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 األسماء :   

نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ١ طفل نجم الدین علي محمد الجرموزي ١

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ٣ طفل محمد علي محمد الجرموزي ٢

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ٥ طفل عز الدین محمد أحمد دحیھ  ٣

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ٧ طفل سمیة حمید یحیى سلیمان  ٤

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ١٢ طفل سامیھ حمید یحیى سلیمان ٥

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ١٢ طفل عایشة یاسر الحبیشي  ٦

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ١٢ طفل نجم الدین یاسر الحبشي ٧

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ١٣ طفل أسماء حمید یحیى سلیمان ٨

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ١٣ طفل مجد الدین محمد علي الجرموزي ٩

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ١٥ طفل عمار یاسر الحبیشي  ١٠

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل    ٦ طفل بكیل صالح عليبنت  ١١

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل  ٤  طفل عالء الدین یاسر الحبشي ١٢

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث قتیل    ٢ طفل ذكرى حمید یحي سلیمان ١٣

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ١٢ طفل إبتسام حمید سلیمان  ١٤

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ٣ طفل إبتھال محمد حسن المعلم ١٥

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ٦ طفل أمجد محمد حسن المعلم ١٦
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ١٤ طفل حسن خالد الحربي  ١٧

زین العابدین علي محمد  ١٨
 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ٧ طفل الجرموزي 

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ٥ طفل عبدالعزیز محمد أحمد دحیھ ١٩

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ١٣ طفل مجد الدین علي محمد الجرموزي ٢٠

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ٣ طفل مرام محمد حسن المعلم ٢١

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ١٢ طفل مریم علي محمد الجرموزي  ٢٢

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ١٥ طفل نبیل محمد حسن المعلم  ٢٣

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ١٧ طفل نبیلھ محمد حسن المعلم  ٢٤

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ٩ طفل ھدى محمد أحمد دحیھ ٢٥

 ٢٦/٣/٢٠١٥ بني حوات  األمانة بني الحارث جریح ٨ طفل ھدیل محمد أحمد دحیھ ٢٦

أشجار  صعدة   قتیل ٦ طفل خالد صالح أحمد جبران  ٢٧
 ٢٧/٣/٢٠١٥ والمربد

أشجار  صعدة   جریح ١٣ طفل ماجد أحمد جبران ٢٨
 ٢٧/٣/٢٠١٥ والمربد

أشجار  صعدة   جریح ٣ طفل أنیسة جبران أحمد جبران  ٢٩
 ٢٧/٣/٢٠١٥ والمربد

أشجار  صعدة   جریح ٣ طفل أسمھان صالح أحمد جبران ٣٠
 ٢٧/٣/٢٠١٥ والمربد

 ٢٨/٣/٢٠١٥   تعز   جریح ١٧ طفل محمد طاھر محمد حسن  ٣١

 ٢٨/٣/٢٠١٥ البقع صعدة البقع جریح ٨ طفل عصام علي أحمد مقبل  ٣٢

 ٢٨/٣/٢٠١٥ البقع صعدة البقع جریح ١٧ طفل عدنان محمد ناجي سعید  ٣٣

 ٢٨/٣/٢٠١٥   صنعاء   جریح ٢ طفل زھراء رزق درویش  ٣٤

 ٢٨/٣/٢٠١٥   صنعاء   جریح ١٥ طفل صھیب محمد العرشي  ٣٥
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٨/٣/٢٠١٥   صنعاء   جریح ١٥ طفل شھاب الجرموزي  ٣٦

 ٢٨/٣/٢٠١٥   صنعاء   جریح ١٧ طفل نبیل الزبیري  ٣٧

 ٢٩/٣/٢٠١٥ العند صعدة سحار قتیل ٣ طفل دغفل محمد حسین دغفل  ٣٨

 ٢٩/٣/٢٠١٥ العند صعدة سحار قتیل ١.٥ طفلة  غدیر محمد عبده منصر  ٣٩

 ٢٩/٣/٢٠١٥ آل قراد  صعدة باقم قتیل ٧ طفلة  امنة ھادي محمد  ٤٠

 ٢٩/٣/٢٠١٥ آل قراد  صعدة باقم قتیل ٨ طفلة  شریفھ سالم ھادي  ٤١

 ٢٩/٣/٢٠١٥ آل قراد  صعدة باقم جریح  ٢ طفلة  وصایف سالم ھادي  ٤٢

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض قتیل    طفل محمد عبدهللا علي حیدر ٤٣

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض قتیل    طفل مجھول الھویة  ٤٤

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض قتیل    طفل مجھول الھویة  ٤٥

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض جریح   طفل أحمد ربوعي ٤٦

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض جریح   طفل جابر علي صالح العماري ٤٧

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض جریح   طفل علي أحمد إسماعیل طامي ٤٨

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض جریح   طفل موسى أحمد سعید حاسر ٤٩

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض جریح   طفل نجیبة عبدهللا محمد علي  ٥٠

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض جریح   طفل یزید صالح سالم العدني ٥١

 ٣٠/٣/٢٠١٥ المزرق حجة حرض جریح ٨ طفل انتصار خالد محمد ٥٢

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل سنة طفل سنان علي أحمد  ٥٣

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل سنة طفل شیماء عبده حمید العماري ٥٤

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل سنة طفل عماده  یاسر عبده العماري ٥٥
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل ٤ طفل حنان محمد عبدالحمید العماري ٥٦

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل ٦ طفل رقیة عدنان محمد نصاري  ٥٧

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل ١١ طفل رجاء محمد صالح  الجحافي  ٥٨

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل ١٣ طفل سمیة صالح الجحافي ٥٩

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل ١٤ طفل سارة یاسر الجحافي ٦٠

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم قتیل ١٤ طفل سھیل محمد الحكیم ٦١

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم جریح ٣ طفل أحمد عبدالملك الدعوس ٦٢

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم جریح ٦ طفل دعاء عبدالملك الدعوس ٦٣

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم جریح ١٢ طفل سیناء كھالن ٦٤

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم جریح ١٧ طفل شھر زاد علي صالح مھدي  ٦٥

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم جریح ١٦ طفل عبدهللا صالح الجحافي  ٦٦

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم جریح ٤ طفل عالء عبدالملك دحان  الدعوس ٦٧

 ٣١/٣/٢٠١٥ باب ضورین إب یریم جریح ١٠ طفل منتصر قاید علي العفیف ٦٨

 ١/٤/٢٠١٥ الفرق صعدة رازح قتیل ١٥ طفل عارف سالم علي ٦٩

 ٢/٤/٢٠١٥ بركان صعدة بركان قتیل ١٢ طفل فواز علي صالح ٧٠

 ٢/٤/٢٠١٥ سحار صعدة سحار جریح ١٦ طفل عبدهللا إسحاق علي الدولة ٧١

 ٢/٤/٢٠١٥ المداور صنعاء ھمدان قتیل ١٢ طفل حمزة عبد هللا مھدي المطري  ٧٢

 ٢/٤/٢٠١٥ المداور صنعاء ھمدان قتیل ١٤ طفل عبد السالم أحمد الھمداني  ٧٣

 ٣/٤/٢٠١٥ الرعین صعدة شداء  قتیل   طفل طفل في منطقة الرعین ٧٤

 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر جریح ٣ طفلھ بتول حمید حسین عبدهللا  ٧٥
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر قتیل ١ طفل حسین عبدهللا العكیشياكرم مراد  ٧٦

 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر قتیل ٢ طفل محمد یحیى حسین عبدهللا العكیشي ٧٧

 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر قتیل ٦ طفل مطلق یحیى حسین العكیشي ٧٨

 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر قتیل ١٦ طفل سمیر حسین عبدهللا العكیشي ٧٩

 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر قتیل ١٢ طفل سامي حسین عبدهللا العكیشي ٨٠

طارق یحیى حسین عبدهللا  ٨١
 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر قتیل ١٠ طفل العكیشي

 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر جریح ٤ طفل وسام مراد حسین عبدهللا  ٨٢

شھری رضیع یعقوب حمید حسین عبدهللا  ٨٣
 ٣/٤/٢٠١٥ حجر عكیش صنعاء بني مطر جریح ن

 ٣/٤/٢٠١٥   صنعاء خوالن جریح ٧ طفل منیرة سنان عردوم  ٨٤

 ٤/٤/٢٠١٥ منبھ صعدة باقم قتیل ٨ طفل شریفة سالم ھادي  ٨٥

 ٤/٤/٢٠١٥ منبھ صعدة باقم قتیل ١٤ طفل یوسف عزي محمد  ٨٦

 ٤/٤/٢٠١٥ منبھ صعدة باقم قتیل ٧ طفل آمنة ھادي محمد  ٨٧

 ٤/٤/٢٠١٥ منبھ صعدة باقم جریح ٢ طفل وصایف سالم ھادي  ٨٨

 ٥/٤/٢٠١٥ العند صعدة العند قتیل ٢ طفل غدیر عبده محمد منصر ٨٩

 ٥/٤/٢٠١٥ العند صعدة العند قتیل ٢,٥ طفل سلسبیل محمد عبده منصر ٩٠

 ٥/٤/٢٠١٥ العند صعدة العند قتیل ٢ طفل دغفلسلطان محمد حسین  ٩١

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر جریح ٥ طفلھ دلیلھ ناصر احمد عطیھ ٩٢

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر جریح ١٠ طفلھ إیمان یحیى ناصر عبدهللا عطیھ ٩٣

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر جریح ٤ طفلھ رھف إبراھیم  محمد عطیھ  ٩٤

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر قتیل ٧ طفــل  حازم محمد احمد الھیلمھ  ٩٥
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر قتیل ٣ طفــل  شعالن  صالح یحیى شعالن ٩٦

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر جریح ٢ طفــل  محمد احمد محمد الھیلمھ ٩٧

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر جریح ٧ طفل عبدهللا محمد یحیى عطیھ ٩٨

