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  ان :ــــاملك
مديرية آزال في الجزء الشرقي من العاصمة صنعاء عبارة عن حي  - شعب الحافةحي  -سعوان  منطقة

 . فقط متر مربع033منزل على مساحة  45قرابة ، ة بالسكان ني "حارة" حيث المساكن متالصقة ومكتضسك

 م5304\مايو\1التاريخ :
  دقيقة بعد منتصف الليل 00040الساعة  الزمان :

 ا  دمار ألحق ضحايا و  أدى إلى سقوط الحي السكنيبالطيران الحربي على  صاروخي قصف نوع االنتهاك:
 .بالمنطقة

 جهة االنتهاك: 
وهي )اإلمارات ، الكويت، قطر،  في الحرب على اليمن، المملكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معها

 ، أمريكا(ن، مصر، السودان، تركيا، األردنالبحري
 وصف االنتهاك :

متزامنا  ا  كبير  ا  انفجار  سمع كل من في العاصمة صنعاء دوى صوت الدقيقة االربعون بعد منتصف الليل يف
 التيالمستمرة على اليمن  ضمن سلسلة الغاراتحربية التابعة للسعودية وحلفائها، تحليق الطائرات ال مع

اتجاه وكان صوت اإلنفجار ب تحت مسمى "عاصفة الحزم".م 5304\0\52في  ها السعودية وتحالفهادشنت
عدة مكونة من منطقة سكنية  استهدف القصفوبعد التحري تبين ان  ،الجزء الشرقي من العاصمة صنعاء

يتبع مديرية  "ب المراونشع  ي يسمى ""سعوان" في حفي منطقة  تسمى شعبية مأهولة بالسكان  منازل
 .شعوب احدى مديريات امانة العاصمة صنعاء

ن حيث تبين أ الذي سببته الغارة عن كثب، واطلع على الدمار باح الباكرفي الص تقل ان  املركز القانوني
بالسكان تعيش فيه  متالصقة بعضها ببعض في حي شعبي مكتض شعبية القصف استهدف عدة منازل
تسعة دمر  حيث ،بالمنطقة الجوي لحقه القصفالدمار الذي أ نا شاهد وقدعشرات األسر من المدنيين. 

كما تضرر عدد  هالي الحيالشهود من أفادات دميرا  كليا  على  رؤوس ساكنيها وهم نيام حسب إمنازل ت
 .( منزل بأضرار مختلفة ادناها كسر جميع النوافذ واالبواب55)

ذويهم اليزالون يرفعون االنقاض بحثا  عن وهم  هالي األ عند وصولنا الى هذه المنطقة شاهدنا ووثقنا
ن يدي"  بقايا رأٍس و اشالء بشرية"لبقايا شخص  انتشال األهالي وثقناو  ،تحت الركامعالقين الوجيرانهم 

حاضرون أن تلك شهود  دافا وقد"،الحيمي" داخلية من تحت أنقاض منزل عائلة تسمى عائلة عضاءٍ وأ
 . ا  عام (03" البالغ من العمر حوالى )علي الحيمي"شخص يدعى األشالء هي أشالء 
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ثق حاالت القتل واإلصابات واألضرار بشهادات الشهود وإفادات الضحايا املركز القانوني و
 والصور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية ومستندات رمسية.

 الضحايا: إفادة بعض اهايل

حد اقارب الضحايا وصاحب منزل افاد انه في الساعة الواحدة بعد منتصف أ: ا  عام 50 )ع . ع. ك( -
، وبعدها بدقائق اتجاه منطقتهم في انفجارصوت خرى سمع كان في منطقة أ الليل تقريبا  أثناء ما

زل المجاورة لهم، فحضر الى مناالاستهدف منزلهم و  قد ن القصفبأ اتصل به أحد أقاربه ليفيده
سرته من افراد أ  قد قتل  ، وكانمن تحت االنقاضانتشال الضحايا الحي وشارك مع اهالي الحي في 

 كما اصيب اخوه بجروح .، وشقيقاته الثالث( وجدته ام ابيه ،والده)وهم  ،خمسة اشخاص
الساعة الواحدة ليال  تقريبا  الى غرفته للنوم في  ا  فاد انه عندما كان متوجه: أعام50 )م . ص ( -

نفسهم ، ليجدوا أسرتهه فوق رأسه ورؤوس أدمر ويضرب منزله يتفاجأ بصوت صاروخ من الجو و 
 من تحتها، أما هو فقد نجىشخاص قاموا بانتشالهم ، إلى أن وصل أتحت االنقاضبعدها عالقين 

ربع نساء )أوهم قد قتلوا ، ، لكن بقية أسرته لم يكونوا محظوظين مثله، حيث أن ستة منهمبأعجوبة
وحاالتهم الزالت  المركزة في العنايةالبعض منهم  ،خرون بجروح مختلفة( وأصيب )أربعة( آوطفلين
 حرجة.  

