
 

 

 
  

 املزكش انمبَىًَ نهحمىق وانتًٍُة

 أول هجىو نهسعىدٌة وحتبنفهب عهى انًٍٍ 
 وأعٍبٌ يدٍَة ولصفهب حلً سكًُ 

 ولتم وجزح انعشزات يٍ املدٍَني  وتديري يُشئبت يدٍَة   
 يُطمة ثًُ حىات يدٌزٌة ثًُ احلبرث ثأيبَة انعبصًة صُعبء 
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 املزكش انمبَىًَ نهحمىق وانتًٍُة

 حمىلً زــــزٌمت
 عٍ أول هجىو نهسعىدٌة وحتبنفهب عهى انًٍٍ 

 وأعٍبٌ يدٍَة ولصفهب حلً سكًُ 
 ولتم وجزح انعشزات يٍ املدٍَني  وتديري يُشئبت يدٍَة   

 يُطمة ثًُ حىات يدٌزٌة ثًُ احلبرث ثأيبَة انعبصًة صُعبء
 م2015\3\26بتاريخ 
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 املزكش انمبَىًَ نهحمىق وانتًٍُة

 1صفحة

 أمانة العاصمة  -بني حوات منطقة قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

  مكــــان الواقعة :
منطقة سكنية تسمى "بني حوات" التابعة لمديرية بني الحارث إحدى مديريات العاصمة صنعاء، وتقع بالقرب من 
مطار صنعاء إلى الجية الشمالية منو، وتبعد عن بوابة المطار كيمومتر واحد، وىي عبارة عن حي سكني عشوائي  

 المدنيين. مكتظ بعشرات األسر من

 . بعد منتصف الميل 2330 الساعة : سيبٌ االَتهبن 

 م.2015\3\26الخميس الموافق  تبرٌخ االَتهبن :

بصواريخ الطيران الحربي عمى الحي السكني بمنطقة بني حوات نتج عنو سقوط ىجمات جوية َىع االَتهبن : 
لحاق أضرار   مادية جسيمة بمنازل وممتمكات السكان المدنيين.. مدنيين قتمى وجرحى وتدمير منازل عمى رؤوس ساكنييا وا 

المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معيا وىي )اإلمارات ، الكويت، قطر، البحرين،  جهة االَتهبن:
 مصر، السودان، تركيا، األردن(

مر اليي جعميا وفق خبراء وبحسب تصريحات لمواليات المتحدة انيا تقدم لمسعودية وتحالفيا اسنادًا لوجستيًا األ
 عسكريين وقانونيين شريكة في ىيه االنتياكات .

م فوجئ سكان العاصمة اليمنية صنعاء بأصوات 2015\3\26 بعد منتصف ليل الخميس الموافق:   وصف انىالعة
لتحميق طيران مكثف باألجواء تزامن مع سماع أصوات انفجاراٍت قوية دوت في مناطق مختمفة من العاصمة أيقظت 
السكان من نوميم. بعدىا تبين من خالل اإلعالم أن السعودية قد تبنت شن الحرب عمى اليمن، واستيدفت طائراتيا 

حياء السكنية والمنشتت المدنية وقصفت مطار صنعاء الدولي، كما قصفت حيًا سكنيًا في منطقة الحربية بعض اال
بني حوات الواقعة بالقرب من مطار صنعاء، و ىيا الحي ىو عبارة عن حي عشوائي يتكون من عشرات المنازل 

ج عن قصف ىيا الحي سقوط السكنية المتقاربة من حيث المساحة الجغرافية، والتي يقطنيا مئات اليمنيين، ونت
( امرأة. حيث قتل منيم 17( طفال و)26( مواطنًا يمنيًا ما بين قتيل وجريح بينيم جنين في الشير التاسع و)70)
( مدنيًا تم إنتشاليم من تحت األنقاض 42( رجال. كما جرح )7( نساء و)8( طفاًل و) 14( مدنيا ىم )29)