 ٦/٤/٢٠١٥ بیت رجال صنعاء بني مطر جریح ٤ طفل یحیى محمد یحیى عطیھ ٩٩

 ٦/٤/٢٠١٥ مناخة صنعاء حراز جریح ١٧ طفل إبراھیم محمد العزاني ١٠٠

 ٦/٤/٢٠١٥   صنعاء   جریح ٦ طفل أماني صالح الرمیم ١٠١

 ٦/٤/٢٠١٥   صنعاء   جریح ١٣ طفل ریان محمد المطري ١٢

 ٦/٤/٢٠١٥   صنعاء   جریح ٣ طفل محمد سامي المطري ١٣

 ٦/٤/٢٠١٥   صنعاء   جریح ١١ طفل مراد محمد الرمیم ١٤

مدرسة  األمانة السبعین قتیل ١٥ طفل نجیب ناجي غانم جواس ١٥
 ٧/٤/٢٠١٥ الرشید

مدرسة  األمانة السبعین قتیل ١٢ طفل مجاھد علي أحمد المحمودي ١٦
 ٧/٤/٢٠١٥ الرشید

 ٩/٤/٢٠١٥   عمران   جریح ١٧ طفل عبدهللا علي المطیري ١٧

 ١١/٤/٢٠١٥ الخفجي صعدة سحار قتیل ٨ طفل خالد تركي احسن عجالن  ١٨

 ١١/٤/٢٠١٥ الخفجي صعدة س قتیل ١٦ طفل عبد العظیم ردمان صالح كزمان  ١٩

 ١١/٤/٢٠١٥ الخفجي صعدة سحار جریح  ١٤ طفل یونس یحیى صالح مرغم  ١١٠

١١١ 
 عبد الكریم معوض عجالن 

 صعدة سحار جریح  ١٣ طفل
 - سحار 
سوق 

 الخفجي 
١١/٤/٢٠١٥ 

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٦ طفل غدیر حمید ناصر مبخوت ١١٢

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٤ طفل غادة حمید ناصر مبخوت ١١٣

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٣ طفل وزیر حمید ناصر مبخوت ١١٤
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٧ طفل حمدي حمید ناصر مبخوت ١١٥

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٢ طفل صامد حمید ناصر مبخوت ١١٦

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ١٦ طفل حمید ناصر علي ھاشم ١١٧

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ١ طفل فایز محمد غالب ١١٨

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٦ طفل محمود محمد حسن ١١٩

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٢ طفل یوسف عبدهللا جیاش ١٢٠

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٣ طفل أقدار لطف ١٢١

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٦ طفل یسرى محمد ١٢٢

 ١١/٤/٢٠١٥ خمر عمران خمر جریح ٨ طفل سمیر علي محمد ١٢٣

 إب المدینة قتیل ٥ طفلة رھف محمد علي عبد هللا مغني  ١٢٤
جوار 
 ١٢/٤/٢٠١٥ الملعب

جوار  إب المدینة قتیل ٧ طفلة ریم عبده علي البعیسي ١٢٥
 ١٢/٤/٢٠١٥ الملعب

جوار  إب المدینة قتیل ٥ طفل سلیم عبده علي البعیسي ١٢٦
 ١٢/٤/٢٠١٥ الملعب

 إب المدینة قتیل ٨ طفل عبده علي البعیسيعبدالرحمن  ١٢٧
جوار 
 ١٢/٤/٢٠١٥ الملعب

 إب المدینة قتیل ١٨ طفل عنتر عبده علي محمد الیعبسي  ١٢٨
جوار 
 ١٢/٤/٢٠١٥ الملعب

 إب المدینة جریح ٦ طفل فاتن یحیى محمد عبدهللا المغني  ١٢٩
جوار 
 ١٢/٤/٢٠١٥ الملعب

 إب المدینة جریح ٥ طفل رحیل عبده علي محمد البعیسي ١٣٠
جوار 
 ١٢/٤/٢٠١٥ الملعب

 ١٢/٤/٢٠١٥ محضة صعدة الصفراء قتیل ١٤ طفلة  نبیلة ابراھیم حسین  ١٣١
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٥/٤/٢٠١٥ البقالت صعدة صعده  جریح  ٨ طفلة  صفاء صادق محمد  ١٣٢

 ١٥/٤/٢٠١٥ البقالت صعدة صعده  قتیل ١٠ طفل عبد الملك فیصل علي ھشام  ١٣٣

 ١٥/٤/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح  ١٥ طفل عبد هللا ناصر صالح العویري  ١٣٤

 ١٥/٤/٢٠١٥   صعدة صعده  قتیل ١٦ طفل عنان محمد الریمي  ١٣٥

 ١٥/٤/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح  ١٠ طفل یحیى خالد البرطي  ١٣٦

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ٥ طفل والء أحمد حسین حطروم ١٣٧

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ٧ طفل محمد زاید زیاد ١٣٨

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ٨ طفل ھدى حسین احمد حطروم ١٣٩

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ١٠ طفل محمد حسین احمد حطروم ١٤٠

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ١٢ طفل وسیم رباش ١٤١

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ٨ طفل الشھاري محمد ١٤٢

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ١٢ طفل أنیسة حسین احمد حطروم ١٤٣

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ١٤ طفل علي حسین احمد حطروم  ١٤٤

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ١٤ طفل محمد علي دیمود ١٤٥

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ١٤ طفل وائل محمد اسماعیل الوادعي  ١٤٦

 ١٥/٤/٢٠١٥ مدینة حوث عمران حوث جریح ١٥ طفل أمینة حسین حطروم ١٤٧

 ١٦/٤/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ١١ طفل ابراھیم نجیب علي رامي  ١٤٨

 ١٦/٤/٢٠١٥ معاذبني  صعدة سحار جریح  ٤ طفل أحمد سعد علي قیلي  ١٤٩

 ١٦/٤/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ١٧ طفل عمار معین حسن  ١٥٠

 ١٦/٤/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ١٦ طفلة  فاطمة شھد خصیف حاجب  ١٥١
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٦/٤/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ١٤ طفل فایز شھد خصیف حاجب  ١٥٢

 ١٦/٤/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار قتیل ٣ طفل ماجد صالح البورعي  ١٥٣

 ١٦/٤/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ٣ طفلة  نسیم حسین مھدي  ١٥٤

 ١٦/٤/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح  ٤ طفل عبد هللا عابد حسین  ١٥٥

 ١٦/٤/٢٠١٥ ضحیان  صعدة مجز جریح  ٦ طفل أشرف عبد اللطیف غالب البورعي  ١٥٦

محطة  صعدة صعدة  جریح  ٨ طفلة  صفاء صالح احمد  ١٥٧
 ١٦/٤/٢٠١٥ جرمان 

محطة  صعدة صعدة  جریح  ١٨ طفلة  ھاجر عبد هللا الملحاني  ١٥٨
 ١٦/٤/٢٠١٥ جرمان 

محطة  صعدة صعدة  جریح  ٩ طفل یاسر منصور حرمل  ١٥٩
 ١٦/٤/٢٠١٥ جرمان 

 ١٦/٤/٢٠١٥   صعدة   قتیل ٩ طفل بدر محمد محمد العزي  ١٦٠

 ١٧/٤/٢٠١٥ االبقور صعدة سحار جریح ٨ طفلة  ھیفا صادق محمد  ١٦١

 ١٧/٤/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده  قتیل ١٠ طفل حسن امیر الدین الشرعي  ١٦٢

 ١٩/٤/٢٠١٥ فج عطان األمانة السبعین جریح ١٨ طفل نوال فتحي محرم ١٦٣

 ١٩/٤/٢٠١٥ فج عطان األمانة السبعین جریح ١٦ طفل حنان فتحي محرم ١٦٤

 ١٩/٤/٢٠١٥ فج عطان األمانة السبعین جریح ١٢ طفل محمد فتحي محرم ١٦٥

 ١٩/٤/٢٠١٥   صعدة   قتیل ١٢ طفل فارس یحیى صالح  ١٦٦

 ٢٠/٤/٢٠١٥ فج عطان األمانة السبعین قتیل ٥ طفل لیث عبد المؤمن شجاع الدین ١٦٧

 ٢٠/٤/٢٠١٥ فج عطان األمانة السبعین قتیل ٧ طفل محمد سیف محمد الجایفي ١٦٨

 ٢٠/٤/٢٠١٥ فج عطان األمانة السبعین قتیل ١٨ طفل بسام شرف محسن العیاني ١٦٩

 ٢٠/٤/٢٠١٥ آل حباجر  صعدة سحار قتیل ١٧ طفل احمد محمد ضیف هللا  ١٧٠
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٠/٤/٢٠١٥ آل حباجر  صعدة سحار قتیل ١٦ طفل حسین محمد ضیف هللا الطرعان  ١٧١

 ٢٠/٤/٢٠١٥ آل حباجر  صعدة سحار قتیل ١٥ طفلة  سعاد محسن أبو خضارة  ١٧٢

 ٢٠/٤/٢٠١٥ آل حباجر  صعدة سحار قتیل ١٨ طفلة  سونیا محمد ضیف هللا  ١٧٣

 ٢٠/٤/٢٠١٥ آل حباجر  صعدة سحار جریح  ١٧ طفلة  ھیا ھادي القعیصي  ١٧٤

 ٢٠/٤/٢٠١٥ جبل األزد  صعدة رازح  قتیل ١٢ طفلة  ایمان مسفر قمان  ١٧٥

 ٢٠/٤/٢٠١٥ جبل األزد  صعدة رازح  قتیل ١٥ طفلة  جواھر مسفر قمان  ١٧٦

 ٢٠/٤/٢٠١٥ جبل األزد  صعدة رازح  جریح  ١٠ طفلة  خولة مسفر سالم قمان  ١٧٧

 ٢٠/٤/٢٠١٥ جبل األزد  صعدة رازح  قتیل ١٠ طفل عصام عبد هللا صالح  ١٧٨

 ٢٠/٤/٢٠١٥ جبل األزد  صعدة رازح  قتیل ٧ طفلة  فریدة مسفر قمان  ١٧٩

 ٢٠/٤/٢٠١٥ جبل األزد  صعدة رازح  جریح  ١٣ طفلة  لمیاء عبد هللا صالح معلي  ١٨٠

 ٢٠/٤/٢٠١٥ نقعة صعدة الصفراء جریح ١٥ طفل حسن حسین الحمران  ١٨١

 ٢٠/٤/٢٠١٥ نقعة صعدة الصفراء جریح  ١٠ طفلة  فاطمة حسین مسفر  ١٨٢

 إب المخادر قتیل ١١ طفل جثة طفل مجھول  ١٨٣
جسر 
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر

 إب المخادر قتیل ١٢ طفل صالح أحمد درھم سلیم ١٨٤
جسر 
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر

جسر  إب المخادر جریح ٥ طفل عاطف محمد عبد الكریم ١٨٥
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر

