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 املركز الماًىًي للحمىق والتٌويت

 1صفحة 

 أمانة العاصمة صنعاء–حي سعوان قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

  املكــــان :
مديرية آزال في الجزء الشرقي من العاصمة صنعاء عبارة عن حي سكني  -حي شعب الحافة  -منطقة سعوان 

 متر مربع فقط. 300منزل عمى مساحة  54"حارة" حيث المساكن متالصقة ومكتظة بالسكان ، قرابة 

 م2015\مايو\1التاريخ :
 دقيقة بعد منتصف الميل  00040الساعة الزهاى : 

 قصف صاروخي بالطيران الحربي عمى الحي السكني أدى إلى سقوط ضحايا وألحق دمارًا بالمنطقة.ن: ًىع االًتها
 جهت االًتهان: 

المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معيا في الحرب عمى اليمن، وىي )اإلمارات ، الكويت، قطر، 
 البحرين، مصر، السودان، تركيا، األردن، أمريكا(

 هان :وصف االًت
في الدقيقة االربعون بعد منتصف الميل سمع كل من في العاصمة صنعاء دوى صوت انفجارًا كبيرًا متزامنا مع تحميق 
الطائرات الحربية التابعة لمسعودية وحمفائيا، ضمن سمسمة الغارات المستمرة عمى اليمن التي دشنتيا السعودية 

". وكان صوت اإلنفجار باتجاه الجزء الشرقي من العاصمة م تحت مسمى "عاصفة الحزم2015\3\26وتحالفيا في 
صنعاء، وبعد التحري تبين ان القصف استيدف منطقة سكنية مكونة من عدة منازل شعبية مأىولة بالسكان في 

 منطقة  تسمى "سعوان" في حي يسمى "شِعب المراون" يتبع مديرية شعوب احدى مديريات امانة العاصمة صنعاء.

انتقل  في الصباح الباكر واطمع عمى الدمار الذي سببتو الغارة عن كثب، حيث تبين أن القصف ىًي  املركز الماً
استيدف عدة منازل شعبية متالصقة بعضيا ببعض في حي شعبي مكتض بالسكان تعيش فيو عشرات األسر من 

نازل تدميرًا كميًا عمى  رؤوس المدنيين. وقد شاىدنا  الدمار الذي ألحقو القصف الجوي بالمنطقة، حيث دمر تسعة م
( منزل بأضرار مختمفة ادناىا كسر 44ساكنييا وىم نيام حسب إفادات الشيود من أىالي الحي كما تضرر عدد )

 جميع النوافذ واالبواب.
عند وصولنا الى ىذه المنطقة شاىدنا ووثقنا األىالي  وىم اليزالون يرفعون االنقاض بحثًا عن ذوييم وجيرانيم 

قين تحت الركام، ووثقنا انتشال األىالي لبقايا شخص "اشالء بشرية"  بقايا رأٍس ويدين وأعضاٍء داخمية من العال
تحت أنقاض منزل عائمة تسمى عائمة "الحيمي"،وقد افاد شيود حاضرون أن تمك األشالء ىي أشالء شخص يدعى 

 ( عامًا .70"عمي الحيمي" البالغ من العمر حوالى )

 

الماًىًي وثك حاالث المتل واإلصاباث واألضرار بشهاداث الشهىد وإفاداث الضحايا والصىر املركز 
 الفىتىغرافيت والفيديى والتمارير الطبيت وهستٌداث رمسيت.
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 املركز الماًىًي للحمىق والتٌويت

 2صفحة 

 أمانة العاصمة صنعاء–حي سعوان قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 إفادة بعض اهايل الضحايا:
 

 0أحد اقارب الضحايا وصاحب منزل افاد انو في الساعة الواحدة بعد منتصف الميل عاماً  21)ع . ع. ك(  -
تقريبًا أثناء ما كان في منطقة أخرى سمع صوت انفجار في اتجاه منطقتيم، وبعدىا بدقائق اتصل بو أحد 
أقاربو ليفيده بأن القصف قد استيدف منزليم والمنازل المجاورة ليم، فحضر الى الحي وشارك مع اىالي 

مسة اشخاص، وىم )والده، الحي في انتشال الضحايا من تحت االنقاض، وكان قد قتل من افراد ُأسرتو خ
 وجدتو ام ابيو، وشقيقاتو الثالث( كما اصيب اخوه بجروح .