صاباتيم خطرة بينيم ) ( 14( منزاًل مدنيًا، ُدمر منيا كميًا )57نساء. ونتج عنو كيلك تدمير ) (10( طفاًل و)12وا 
( 16( منزاًل آخرًا لدمار جزئي وأضرار بالغة. كما تسبب القصف بتدمير )43منزاًل عمى رؤوس ساكنييا، وتعرض )

 سيارة ممموكة لمدنيين، إضافة إلى العديد من األضرار المادية األخرى.
وإفبدات أهبيل انعحبٌب واملصبثني  انشهىد انعٍبٌشهبدات هذِ االَتهبكبت حبك املدٍَني عٍ طزٌك  وثك املزكش انمبَىًَ 

وثبنصىر انفىتىغزافٍة ويمبطع انفٍدٌى وإفبدات اجلهبت انزمسٍة وانتمبرٌز انطجٍة واملستُدات انزمسٍة، وانتً أكدت 
 .ظد اإلَسبٍَةامى حزة وجززامى جل انتحبنف انذي تمىدِ انسعىدٌة عهى ارتكبةمجٍعهب 
  المركز القانوني عاين المنطقة التي استيدفتيا صواريخ طيران التحالف بقيادة السعودية واطمع عمى الدمار

اليي لحق بيا. فالمنازل دمرت بشكل كامل عمى رؤوس ساكنييا، واىالي الحي مصدومين من ىول 



 

 

 TheLegalCenter148@gmail.com :mail-E 00967777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

ye.blogspot.com/-http://legalcenterhttps://www.facebook.com/LegalCenterforHumanDevelopment -  

 املزكش انمبَىًَ نهحمىق وانتًٍُة

 2صفحة

 أمانة العاصمة  -بني حوات منطقة قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 من أىالي الحي أكدوا انيم انتشموا عشراتالفاجعة، والحالة االنسانية صعبة. من تبقى عمى قيد الحياة 
الضحايا من تحت االنقاض منيم من فارق الحياة وتم انتشالو جثة ىامدة، والبعض اآلخر مصاب بإصابات 
خطيرة، أفراد أسرتين قتموا بكامميم رجاال واطفاال ونساء ، وأسرة ثالثة لم يبق منيا سوى طفل في السنة 

من تحت االنقاض وىو مصاب بجروح خطيرة، منازل تبعد عن مكان القصف االولى من عمره  تم انتشالو 
( كيمومتر تضررت بشكل كبير، عشرات السيارات مدمرة ومحطمة ،المنطقة اصبحت خرابًا، والناس في 2)

المنطقة مصابون بالدىشة واالستغراب عن سبب استيدافيم بالقصف الصاروخي من قبل طائرات السعودية 
 وحمفائيا.

 وسكان الحي  3الضحايا  اىالي من شيود  ةإفاد 
 

3 من اقارب الضحايا افاد بقولو" بعد منتصف الميل من يوم الخميس الموافق عام 47عمي عبده الحبشي 
م فزعت من النوم عمى صوت انفجار بالقرب من منزلي فاتجيت مباشرة نحو النافية ألشاىد 2015\3\26

كثيفًا في الحي اليي يوجد فيو منزل أخي، ثم شاىدت انفجارين  ما سبب االنفجار، فإيا بي أشاىد دخاناً 
آخرين متتاليين ال يفصل بينيما سوى دقيقة واحدة فقط، فيرعت الى الياتف ألتصل بأخي فكان ىاتفو ال 
يرد،  ثم اتصمت بياتف زوجتو فأجابت وىي مرعوبة وتصيح انقيونا لقد مات اوالدنا تحت القصف، 

ىرع أناس آخرون النتشال الضحايا من تحت االنقاض، وتم انتشال عشرات الضحايا فيرعت إلى المكان و 
 ما بين قتيل وجريح، واليين كان من بينيم أخي وثالثة من أطفالو.