جسر  إب المخادر جریح ١١ طفل غویزي حسان الشماغ ١٨٦
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر

 إب المخادر جریح ١٥ طفل جمال المروعي  ١٨٧
جسر 
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر

 إب المخادر جریح ١٧ طفل أكرم أحمد أحمد الجبلي  ١٨٨
جسر 
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 إب المخادر جریح ١٨ طفل ولید عبد هللا فاضل  ١٨٩
جسر 
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر

 إب المخادر جریح ١٨ طفل عبد الفتاح حسن علي محیي الدین ١٩٠
جسر 
 ٢١/٤/٢٠١٥ المخادر

 ٢٤/٤/٢٠١٥ المدینة عمران عمران جریح ١٧ طفل علي عقیل علي ١٩١

 ٢٦/٤/٢٠١٥ رازح صعدة رازح جریح ١٧ طفل زید علي شمس الدین ١٩٢

 ٢٦/٤/٢٠١٥ سحار صعدة سحار قتیل ١٢ طفل حسین ضحیان قاسم ناصر ١٩٣

 ٢٩/٤/٢٠١٥ جلحا صعدة منبھ  جریح ٢ طفل مرتضى یحیى یحیى سلیمان  ١٩٤

سوق  األمانة الحصبة جریح ١٤ طفل محمد عبدالنور الكدس ١٩٥
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الراعبي

سوق  األمانة الحصبة جریح ١٧ طفل حسان حسین محمد المخفي ١٩٦
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الراعبي

سوق  األمانة الحصبة جریح ١٢ طفل علي محمد ثابت الغزي ١٩٧
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الراعبي

سوق  األمانة الحصبة جریح ١٠ طفل علي ثابت الغزيمحمد  ١٩٨
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الراعبي

سوق  األمانة الحصبة جریح ٧ طفل مازن علي محمد ثابت الغزي ١٩٩
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الراعبي

المشاف  صعدة شداء  جریح ١٨ طفل اسماعیل یحیى سوادي ٢٠٠
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الصرو

المشاف  صعدة شداء  جریح ١٦ طفلة شریفة یحیى  احمد سوادي ٢٠١
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الصرو

المشاف  صعدة شداء  جریح ٧ طفل عیسى علي جبران علي صیدة ٢٢
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الصرو

المشاف  صعدة شداء  جریح ٧ طفلة فاطمة فواز محمد  ٢٣
 ٣٠/٤/٢٠١٥ الصرو

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  قتیل ١٣ طفلھ رجاء عبدهللا  احمد الكبسي ٢٤
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  قتیل ١٤ طفلھ یسرى عبدهللا احمد الكبسي ٢٥

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  قتیل ٤ طفلھ ریماس فواد احمد الحرازي ٢٦

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  قتیل ٧ طفل محمد فؤاد احمد الصعفاني ٢٧

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  جریح ٩ طفل فؤاد احمد احمد الحرازي ٢٨

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  جریح ٤ طفل ضیاء صالح العوبلي  ٢٩

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  جریح ٥ طفل عبدالرزاق قائد ربشان ٢١٠

 ١/٥/٢٠١٥ حي سعوان األمانة شعوب  جریح ٤ طفل ابراھیم االدیب  ٢١١

 ١/٥/٢٠١٥ شعیرة  صعدة شداء  جریح ١٢ طفلة ابنة محمد حسن شعیرة ٢١٢

 ١/٥/٢٠١٥   صعدة شداء  جریح  ١٢ طفلة  عھود محمد حسن علي  ٢١٣

 ٣/٥/٢٠١٥ المالحیط  صعدة الظاھر جریح  ١ طفل علي ناصر عیظة  ٢١٤

قریة  إب الرضمة جریح ٥ طفل دعاء محمد الحجاجي ٢١٥
 ٤/٥/٢٠١٥ المسقاة

قریة  إب الرضمة جریح ٥ طفل جبر مصلح الحجاجي  ٢١٦
 ٤/٥/٢٠١٥ المسقاة

قریة  إب الرضمة جریح ٧ طفل بالل جبیر مصلح الحجاجي ٢١٧
 ٤/٥/٢٠١٥ المسقاة

قریة  إب الرضمة جریح ٣ طفل مالك جبیر مصلح الحجاجي ٢١٨
 ٤/٥/٢٠١٥ المسقاة

قریة  إب الرضمة جریح ٤ طفل متعز محمد الحجاجي ٢١٩
 ٤/٥/٢٠١٥ المسقاة

 ٤/٥/٢٠١٥ بني معین   صعدة رازح  جریح  ١٧ طفلة  حفیظة ضیف سالم محمد صالح  ٢٢٠

 ٥/٥/٢٠١٥ مفرق المثة  صعدة مجز قتیل ١٠ طفل زید یحیى حتحت  ٢٢١

ستھ  طفلة نور اإلیمان محمد سعد الحداء ٢٢٢
 ٦/٥/٢٠١٥ ذمار القرن ذمار مدینة ذمار جریح اشھر 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٦/٥/٢٠١٥ ذمار القرن ذمار مدینة ذمار جریح ٢ طفلة رغد فرحان علي الحبیشي ٢٢٣

 ٦/٥/٢٠١٥ ذمار القرن ذمار مدینة ذمار قتیل   طفل ریمان حسین عمر السدیس  ٢٢٤

 ٦/٥/٢٠١٥ ذمار القرن ذمار مدینة ذمار قتیل ١٧ طفل عمر مانع علي الضیاني   ٢٢٥

 ٦/٥/٢٠١٥ القرنذمار  ذمار مدینة ذمار جریح ٤ طفل مراد محمد سعد الحداء  ٢٢٦

 ٦/٥/٢٠١٥ ذمار القرن ذمار مدینة ذمار جریح ١٤ طفل محمد عبدالعطیم الشغدري  ٢٢٧

 ٦/٥/٢٠١٥ الضمید صعدة ضحیان جریح ٢ طفل سارة محمد اللھبي ٢٢٨

 ٦/٥/٢٠١٥ الضمید صعدة ضحیان جریح ٥ طفل فاطمة عبدهللا  اللھبي ٢٢٩

 ٦/٥/٢٠١٥ الضمید صعدة ضحیان جریح ٦ طفل عبدهللا محمد اللھبي ٢٣٠

 ٦/٥/٢٠١٥ الضمید صعدة ضحیان جریح ٩ طفل احسن محمد اللھبي ٢٣١

 ٦/٥/٢٠١٥ الضمید صعدة ضحیان جریح ١٠ طفل احمد محمد اللھبي ٢٣٢

 ٦/٥/٢٠١٥ الضمید صعدة ضحیان جریح ١٢ طفل یحي عبدهللا اللھبي  ٢٣٣

 ٦/٥/٢٠١٥ الضمید صعدة ضحیان جریح ١٤ طفل سارة عبدهللا اللھبي ٢٣٤

 ٦/٥/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ١٦ طفلة فاطمھ شھد ضیف هللا حاجب ٢٣٥

 ٦/٥/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ١٤ طفل فایز شھد ضیف هللا حاجب ٢٣٦

 قتیل شھر طفل امة الرحیم  یونس عبدهللا اإلبي ٢٣٧
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٢ طفل دعاء یونس  ٢٣٨
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٢ طفل یحي یونس عبدهللا اإلبي ٢٣٩
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 قتیل ٣ طفل ابراھیم عبدهللا علي اإلبي ٢٤٠
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٣ طفل محمد عبدهللا االبيابراھیم  ٢٤١
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٣ طفل یوسف عبدهللا اإلبي ٢٤٢
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٤ طفل اسماعیل عبدهللا علي اإلبي ٢٤٣
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٤ طفل محمد جمعةبغداد  ٢٤٤
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٤ طفل رھف محمد عبدهللا اإلبي ٢٤٥
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ٤ طفل ھاجر ولید عبدهللا اإلبي ٢٤٦
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

مدینة  قتیل ٦ طفل عبدهللا اإلبيیعقوب محمد  ٢٤٧
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

مدینة  قتیل ٧ طفل ھند عبدهللا االبي  ٢٤٨
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

مدینة  قتیل ٨ طفل ایمان ولید عبدهللا اإلبي ٢٤٩
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 قتیل ١٣ طفل عبدهللا اإلبيخلود ولید  ٢٥٠
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ١٣ طفل ریاض عبدهللا علي اإلبي ٢٥١
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ١٣ طفل علي عبدهللا علي اإلبي ٢٥٢
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ١٣ طفل عبدهللا علي اإلبيیاسمین  ٢٥٣
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ١٤ طفل سمر عبدهللا على  محمد اإلبي ٢٥٤
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ١٤ طفل ماھر عبده عوباھي  ٢٥٥
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 قتیل ١٥ طفل محمد عبدهللا اإلبياسحاق  ٢٥٦
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

مدینة  قتیل ١٥ طفل زینب عادل العباھي ٢٥٧
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

مدینة  قتیل ١٥ طفل منى ولید عبدهللا اإلبي ٢٥٨
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

مدینة  قتیل ١٦ طفل عبدهللا على اإلبياماني  ٢٥٩
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 قتیل ١٧ طفل دینا عادل العوباھي ٢٦٠
مدینة 
 صعدة صعدة

جوار 
المركز 
 الثقافي

٦/٥/٢٠١٥ 

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ٢ طفل مغنیة محمد ناصر زقاد ٢٦١

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ٥ طفل امیرة محمد ناصر زقاد ٢٦٢

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ٦ طفل سمیرة محمد ناصر زقاد ٢٦٣

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ٧ طفل امین محمد ناصر زقاد ٢٦٤

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ٨ طفل ساریة محمد ناصر زقاد ٢٦٥

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ١١ طفل غالب محمد ناصر زقاد ٢٦٦

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ١٤ طفل مریم محمد ناصر زقاد ٢٦٧

 ٧/٥/٢٠١٥ قریة سمنة حجة بكیل المیر قتیل ١٠ طفل ناجي محمد ناصر زقاد ٢٦٨

القصر   صعدة صعده جریح ٧ طفل اشرف عبداللطیف غالب ٢٦٩
 ٧/٥/٢٠١٥ الجمھوري

 ٧/٥/٢٠١٥ بني معاذ  صعدة سحار جریح ٤ طفل احمد مسعد علي القیلي ٢٧٠

 ٧/٥/٢٠١٥ قحزة  صعدة صعده جریح ٧ طفلة تیسیر احمد محمد ٢٧١

 ٧/٥/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ٤ طفل احمد سعد علي قیلي ٢٧٢

