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10االثنين: 

أسماء الــــــــــــــشهداء:

أسماء الجــــــــــــرحى:

االســـــــــــــــــمم

صادق عبد الله الجريزع١

عبد الوهاب احمد الشدادي٢

محمد عبد الله الفقري٣

ناجي محمد علي الشعبي٤

علي علي حسين عوفان٥

يوسف علي علي الحواني٦

امين محمد مشلي الرويشان٧

عبد الله علي صغير شامي٨

ابراهيم عبد الملك احمد ابو طالب٩

االســـــــــــــــــمم

محمد علي صالح الرويشان١٠

صالح علي احمد حسين الدينه١١

محمد علي ناصر سعيد١٢

عبد الملك مرزوق العرار١٣

عبده علي احمد عطاء١٤

حسين ناجي احمد طامش١٥

احمد يحيى علي الشيخ١٦

عبد الرحمن حسين عبد الله الجاكي١٧

عبد الله علي الجوفي١٨

االســـــــــــــــــمم

محمد سعيد حزام الخليدي١٩

محمد ناصر العامري٢٠

عبد القادر علي هالل٢١

ناصر عبدالله عباد الرويشان٢٢

ابراهيم مالك يحيى شجاع الدين٢٣

احمد احمد عبد الله العرشي٢٤

امين عبد الله صالح زياد٢٥

امين محمد محي الدين عبدالولي٢٦

توفيق علي محمد علي احمد طاهر٢٧

االســـــــــــــــــمم

جبر حسن الماوري٢٨

حسين صالح علي زياد٢٩

حميد السمري٣٠

سمير محمد يحيى االحرمي٣١

صالح ظيف الله الرويشان٣٢

عادل علي محمد نجاد٣٣

عامر جهالن٣٤

عبد العزيز راجح زمام٣٥

عبد الله جميل حسين جميل٣٦

عبد الله صالح ناصر الزواحي٣٧

عبد الله غالب المخالفي٣٨

عبد الله ناجي عبد الله حسين الرويشان٣٩

عبد ربه محمد عايض الشليف٤٠

عبده سعد علي الدرباسي٤١

علي احمد احمد زيد٤٢

علي حسن غانم الشعبي٤٣

علي علي الجايفي٤٤

االســـــــــــــــــمم

علي محمد علي المزيجي٤٥

علي محمد قايد الطربعي٤٦

محمد محمد محسن هالل٤٧

محمد محمود قاسم الحاضري٤٨

االســـــــــــــــــمم

نبيل عبد الرؤف علي مقبل العريقي٤٩

نجيب سلطان البكاري٥٠

هاني عبدالله علي الجوفي٥١

هيثم عبدالله غالب المخالفي٥٢

االســـــــــــــــــمم

ياسر عبد التويتي٥٣

يافع علي احمد احمد الفقيه٥٤

يحيى احمد علي االحرمي٥٥

يحيى محمد احمد الشدادي٥٦

محمد عائض الشائف٥٧

عبد اللطيف ناجي الرويشان٥٨

احمد مهدي مبارك ابو الرجال٥٩

اسامة محمد صالح الخطيب٦٠

ايمن عبد الرقيب محمد الصالحي٦١

بشير عبد الرقيب حسين العلفي٦٢

حميد ناصر حسن الرويشان٦٣

زيد علي احمد زيد زبارة٦٤

صالح علي علي عباد الرويشان٦٥

عبد الرقيب محمد الصالحي٦٦

علي محسن محمد الحمزي٦٧

محمد حسن صالح لطف الله٦٨

محمد عبد الكريم محمد الصوفي٦٩