 

 ( عامًا3 أحد أقارب الضحايا حدثنا عن مأساة حقيقية حصمت ألسرة أخيو 39سميمان ) حمود يحيى يحيى
التي أُبيدت بشكل شبو كامل في ىيا اليجوم، فقد ُقتل األب واألم وخمسة من أطفاليم ولم يتبق من األسرة 

 سوى ولد وبنت تم انتشاليم من تحت االنقاض وىم يعانون من إصابات خطيرة .

" تم التواصل بي من قبل بعض جيران منزل أخي المرحوم حميد وأبمغوني أن قصف  حيث افاد بقولو
الطائرات السعودية عمى المنطقة قد طال منزل أخي وىدمو عمى رؤوس أسرتو بكامميا، وأن الجيران قد 
انتشموا جثامينيم وجرحاىم ونقموىم إلى المستشفى، وقد وجدت أن أخي حميد قد قتل عمى إثر يلك 

ىو وزوجتو رؤوفة المرىبي وجنين في بطنيا اسمو محمد حيث كانت حامل في الشير التاسع، القصف 
وقتمت أيضًا أربع طفالت ألخي ىن سامية وسمية واسماء ويكرى، وأصيب أطفالو أسامة وابتسام بجروح. 

م قد وبعد فترة قمت بإخراج جثامين القتمى من المستشفيات لدفنيا. كما وجدت ان العديد من جيراني
 سقطوا ضحايا وتيدمت منازليم ودمر الحي بأكممو" 

 3 وصف عام لميجوم وآثارة حسب رواية الشيود 
 – وجدنا المكان مدمر، عشرات المنازل قد ىدمت عمى رؤوس ساكنييا، اليمع والخوف اصاب السكان 

 – األلم من يصرخون خائفون مرتبكون والمصابون شاىدنا جثث الضحايا من القتمى قد فقدت مالمحيا
عن سبب استيدافيم إلى منازليم وىم نيام بييا  ويتساءلون الحادث ىيا جراء الضحايا يندبون الناس

 آبائيم وقتل وشردىم آلالم جسدية ونفسية ومادية كبيرة اليجوم اليي أحال حياتيم إلى جحيم وعرضيم
 أقربائيم. أسر بأكمميا قتمت في ىيا اليجوم، منيا3 وافقدىم وأمياتيم
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 املزكش انمبَىًَ نهحمىق وانتًٍُة

 3صفحة

 أمانة العاصمة  -بني حوات منطقة قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 أسرة الجرموزي3 قتل منيا رب االسرة وزوجتو وأميا وثالثة من أطفالو وجرح اثنان منيم.  -
قتل األب واألم وجنين ببطنيا في الشير التاسع وأربع طفالت، ولم يتبق من األسرة  أسرة حميد سميمان3 -

 سوى طفمين مصابين بجروح.
بنوبات فزع وخوف الزالت تعاني منيا أسرة الحبشي3 جرح األب وقتل ثالثة من اطفالو وأصيبت األم  -

 حتى لحظة قيامنا برصد الحالة.
 3 ت اطباء وصحٌون من المستشفٌاتآداإف 

المركز القانوني حصل عمى إفادات من المختصين في مستشفيات العاصمة التي وصل الييا الضحايا، 
ثث وعدد من م وصمت الييم عدد من الج2015\3\26المختصون أكدوا أنو قبل فجر يوم الخميس 

المصابين من منطقة بني حوات نتيجة لقيام الطائرات بقصف منازليم وتنوعت حاالت الضحايا التي 
وصمت إلى المستشفيات بين قتمى وجرحى، منيم من أصيب نتيجة تيدم المنازل عمييم، ومنيم من 

 نيا .أصيب بشظايا، ومنيم من أصيب بحروق وفقا لمتقارير الطبية التي حصمنا عمى نسخ م

 التوصيات 3 

 الدولية والحقوقية واألمم المتحدة إلى اإلسراع في العمل عمى وقف المنظمات عاجل ندعو بشكل -
يقاف المدنيين استيداف  اليمن، عمى  وحمفائيا العربية السعودية لمممكة التابعة الطائرات ىجمات وا 