0 أفاد انو عندما كان متوجيًا الى غرفتو لمنوم في الساعة الواحدة لياًل تقريبًا وتفاجأ عام23)م . ص (  -
بصوت صاروخ من الجو يضرب منزلو ويدمره فوق رأسو ورؤوس أسرتو، ليجدوا أنفسيم بعدىا عالقين 

ية تحت االنقاض، إلى أن وصل أشخاص قاموا بانتشاليم من تحتيا، أما ىو فقد نجى بأعجوبة، لكن بق
أسرتو لم يكونوا محظوظين مثمو، حيث أن ستة منيم قد قتموا ،وىم )أربع نساء وطفمين( وأصيب )أربعة( 

 آخرون بجروح مختمفة، البعض منيم في العناية المركزة وحاالتيم الزالت حرجة.  
 

 :شهاداث بعض الشهىد
أفاد انو بعد قصف الطيران الحربي لشارع األربعين المجاور لمنطقتيم  عاما0ً 22الشاىد0 )ب . ص. ا(  -

بدقائق، شاىد حييم يقصف أيضًا بواسطة الطيران الحربي السعودي وحمفائو، مستيدفًا عدة منازل مجاورة 
ليم، فسارع الى مكان القصف لممساىمة في اإلنقاذ وانتشال الضحايا، وكان ممن انتشميم بنفسو من تحت 

قاض بمساعدة أشخاص آخرين ىو )عشر جثث( معظميم من النساء واألطفال، أما الجرحى فقد كانوا االن
بالعشرات ، كما أفاد أنو ال يوجد في منطقتيم أي موقع عسكري أو أي منشأة عسكرية أو مقاتمين او حتى 

 عسكريين، فالحي سكني يقطنو العشرات من المدنيين .
قولو انو في حوالي الساعة الواحدة لياًل تقريبًا كان عائدًا الى منزلو ، وفجأة 0 افاد بعاماً 20الشاىد)ع.أ.ع(  -

شاىد صاروخًا نازاًل ضرب الحي السكني الذي يسكن فيو، فسارع الى مكان اإلنفجار ميرواًل ليجد أكثر من 
أىالي  سبعة منازل قد تدمرت كميًا عمى رؤوس ساكنييا، وتضررت عشرات المنازل األخرى، وقد شارك مع

االحياء المجاورة في انتشال الضحايا من تحت االنقاض، حيث اخرجوا )ثالثة عشر جثة( معظميم من 
النساء واألطفال، كما قاموا بإسعاف العديد من الجرحى، وقد وجدوا صعوبة في نقميم وتأخروا في إسعافيم 

  .نتيجة النعدام المشتقات النفطية وعدم وجود بنزين لمسيارات
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 املركز الماًىًي للحمىق والتٌويت

 3صفحة 

 أمانة العاصمة صنعاء–حي سعوان قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 إفاداث هي املستشفياث : 
 مستشفى الثورة العام بصنعاء0

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

 حرجة ومنيم اطفال ونساء.حالتو 

 مستشفى الرأفة0 

أفاد الطبيب المناوب في مستشفى الرأفة بحي سعوان انو وبعد منتصف الميل استقبل المستشفى اكثر من عشرين   
مصابًا ما بين اطفال ونساء ورجل أصيبوا في حي الشعب جراء قصف الطيران الحربي، الكثير منيم اصابتو خطرة، 

ستشفى جثتين المرأتين قتمتا بالقصف انتشمتا من تحت االنقاض وتم احالتيما الى مستشفى كما وصمت إلى الم
 الثورة.