 ٧/٥/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ٨ طفل قدس احمد محمد صالح النعمي  ٢٧٣

 ٧/٥/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ٥ طفلة  كوثر جبران یحیى ناصر  ٢٧٤

 ٧/٥/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ٦ طفل نصر هللا ناصر یحیى ناصر  ٢٧٥

 ٧/٥/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح ١٠ طفل حسین محمد عبد العظیم ٢٧٦

 ٧/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح ٣ طفل لطف األحمريإبراھیم أمین   ٢٧٧

 ٧/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح ٣ طفل إبراھیم لطف الحمزي  ٢٧٨
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٧/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح ٨ طفل فؤاد أحمد محمد النعمي ٢٧٩

 ٨/٥/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده  جریح  ١٧ طفل عبد هللا احمد المتمیز  ٢٨٠

مدینة   صعدة صعده قتیل ١٨ طفل أحمد حمید قباص ٢٨١
 ٩/٥/٢٠١٥ صعده

مدینة   صعدة صعده جریح ١٢ طفل عابد محمد الشریف ٢٨٢
 ٩/٥/٢٠١٥ صعده

مدینة   صعدة صعده جریح ١٠ طفل محمد أحمد حسن الشریف ٢٨٣
 ٩/٥/٢٠١٥ صعده

مدینة   صعدة صعده جریح ١٢ طفل محمد سمیر محمد المنظاحي ٢٨٤
 ٩/٥/٢٠١٥ صعده

مدینة   صعدة صعده جریح ٣ طفل نبیل منصور البحري ٢٨٥
 ٩/٥/٢٠١٥ صعده

مدینة   صعدة صعده جریح ١٥ طفل نجم الدین توفیق ابوطالب ٢٨٦
 ٩/٥/٢٠١٥ صعده

 ٩/٥/٢٠١٥ البقع صعدة كتاف جریح  ١٨ طفل طھ علي مانع شافعة  ٢٨٧

 ٩/٥/٢٠١٥ الطلح صعدة سحار جریح ١٢ طفل مختار ناصر أحمد یحیى  ٢٨٨

 ٩/٥/٢٠١٥ الطلح  صعدة سحار جریح  ١٢ طفل مختار ناصر أحمد یحیى أبو نایف  ٢٨٩

 ٩/٥/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ١٤ طفل داوود جرادي صالح علي ٢٩٠

 ٩/٥/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح ١٧ طفل زید علي المداني  ٢٩١

 ٩/٥/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح ١٢ طفل عابد احمد محمد الشریف  ٢٩٢

 ٩/٥/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح ١٠ طفل محمد احمد حسن الشریف  ٢٩٣

 ١٠/٥/٢٠١٥ البقع صعدة كتاف جریح  ٨ طفل علوي عبد الوھاب  ٢٩٤

 ١٠/٥/٢٠١٥ العطفین صعدة كتاف جریح  ٨ طفلة  وضحة ھادي ناصر  ٢٩٥

 ١١/٥/٢٠١٥ الریان نقم األمانة الثورة قتیل ٤ طفــل محمد عبده محمد سیف سعید  ٢٩٦
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١١/٥/٢٠١٥ سعوان األمانة الثورة جریح ١٥ طفل امیره سعد محمد ٢٩٧

 ١١/٥/٢٠١٥ سعوان األمانة الثورة جریح ١٥ طفل بالل سید محمد عبده ٢٩٨

 ١١/٥/٢٠١٥ سیتي مرت األمانة الثورة جریح ١٦ طفل وائل عبده سیف الشاطر ٢٩٩

 ١١/٥/٢٠١٥ ٤٥/شارع األمانة الثورة جریح ١٢ طفل خولھ سعد محمد الضوره ٣٠٠

 ١١/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة جریح ٣ طفل محمد عصام  ٣٠١

 ١١/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة جریح ٣ طفل ایاد منصور سالم قاید ٣٢

 ١١/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة جریح ٣ طفل معتصم محمود سیف ٣٣

 ١١/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة جریح ٤ طفل البحري  ٣٤

 ١١/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة جریح ٩ طفل محمد احمد االھدل ٣٥

 ١١/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة جریح ١٧ طفل اسامھ محمد الھمام ٣٦

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ٢ طفل عز الدین خالد علي ٣٧

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ٣ طفل ایاد منصور سلمان ٣٨

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ٣ طفل عبده یحي علیان ٣٩

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ٤ طفل مجھول  ٣١٠

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ٥ طفل افنان محسن شامي ٣١١

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ٧ طفل محمد خالد الشبامي ٣١٢

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٢ طفل عادل علي الصباحيامجد  ٣١٣

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٣ طفل اسامھ علي المطري ٣١٤

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٣ طفل عبده محمد سیف ٣١٥

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٣ طفل ھیثم محمد االسطي ٣١٦
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٤ طفل الرحیم احمد القباطيعبد  ٣١٧

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٤ طفل عزام مبارك اللعجم ٣١٨

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٥ طفل ذكر حسین علي الذاھبي ٣١٩

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٦ طفل اسامھ فواز العنسي ٣٢٠

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٦ طفل عبد الرحمن علي محسن  الضالعي ٣٢١

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٦ طفل عبد الغني احمد مھیوب ٣٢٢

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٦ طفل غیدا ناجي حسین محي الدین ٣٢٣

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٦ طفل نھى عبدالسالم المعیني ٣٢٤

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٧ طفل ادم علي الموید ٣٢٥

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٧ طفل اسامھ الغییاني ٣٢٦

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٧ طفل عبد یحي علیان ٣٢٧

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٧ طفل علي علي ریبان ٣٢٨

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٧ طفل محمد جھاد الحمادي ٣٢٩

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٧ طفل محمد زیاد الحمادي ٣٣٠

 ١١/٥/٢٠١٥ نقم األمانة الثورة جریح ١٨ طفل محمد عبدهللا الصعفاني ٣٣١

عشره  طفل جوري یوسف احمد الشعیدي ٣٣٢
 ١١/٥/٢٠١٥   األمانة الثورة جریح اشھر

 ١١/٥/٢٠١٥ العطفین صعدة كتاف جریح ٣ طفلة أشواق علي ناصر  ٣٣٣

 ١١/٥/٢٠١٥ العطفین صعدة كتاف جریح ١ طفل حمید محمد ھادي سمره  ٣٣٤

 ١١/٥/٢٠١٥ العطفین صعدة كتاف جریح ٨ طفلة وضحھ ھادي ناصر  ٣٣٥

 ١٢/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة قتیل   طفل غدیرعبدالغني البحري  ٣٣٦
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 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید قتیل ٨ طفلة ھیفاء عبده سالم القرشي ٣٣٧

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید قتیل  ١٣ طفل ایمن حسن محمد رامي ٣٣٨

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید قتیل ٥ طفل محمد عبد العزیز سالم قرشي ٣٣٩

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید قتیل ٣ طفل عبد العزیز سالم قرشيعبد هللا  ٣٤٠

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید قتیل ١٥ طفل عبد اللطیف یحیى محمد قرشي ٣٤١

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید قتیل   طفل جثة طفل مجھول ٣٤٢

 ١٢/٥/٢٠١٥ شاجعسوق  الحدیدة زبید جریح ١٣ طفل عبد هللا احمد عبدي ٣٤٣

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ١٥ طفل نسیم محمد طلحھ ٣٤٤

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح   طفل عرفات احمد كلیب ٣٤٥

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ١٠ طفل محمد عبد الھادي مطھ ٣٤٦

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ٨ طفل ھشام احمد عبده بازي ٣٤٧

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ٨ طفل احمد عبد هللا ھالل ٣٤٨

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ٨ طفل اشرف علي الوجیھ ٣٤٩

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ١٤ طفل بسام محمد عبدهللا ردحان ٣٥٠

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ١٢ طفل جالجلزیاد ربیع معافا  ٣٥١

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ١٨ طفل ھشام سعید أحمد ھن ٣٥٢

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ١٥ طفل قاسم أحمد قاسم محوت ٣٥٣

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ٩ طفل مرتضى فارس حدادي ٣٥٤

 ١٢/٥/٢٠١٥ سوق شاجع الحدیدة زبید جریح ١٥ طفل مراد طاھر الشرعبي ٣٥٥

 ١٣/٥/٢٠١٥ مسیك األمانة الثورة قتیل   طفل عبدالعزیر عبدالغني البحري  ٣٥٦
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
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 تاریخ الواقعة الواقعة

وادي ابو  صعدة كتاف جریح  ٧ طفل سباق محمد صالح  ٣٥٧
 ١٣/٥/٢٠١٥ جبارة

وادي ابو  صعدة كتاف جریح  ٦ طفل عبد الرحمن محمد صالح  ٣٥٨
 ١٣/٥/٢٠١٥ جبارة

وادي ال ابو  صعدة كتاف جریح ٥ طفلة رنا مسعد درھم جعموم ٣٥٩
 ١٣/٥/٢٠١٥ جبارة

وادي ال ابو  صعدة كتاف جریح ٨ طفلة سبق مسعد درھم جعموم ٣٦٠
 ١٣/٥/٢٠١٥ جبارة

وادي ال ابو  صعدة كتاف جریح ٧ طفل سیاق محمد صالح شمالن ٣٦١
 ١٣/٥/٢٠١٥ جبارة

وادي ال ابو  صعدة كتاف جریح ٦ طفل عبدالرحمن محمد صالح شمالن ٣٦٢
 ١٣/٥/٢٠١٥ جبارة

 ١٥/٥/٢٠١٥ طخیة صعدة باقم جریح ١٧ طفل فاید مبخوت علي حیدر  ٣٦٣

 ١٨/٥/٢٠١٥ المثلثي   صعدة رازح  قتیل ١٥ طفل محمد أحمد جابر  ٣٦٤

 ١٨/٥/٢٠١٥ الفرع صعدة كتاف جریح ٥ طفل جبریل  ٣٦٥

 ١٨/٥/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ١٨ طفل ھایل أحمد عیظة  ٣٦٦

 ١٨/٥/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده جریح  ١٥ طفل عبد الرحمن الرازحي  ٣٦٧

 ١٨/٥/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده جریح ١٥ طفل عبدالرحمن الرازحي  ٣٦٨

