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  مكــــان الواقعة :
، وتقع حدى مديريات العاصمة صنعاءديرية بني الحارث إمتابعة لال "بني حوات" منطقة سكنية تسمى

عبارة عن وهي  واحد، وتبعد عن بوابة المطار كيلومتر ،لى الجهة الشمالية منهبالقرب من مطار صنعاء إ
 سر من المدنيين.بعشرات األ مكتظ  حي سكني عشوائي

 . بعد منتصف الليل 7::7 الساعة :  االنتهاك زمان
 .م7772\:\72الخميس الموافق  : االنتهاك تاريخ

نتج عنه منطقة بني حوات بالطيران الحربي على الحي السكني صواريخ بهجمات جوية :  نوع االنتهاك
لحاق أضرار مادية جسيمة بمنازل قتلى وجرحسقوط مدنيين  ى وتدمير منازل على رؤوس ساكنيها وا 

  ..وممتلكات السكان المدنيين
المملكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معها وهي )اإلمارات , الكويت, قطر,  جهة االنتهاك: 

 (البحرين, مصر, السودان, تركيا, األردن
األمر الذي جعلها وفق  سعودية وتحالفها اسنادًا لوجستياً المتحدة انها تقدم للوبحسب تصريحات للواليات 

 . هذه االنتهاكاتن شريكة في خبراء عسكريين وقانونيي
اليمنية صنعاء فوجئ سكان العاصمة  م7772\:\72 الموافقبعد منتصف ليل الخميس  :  وصف الواقعة

مناطق مختلفة من  فيدوت  قوية صوات انفجارات  أ سماع تزامن معجواء مكثف باأل تحليق طيرانلبأصوات 
على  الحرب قد تبنت شن ن السعوديةمن خالل اإلعالم أتبين بعدها  .السكان من نومهم أيقظتالعاصمة 

عاء واستهدفت طائراتها الحربية بعض االحياء السكنية والمنشآت المدنية وقصفت مطار صن ،اليمن
هو هذا الحي  و ،الواقعة بالقرب من مطار صنعاءبني حوات منطقة في  الدولي، كما قصفت حيًا سكنياً 

التي المتقاربة من حيث المساحة الجغرافية، و  كون من عشرات المنازل السكنيةعبارة عن حي عشوائي يت
ما بين قتيل وجريح بينهم ( مواطنًا يمنيًا 77) سقوط قصف هذا الحي ونتج عن ،مئات اليمنيين اقطنهي

( 8طفاًل و)  (77) مدنيا هم (77)منهم حيث قتل  ( امرأة.77( طفال و)72لشهر التاسع و)جنين في ا
صاباتهم خطرةتم إنتشال مدنياً ( 77جرح )( رجال. كما 7نساء و) ( 77بينهم ) هم من تحت األنقاض وا 

رؤوس على  ( منزالً 77)كليًا مر منها د  منزاًل مدنيًا،  (27) تدميرنتج عنه كذلك و  .( نساء77و) طفالً 
( سيارة 72)بتدمير  تسبب القصف. كما أضرار بالغةآخرًا لدمار جزئي و ( منزاًل :7) وتعرض ،ساكنيها
 لمدنيين، إضافة إلى العديد من األضرار المادية األخرى.مملوكة 

 



املركز القانون ي للحقوق والتيمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

3 
 

 الضحايا هايلأ وإفادات عيانالشهود الشهادات هذه االنتهاكات حبق املدنيني عن طريق  وثق املركز القانوني 
تستددات املالتقارير الطبية وإفادات اجلهات الرمسية والفيديو ومقاطع الصور الفوتوغرافية وبو واملصابني

ضد حرب وجرام  رام  جل التحالف الذي تقوده التسعودية على ارتكاب، والتي أكدت مجيعها رمسيةال
 .اإلنتسانية
 واطلع  التحالف بقيادة السعودية طيرانتها صواريخ المركز القانوني عاين المنطقة التي استهدف

واهالي الحي  ،فالمنازل دمرت بشكل كامل على رؤوس ساكنيها .الذي لحق بهاعلى الدمار 
 هالي الحي، والحالة االنسانية صعبة. من تبقى على قيد الحياة من أمصدومين من هول الفاجعة

