهادي 1

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريحة 2 طفلة ابتهال ابراييم آحمن الهادي 2

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريحة 15 طفلة سمية محمن علي الهادي 3

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريحة 19 آيثى رقية محمن علي الهادي 4

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريحة 35 آيثى الهاديإقبال محمن علي  5

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 1 طفو آحمن فهاد آحمن الهادي 6

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 10 طفو حمزة يجيب محمن الهادي 7

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 2 طفو عبنالقادر مصطفى محمن الهادي 8

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 35 ذكر عبنالغ ي آحمن الهادي 9

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 45 ذكر آحمن حس  الهادي 10

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 18 ذكر الحس  يحيى عبناهلل الهادي 11

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 32 ذكر ابراييم آحمن حس  الهادي 12

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 12 طفو ينيو يويس علي الهادي 13

 2019مارس  9 طالن جةح كشر جريحة 13 طفلة آحالم محمود صالح عكيس 14

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريحة 14 طفلة عاينة عمار محمن عكيس 15

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 13 طفو عزالني  سبتان آحنب 16

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريحة 17 طفلة فاطمة يحيى علي آحنب 17

 2019مارس  9 طالن حجة كشر جريح 10 طفو عمر عمار محمن عكيس 18
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 المدنيين الجرحىصور بعض الضحايا من 
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 (.3ملحق رقم )

 والمتضررةأسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة 

يوع  العند يوع الم شأة اسم صاحب الم شأة م
 الضرر

الم طقة  
مكان  المحافظة المنيرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  ن إبراييم زليو محم 1

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  حاتم آحمن جابر عطيف 2

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  يا سر آحمن جابر عطيف 3

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –ن طال تضرر  1 م زل  آحمن يحيى عمران  4

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  عبنه محمن الوظا   5

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  آحمن صالح الهادي 6

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  2 ياقلة مياه  آحمن يحيى عمران 7

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  عبن السالم حسي  غ ام 8

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  علي عبن اهلل العزي 9

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  م ير عطيف 10

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  ر تضر 1 م زل  آحمن محمن جابر عطيف  11

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  آمي  عطيف 12

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 منرسة  منرسة محمن مطهر زين 13

 2019مارس  9 نقرية طال حجة  كشر –طالن  تضرر  1  ةيموكح ةأش م محكمة كشر االبتنائية  14

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م شأة حكومية  المجمع الحكومي لمنيرية كشر 15

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  مجاين علي تعيبي 16

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  تعيبيعمار علي  17

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  ر محس  تعيبيياص 18

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  حس  صالح غ ام 19

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  عبن اهلل علي تعيبي 20

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  حس  صالح غ ام 21

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  عبن اهلل علي تعيبي 22

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  عبن اهلل حافظ تعيبي 23

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  عبن اهلل يحيى الوبري 24

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير 1 م زل  محمن علي الهادي 25
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يوع  العند يوع الم شأة اسم صاحب الم شأة م
 الضرر

الم طقة  
مكان  المحافظة المنيرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  يجيب محمن علي الهادي 26

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير 1 م زل  الوظا تر  مطهر  27

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تضرر  1 م زل  مطهر محمن الهادي 28

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير 1 م زل  العزي حسي  العزي 29

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  محمن آحمن العزي 30

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  آحمن حسي  العزي 31

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  يحيى آحمن جابر غليس 32

 2019مارس  9 قرية طالن حجة  كشر –طالن  تنمير  1 م زل  محمود جابر عطيف  33

 

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 
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