 ١٨/٥/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده جریح ٧ طفل علي عبدالملك الھاشمي  ٣٦٩

 ١٨/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح  ١١ طفلة  سحر حمد رھمة  ٣٧٠

 ١٨/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح ١٢ طفل صغیر صالح قاسم  ٣٧١

 ١٨/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح ١٢ طفل غازي علي غیدان  ٣٧٢

 ١٨/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح ٨ طفل ماجد جابر خمیس  ٣٧٣

 ١٩/٥/٢٠١٥   صعدة صعده جریح  ١٢ طفلة  طفلیات عبده ناجي علي  ٣٧٤
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 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٩/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح  ١٨ طفل قاسم صالح صابر  ٣٧٥

 ١٩/٥/٢٠١٥   صعدة   جریح ١٨ طفل محمد أحمد محمد  ٣٧٦

 ١٩/٥/٢٠١٥   صعدة صعده قتیل ٣ طفل مراد سالم محمود محمد  ٣٧٧

 ١٩/٥/٢٠١٥   صعدة صعده جریح  ٧ طفلة  مریم عبده ناجي  ٣٧٨

 ٢١/٥/٢٠١٥ حارة روما ذمار مدینة ذمار قتیل ٣ طفلة تسبیح محمد علي الفاطمي  ٣٧٩

 ٢١/٥/٢٠١٥ حارة روما ذمار مدینة ذمار قتیل ٧ طفلة روافد محمد علي الفاطمي  ٣٨٠

ریماس محمد علي بن علي  ٣٨١
 ٢١/٥/٢٠١٥ حارة روما ذمار مدینة ذمار قتیل ٩ طفلة الفاطمي

 ٢١/٥/٢٠١٥ حارة روما ذمار مدینة ذمار قتیل ١٠ طفلة باریس حمود علي الغالمي  ٣٨٢

 ٢١/٥/٢٠١٥ حارة روما ذمار مدینة ذمار جریح ١٦ طفلة عوالي محمد علي الفاطمي ٣٨٣

 ٢١/٥/٢٠١٥ حارة روما ذمار مدینة ذمار قتیل ١٠ طفل صالح الرداعي  ٣٨٤

 ٢١/٥/٢٠١٥ المطلوح صعدة صعده جریح ١ طفل تركي عبده ناجي ٣٨٥

 ٢١/٥/٢٠١٥ المطلوح صعدة صعده جریح ١٢ طفلة طفلیات عبده ناجي علي ٣٨٦

 ٢١/٥/٢٠١٥ المطلوح صعدة صعده قتیل ٣ طفل مراد سالم حمود محمد  ٣٨٧

 ٢١/٥/٢٠١٥ المطلوح صعدة صعده جریح ٧ طفلة مروه عبده ناجي ٣٨٨

 -ذویب  صعدة حیدان جریح ١٦ طفلة عذبھ محمد وھاب ٣٨٩
 ٢١/٥/٢٠١٥ طالن

 -ذویب  صعدة حیدان جریح ١٦ طفلة معیضھ حسن شمیلي ٣٩٠
 ٢١/٥/٢٠١٥ طالن

 ٢١/٥/٢٠١٥ مفرق الطلح  صعدة سحار جریح ٢ طفل سجاد مصطفى عبد الرحیم  ٣٩١

 ٢١/٥/٢٠١٥ مفرق الطلح  صعدة سحار جریح ٣ طفلة  طفلى مصطفى عبد الرحیم  ٣٩٢

 ٢١/٥/٢٠١٥   صعدة حیدان جریح  ١٦ طفل عبد هللا محمد وھاب  ٣٩٣
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 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٢/٥/٢٠١٥ البقع صعدة كتاف جریح ١٥ طفل أحمد علي مطھر  ٣٩٤

 ٢٢/٥/٢٠١٥ رازح صعدة رازح جریح ١٨ طفل أمیر ضیف هللا صالح حیران ٣٩٥

 ٢٢/٥/٢٠١٥ كتاف صعدة كتاف  جریح ٢ طفل طفل  ٣٩٦

 ٢٢/٥/٢٠١٥ كتاف صعدة كتاف  جریح ٣ طفل طفل  ٣٩٧

 ٢٢/٥/٢٠١٥ نقعة صعدة الصفراء جریح ١٢ طفل عثمان محمد محمد صالح ٣٩٨

 ٢٢/٥/٢٠١٥   صعدة كتاف  جریح  ٢ طفلة  شھد حمد حسین معقة ٣٩٩

 ٢٤/٥/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح ١٢ طفل حواشقاسم محمد أسعد  ٤٠٠

 ٢٤/٥/٢٠١٥ وایلھ مرون صعدة كتاف جریح ١٧ طفل محفوظ صالح حسین  ٤٠١

 ٢٥/٥/٢٠١٥ المالحیط صعدة الظاھر جریح  ١٥ طفل عبد هللا خالد الكعیت  ٤٢

 ٢٥/٥/٢٠١٥ المالحیط صعدة الظاھر جریح ١٥ طفل عبدهللا خالد الكعیت ٤٣

صبر  قتیل ٣ طفلة سارة خالد حمود الغیلي  ٤٤
 ٢٦/٥/٢٠١٥ دار النصر تعز الموادم

 قتیل ١٠ طفلة رغد ضیف هللا عبده احمد   ٤٥
صبر 
 ٢٦/٥/٢٠١٥ دار النصر تعز الموادم

 قتیل ١٢ طفلة خلود خالد حمود الغیلي   ٤٦
صبر 
 ٢٦/٥/٢٠١٥ دار النصر تعز الموادم

 قتیل ١ طفل محمد خالد حمود الغیلي  ٤٧
صبر 
 ٢٦/٥/٢٠١٥ دار النصر تعز الموادم

 قتیل ٨ طفل جمیل ضیف هللا عبده احمد  ٤٨
صبر 
 ٢٦/٥/٢٠١٥ دار النصر تعز الموادم

 قتیل ١١ طفل محسن عبده محسن   ٤٩
صبر 
 ٢٦/٥/٢٠١٥ دار النصر تعز الموادم

 ٢٦/٥/٢٠١٥ الفرع صعدة كتاف جریح ١٨ طفلة نسیم فیصل الدمام  ٤١٠

 ٢٧/٥/٢٠١٥ حي المیاه األمانة الحصبة جریح ١١ طفل معاذ نبیل كزم ٤١١
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 ٢٧/٥/٢٠١٥ حي المیاه األمانة الحصبة جریح ١٤ طفل یعقوب یونس علي الدعیس ٤١٢

 تعز الراھدة جریح   طفلة لمیاء سعید ٤١٣
مفرق 
 ٢٧/٥/٢٠١٥ القبیطة

 تعز الراھدة قتیل   طفل محمد نجیب محمد علي  ٤١٤
مفرق 
 ٢٧/٥/٢٠١٥ القبیطة

 ٢٧/٥/٢٠١٥ طخیة صعدة مجز  جریح ١٠ طفلة مریم حسن جابر ٤١٥

 ٢٨/٥/٢٠١٥ المالحیط صعدة الظاھر جریح ١٨ طفل صدام حسین ٤١٦

 ٢٨/٥/٢٠١٥ نشور صعدة الصفراء جریح ١٢ طفل علي حمود مھدي الوباش  ٤١٧

 ٢٨/٥/٢٠١٥ نقعة صعدة الصفراء جریح ٨ طفل إستشھاد طفل أبن ظافر شتوي  ٤١٨

 ٢٨/٥/٢٠١٥ نقعة صعدة الصفراء جریح ١٣ طفل صالح ظافر شتوي  ٤١٩

 ٢٨/٥/٢٠١٥ نقعھ صعدة الصفراء  قتیل ١٠ طفل أخو صالح ظافر شتوي  ٤٢٠

 ٢٩/٥/٢٠١٥ المالحیط صعدة الظاھر جریح  ١٨ طفل عبد هللا صالح احمد  ٤٢١

 ٢٩/٥/٢٠١٥ المالحیط صعدة الظاھر جریح ١٨ طفل عبدهللا صالح أحمد ٤٢٢

 ٢٩/٥/٢٠١٥   صعدة باقم جریح ١٥ طفل یوسف ضیف هللا سالم المعروفي ٤٢٣

 ٢٩/٥/٢٠١٥   صعدة باقم جریح ١٥ طفل یوسف ناصر جبران حسین ٤٢٤

 ٣٠/٥/٢٠١٥ اتیس صعدة كتاف  قتیل ٨ طفل امجد ھادي صالح جعفر  ٤٢٥

 ٣٠/٥/٢٠١٥ اتیس صعدة كتاف  قتیل ٩ طفلة  رحمة مسفر محمد  ٤٢٦

 ٣٠/٥/٢٠١٥ اتیس صعدة كتاف قتیل ٤ طفلة  سیدة مسفر محمد  ٤٢٧

 ٣٠/٥/٢٠١٥ اتیس صعدة كتاف  قتیل ٣ طفلة  صابرة مسفر محمد  ٤٢٨

 ٣٠/٥/٢٠١٥ اتیس صعدة كتاف  قتیل ١٠ طفل عبد الكریم علي ھادي صالح  ٤٢٩

 ٣٠/٥/٢٠١٥ اتیس صعدة كتاف  قتیل ١٢ طفل عبد الرحیم علي ھادي صالح  ٤٣٠

 ٣٠/٥/٢٠١٥ اتیس صعدة كتاف  قتیل ٢ طفلة  نجیبة  ٤٣١
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 ٣٠/٥/٢٠١٥ العطفین صعدة كتاف  قتیل ١٥ طفلة  رھف عبد هللا عیظة  ٤٣٢

 ٣٠/٥/٢٠١٥ العطفین صعدة كتاف جریح ٨ طفل عبدهللا عیظة  ٤٣٣

 ٣٠/٥/٢٠١٥ العطفین صعدة كتاف جریح ٦ طفل عیظة عبدهللا ٤٣٤

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ١٥ طفل حسین مسفر محمد  ٤٣٥

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ٣ طفلة سابره مسفر محمد  ٤٣٦

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ١٢ طفل سند مسفر محمد  ٤٣٧

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ١٠ طفل عبدالحكیم علي ھادي صالح ٤٣٨

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ١٢ طفل عبدالسلیم علي ھادي صالح  ٤٣٩

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ٤ طفل عیسى ھادي صالح جعفر  ٤٤٠