 . وتعويضيم المنكوبين إغاثة سرعةوالتي تعد جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد االنسانية. وكيا 
ندعو المنظمات والييئات الدولية إلى إرسال  لجان محايدة ومختصة لمتحقيق في االنتياكات التي  -

 ترتكبيا السعودية بيجمات الطائرات الحربية عمى المدنيين واألحياء السكنية لآلمنين المدنيين . 
لمحاكمة مرتكبي ىيه الجرائم والعمل عمى عدم إفالتيم  ندعو االمم المتحدة  إلى اتخاي كافة االجراءات  -

 من العقاب .
 

       

 

 المالحق الخاصة بالتقرير

 رجال(.-نساء-ومقاطع فيديو لمقتمى والجثث المحترقة )اطفال (اسماء وبيانات وصور1الممحق رقم)  -1
 ( اسماء وبيانات وصور ومقاطع فيديو لممصابين.2الممحق رقم )  -2
( بيانات وصور ومقاطع فيديو  لممنازل والمحطات والناقالت والسيارات التي تدمرت 3الممحق رقم )  -3

 وتضررت.
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 املزكش انمبَىًَ نهحمىق وانتًٍُة

 4صفحة

 أمانة العاصمة  -بني حوات منطقة قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

(1املهحك رلى )  

 َتٍجة لصف انسعىدٌة وحتبنفهب (انمتهى)انعحبٌب  ثعطامسبء وثٍبَبت وصىر 

 حمٌد ٌحٌى سلٌمان اسماء  اسم الضحٌة :
 

 

 سنة )طفله( 31 العمـــر:
االنقاض بسبب القصف الصاروخً من الطٌران قتلت تحت  االنتهاك

 الحربً  على منزلهم

 بني حوات  –بني الحارث  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك
 م62/1/6132 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  جهه االنتهاك
 

  سمية  حميد يحيى سليمان  اسم الضحٌة :

 سنوات  )طفلة ( 7 العمـــر:

قتلت تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخً من الطٌران  االنتهاك
 الحربً  على منزلهم

 بني حوات  –بني الحارث  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 م62/1/6132 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  جهه االنتهاك
 

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

 الطٌران الحربً  على منزلهم

 بني حوات  –بني الحارث  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 م62/1/6132 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  جهه االنتهاك
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 املزكش انمبَىًَ نهحمىق وانتًٍُة

 5صفحة

 أمانة العاصمة  -بني حوات منطقة قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 كشف بامساء وبيانات مجيع الضحايا) القتلى (
 

 

 

 

 

 

  

وممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت اٌل

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل تسعة اشهرجنٌنمحمد حمٌد سلٌمان1

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 1طفلنجم الدٌن علً محمد الجرموزي2

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 3طفلمحمد علً محمد الجرموزي3

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 5طفلعز الدٌن محمد أحمد دحٌه 4

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 7طفلسمٌة حمٌد ٌحٌى سلٌمان 5

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 12أنثىمنال محمد حسن المعلم 6

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 12طفلسامٌه حمٌد ٌحٌى سلٌمان7

الخمٌسحارة بلس بنً حواتاألمانةقتٌل 12طفلعاٌشة ٌاسر الحبٌشً 8

األحدبنً حوات األمانةقتٌل 12طفلنجم الدٌن ٌاسر الحبش9ً

الخمٌسحارة بلس بنً حواتاألمانةقتٌل 13طفلأسماء حمٌد ٌحٌى سلٌمان10

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 13طفلمجد الدٌن محمد علً الجرموزي11

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 15طفلعمار ٌاسر الحبٌشً 12

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 20أنثىحنان حمود محمد الجرموزي 13

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 30ذكرأحمد محمد علً إسماعٌل الحضرمً 14

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 35أنثىروضه صالح علً المرهب15ً

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 40ذكرحمٌد ٌحٌى سلٌمان 16

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 40ذكرمحمد حسن المعلم 17

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 45أنثىنعمة محمد هاشم الباردة 18