لحياة وتم انتشاله جثة فارق امن تحت االنقاض منهم من الضحايا  انهم انتشلوا عشراتأكدوا 
 ونساء ، رجاال واطفاال املهمكب واقتل سرتينأفراد أ ،هامدة، والبعض اآلخر مصاب بإصابات خطيرة

 من تحت االنقاض تم انتشاله  في السنة االولى من عمرهطفل منها سوى  وأسرة ثالثة لم يبق
 ،بشكل كبيرتر تضررت كيلوم (7منازل تبعد عن مكان القصف ) ،يرةو مصاب بجروح خطوه

الدهشة ب مصابون الناس في المنطقةو  ،اً خرابالمنطقة اصبحت ،ومحطمة  مدمرةعشرات السيارات 
 واالستغراب عن سبب استهدافهم بالقصف الصاروخي من قبل طائرات السعودية وحلفائها.

 
 وسكان الحي   الضحايا اهالي من شهود  إفادة: 

افاد بقوله" بعد منتصف الليل من يوم الخميس من اقارب الضحايا : عام 77علي عبده الحبشي 
 مباشرة فاتجهتنفجار بالقرب من منزلي م فزعت من النوم على صوت ا7772\:\72الموافق 

ًا في الحي الذي يوجد فيه كثيف اً دخان شاهدأفإذا بي  ،سبب االنفجار ألشاهد ما نحو النافذة
واحدة فقط، دقيقة سوى هما بين يفصلال متتاليين  آخرين ثم شاهدت انفجارين ،خيمنزل أ

،  ثم اتصلت بهاتف زوجته فأجابت وهي يرد ه الفهرعت الى الهاتف ألتصل بأخي فكان هاتف
 آخرون ناسوهرع ألمكان عت إلى افهر  ،ة وتصيح انقذونا لقد مات اوالدنا تحت القصفمرعوب

، والذين بين قتيل وجريحما  الضحايا عشرات، وتم انتشال تحت االنقاضالنتشال الضحايا من 
 .هأخي وثالثة من أطفال كان من بينهم

 ة حقيقية حصلت عن مأسا حدثناقارب الضحايا أحد أ: اً عام (7:)سليمان  ىيحي ىحمود يحي

خمسة من وم تل األب واألفقد قُ  ،هذا الهجومفي  بشكل شبه كامل خيه التي أُبيدتة أألسر
تم انتشالهم من تحت االنقاض وهم يعانون من  سوى ولد وبنت ةمن األسر طفالهم ولم يتبقأ

 رة .يإصابات خط
وأبلغوني أن خي المرحوم حميد أمنزل افاد بقوله " تم التواصل بي من قبل بعض جيران حيث  

منزل أخي وهدمه على رؤوس أسرته بكاملها، طال قد  طائرات السعودية على المنطقةال قصف
خي حميد ، وقد وجدت أن ألمستشفىجثامينهم وجرحاهم ونقلوهم إلى اوأن الجيران قد انتشلوا 
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زوجته رؤوفة المرهبي وجنين في بطنها اسمه محمد حيث هو و على إثر ذلك القصف قتل قد
سامية وسمية واسماء  كانت حامل في الشهر التاسع، وقتلت أيضاً أربع طفالت ألخي هن

من ثامين القتلى ج بإخراجوبعد فترة قمت بجروح. سامة وابتسام أطفاله أأصيب و  ،وذكرى

دمر كما وجدت ان العديد من جيرانهم قد سقطوا ضحايا وتهدمت منازلهم و .المستشفيات لدفنها
 الحي بأكمله " 

 
 شهود :ال ثارة حسب روايةوصف عام للهجوم وآ 

 الهلع والخوف اصابهدمت على رؤوس ساكنيها، عشرات المنازل قد  ،وجدنا المكان مدمر 
 خائفون بكونتمر  نالمصابوو  جثث الضحايا من القتلى قد فقدت مالمحها شاهدنا – السكان

عن سبب استهدافهم  ويتساءلون الحادث هذا جراء الضحايا يندبون الناس – لماأل  من يصرخون
جسدية ونفسية  مالآل إلى منازلهم وهم نيام بهذا الهجوم الذي أحال حياتهم إلى جحيم وعرضهم