 :شهادات بعض الشهود

ربعين المجاور اد انه بعد قصف الطيران الحربي لشارع األ فأ :ا  عام 55الشاهد: )ب . ص. ا(  -
مستهدفا   أيضا  بواسطة الطيران الحربي السعودي وحلفائه، ، شاهد حيهم يقصفلمنطقتهم بدقائق

وكان  ،نقاذ وانتشال الضحاياع الى مكان القصف للمساهمة في اإل فسار  عدة منازل مجاورة لهم،
( معظمهم من عشر جثث) بمساعدة أشخاص آخرين هو من تحت االنقاض انتشلهم بنفسهمن م

يوجد في منطقتهم أي موقع  نه الكما أفاد أ لعشرات ،نوا با، أما الجرحى فقد كاطفالالنساء واأل
حي سكني يقطنه العشرات من فال ،عسكريينحتى  و مقاتلين اوعسكرية أ منشأةعسكري أو أي 

 المدنيين .
 ال  تقريبا  كان عائدا  الى منزله: افاد بقوله انه في حوالي الساعة الواحدة ليا  عام53الشاهد)ع.أ.ع(  -

، فسارع الى مكان اإلنفجار الحي السكني الذي يسكن فيه صاروخا  نازال  ضرب، وفجأة شاهد 
 وتضررت عشرات المنازل ،كليا  على رؤوس ساكنيها تدمرت قد منازل سبعةمهروال  ليجد أكثر من 

حيث اخرجوا  ،انتشال الضحايا من تحت االنقاضاألخرى، وقد شارك مع أهالي االحياء المجاورة في 
وقد وجدوا  ،كما قاموا بإسعاف العديد من الجرحىمن النساء واألطفال، معظمهم  (ثةثالثة عشر ج)

  سياراتللسعافهم نتيجة النعدام المشتقات النفطية وعدم وجود بنزين في إ وتأخروا في نقلهم صعوبة
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 :  إفادات من املستشفيات

 مستشفى الثورة العام بصنعاء:

المركز القانوني بأن المستشفى استقبل )اثنتى عشر جثة(  المسؤول االمني في مستشفى الثورة افاد
واشالء، الكثير منهم نساء واطفال، كما استقبل )أربعة وعشرين( حالة أصيبت جراء قصف حي سكني في 

 سعوان، الكثير منهم حالته حرجة ومنهم اطفال ونساء.

 مستشفى الرأفة: 

ليل استقبل المستشفى اكثر من بعد منتصف الو انه  فاد الطبيب المناوب في مستشفى الرأفة بحي سعوانأ  
الحربي، الكثير منهم  في حي الشعب جراء قصف الطيرانصيبوا ورجل أ ونساءطفال ابين  ما ا  ن مصابعشري

وتم  انتشلتا من تحت االنقاض مستشفى جثتين المرأتين قتلتا بالقصفت إلى الكما وصلاصابته خطرة، 
 احالتهما الى مستشفى الثورة.

عب القصفضحايا  بلغت حصيلة :نتائج االنتهاك في   بالطيران السعودي وتحالفه على حي باب الش 
(   50كما بلغ عدد الجرحى )  ،رجال (5)( نساء و8) و( أطفال، 4)  بينهم ( قتيال   00نحو)  سعوان 
 وفق الكشف التفصيلي الموضح ادناه. ( مسنين ،2و )( نساء  4) واطفال  ( 4منهم ) 

 

رسال لجان للتحقيق في المركز القانوني  ندعو المنظمات والهيئات الدولية إلى سرعة فتح ملفات تحقيق وا 
هذه االنتهاكات الجسيمة المخالفة لالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية، كما ندعو المحكمة الجنائية إلى سرعة 

لى حماية المدنيين والالجئين واألطفال  التحقيق في هذه االنتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة ومحاكمتهم، وا 
 والنساء والمواقع المدنية.

حالة مرتكبيها للقضاء ومعاقبتهم وخاصة وان  وندعو مجلس االمن إلى سرعة التحقيق في هذه الوقائع وا 
 االدلة االولية تثبت ضلوع امريكا في هذه الجرائم.