االســـــــــــــــــمم
ابراهيم احمد احمد١
ابراهيم احمد الحاوري٢
ابراهيم احمد عبده الصمدي٣
ابراهيم دويد٤
ابراهيم صالح صالح الرويشان٥
ابراهيم عبد الله احمد المؤيد٦
ابراهيم علي احمد صالح دويد٧
ابراهيم علي التويتي٨
ابراهيم علي محسن الشامي٩
ابراهيم محمد علي١٠
ابو بكر عبد الله١١
ابو بكر عبد الله غالب المخالفي١٢
احمد احمد النجار١٣
احمد احمد ناصر الوشاح١٤
احمد االشول١٥
احمد المالحي١٦
احمد حسن الحمزي١٧
احمد حسن المطري١٨
احمد حفظ الله الرويشان١٩
احمد حمود جابر٢٠
احمد حمود عبده الحذيفي٢١
احمد صالح احمد الشامي٢٢
احمد صالح الرويشان٢٣
احمد صالح القنع٢٤
احمد صالح دويد٢٥
احمد صالح غالب النهمي٢٦
احمد صالح يحيى هادي٢٧
احمد عبد الرحمن عبد الله الكهالي٢٨
احمد عبد السالم الشوتري٢٩
احمد عبد الله الحبيشي٣٠
احمد عبد الله الشرعبي٣١
احمد عبدالله الحبيشي٣٢
احمد عبدالله العابد٣٣
احمد عبده الجحدري٣٤
احمد عبده ربه احمد الحاصل٣٥
احمد عبده محمد شديوه٣٦
احمد علي احمد٣٧
احمد علي البراشي٣٨
احمد علي الحاج٣٩
احمد علي العلياني٤٠
احمد علي المطري٤١
احمد علي ثابت الحاج٤٢
احمد علي محسن٤٣
احمد علي محمود ثابت٤٤
احمد علي هزاع العياني٤٥
احمد محسن الجبري٤٦
احمد محمد شامي٤٧
احمد محمد عبد الجليل الشليف٤٨
احمد محمد علي العرشي ٤٩
احمد محمد علي حسان الجبري٥٠
احمد محمد محمد الكبسي٥١
احمد محمد هيسان الجبري٥٢
احمد مرشد علي الزبيري٥٣
احمد مشلي علي الحميدي٥٤
احمد مصطفى٥٥
احمد ناصر الخوالني٥٦
احمد ناصر العمري٥٧
احمد هادي يحيى هادي٥٨
اديب ناجي صالح٥٩
اسامة عبد الرحمن القالم٦٠
اسامة محمد سالم٦١
اسماعيل المقالح ٦٢
اسماعيل صالح العمودي٦٣
اسماعيل علي محسن صالح٦٤
اسماعيل علي محمد المقرمي٦٥
اكرم العرشي٦٦
الحسن عامر٦٧

االســـــــــــــــــمم
الحسين علي عبدالله الحبيشي٦٨
الشيخ احمد درهم الشليف٦٩
اللواء/ عبدالسالم أحمد الضلعي٧٠
امين الرويشان٧١
امين عبد اللطيف الحميدي٧٢
امين علي احمد صالح دويد٧٣
امين علي الجبري٧٤
امين محمد الروني٧٥
انور مصلح محمد٧٦
اياد نائف الرويشان٧٧
ايمن الرويشان٧٨
أبو مازن علي قائد٧٩
بدر عبده البعداني٨٠
بشار منصور صالح الصياوي٨١
بشير احمد صالح الخباني٨٢
بشير صالح الجمالي٨٣
بشير صالح العرشي٨٤
بكر محمد ياسن٨٥
بكيل احمد العابد٨٦
بكيل خالد مطر٨٧
بكيل صالح احمد المجاهد٨٨
بالل خالد صالح داود٨٩
بالل عبدالله عباد الرويشان٩٠
بالل محمد الشاحذي٩١
بيدر حميد عبد الله٩٢
ثابت محمد بختان٩٣
جبر احمد العثماني٩٤