 هذا الهجوم، بأكملها قتلت في أسر أقربائهم. وافقدهم مهاتهموأ بائهمآ وقتل وشردهم يرةومادية كب
 :منها
 ن منهم.رب االسرة وزوجته وأمها وثالثة من أطفاله وجرح اثنا منها قتل :ة الجرموزيأسر   -
لم يتبق و  ع طفالت،بر ب واألم وجنين ببطنها في الشهر التاسع وأقتل األ حميد سليمان:أسرة  -

 .بجروح مصابينطفلين  األسرة سوى من
م بنوبات فزع وخوف الزالت تعاني جرح األب وقتل ثالثة من اطفاله وأصيبت األ شي:ة الحبأسر  -

 .حتى لحظة قيامنا برصد الحالة منها
 ت اطباء وصحيون من المستشفياتآداإف : 

اليها  وصلين في مستشفيات العاصمة التي فادات من المختصالمركز القانوني حصل على إ
م وصلت اليهم عدد من 7772\:\72نه قبل فجر يوم الخميس ، المختصون أكدوا أالضحايا

وتنوعت منازلهم بقصف رات ائالطلقيام من منطقة بني حوات نتيجة  المصابينعدد من لجثث و ا
صيب نتيجة تهدم ، منهم من أبين قتلى وجرحى حاالت الضحايا التي وصلت إلى المستشفيات

الطبية التي  بحروق وفقا للتقارير من أصيب ومنهم ،بشظاياأصيب  من ومنهم ،عليهم المنازل
 منها . حصلنا على نسخ
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 التوصيات : 

إلسراع في إلى ا المتحدةمم الدولية والحقوقية واأل المنظمات عاجل ندعو بشكل -
ي المدنيين استهداف وقف العمل على  للملكة التابعة الطائرات هجمات فاقوا 

وجرائم حرب وجرائم بادة والتي تعد جرائم إ ،اليمن على  وحلفائها السعوديةالعربية 
 . وتعويضهم المنكوبين إغاثة سرعة اكذو  .ضد االنسانية

حقيق في للترسال  لجان محايدة ومختصة ندعو المنظمات والهيئات الدولية إلى إ -
المدنيين  الحربية على السعودية بهجمات الطائراتها االنتهاكات التي ترتكب

  .المدنيين  لآلمنينحياء السكنية واأل
 لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائماالجراءات  كافة اتخاذإلى  ندعو االمم المتحدة  -

 فالتهم  من العقاب .إعدم  والعمل على
 

 م62/3/6102 بتاريخعن املركز القانون ي للحقوق والتيمية  صادر 

       

 
 

 المالحق الخاصة بالتقرير
 رجال(.-نساء-المحترقة )اطفال(اسماء وبيانات وصورومقاطع فيديو للقتلى والجثث 7رقم)  ملحقال -7

 ( اسماء وبيانات وصور ومقاطع فيديو للمصابين.7الملحق رقم )  -7

 ( بيانات وصور ومقاطع فيديو  للمنازل والمحطات والناقالت والسيارات التي تدمرت وتضررت.:الملحق رقم )  -:
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(0امللحق رقم )  

 امساء وبيانات وصور  الضحايا من القتلى نتيجة قصف السعودية وحتالفها

الضحية : اسم  حميد يحيى سليمان اسماء  
 

 

 سنة )طفله( 31 العمـــر:
تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران قتلت  االنتهاك

 على منزلهم ربي الح
 حوات بني  –الحارث بني  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك
 م62/1/6132 تاريخ االنتهاك

 وتحالفها السعودية  جهه االنتهاك
 

  حميد يحيى سليمان  سمية  اسم الضحية :

 )طفلة ( سنوات  7 العمـــر:

تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران قتلت  االنتهاك
 على منزلهم ربي الح

 حوات بني  –الحارث بني  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 م62/1/6132 تاريخ االنتهاك

 وتحالفها السعودية  جهه االنتهاك
 

  سليمان يحيى حميد سامية  اسم الضحية :
 طفلة ()سنة  36 العمـــر:
تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من قتلت  االنتهاك

 على منزلهم ربي الطيران الح

 حوات بني  –الحارث بني  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

كتاريخ االنتها  م62/1/6132 

 وتحالفها السعودية  جهه االنتهاك
 



املركز القانون ي للحقوق والتيمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

7 
 

التاريخاليوممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 30ذكرأحمد محمد علي إسماعيل الحضرمي 1