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ١ طفلة فاطمة مسفر محمد  ٤٤١

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ٨ طفلة محبھ ھادي صالح جعفر  ٤٤٢

 ٣٠/٥/٢٠١٥ أتیس صعدة كتاف قتیل ٢ طفلة مسفر محمد نجیبة ٤٤٣

 ٣١/٥/٢٠١٥ الخفجي صعدة سحار جریح ١١ طفل اصیل عبدهللا محسن أبوخضارة ٤٤٤

 ٣١/٥/٢٠١٥ الخفجي صعدة سحار قتیل ١٢ طفل أصیل عبدهللا حسین ٤٤٥

 ٣١/٥/٢٠١٥ الخفجي صعدة سحار جریح ٩ طفل بشار محمود یحیى  ٤٤٦

 ٣١/٥/٢٠١٥ الخفجي صعدة سحار قتیل ١٨ طفل عبد هللا حسن حسین  ٤٤٧

 ٣١/٥/٢٠١٥ الطلح صعدة سحار قتیل ١٢ طفل نصر هللا علي الكعمي  ٤٤٨

 ٣١/٥/٢٠١٥ مفرق الطلح صعدة سحار جریح ١٨ طفل یوسف حسن صالح دبالن ٤٤٩

 ١/٦/٢٠١٥ ضحیان  صعدة مجز جریح  ٢ طفل یونس عبد هللا األبي  ٤٥٠

 ٢/٦/٢٠١٥ المالحیط صعدة الظاھر جریح ١٤ طفل ھالل قاسم علي شیبة  ٤٥١
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مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢/٦/٢٠١٥ حارة جمیدة  صعدة صعده جریح  ١٧ طفلة  اماني احمد مبخوت  ٤٥٢

 ٢/٦/٢٠١٥ حي جمیده صعدة صعده جریح  ١٥ طفلة  إیمان صالح علي  ٤٥٣

 ٢/٦/٢٠١٥ حي جمیده صعدة صعده جریح ١٥ طفلة أركان صالح علي  ٤٥٤

 ٢/٦/٢٠١٥ حي جمیده صعدة صعده جریح ١٢ طفلة أروى عابد عبدهللا ٤٥٥

 ٢/٦/٢٠١٥ حي جمیده صعدة صعده جریح ١٧ طفلة أماني أحمد مبخوت ٤٥٦

 ٢/٦/٢٠١٥ حي جمیده صعدة صعده جریح  ١٢ طفلة  روى عابد علي جابر احمد  ٤٥٧

 ٢/٦/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح ١٦ طفل عباس إسماعیل محمد  ٤٥٨

 ٢/٦/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح ٢ طفل یونس عبدهللا  ٤٥٩

 ٢/٦/٢٠١٥ نشور صعدة الصفراء قتیل ٥ طفل حسین غانم  ٤٦٠

 ٢/٦/٢٠١٥ قریة العرة صنعاء ھمدان قتیل ٩ طفلة ردینة حسین محمد العتمي ٤٦١

 ٢/٦/٢٠١٥ العرةقریة  صنعاء ھمدان قتیل ١١ طفلة أمیرة حسین محمد العتمي ٤٦٢

 ٢/٦/٢٠١٥ قریة العرة صنعاء ھمدان جریح ٤ طفلة فردوس حسن العماد ٤٦٣

 ٢/٦/٢٠١٥ قریة العرة صنعاء ھمدان قتیل ٤ طفل شھاب علي أحمد القبلي ٤٦٤

 ٢/٦/٢٠١٥ قریة العرة صنعاء ھمدان قتیل ٥ طفل قاید حسین محمد العتمي ٤٦٥

 ٢/٦/٢٠١٥ قریة العرة صنعاء ھمدان قتیل ٧ طفل أدیب حسین محمد العتمي ٤٦٦

 ٣/٦/٢٠١٥ نشور صعدة الصفراء جریح ١٣ طفل حسین عبدهللا الشامي ٤٦٧

 ٣/٦/٢٠١٥ نشور صعدة الصفراء جریح ١٢ طفل یحیى مجاھد محسن ٤٦٨

وادي  صعدة سحار قتیل ١ طفلة اسیة یحي حزمان ٤٦٩
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ١ طفلة زینب جرمان صالح شریف  ٤٧٠
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 ٣/٦/٢٠١٥وادي  صعدة سحار قتیل ٢ طفلة بتول صالح نصرهللا  ٤٧١
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 رمادان

 صعدة سحار قتیل ٢ طفلة زینب صالح بصر هللا ٤٧٢
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٢ طفلة فاطمة عادل حفظ هللا ٤٧٣
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٢ طفلة مریم جمعان نصرهللا  ٤٧٤
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

وادي  صعدة سحار قتیل ٣ طفلة خدیجة صالح حزمان  ٤٧٥
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

وادي  صعدة سحار قتیل ٣ طفلة علیا حمود حسین شریف  ٤٧٦
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٤ طفلة اماني جمعان بصر هللا ٤٧٧
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٤ طفلة بتول مجاھد عبدهللا شریف  ٤٧٨
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٤ طفلة خبتة صالح بصر هللا  ٤٧٩
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٦ طفلة زینب سلطان جالي ٤٨٠
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٦ طفلة عائشة مجاھد عبدهللا شریف ٤٨١
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

وادي  صعدة سحار قتیل ٦ طفلة فاطمة عابد بصر هللا  ٤٨٢
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٧ طفلة رجاء صالح بصر هللا  ٤٨٣
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٩ طفلة نجالء صالح بصر هللا  ٤٨٤
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 ٣/٦/٢٠١٥وادي  صعدة سحار قتیل ٩ طفلة عادل حفظ هللافضیلة  ٤٨٥
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 رمادان

 صعدة سحار قتیل ١١ طفلة ذكرى جمعان نصرهللا ٤٨٦
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ١٣ طفلة ایمان جمعان بصرهللا  ٤٨٧
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ١ طفل طھ صادق حمود ٤٨٨
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

وادي  صعدة سحار قتیل ١.٥ طفل قاسم صالح حزمان  ٤٨٩
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

وادي  صعدة سحار قتیل ٢ طفل جارهللا عابد نصرهللا  ٤٩٠
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٢ طفل حمید مجاھد عبدهللا شریف ٤٩١
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٢ طفل طھ صالح نصرهللا  ٤٩٢
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٢ طفل مالك صادق حمود ٤٩٣
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٤ طفل مالك صادق حمود شریف ٤٩٤
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٥ طفل محمد عادل حفظ هللا  ٤٩٥
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

وادي  صعدة سحار قتیل ٦ طفل بسام خلیل خمیس  طالع ٤٩٦
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٦ طفل بشار صادق حمود شریف ٤٩٧
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٧ طفل محمدجمعان بصر هللا ٤٩٨
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 ٣/٦/٢٠١٥وادي  صعدة سحار قتیل ٨ طفل احمد صالح نصرهللا ٤٩٩
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 رمادان

 صعدة سحار قتیل ٨ طفل محمد مجاھد عبدهللا شریف  ٥٠٠
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ٩ طفل معاذ غالب ضیف هللا  ٥٠١
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ١١ طفل حسین صالح نصرهللا  ٥٢
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

وادي  صعدة سحار قتیل ١١ طفل عبدالشفیق صادق حمود  ٥٣
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار قتیل ١٣ طفل بصرهللا شریفعلى صالح  ٥٤
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار جریح ٢ طفل حسن صالح علي  ٥٥
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار جریح ٤ طفل نذیر صالح علي ٥٦
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 صعدة سحار جریح ١٣ طفل عبدهللا عابد بصر هللا جار هللا ٥٧
وادي 
 ٣/٦/٢٠١٥ رمادان

 ٤/٦/٢٠١٥ الیتمة صعدة الجوف جریح ١٨ طفل نجیب أحمد خوالن  ٥٨
 ٤/٦/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده قتیل ١٨ طفل أحمد الشظبي ٥٩

 ٤/٦/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده قتیل ١٨ طفل علي عبدالرحمن عطیة ٥١٠
 ٤/٦/٢٠١٥ نشور صعدة الصفراء جریح ٩ طفل حمزه علي حسن  ٥١١

المدینة  صعدة صعده جریح ١٥ طفل ھایل محمد علي ٥١٢
 ٥/٦/٢٠١٥ القدیمة

 ٥/٦/٢٠١٥ الیتمة صعدة الجوف جریح ١٧ طفل مختار محمد حسن  ٥١٣
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٥ طفل بدرالدین محمد أحسن ٥١٤
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٢ طفلة براءه شایف ضیف هللا ٥١٥
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٦ طفلة بنت صادق أحسن  ٥١٦
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 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٩ طفل ردھان فؤاد علي  ٥١٧
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٦ طفلة رغد ضیف هللا الروزي ٥١٨
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٣ طفلة زھور صادق محمد أحسن  ٥١٩
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ١٥ طفلة سعاد ضیف هللا ٥٢٠
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٨ طفل عبدهللا حسین أحسن ٥٢١
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٥ طفلة علیا أحمد سالم ٥٢٢
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر قتیل ١٨ طفل عمار أسعد سالم ٥٢٣
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ٥ طفل مازن صادق محمد أحسن  ٥٢٤
 ٥/٦/٢٠١٥ أبواي صعدة غمر جریح ١٠ طفلة ھاجر محمد أحسن ٥٢٥
 ٥/٦/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ٣ طفل ولید علي قاسم  ٥٢٦
 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ٦ طفلة ھند أحمد أحمد خمیس ٥٢٧

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٠ طفلة صفاء علي محمد مكین جلحوف ٥٢٨

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٢ طفلة فاطمة علي محمد مكین جلحوف ٥٢٩

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٤ طفلة صالحة علي محمد مكین جلحوف ٥٣٠

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٠ طفلة رحمة عبید ھادي عیسى جلحوف ٥٣١

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٠ طفلة رباب علي محمد مكین جلحوف ٥٣٢

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٦ طفلة عائشة عبدهللا أحمد جلحوف ٥٣٣

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٢ طفلة نورة إبراھیم محمد جلحوف ٥٣٤

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٥ طفلة جمعة علي محمد مكین جلحوف ٥٣٥

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٦ طفلة جبرة إبراھیم محمد جلحوف ٥٣٦

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٧ طفلة عائشة عبدهللا أحمد  ٥٣٧

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٠ طفل خلیل حسین أحمد خمیس ٥٣٨