رعة اغاثة المنكوبين والنازحين وتقديم العون وبشكل عاجل ندعو تلك الدول والهيئات والمنظمات الى س
والمساعدة إلنصاف الضحايا من المدنيين ، كما ندعو الى سرعة اتخاذ كافة اإلجراءات والوسائل حماية 

 المدنيين  ووقف الحرب .
 م5304مايو  0صادر عن المركز القانوني  للحقوق  والتنمية  بتاريخ  
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 (1امللحق رقم )

 وبيانات وصور  الضحايا من القتلى نتيجة قصف السعودية وحتالفهاامساء 
  ريماس فواد احمد الحرازي اسم الضحية :

 سنوات )طفلة ( 4 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  ت قتل االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 االنتهاكتاريخ 

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك
 

 

  اماني عبدالحكيم عبدالكريم الوصابي اسم الضحية :
 سنة )طفلة( 00 العمـــر:
 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربيقتلت   االنتهــاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك
 0/4/5304 تاريخ االنتهاك
 السعودية وتحالفها جهه االنتهاك

 

  امينه حسين الحرازي اسم الضحية :

 سنة )انثى(  51 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  تقتل االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك

  أشواق محمد صالح شريه  اسم الضحية :

 ( انثى) سنة 55 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  تقتل االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك
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   نوال محمد صالح شريه  اسم الضحية :

 ( انثى )سنة  53 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي قتلت  االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاك جهه

  حنان محمد صالح شريه  اسم الضحية :

 سنة )طفله ( 02 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي قتلت   موجز االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاك جهه

  جمعه محمد خريف  اسم الضحية :

 ( مسنه) سنة  23 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي قتلت   االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك

  سيدة عبدالقادر محمد  الكبسي  اسم الضحية :

 ( مسنة ) سنة  84 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  قتلت  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاك جهه
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  الكبسي  رجاء عبداهلل احمد  اسم الضحية :

 )طفلة ( سنة 00 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  قتلت  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك

  عبداهلل احمد الكبسييسرى  اسم الضحية :

 ( انثى ) سنة 53 العمـــر:

 قتل تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  موجز االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك

  نجوى عبداهلل احمد الكبسي اسم الضحية :

 ( انثى ) سنة 50 العمـــر:

 تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  قتلت  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاك جهه

  عبداهلل احمد عبدالكريم الكبسي  اسم الضحية :

 ( ذكر) سنة  44 العمـــر:

 قتل تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 0/4/5304 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك
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 بامساء وبيانات القتلى كشف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستشفى التاريخاليوممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل55ذكر عبدهللا احمد عبدالكريم الكبسي1

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل13طفلهرجاء عبدهللا  احمد الكبسي2

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل23انثىنجوى عبدهللا احمد الكبسي 3

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل14طفلهيسرى عبدهللا احمد الكبسي4

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل85انثىسيدة عبدالقادر محمد الكبسي5

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل4طفلهريماس فواد احمد الحرازي6

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل60انثىجمعه محمد خديف7

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل17انثىاماني عبدالحكيم عبدالكريم سنان الوصابي8

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل16انثىحنان محمد صالح شريه 9

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل18انثىامينه حسين الحرازي10

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل22انثىاشواق محمد صالح شريه 11

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل20انثىنوال محمد صالح شريه 12

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل20ذكر علي علي الحيمي 13

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل7محمد فؤاد احمد الصعفاني14

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل30حسين علي خديف15

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل35علي مهدي الريمي16

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل18انثىدالل محمد صالح شريه 17
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 (2امللحق رقم )
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المستشفى نوع االصابة التاريخاليوممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت

مستشفى الثورة اصابة في الراس01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بيت70انثىأمينه احمد عباد 1

مستشفى الثورة اصبة في الظهر والراس واجزاء متفرقة 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة عامل20ذكر موسى عبدالحكيم الوصابي2

مستشفى الثورة سواد  في العين اليمنى وضوض في الراس والجسم01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بيت40انثىانتصار محمد صالح الصعفاني3

مستشفى الثورة كسر في الرجل مع رضوض في الراس والجسم 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بيت50انثىفاطمة احمد علي الحرازي 4

مستشفى الثورة رضوض في انحاء الجسم 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بيت45انثىسيدة ناجي الحيمي5

مستشفى الثورة ضربات في الراس والخد االيمن وخدوش في اجساء الجسم01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة طفل9طفلفؤاد احمد احمد الحرازي6

مستشفى الثورة جروح في الراس وانحاء متفرقة في الجسم01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة عامل70ذكر محمد صالح علي شريه 7

مستشفى الثورة اختنقاق في الغبار 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة طفل4طفلضياء صالح العوبلي 9

مستشفى الثورة كدمات وسويدات في العين االيمنى وخدة االيمن وباقي الجسم01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة موظف40ذكر صالح علي مطهر 8

مستشفى الثورة جروح في رجلة اليمني01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة مسن80ذكر محمد علي جبران الهادي10

مستشفى الثورة رجوح في الوجهه01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة طفل5طفلعبدالرزاق قائد ربشان11

مستشفى الثورة جروح في ساعدة االيمن والوجهه01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة طالب17ذكر عبدالقادر احمد الكبسي12

مستشفى الرافاةرضوض في الجسم 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 32ذكر صالح احمد العوبلي13