االســـــــــــــــــمم
جسار محمد جسار هراش٩٥
جسار محمد مفتاح هراش٩٦
جمال حمود الحجاجي٩٧
جمال عبد الله الحواني٩٨
جمال عبد الله صالح الزواحي٩٩
جميل احمد صالح الذبحاني١٠٠
جميل احمد ناصر١٠١
جميل الذرحاني١٠٢
جميل عبد الله جميل سعيد١٠٣
جميل علي السحيلي١٠٤
حارث حمود الحارثي١٠٥
حافظ محسن الفهد١٠٦
حامد محمد محمد السفياني١٠٧
حدير ابراهيم عبد الله احمد المؤيد١٠٨
حسان ناجي جبران١٠٩
حسن صالح صالح المدري١١٠
حسن محمد السوادي١١١
حسن محمد حسن لطف لله١١٢
حسين احمد حسين الجرف١١٣
حسين المضرحي١١٤
حسين صالح المدري١١٥
حسين عبد الله القحطاني١١٦
حسين علي الرويشان١١٧
حسين علي الغانمي١١٨
حسين علي المفرحي١١٩
حسين علي دوبش١٢٠
حسين محمد يحيى العابد١٢١
حسين ناصر عبد الله الضبياني١٢٢
حمد صالح هادي١٢٣
حمزة الشرفي١٢٤
حمود اسماعيل الشيخ١٢٥
حمود محمد العصري١٢٦
حمود محمد ناجي الرتبه١٢٧
حميد حسين خيران١٢٨
حميد حسين عزان١٢٩
حميد محمد صالح الخوالني١٣٠
حمير علي محسن الرميم١٣١
حيدر ابراهيم المؤيد١٣٢
خالد حسين زياد١٣٣
خالد قائد المجيدي١٣٤
خالد محسن الناشف١٣٥
خالد محمد علي مطر١٣٦
خالد محمد قايد عليان١٣٧
خالد محمد محاري١٣٨
خليل عبد الله األكوع١٣٩
داؤد حسين الترب١٤٠
ذياب صالح علي الضبياني١٤١
رائد زيد العرجلي١٤٢
راشد ماجد عبده شداد١٤٣
ربيع محمد علي الحباري١٤٤
رزق عبده صالح الكشاري١٤٥
رزق علي علي العراقي١٤٦
زايد جالل صالح القطاع١٤٧
زكريا احمد ناصر صبرة١٤٨
زكريا الحاوري١٤٩
زكريا علي محمد الحمزي١٥٠
زكريا محمد يحيى الحاوري١٥١
زكريا ناصر احمد١٥٢
زياد صادق١٥٣
زياد صالح سعيد الرويشان١٥٤
زياد علي الرويشان١٥٥
زياد علي شامي١٥٦
زيد الرويشان١٥٧
زيد علي الجمرة١٥٨
زيد محمد طبقه١٥٩
زين الله مبخوت الصيادي١٦٠
زين الله مبخوت علي مبارك١٦١

االســـــــــــــــــمم
زين علي بن علي١٦٢
سالم صالح الرويشان١٦٣
سام محمد علي الصماط١٦٤
سامي حمود ناصر١٦٥
سامي عبد الدائم عبدالله١٦٦
سامي محمد حسين المداوري١٦٧
سعيد ناجي مطر١٦٨
سليم الشرامي١٦٩
سليم عبد الله قاسم الجماعي١٧٠
سليمان ناصر احمد١٧١
سمير عبد التواب الصلوي١٧٢
سمير محمد عبدالله الرويشان١٧٣
سند احمد محمد العسلي١٧٤
سيف علي محمد الخوالني١٧٥
شائف علي شائف جار الله١٧٦
شايف محسن علي جسار١٧٧
شايف ناصر علي القانصي١٧٨
شجاع احمد صبر١٧٩
شريح بن علي محمد ١٨٠
شكري هزاع محمد ١٨١
شمسان صالح عبده االعرج١٨٢
صادق احمد علي مجود١٨٣
صادق الحاوري١٨٤
صادق عبد القدوس البكالي١٨٥
صادق علي النشاد١٨٦
صادق يحيى العري١٨٧
صالح احمد احمد دويد١٨٨
صالح احمد العرشي١٨٩
صالح احمد القصار ١٩٠
صالح الجمرة١٩١
صالح حسن الرويشان١٩٢
صالح حسين الرويشان١٩٣
صالح سالم سعد السقطري١٩٤
صالح صالح احمد حاتم همدان١٩٥
صالح صالح العولقي١٩٦
صالح عبد القادر الرويشان١٩٧
صالح عبد الله حسين االجرب١٩٨