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١١ طفل نبیل حسین أحمد خمیس ٥٣٩
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 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٦ طفل مكین محمد جلحوفعیسى  ٥٤٠

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٠ طفل محمود یحیى حسین رداع ٥٤١

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٦ طفل فؤاد مكین محمد جلحوف ٥٤٢

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٢ طفل صالح علي محمد مكین  ٥٤٣

 ٦/٦/٢٠١٥ مخیم حیران حجة حیران جریح ١٢ طفل محمد مكین جلحوف ٥٤٤

 ٦/٦/٢٠١٥ نشور صعدة الصفراء جریح ١١ طفل عبد السالم عدالن محمد ٥٤٥
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار قتیل ٤ طفل عبدالمجید الغساس ٥٤٦
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار قتیل ٤ طفل وردشن عبدهللا سالم الغساس ٥٤٧
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار جریح ١٥ طفل نبیلة عبدهللا سالم الغساس ٥٤٨
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار جریح ١٠ طفل رشاد عبدهللا سالم الغساس ٥٤٩
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار جریح ١٥ طفل نسرین عبدهللا سالم الغساس ٥٥٠
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار جریح ١ طفل أمة المجید عبدهللا الغساس ٥٥١
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار  جریح ١٣ طفلة  رشا عبد هللا سالم  ٥٥٢
 ٧/٦/٢٠١٥ سحار صعدة سحار  قتیل ٤ طفل عبد المجید عبد هللا الغساس  ٥٥٣
 ٨/٦/٢٠١٥ آل عمار    صعدة الصفراء جریح ١٠ طفل علي محمد علي  ٥٥٤
 ٨/٦/٢٠١٥ آل عمار    صعدة الصفراء جریح ٦ طفل محمد بدر  عبدالرحمن ٥٥٥
 ٨/٦/٢٠١٥ العشاش صعدة كتاف  جریح  ١٦ طفل محمد عبد هللا محمد عباده  ٥٥٦
 ٨/٦/٢٠١٥ آل الصیفي صعدة سحار جریح ١ طفل حسن احمد عبدهللا الحطروم ٥٥٧

وادي آل أبو  صعدة كتاف جریح ١٦ طفل محمد عبدهللا حمد عباده ٥٥٨
 ٨/٦/٢٠١٥ جبارة

وادي آل أبو  صعدة كتاف جریح ١٦ طفل محمد عبدهللا محمد أبوشنب ٥٥٩
 ٨/٦/٢٠١٥ جبارة

 ٩/٦/٢٠١٥ حرض حجة حرض جریح ١٠ طفل حسین محمد یحي ٥٦٠
 ٩/٦/٢٠١٥ حرض حجة حرض جریح ١٣ طفل عبده محمد مرزوقي ٥٦١
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 ٩/٦/٢٠١٥ حرض حجة حرض جریح ٨ طفل علي محمد مرزوقي ٥٦٢
 ٩/٦/٢٠١٥ الشعف صعدة حیدان جریح ١٥ طفل الخالقعبد الباسط عبد  ٥٦٣
 ٩/٦/٢٠١٥ الشعف صعدة حیدان جریح ١٤ طفل عبد الولي مساوى  ٥٦٤
 ٩/٦/٢٠١٥ المھاذر صعدة سحار جریح ١٤ طفل محمد عبدالرحیم دباش ٥٦٥
 ١٠/٦/٢٠١٥   صعدة ساقین جریح ٨ طفل زھیر طیب محمد ٥٦٦
 ١٠/٦/٢٠١٥   صعدة منبھ جریح ١٦ طفل علي ناصر مفرح ٥٦٧
 ١١/٦/٢٠١٥ باقم صعدة باقم جریح ١٢ طفلة ابنة سالم حسن ٥٦٨

ولد عیاش ـ  صعدة حیدان قتیل ١٨ طفلة عذاب أحمد قلیل ٥٦٩
 ١١/٦/٢٠١٥ قدم

 ١٢/٦/٢٠١٥ النظیر صعدة رازح  جریح  ١٨ طفلة  افنان احمد محمد منصور  ٥٧٠
 ١٢/٦/٢٠١٥ النظیر صعدة رازح جریح ٢ طفلة بتول محمد منصور علي ٥٧١
 ١٢/٦/٢٠١٥ النظیر صعدة رازح جریح ٧ طفلة حمیدة أمین حسن  ٥٧٢
 ١٢/٦/٢٠١٥ النظیر صعدة رازح جریح ٢.٥ طفلة رزان نبیل عبدهللا  ٥٧٣
 ١٢/٦/٢٠١٥ النظیر صعدة رازح جریح ٩ طفلة ھدیل توفیق عنتر ٥٧٤
 ١٢/٦/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح  ١٧ طفل احمد عبد هللا عبد هللا عبد الرحیم  ٥٧٥
 ١٢/٦/٢٠١٥ ضحیان  صعدة مجز جریح ١٧ طفل أحمدعبدهللا عبدهللا ٥٧٦
 ١٢/٦/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح  ٧ طفل جبار جابر حسین غازي  ٥٧٧
 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم  جریح  ١٢ طفل احمد محمد عبد هللا الجالل  ٥٧٨
 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ١٢ طفل حسن علي الزریبي ٥٧٩
 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ١٥ طفل رفیع فرحان سلمان ٥٨٠
 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم  جریح  ١٨ طفل رفیع فرحان سلمان  ٥٨١
 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ١٧ طفل سلمان یحیى قاسم الوغبي ٥٨٢
 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم  جریح  ١١ طفل شاكر عبد هللا حسین ساري  ٥٨٣
 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ٨ طفل علي أحمد العزي  ٥٨٤
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 ١٢/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ١٣ طفل محمد حسین العزي  ٥٨٥
 ١٢/٦/٢٠١٥   صعدة منبھ جریح ١٤ طفلة خلود أحمد علي  ٥٨٦
 ١٢/٦/٢٠١٥   صعدة حیدان جریح  ١٢ طفل عبد هللا علي الزوبي  ٥٨٧
 ١٢/٦/٢٠١٥   صعدة كتاف جریح ٨ طفل ھادي حسین عیظة  ٥٨٨

 قتیل ١٣ طفل رشاد عبدهللا عبدالقادر المنصور  ٥٨٩
صنعاء 
 صنعاء القدیمة

حارة 
 ١٢/٦/٢٠١٥ القاسمي

 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٢ طفل رقیة حارث األكوع ٥٩٠
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١١ طفل زیاد محمد العامري ٥٩١
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٠ طفل مالك حارث األكوع ٥٩٢
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ٣ طفل ثمین األكوع ٥٩٣
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٣ طفل أنس محمد عبدهللا السمھري ٥٩٤
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٥ طفل إبراھیم عبدالقادر الخیاط ٥٩٥
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٣ طفل أصیل علي علي الفانص ٥٩٦
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٤ طفل طھ یاسین العامري ٥٩٧
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ٧ طفل غدیر حارث األكوع ٥٩٨
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٥ طفل فاطمة حارث األكوع ٥٩٩
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٣ طفل أسامة عبدالقادر الخیاط ٦٠٠
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٧ طفل أحمد عبدالقادر الخیاط ٦٠١
 ١٣/٦/٢٠١٥ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٧ طفل نور أحمد العامري ٦٢
 ١٣/٦/٢٠١٥ ال زابیة صعدة رازح  جریح  ٨ طفل صالح جبران بن زابیة  ٦٣
 ١٣/٦/٢٠١٥ حرم  -بكیل  صعدة رازح  قتیل ١ طفلة  انتصار جابر ھمدان  ٦٤
 ١٣/٦/٢٠١٥ حرم  -بكیل  صعدة رازح  قتیل ١٨ طفل  حمود محمد صالح  ٦٥
 ١٣/٦/٢٠١٥ حرم  -بكیل  صعدة رازح  قتیل ١٦ طفلة  خدیجة صالح احمد  ٦٦
 ١٣/٦/٢٠١٥بكیل ـ جبل  صعدة رازح جریح ٩ طفلة دیانھ صالح جبران ٦٧
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 حرم

بكیل ـ جبل  صعدة رازح جریح ١٨ طفلة فاطمھ إبراھیم حسن  ٦٨
 ١٣/٦/٢٠١٥ حرم

 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء جریح ١٨ طفلة الحمزيأمة هللا علي  ٦٩
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  جریح  ٤ طفلة  أمنة احمد الصیلمي  ٦١٠
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء جریح ٧ طفلة آمنھ أحمد یحیى الصیلمي ٦١١
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  قتیل ٣ طفلة  براءة یحیى احمد الصیلمي  ٦١٢
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء قتیل ٤ طفلة براره احمد الصیلمي ٦١٣
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء قتیل ١ طفلة جمیلة علي حسن  ٦١٤
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء جریح ٨ طفلة جھنیة یحیى أحمد  ٦١٥
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  جریح  ٤ طفلة  جیھان احمد الصیملي  ٦١٦
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  قتیل ٢ طفلة  زھراء ابراھیم احمد الصیلمي  ٦١٧
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  جریح ٣ طفل عبد الملك یحیى الصیلمي  ٦١٨
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  قتیل ٢ طفل عقیل عبد هللا أحمد الصیلمي  ٦١٩
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  جریح  ٢ طفل علي عبد هللا الصیلمي  ٦٢٠
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  جریح  ٨ طفلة  فاطمة یحیى احمد الصیلمي  ٦٢١
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء جریح ١٣ طفلة كاملة أحمد یحیى  ٦٢٢
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  قتیل ٢ طفل محمد ھادي الصیلمي  ٦٢٣
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء قتیل ٧ طفلة مریم ھادي أحمد الصیلمي ٦٢٤
 ١٣/٦/٢٠١٥ دماج صعدة الصفراء  قتیل ٣ طفل یوسف ابراھیم احمدالصیلمي   ٦٢٥

٦٢٦ 
 محمد فرحان 

 صعدة مجز جریح ٤ طفل
ضرب 

الطیران في 
 طخیة

١٣/٦/٢٠١٥ 

 ١٣/٦/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح ٨ طفل زھیر طیب  ٦٢٧
 ١٣/٦/٢٠١٥ نشور  صعدة الصفراء  جریح  ١٣ طفل یحیى ملفي الرزامي  ٦٢٨
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 ١٣/٦/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ٣ طفل عزیز صغیر صالح  ٦٢٩
 ١٣/٦/٢٠١٥   صعدة كتاف جریح ٣ طفل علي الھادي  ٦٣٠
 ١٣/٦/٢٠١٥   صعدة كتاف جریح ١٣ طفل یحیى ملفي الرازحي ٦٣١
 ١٣/٦/٢٠١٥   صعدة   قتیل ٣ طفل یوسف إبراھیم أحمد ٦٣٢