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل 50ذكرعلً محمد عبده الجرموزي 19

الجمعةبنً حوات األمانةقتٌل انثىزوجة بكٌل صالح عل20ً

الثالثاءبنً حوات األمانةقتٌل انثىهدٌة حمود محمد الجرموزي21

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل ذكربشٌر المخالف22ً

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل ذكرعبدالخالق سلٌمان 23

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل ذكرعبدهللا محرم 24

الخمٌس بنً حوات األمانةقتٌل ذكرعبدهللا ٌحٌى الشٌخً 25

الثالثاءبنً حوات األمانةقتٌل ذكرمحمد احمد الزبٌدي 26

السبتبنً حوات األمانةقتٌل طفلبنت بكٌل صالح عل27ً

اإلثنٌنبنً حوات األمانةقتٌل طفلعالء الدٌن ٌاسر الحبش28ً

األربعاءبنً حوات األمانةقتٌل طفلذكرى حمٌد ٌحً سلٌمان29

 االنقاض تحت من انتشاله المدنٌٌن اثناء الضحاٌا احد

فً اول قصف صاروخً    الحٌاة فارق طفلٌن
 على الٌمن من قبل السعودٌة وتحالفها

 القصف لٌله من المدنٌٌن صباح  الضحاٌا انتشال 
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 (2املهحك رلى )
 امسبء وثٍبَبت اجلزحى

 

 

 

  

التارٌخالٌوممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  12طفلإبتسام حمٌد سلٌمان 1

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  3طفلإبتهال محمد حسن المعلم2

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  45ذكرأحمد محمد علً علوه3

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرأسامة حمٌد ٌحٌى سلٌمان4

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  6طفلأمجد محمد حسن المعلم5

ثالٌا6 26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرجمٌل ناصر محمد ال

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  14طفلحسن خالد الحربً 7

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرخالد مطهر الجدٌري8

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  32أنثىزهراء صالح عبدهللا دحٌه 9

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  7طفلزٌن العابدٌن علً محمد الجرموزي 10

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرسلطان علً اآلنس11ً

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  25أنثىشٌماء محمد الشرفً 12

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  30ذكرصدام حسٌن محمد الحوض13

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  27ذكرصدام مهدي حسن الشرفً 14

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرطارق الجعفري15

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  20ذكرطه محمد ناجً العاقل 16

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  5طفلعبدالعزٌز محمد أحمد دحٌه17

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  32ذكرعبدهللا محمد أحمد دحٌه18

جنٌد19 باري ال هادي عبدال 26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرعبدال

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرعلً عبدهللا أحمد سالم 20

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرعلً عبدهللا محمد الحطوار21

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  34ذكرعٌسى علً محمد الحطامً 22

فاطم23ً 26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرعٌسى مجاهد ال

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  28ذكرعٌسى محمد الشرفً 24

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرفاضل عبدالعزٌز الكندح25ً

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  45انثىفاطمة جٌالن عبده أحمد 26

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  40انثىفاٌزة عبدالرحمن السٌد 27

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرفواز عبدهللا أحمد28

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  13طفلمجد الدٌن علً محمد الجرموزي29

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  28ذكرمحمد أحمد عبدهللا دحٌه30

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرمحمد سلٌمان31

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرمراد أحمد قاسم32

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  3طفلمرام محمد حسن المعلم33

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  12طفلمرٌم علً محمد الجرموزي 34

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  25ذكرمصطفى عبدالغنً الجماعً 35

قاسم36ً 26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  ذكرموسى محمود أحمد ال

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  22ذكرنبٌل عبدهللا الشاعر37

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  15طفلنبٌل محمد حسن المعلم 38

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  17طفلنبٌله محمد حسن المعلم 39

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  9طفلهدى محمد أحمد دحٌه40

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  8طفلهدٌل محمد أحمد دحٌه41

26/03/2015الخمٌس بنً حوات األمانةجرٌح  40ذكرٌاسر علً عبده الحبٌشً 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
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 (3)املهحك رلى 