بمغت حصيمة ضحايا القصف بالطيران السعودي وتحالفو عمى حي باب الِشعب  في سعوان  ًتائج االًتهان: 
( اطفال  5(  منيم )  23الجرحى ) ( رجال، كما بمغ عدد 4( نساء و)8( أطفال، و) 5( قتياًل بينيم )  17نحو) 
 ( مسنين ، وفق الكشف التفصيمي الموضح ادناه.6( نساء و ) 5و) 

رسال لجان لمتحقيق في ىذه المركز القانوني  ندعو المنظمات والييئات الدولية إلى سرعة فتح ممفات تحقيق وا 
ندعو المحكمة الجنائية إلى سرعة التحقيق في االنتياكات الجسيمة المخالفة لالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية، كما 

لى حماية المدنيين والالجئين واألطفال والنساء والمواقع  ىذه االنتياكات وتقديم مرتكبييا لمعدالة ومحاكمتيم، وا 
 المدنية.

حالة مرتكبييا لمقضاء ومعاقبتيم وخاصة وان االدلة  وندعو مجمس االمن إلى سرعة التحقيق في ىذه الوقائع وا 
 االولية تثبت ضموع امريكا في ىذه الجرائم.

وبشكل عاجل ندعو تمك الدول والييئات والمنظمات الى سرعة اغاثة المنكوبين والنازحين وتقديم العون والمساعدة 
إلنصاف الضحايا من المدنيين ، كما ندعو الى سرعة اتخاذ كافة اإلجراءات والوسائل حماية المدنيين  ووقف 

 الحرب .
 المالحق الخاصة بالتقرير

 رجال(.-نساء-(اسماء وبيانات وصور ومقاطع فيديو لمقتمى )اطفال1الممحق رقم)  -1
 ( اسماء وبيانات وصور ومقاطع فيديو لممصابين.2الممحق رقم )  -2
 ( بيانات وصور ومقاطع فيديو  لممنازل والمحطات والناقالت والسيارات التي تدمرت وتضررت.3الممحق رقم )  -3
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 املركز الماًىًي للحمىق والتٌويت

 4صفحة 

 أمانة العاصمة صنعاء–حي سعوان قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 (1امللحك رلن )

 ًتيجت لصف السعىديت وحتالفها (المتلى)الضحايا بعض امساء وبياًاث وصىر  
 

  رٌماس فواد احمد الحرازي اسم الضحية :

 سنوات )طفلة ( 4 العمـــر:

 قتلت  تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 حً باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –الٌمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 
 

 

  امانً عبدالحكٌم عبدالكرٌم الوصابً اسم الضحية :

 سنة )طفلة( 11 العمـــر:

 قتلت  تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهــاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها االنتهاكجهة 
 

  امٌنه حسٌن الحرازي اسم الضحية :

 سنة )انثى(  51 العمـــر:

 قتلت تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 حً باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –الٌمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 

  أشواق محمد صالح شرٌه  اسم الضحية :

 سنة )انثى ( 55 العمـــر:

 قتلت تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 حً باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –الٌمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 
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 املركز الماًىًي للحمىق والتٌويت

 5صفحة 

 أمانة العاصمة صنعاء–حي سعوان قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 

 

 

 

   نوال محمد صالح شرٌه  اسم الضحية :

 سنة )انثى  ( 51 العمـــر:

قتلت تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران  االنتهاك
 الحربي 

 الشعبحي باب  –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاك جهة

  حنان محمد صالح شريه  اسم الضحية :

 سنة )طفله ( 16 العمـــر:

 قتلت  تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  موجز االنتهاك

 الشعبحي باب  –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 

  جمعه محمد خريف  اسم الضحية :

 سنة  )مسنه ( 61 العمـــر:

 قتلت  تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 االنتهاكتاريخ 

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 

  سيدة عبدالقادر محمد  الكبسي  اسم الضحية :

 سنة  )مسنة  ( 55 العمـــر:

 قتلت  تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 
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 املركز الماًىًي للحمىق والتٌويت

 6صفحة 

 أمانة العاصمة صنعاء–حي سعوان قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 

 

 
 

 

  رجاء عبدهللا احمد  الكبسي  اسم الضحية :

 سنة )طفلة ( 11 العمـــر:

 قتلت  تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 

  يسرى عبدهللا احمد الكبسي اسم الضحية :

 سنة )انثى  ( 51 العمـــر:

 قتل تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  موجز االنتهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 

  نجوى عبدهللا احمد الكبسي اسم الضحية :

 سنة )انثى  ( 51 العمـــر:

 قتلت  تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 

  عبدهللا احمد عبدالكريم الكبسي  اسم الضحية :

 سنة  )ذكر ( 55 العمـــر:

 قتل تحت االنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتــــهاك

 حي باب الشعب –سعوان  –صنعاء  –اليمن  مكان االنتهاك

 1/5/5115 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  االنتهاكجهة 
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 7صفحة 

 أمانة العاصمة صنعاء–حي سعوان قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 

 (القتلىالضحايا )كشف بامساء وبيانات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المستشفى التاريخاليوممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل55ذكر عبدهللا احمد عبدالكرٌم الكبس1ً

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل13طفلهرجاء عبدهللا  احمد الكبس2ً

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

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل14طفلهٌسرى عبدهللا احمد الكبس4ً

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل85انثىسٌدة عبدالقادر محمد الكبس5ً

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل4طفلهرٌماس فواد احمد الحرازي6

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل60انثىجمعه محمد خدٌف7

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل17انثىامانً عبدالحكٌم عبدالكرٌم سنان الوصاب8ً

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

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل18انثىامٌنه حسٌن الحرازي10

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

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

الثورةالعام 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل20ذكر علً علً الحٌمً 13

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل7محمد فؤاد احمد الصعفان14ً

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل30حسٌن علً خدٌف15

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل35علً مهدي الرٌم16ً

العسكري01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة قتل18انثىدالل محمد صالح شرٌه 17
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 امساء وبيانات اجلرحى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

المستشفى نوع االصابة التاريخاليوممكان الواقعهالمحافظةالحالةالعمرالنوعاالسمت

مستشفى الثورة اصابة فً الراس01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بٌت70انثىأمٌنه احمد عباد 1

مستشفى الثورة اصبة فً الظهر والراس واجزاء متفرقة 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة عامل20ذكر موسى عبدالحكٌم الوصاب2ً

مستشفى الثورة سواد  فً العٌن الٌمنى وضوض فً الراس والجسم01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بٌت40انثىانتصار محمد صالح الصعفان3ً

مستشفى الثورة كسر فً الرجل مع رضوض فً الراس والجسم 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بٌت50انثىفاطمة احمد علً الحرازي 4

مستشفى الثورة رضوض فً انحاء الجسم 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة ربه بٌت45انثىسٌدة ناجً الحٌم5ً

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

مستشفى الثورة جروح فً الراس وانحاء متفرقة فً الجسم01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة عامل70ذكر محمد صالح علً شرٌه 7

مستشفى الثورة اختنقاق فً الغبار 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة طفل4طفلضٌاء صالح العوبلً 9

مستشفى الثورة كدمات وسوٌدات فً العٌن االٌمنى وخدة االٌمن وباقً الجسم01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة موظف40ذكر صالح علً مطهر 8

مستشفى الثورة جروح فً رجلة الٌمن01/05/2015ًالجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة مسن80ذكر محمد علً جبران الهادي10

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

مستشفى الثورة جروح فً ساعدة االٌمن والوجهه01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة طالب17ذكر عبدالقادر احمد الكبس12ً

مستشفى الرافاةرضوض فً الجسم 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 32ذكر صالح احمد العوبل13ً

مستشفى الرافاةخدوش فً راسة ورجلة 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 28ذكر معاذ احمد احمد الحراب14ً

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 50ذكر احمد ناجً علً الحٌم15ً

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 الرافاةشطٌة فً الرجل 01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 4طفلابراهٌم االدٌب 

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 55امنة احمد احمد شرٌه الصعفان18ً

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 22منصور  محمد الصعفان19ً

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 23احمد احمد صالح الصعفان20ً

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة حسٌن ضرٌف21

مستشفى الرافاة01/05/2015الجمعه حارة باب الشعب -سعوان امانه العاصمة 23منٌف محمد  الحٌمً 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 المنازل وذلك املركس القانوني  

 :لكشفحسب التفصيل المدرج في هذا ا بتصويرها اضافة الى االستماع  الى افادة المالك  لتلك المنازل 