26/03/2015الخميسحارة بلس بني حواتاألمانةقتيل 13طفلأسماء حميد يحيى سليمان2

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل ذكربشير المخالفي3

26/03/2015السبتبني حوات األمانةقتيل طفلبنت بكيل صالح علي4

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 40ذكرحميد يحيى سليمان 5

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 20أنثىحنان حمود محمد الجرموزي 6

26/03/2015األربعاءبني حوات األمانةقتيل طفله ذكرى حميد يحي سليمان7

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 35أنثىرؤوفة صالح علي المرهبي8

26/03/2015الجمعةبني حوات األمانةقتيل انثىزوجة بكيل صالح علي9

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 12طفلساميه حميد يحيى سليمان10

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 7طفلسمية حميد يحيى سليمان 11

26/03/2015الخميسحارة بلس بني حواتاألمانةقتيل 12طفلعايشة ياسر الحبيشي 12

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل ذكرعبدالخالق سليمان 13

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل ذكرعبدهللا محرم 14

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل ذكرعبدهللا يحيى الشيخي 15

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 5طفلعز الدين محمد أحمد دحيه 16

26/03/2015اإلثنينبني حوات األمانةقتيل طفلعالء الدين ياسر الحبشي17

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 50ذكرعلي محمد عبده الجرموزي 18

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 15طفلعمار ياسر الحبيشي 19

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 13طفلمجد الدين محمد علي الجرموزي20

26/03/2015الثالثاءبني حوات األمانةقتيل ذكرمحمد احمد الزبيدي 21

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 40ذكرمحمد حسن المعلم 22

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل تسعة اشهرجنينمحمد حميد سليمان23

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 3طفلمحمد علي محمد الجرموزي24

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 12أنثىمنال محمد حسن المعلم 25

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 1طفلنجم الدين علي محمد الجرموزي26

26/03/2015األحدبني حوات األمانةقتيل 12طفلنجم الدين ياسر الحبشي27

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةقتيل 45أنثىنعمة محمد هاشم الباردة 28

26/03/2015الثالثاءبني حوات األمانةقتيل انثىهدية حمود محمد الجرموزي29

(القتلى  الضحايا) مجيعكشف بامساء وبيانات   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صاروخي ي اول قصف ف الحياة فارق طفلين ضاالنقا تحت من انتشاله اثناءلمدنيين ا الضحايا احد
 من قبل السعودية وتحالفهااليمن  على

 القصف ليله صباحمن المدنيين   الضحايا انتشال 
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(6رقم )لحق امل  

وبيانات اجلرحىمساء ا  
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التاريخاليوممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  12طفلإبتسام حميد سليمان 1

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  3طفلإبتهال محمد حسن المعلم2

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  45ذكرأحمد محمد علي علوه3

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرأسامة حميد يحيى سليمان4

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  6طفلأمجد محمد حسن المعلم5

ثاليا6 26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرجميل ناصر محمد ال

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  14طفلحسن خالد الحربي 7

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرخالد مطهر الجديري8

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  32أنثىزهراء صالح عبدهللا دحيه 9

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  7طفلزين العابدين علي محمد الجرموزي 10

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرسلطان علي اآلنسي11

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  25أنثىشيماء محمد الشرفي 12

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  30ذكرصدام حسين محمد الحوض13

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  27ذكرصدام مهدي حسن الشرفي 14

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرطارق الجعفري15

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  20ذكرطه محمد ناجي العاقل 16

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  5طفلعبدالعزيز محمد أحمد دحيه17

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  32ذكرعبدهللا محمد أحمد دحيه18

جنيد19 باري ال هادي عبدال 26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرعبدال

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرعلي عبدهللا أحمد سالم 20

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرعلي عبدهللا محمد الحطوار21

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  34ذكرعيسى علي محمد الحطامي 22

فاطمي23 26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرعيسى مجاهد ال

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  28ذكرعيسى محمد الشرفي 24

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرفاضل عبدالعزيز الكندحي25

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  45انثىفاطمة جيالن عبده أحمد 26

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  40انثىفايزة عبدالرحمن السيد 27

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرفواز عبدهللا أحمد28

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  13طفلمجد الدين علي محمد الجرموزي29

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  28ذكرمحمد أحمد عبدهللا دحيه30