 امسبء وثٍبَبت وصىر املُبسل انتً تديزت او تعزرت  جزاء انمصف 
قام برصد المنازل التً تضررت بسبب القصف ،كما قام بتوثٌق االضرار التً لحقت بتلك المنازل وذلك املركز القانوني  

 :لكشفحسب التفصٌل المدرج فً هذا ا بتصوٌرها اضافة الى االستماع  الى افادة المالك  لتلك المنازل 

 
 

  

االنــتهاك القرٌة المدٌرٌةالمحافظةنوع الملكٌة اسم مالك الشًء المتضررت

قصف جوي صاروخً ادى الى هدم المنزل بالكاملبنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل احمد الحضرمً 1

قصف جوي صاروخً ادى الى هدم المنزل بالكاملبنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل علً  الحبٌشً المستاجر /حمٌد سلٌمان  المتر2

قصف جوي صاروخً ادى الى هدم المنزل بالكاملبنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل /ٌاسر المالحنً 3

قصف جوي صاروخً ادى الى هدم المنزل بالكاملبنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل /علً محمد الجرموزي 4

قصف جوي صاروخً ادى الى هدم المنزل بالكاملبنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل /محمد حسن المعلم 5

قصف جوي صاروخً ادى الى هدم المنزل بالكاملبنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل طابقٌن / عبدهللا عدس  المستاجر مهدي الشرف6ً

دي، والمستاجر احمد الشاعر 7 قصف جوي صاروخً ادى الى هدم المنزل بالكاملبنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل /احمد الحبشً المستأجر / احمد الزٌب

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل حسن احمد علً محمد الزٌادي 8

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل السٌد المالحً 9

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل خالد الحرب10ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًسٌارة الحجه مرٌم11

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًدكاكٌن احمد علً راوع 12

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل حمود صالح ٌحٌى الذٌفان13ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل حمود سلمان 14

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل علً احمد حزام 15

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل علوان محمد صالح 16

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزلٌن دورٌن  ولٌد العمري 17

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل حسٌن الرازح18ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًبٌت سعد الرازح19ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل امٌن  مرعً 20

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل فضل الحرازي 21

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل دورٌن  علً عبدة 22

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل علً الحرازي23

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل حزام السوادي 24

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل عبدهللا عدس دورٌن  مؤجر لمهدي الشرف25ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل عبداللطٌف العاقل 26

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل عبدالقوي الحباري 27

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًنصف منزل علً  عسكر عسل 28

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل نجم الدٌن سفٌان 29

ٌاد الحصن30 قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل ز

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل عبدالملك النقدي 31
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 تبثع  كشف املُبسل انتً تديزت وتعزرت ثسجت انمصف

 

 

  

االنــتهاك القرٌة المدٌرٌةالمحافظةنوع الملكٌة اسم مالك الشًء المتضررت

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل محمد عباس 32

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل عبدة علً صالح 33

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل مازن الشرعً 34

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل اسماعٌل القادري 35

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل نصر 36

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل فتٌنً احمد عٌسى 37

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمنزل / علً سالم الزبٌدي38

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل اسماعٌل الزبٌدي 39

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل محسن عدس  مع اربع شقق 40

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل احمد السوان41ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل لطف القاه42ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل فاٌز السوان43ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل خالد الحلحل44ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل علً السوان45ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل العاقل احمد لطف 46

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل احمد العزان47ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل علً راوع 48

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل سعد احمد العبد حضر ولده محمد 49

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمنزل / ٌحٌى هادي عطٌفه50

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل عصام الحٌم51ً

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل النجري من حجة 52

قصف جوي صاروخً تسبب باضرار كبٌرة بالمنزل  بنً حواتحً النصرامانة العاصمةمدنًمنزل عابد ضبٌان  من المحوٌت53
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