االســـــــــــــــــمم
صالح عبدالقادر ناصر الرويشان١٩٩
صالح علي الخوالني٢٠٠
صالح علي علي الرويشان٢٠١
صالح علي عنقاد٢٠٢
صالح محمد احمد الصايدي٢٠٣
صالح محمد الرويشان٢٠٤
صالح محمد بدر٢٠٥
صالح محمد عبده قديمي٢٠٦
صالح ناجي الرويشان٢٠٧
صالح ناصر الشرامي٢٠٨
صالح وهب الشحطري٢٠٩
صبار عبده محمد الحجوري٢١٠
صدام حسن الجرفي ٢١١
صدام حسين محمد الروني٢١٢
صدام فيصل الرويشان٢١٣
صدام محمد علي علي االشول٢١٤
صالح المطري٢١٥
صالح حفظ الله الرويشان٢١٦
صالح عبد الله المطري ٢١٧
صالح علي شاص٢١٨
طالب حسين الشكيلي٢١٩
طالل علي سعيد الرويشان٢٢٠
طه احمد علي النهاري٢٢١
طه حسين حسين الشباني٢٢٢
طه علي العصري٢٢٣
عادل العماد٢٢٤
عادل حسن صالح المسوري٢٢٥
عادل صالح الشريف٢٢٦
عادل عادل بجاش٢٢٧
عادل علي التويتي٢٢٨
عادل ناجي العولقي٢٢٩
عارف عطية٢٣٠
عاصم عتيق جواح٢٣١
عاطف احمد البليلي٢٣٢
عاقل مصلح محسن ٢٣٣
عامر عبد الحكيم عامر٢٣٤
عامر عبد الله عبده قلينه٢٣٥
عامر علي الحميدي٢٣٦
عبادي علي الحباري٢٣٧
عبد االله السماوي٢٣٨
عبد االله قاسم علي مصلح الصماط٢٣٩
عبد الباسط محمد الشليف٢٤٠
عبد الحافظ السمه٢٤١
عبد الحكيم احمد الهادي٢٤٢
عبد الحميد محسن دهمان٢٤٣
عبد الحميد نصر علي٢٤٤
عبد الخالق حسين القدسي٢٤٥
عبد الخالق يحيى علي الشيخ٢٤٦
عبد الرب محمد عبد الله الرويشان٢٤٧
عبد الرحمن الجنيد٢٤٨
عبد الرحمن صالح مهدي٢٤٩
عبد الرحمن عبد الرحمن الحاتمي٢٥٠
عبد الرحمن مار سواد٢٥١
عبد الرحمن محمد البكالي٢٥٢
عبد الرحمن محمد ثامر٢٥٣
عبد الرزاق محمد المروني٢٥٤
عبد الرقيب محمد الهادي٢٥٥
عبد السالم حيدر جعدان٢٥٦
عبد العزيز حسن النويرة٢٥٧
عبد العزيز سعيد الكبودي٢٥٨
عبد العزيز عسكر العقر٢٥٩
عبد الغني الكوكباني٢٦٠
عبد الغني حسن احمد حميد٢٦١
عبد الفتاح احمد سعد حمزة٢٦٢
عبد الفتاح عبد الله الديلمي٢٦٣
عبد القادر احمد ناصر٢٦٤
عبد القادرعلي سعيد الشدادي٢٦٥

االســـــــــــــــــمم
عبد الكريم احمد مسعد الصبري السقطري٢٦٦
عبد الكريم عبد الله محمد الرويشان٢٦٧
عبد اللطيف شوكت٢٦٨
عبد اللطيف شويخ٢٦٩
عبد الله احمد احمد السفياني٢٧٠
عبد الله احمد علي المحاقري٢٧١
عبد الله حسين الخياط٢٧٢
عبد الله حسين المراني٢٧٣
عبد الله سعيد الرويشان٢٧٤
عبد الله صالح القادري٢٧٥
عبد الله عبد الباقي غوبر٢٧٦
عبد الله عبد الرحمن الكهالي٢٧٧
عبد الله عبد الله الرويشان٢٧٨
عبد الله علي محمد الخوالني٢٧٩
عبد الله محسن الحمزي٢٨٠
عبد الله منصر مرشد العجري٢٨١
عبد الله ناصر القمعري٢٨٢
عبد الله نصر مرشد٢٨٣
عبد الله يحيى عايض٢٨٤
عبد المجيد حسين علي الجراش٢٨٥
عبد الملك احمد غالب المروني٢٨٦
عبد الملك أحمد غانم٢٨٧
عبد الملك حسن علي النجار٢٨٨
عبد الملك سعد نصر٢٨٩
عبد الناصر شايف الرعيني٢٩٠
عبد النصر احمد٢٩١
عبد الواسع حسين المخبشي٢٩٢