مستشفى الرافاةخدوش في راسة ورجلة 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 28ذكر معاذ احمد احمد الحرابي14

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 50ذكر احمد ناجي علي الحيمي15

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ذكر ابو بكر عبدهللا عامر 16

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 50ذكر محسن الحداد17

مستشفى الرافاةشطية في الرجل 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 4طفلابراهيم االديب 

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 55امنة احمد احمد شريه الصعفاني18

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 22منصور  محمد الصعفاني19

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 23احمد احمد صالح الصعفاني20

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة حسين ضريف21

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 23منيف محمد  الحيمي 22
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 (3امللحق رقم )

 امساء وبيانات وصور املنازل التي تدمرت او تضررت  جراء القصف 
قام برصد المنازل التي تضررت بسبب القصف ،كما قام بتوثيق االضرار التي لحقت بتلك املركز القانوني  

حسب التفصيل المدرج في  المنازل وذلك بتصويرها اضافة الى االستماع  الى افادة المالك  لتلك المنازل 
 :هذا الكشف

 اسم مالك الشيء المتضرر م
المنشاة  نوع 

 نوع الضرر الوصف الملكية ونوع 

 تضرر بليغ دورين  مدنية/منزل عبدهللا علي صالح   1

 تاققنوافذ  واالبواب وتشالتضرر  دور واحد مدنية/منزل علي احمد غالب راجح 2

  تدمير كلي   مدنية/منزل حبيبة علي الحيمي  3

 تدمير كلي   مدنية/منزل منصور محمد صالح  4

 تدمير كلي   مدنية/منزل احمد عبدة القلعي   5

 تدمير كلي دور واحد شعبي مدنية/منزل نعمان المفلحي  6

 تضرر كبير                      دورين شعبي مدنية/منزل عبدالحكيم الوصابي  7

 تدمير كلي ثالثة ادوار شعبي مدنية/منزل محمد الريمي  8

 تدمير كلي دورين شعبي مدنية/منزل حسين الذماري   9

 تدمير كلي دور شعبي مدنية/منزل عبدهللا احمد الكبسي  10

 تدمير كلي دور شعبي مدنية/منزل محمد علي محمد السياغي  11

 تدمير كلي دورين شعبي مدنية/منزل د/ عارف الشامي  12

 جزئي كبير  دور شعبي مدنية/منزل احمد طمران  13

 جزئي كبير  دورين شعبي مدنية/منزل علي النصاري   14

 جزئي كبير  دورين شعبي مدنية/منزل الخوالنيكاذية علي   15

 جزئي كبير  دور شعبي مدنية/منزل عبدهللا غوبه  16

 جزئي كبير  دور شعبي مدنية/منزل علي االنسي  17

 جزئي   مدنية/منزل قائد الحبيشي  18

 جزئي دور مسلح مدنية/منزل محمد االهجري  19

 جزئي   مدنية/منزل محمد الهمداني  20

 جزئي دورين شعبي مدنية/منزل غالب العزي  21

 جزئي دورين شعبي مدنية/منزل فائق هبة   22

 جزئي دورين مسلح مدنية/منزل محمد غبالن  23

 جزئي دوري مسلح مدنية/منزل صالح  مظهر  24

 جزئي دور شعبي مدنية/منزل حفظ هللا الجدري   25

 جزئي شعبيثالثة ادوار  مدنية/منزل حسن شائع   26

 جزئي دور شعبي  مدنية/منزل شوعي الزيادي  27

 تضرر كامل دور شعبي مدنية/منزل محمد علي الوصابي  28

 تضرر جزئي دور مسلح مدنية/منزل زياد عبدة سعيد  29

 تضرر جزئي دور شعبي مدنية/منزل يعقوب الوصابي  30

 تضرر جزئي دور شعبي مدنية/منزل خالد الرديني   31

 تضرر جزئي دورين شعبي مدنية/منزل عادل السعيدي   32

 تضرر جزئي دور شعبي مدنية/منزل غالب الوصابي  33

 تضرر جزئي دورين مسلح مدنية/منزل عبدالرقيب السامعي  34

 تضرر جزئي   مدنية/منزل عبدة البعداني   35
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 املنازل التي تدمرت كليًا :بعض صور 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تضرر جزئي دورين شعبي مدنية/منزل عبدة سعيد الحميدي   36

 تضرر كامل دورين شعبي مدنية/منزل ناجي الحيمي   37

 تضرر جزئي دور شعبي مدنية/منزل عبدالودود احمد الصبري   38

 تضرر جزئي دور شعبي مدنية/منزل عبدالقاهر الصبري   39

 تضرر جزئي دور شعبي مدنية/منزل محسن محمد الحداء   40

 تضرر جزئي دورين شعبي مدنية/منزل منيف محمد الجهمي  41