 اسن هالك الشيء الوتضرر م
الونشاة  نوع 

 الولكيةونوع 
 نوع الضرر الوصف

 تضشس تهيغ دوسيه  مذويح/مىضل عثذهللا عهي صانح   1
 خاققىىافز  واالتىاب وتشانتضشس  دوس واحذ مذويح/مىضل عهي احمذ غانة ساجح 2
  تذميش كهي   مذويح/مىضل حثيثح عهي انحيمي  3
 تذميش كهي   مذويح/مىضل مىصىس محمذ صانح  4
 تذميش كهي   مذويح/مىضل احمذ عثذج انقهعي   5
 تذميش كهي دوس واحذ شعثي مذويح/مىضل وعمان انمفهحي  6

 تضرر كبٌر                      دوسيه شعثي مذويح/مىضل عثذانحكيم انىصاتي  7

 تذميش كهي ثالثح ادواس شعثي مذويح/مىضل محمذ انشيمي  8
 تذميش كهي دوسيه شعثي مذويح/مىضل حسيه انزماسي   9

 تذميش كهي دوس شعثي مذويح/مىضل عثذهللا احمذ انكثسي  10
 تذميش كهي دوس شعثي مذويح/مىضل محمذ عهي محمذ انسياغي  11
 تذميش كهي دوسيه شعثي مذويح/مىضل د/ عاسف انشامي  12

 جضئي كثيش  شعثيدوس  مذويح/مىضل احمذ طمشان  13
 جضئي كثيش  دوسيه شعثي مذويح/مىضل عهي انىصاسي   14
 جضئي كثيش  دوسيه شعثي مذويح/مىضل كاريح عهي انخىالوي  15
 جضئي كثيش  دوس شعثي مذويح/مىضل عثذهللا غىته  16
 جضئي كثيش  دوس شعثي مذويح/مىضل عهي االوسي  17
 جضئي   مذويح/مىضل قائذ انحثيشي  18

 جضئي دوس مسهح مذويح/مىضل محمذ االهجشي  19
 جضئي   مذويح/مىضل محمذ انهمذاوي  20
 جضئي دوسيه شعثي مذويح/مىضل غانة انعضي  21
 جضئي دوسيه شعثي مذويح/مىضل فائق هثح   22
 جضئي دوسيه مسهح مذويح/مىضل محمذ غثالن  23
 جضئي دوسي مسهح مذويح/مىضل صانح  مظهش  24

 جضئي دوس شعثي مذويح/مىضل حفظ هللا انجذسي   25
 جضئي ثالثح ادواس شعثي مذويح/مىضل حسه شائع   26
 جضئي دوس شعثي  مذويح/مىضل شىعي انضيادي  27
 تضشس كامم دوس شعثي مذويح/مىضل محمذ عهي انىصاتي  28
 تضشس جضئي دوس مسهح مذويح/مىضل صياد عثذج سعيذ  29
 تضشس جضئي دوس شعثي مذويح/مىضل يعقىب انىصاتي  30

 تضشس جضئي دوس شعثي مذويح/مىضل خانذ انشديىي   31
 تضشس جضئي دوسيه شعثي مذويح/مىضل عادل انسعيذي   32
 تضشس جضئي دوس شعثي مذويح/مىضل غانة انىصاتي  33
 تضشس جضئي دوسيه مسهح مذويح/مىضل عثذانشقية انسامعي  34
 تضشس جضئي   مذويح/مىضل عثذج انثعذاوي   35
 تضشس جضئي دوسيه شعثي مذويح/مىضل عثذج سعيذ انحميذي   36

 تضشس كامم دوسيه شعثي مذويح/مىضل واجي انحيمي   37
 تضشس جضئي دوس شعثي مذويح/مىضل عثذانىدود احمذ انصثشي   38
 تضشس جضئي دوس شعثي مذويح/مىضل عثذانقاهش انصثشي   39
 تضشس جضئي دوس شعثي مذويح/مىضل محسه محمذ انحذاء   40
 تضشس جضئي دوسيه شعثي مذويح/مىضل مىيف محمذ انجهمي  41
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 صور بعض املنازل التي تدمرت كليا  
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 ( منازل تدمرت كليا  9أنقاض )

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 صادر عي املركز الماًىًي  للحمىق  والتٌويت  

 صٌعاء  –اليوي 

 م5112هايى  1

 