االســـــــــــــــــمم
عبد الوهاب الرويشان٢٩٣
عبد الوهاب علي محمد عبده٢٩٤
عبدالله مجاهد ذئاب٢٩٥
عبده صالح حسين زياد٢٩٦
عبده عبد الله محمد األدور٢٩٧
عبده علي علي منصر٢٩٨
عبده علي فاضل حمزة٢٩٩
عبده غالب سلطان السروري٣٠٠
عدنان يحيى لطف٣٠١
عزيز منصور درويش الجبلي٣٠٢
عصام مسعد الرويشان٣٠٣
عصام يحيى صالح اللوزي٣٠٤
عصام يحيى صالح الموجاني٣٠٥
عفيف احمد ناصر الملحمي٣٠٦
عالء مطهر احمد صبر٣٠٧
علي ابراهيم الشامي٣٠٨
علي احمد الجراش٣٠٩
علي احمد الجرف٣١٠
علي احمد الحاج٣١١
علي احمد الرويشان٣١٢
علي احمد العرشي٣١٣
علي احمد درهم الشليف٣١٤
علي احمد زيد٣١٥
علي احمد صالح الرويشان٣١٦
علي احمد عبدالله الدبح٣١٧
علي احمد علي الرويشان٣١٨
علي المجهلي٣١٩
علي حزام٣٢٠
علي حسن صالح الرويشان٣٢١
علي حفظ الله صالح الحاج٣٢٢
علي حمود الرويشان٣٢٣
علي سالم محمد غفينة٣٢٤
علي شوعي العزكي٣٢٥
علي صالح الرفيق٣٢٦
علي صالح الرويشان٣٢٧
علي عبد الله احمد ٣٢٨
علي عبد الله الحبيشي٣٢٩
علي عبد الله الحويتي٣٣٠
علي عبد الله ناجي الخباني٣٣١
علي عبد الله ناصر٣٣٢
علي عبدالله الذبحاني٣٣٣
علي عبدالله حسين الذرحاني٣٣٤
علي علي احمد الشويع٣٣٥
علي علي اسماعيل حميد٣٣٦
علي علي الشويع٣٣٧
علي علي جهالن العصري٣٣٨
علي علي محمد االسعدي٣٣٩
علي قناف السكري٣٤٠
علي مجلي٣٤١
علي محسن األكوع٣٤٢
علي محسن الشامي٣٤٣
علي محسن صالح علي صالح٣٤٤
علي محسن عبد الله األكوع٣٤٥
علي محسن مثنى٣٤٦
علي محمد احمد قاسم٣٤٧
علي محمد الرويشان٣٤٨
علي محمد صالح الخوالني٣٤٩
علي محمد صالح الفقيه٣٥٠
علي محمد عبد الله٣٥١
علي محمد علي النهمي٣٥٢
علي محمد قاسم٣٥٣
علي محمد وهبان٣٥٤
علي محمد يحيى العابد٣٥٥
علي مقبل العابد٣٥٦
علي ناصر علي جابر٣٥٧
علي نصر محمد٣٥٨
علي يحيى احمد٣٥٩

«الميثاق» تنشر أسماء شهــداء وجـــــــــــــــرحــــى مجــزرة القـاعــة الكبـــــرى

وصل عدد شهداء جريمة القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء الى «١٣٥»  
شهيدًا و«٦٠٩» جرحى- حسب احصائية حصلت عليها الصحيفة من 

غرفة عمليات الطوارئ قطاع الطب العالجي بوزارة الصحة.
«الميثاق» إلــى أن الكثير من الجرحى في   وقد أشــار مصــدر بوزارة الصحة لـ

حالة حرجة.
«الميثاق» تنشر أسماء الشهداء والجرحى في هذه الجريمة النكراء..