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرمحمد سليمان31

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرمراد أحمد قاسم32

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  3طفلمرام محمد حسن المعلم33

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  12طفلمريم علي محمد الجرموزي 34

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  25ذكرمصطفى عبدالغني الجماعي 35

قاسمي36 26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  ذكرموسى محمود أحمد ال

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  22ذكرنبيل عبدهللا الشاعر37

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  15طفلنبيل محمد حسن المعلم 38

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  17طفلنبيله محمد حسن المعلم 39

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  9طفلهدى محمد أحمد دحيه40

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  8طفلهديل محمد أحمد دحيه41

26/03/2015الخميس بني حوات األمانةجريح  40ذكرياسر علي عبده الحبيشي 42

رصد و و ي  
المر   ال انوني للح و  

E-mail:TheLegalCenter148@gmail.com

رصد و و ي  
المر   ال انوني للح و  

E-mail:TheLegalCenter148@gmail.com



املركز القانون ي للحقوق والتيمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

9 
 

(3امللحق رق  )    

وبيانات وصور املدازل التي تدمرت او تضررت  جراء القصف امساء   
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

االنــتهاك القرية المديريةالمحافظةنوع الملكية اسم مالك الشيء المتضررت

قصف جوي صاروخي ادى الى هدم المنزل بالكاملبني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل احمد الحضرمي 1

قصف جوي صاروخي ادى الى هدم المنزل بالكاملبني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل علي  الحبيشي المستاجر /حميد سليمان  المتر2

قصف جوي صاروخي ادى الى هدم المنزل بالكاملبني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل /ياسر المالحني 3

قصف جوي صاروخي ادى الى هدم المنزل بالكاملبني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل /علي محمد الجرموزي 4

قصف جوي صاروخي ادى الى هدم المنزل بالكاملبني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل /محمد حسن المعلم 5

قصف جوي صاروخي ادى الى هدم المنزل بالكاملبني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل طابقين / عبدهللا عدس  المستاجر مهدي الشرفي6

قصف جوي صاروخي ادى الى هدم المنزل بالكاملبني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل /احمد الحبشي المستأجر / احمد الزبيدي، والمستاجر احمد الشاعر 7

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل حسن احمد علي محمد الزيادي 8

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل السيد المالحي 9

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل خالد الحربي10

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيسيارة الحجه مريم11

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيدكاكين احمد علي راوع 12

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل حمود صالح يحيى الذيفاني13

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل حمود سلمان 14

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل علي احمد حزام 15

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل علوان محمد صالح 16

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزلين دورين  وليد العمري 17

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل حسين الرازحي18

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيبيت سعد الرازحي19

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل امين  مرعي 20

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل فضل الحرازي 21

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل دورين  علي عبدة 22

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل علي الحرازي23

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل حزام السوادي 24

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل عبدهللا عدس دورين  مؤجر لمهدي الشرفي25

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل عبداللطيف العاقل 26

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل عبدالقوي الحباري 27

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنينصف منزل علي  عسكر عسل 28

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل نجم الدين سفيان 29

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل زياد الحصن30

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل عبدالملك النقدي 31
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 تابع  كشف امليازل الت ي تدمرت وتضررت بسبب القصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

االنــتهاك القرية المديريةالمحافظةنوع الملكية اسم مالك الشيء المتضررت

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل محمد عباس 32

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل عبدة علي صالح 33

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل مازن الشرعي 34

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل اسماعيل القادري 35

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل نصر 36

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل فتيني احمد عيسى 37

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمنزل / علي سالم الزبيدي38

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل اسماعيل الزبيدي 39

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل محسن عدس  مع اربع شقق 40

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل احمد السواني41

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل لطف القاهي42

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل فايز السواني43

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل خالد الحلحلي44

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل علي السواني45

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل العاقل احمد لطف 46

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل احمد العزاني47

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل علي راوع 48

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل سعد احمد العبد حضر ولده محمد 49

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمنزل / يحيى هادي عطيفه50

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل عصام الحيمي51

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل النجري من حجة 52

قصف جوي صاروخي تسبب باضرار كبيرة بالمنزل  بني حواتحي النصرامانة العاصمةمدنيمنزل عابد ضبيان  من المحويت53
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