بني ربیعھ  صعدة رازح  قتیل ٨ طفل  موسى بندر عبد هللا  ٦٣٣
 ١٤/٦/٢٠١٥ آل زابیة 

 ١٤/٦/٢٠١٥ نشور  صعدة الصفراء  جریح  ١٣ طفل محمد حسن حمید  ٦٣٤
 ١٥/٦/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ١٨ طفل صادق عیظة الطمان ٦٣٥
 ١٦/٦/٢٠١٥ مسعودولد  صعدة سحار جریح  ١٧ طفل عبد القادر سالم عیسى  ٦٣٦
 ١٦/٦/٢٠١٥   صعدة مجز جریح  ١٧ طفل یحیى محمد عمر  ٦٣٧
 ١٨/٦/٢٠١٥ بني معین  صعدة رازح  جریح  ٣ طفل سالم یحیى قادر  ٦٣٨

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٨ طفل ابراھیم عبد الرحیم عبد هللا  ٦٣٩
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٨ طفلة  آیات علي عبد هللا محسن  ٦٤٠
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ١٥ طفلة  بتول حسین إسماعیل  ٦٤١
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٥ طفل زید عبد الرحمن عبد هللا  ٦٤٢
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٧ طفلة  سمیة عبد الرحیم عبد هللا  ٦٤٣
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٥ طفل عبد هللا علي عبد هللا محسن  ٦٤٤
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ١.٥ طفل عمار  عادل عبد هللا  ٦٤٥
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٤ طفل فتوح عادل عبد هللا محسن  ٦٤٦
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 
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 -غمار  صعدة رازح  قتیل ١ طفل محمد عبد الرحیم عبد هللا  ٦٤٧
 ١٨/٦/٢٠١٥ شرورة 

 ١٨/٦/٢٠١٥   صعدة ساقین جریح ١٥ طفل حافظ عبدهللا محمد  ٦٤٨
 ١٩/٦/٢٠١٥ أملح صعدة كتاف جریح ٥ طفلة سحر عبود علي غران ٦٤٩

بني معین  صعدة رازح  قتیل ٨ طفل  إخالص حمدان  ٦٥٠
 ١٩/٦/٢٠١٥ آل حماس 

ابراھیم عبد الرحمن عبد هللا  ٦٥١
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٨ طفل  محسن المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

آیات علي عبد هللا محسن  ٦٥٢
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٦ طفلة  المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ١٥ طفل  بتول حسین اسماعیل الدیلمي  ٦٥٣
 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

زید عبد الرحمن عبد هللا محسن  ٦٥٤
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٥ طفل  المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

سمیة عبد الرحمن عبد هللا محسن  ٦٥٥
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٧ طفلة  المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

عبد هللا علي عبد هللا محسن  ٦٥٦
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٥ طفل  المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

عماد عادل عبد هللا محسن  ٦٥٧
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٣ طفل  المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

فتوح عادل عبد هللا محسن  ٦٥٨
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٢ طفلة  المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

 -غمار  صعدة رازح  قتیل ٥ طفلة  لمیاء عبد الرحمن عبد هللا محسن  ٦٥٩
 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

محمد عبد الرحمن عبد هللا محسن  ٦٦٠
 -غمار  صعدة رازح  قتیل ١ طفل  المرتضى 

 ١٩/٦/٢٠١٥ الشروریة 

 ١٩/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ١٠ طفلة طفلى عبدهللا یحى اآلنسي ٦٦١
 ١٩/٦/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ٢ طفلة محمد عبدهللا اآلنسينجاه  ٦٦٢
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 ١٩/٦/٢٠١٥   صعدة كتاف جریح ٧ طفل علي محمد أحمد  ٦٦٣
 ١٩/٦/٢٠١٥   صعدة كتاف جریح ١٨ طفل محمد مقدر  ٦٦٤
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز قتیل ١٠ طفل نور الدین عبدالفتاح الكبش ٦٦٥
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز جریح ٨ طفل الكبش عبدهللا عبدالفتاح ٦٦٦
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز جریح ٥ طفل عبدالرحمن عبدالفتاح الكبش ٦٦٧
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز جریح ٧ طفل ھنادي عبدالفتاح الكبش ٦٦٨
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز جریح ١٥ طفل سحر حفظ هللا قاید صویلح ٦٦٩
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز جریح ١٣ طفل أمل حفظ هللا قاید صویلح ٦٧٠
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز جریح ١٢ طفل آیة حفظ هللا قاید صویلح ٦٧١
 ٢٠/٦/٢٠١٥ )٤٨(حي  األمانة حزیز جریح ٨ طفل حسام حفظ هللا قاید صویلح ٦٧٢
 ٢٠/٦/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ١٧ طفل غزال ناصر صغیر ٦٧٣
 ٢٠/٦/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار قتیل ١٥ طفلة فاطمة صالح جعفر  ٦٧٤
 ٢٠/٦/٢٠١٥ رحبان صعدة صعده جریح ١٨ طفل مصطفى عبالعزیز الیازلي ٦٧٥
 ٢١/٦/٢٠١٥ آل سالم  صعدة كتاف جریح ١٨ طفل صالح علي علي صالح  ٦٧٦
 ٢١/٦/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ١٨ طفل عبدالرحمن أحمد  ٦٧٧
 ٢٣/٦/٢٠١٥ النظیر  صعدة رازح  جریح ١٣ طفل  حافظ یحیى صغیر  ٦٧٨
 ٢٣/٦/٢٠١٥ النظیر  صعدة رازح  قتیل ١٨ طفل  عبد الرحمن احمد فطیرة  ٦٧٩
 ٢٣/٦/٢٠١٥ بركان صعدة رازح  جریح  ١٨ طفلة  شفاء سلیمان سالم  ٦٨٠
 ٢٣/٦/٢٠١٥ غمارة صعدة رازح  جریح  ١٣ طفل احمد یحیى یحیى سرور  ٦٨١
 ٢٤/٦/٢٠١٥ الجعملة  صعدة مجز جریح  ١٨ طفل  حسن عبدالقوي حمدین ٦٨٢

بیت  صعدة ساقین قتیل ١٨ طفل زید علي الحمیظة ٦٨٣
 ٢٤/٦/٢٠١٥ الحمیظة

بیت  صعدة ساقین قتیل ١٥ طفل عبدالسالم عبدالباري الحمیظة ٦٨٤
 ٢٤/٦/٢٠١٥ الحمیظة
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 تاریخ الواقعة الواقعة

بیت  صعدة ساقین قتیل ١٨ طفل عبدالقادر عبدهللا الدولة ٦٨٥
 ٢٤/٦/٢٠١٥ الحمیظة

 ٢٤/٦/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز  جریح  ١٨ طفل  عبد محمد  ٦٨٦
 ٢٤/٦/٢٠١٥ مجز صعدة مجز جریح  ١٨ طفل  فاضل عبدهللا فاضل ٦٨٧

مران ولد  صعدة حیدان  جریح  ١٧ طفلة  خلود حسن عبد هللا النجاحي  ٦٨٨
 ٢٤/٦/٢٠١٥ یحیى البقعة 

مران ولد  صعدة حیدان  قتیل ١٢ طفل  فرحان حسین راصع  ٦٨٩
 ٢٤/٦/٢٠١٥ یحیى البقعة 

 حجة المحابشة جریح ١٢ طفلة نسیم أحمد محمد المحبشي ٦٩٠
حصن 
 ٢٦/٦/٢٠١٥ الشرف

 حجة المحابشة جریح ١٧ طفلة بشرى عبدالرحمن الھادي ٦٩١
حصن 
 ٢٦/٦/٢٠١٥ الشرف

 حجة المحابشة قتیل ٤ طفل أسامة زید المحبشي ٦٩٢
حصن 
 ٢٦/٦/٢٠١٥ الشرف

 حجة المحابشة جریح ٩ طفل عبدالملك شرف أحمد المحبشي ٦٩٣
حصن 
 ٢٦/٦/٢٠١٥ الشرف

حصن  حجة المحابشة جریح ٧ طفل محمد ھیاف لطف هللا ھبة ٦٩٤
 ٢٦/٦/٢٠١٥ الشرف

حصن  حجة المحابشة جریح ٣ طفل هللا ھبةأحمد ھیاف لطف  ٦٩٥
 ٢٦/٦/٢٠١٥ الشرف

 حجة المحابشة جریح ٧ طفل علي حسین المحطوري ٦٩٦
حصن 
 ٢٦/٦/٢٠١٥ الشرف

 ٢٦/٦/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار  جریح  ١٣ طفل  حسن قاسم ناشر  ٦٩٧
 ٢٦/٦/٢٠١٥ حیدان  صعدة حیدان  جریح  ١٤ طفل  عبدهللا أحمد صالح الصارم  ٦٩٨
 ٢٦/٦/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح  ١٥ طفل  حسین عبدهللا الجوفي ٦٩٩
 ٢٧/٦/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح  ١٧ طفل  یحیى عبدالسالم دبیس  ٧٠٠
 ٢٨/٦/٢٠١٥ رحبان  صعدة صعده  جریح  ٢ طفل  عبدالسالم علي عبدهللا ٧٠١
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 االنتھاك
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 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٨/٦/٢٠١٥ شعبان صعدة رازح  جریح  ١٢ طفل حسن احمد شارد  ٧٢
 ٢٨/٦/٢٠١٥ شعبان صعدة رازح  جریح  ١٦ طفل مصطفى محمد ناجي  ٧٣
 ٢٨/٦/٢٠١٥ شعبان صعدة رازح  جریح  ١٣ طفل یوسف احمد شارد  ٧٤
 ٢٨/٦/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح  ١١ طفل  منصر محمد یحیى المرتضى ٧٥
 ٢٩/٦/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار  جریح  ١٦ طفلة  ثریا عبد الرؤوف مطر ٧٦
 ٢٩/٦/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار  جریح  ١٥ طفل  عبدالكریم عبدالرحمن البصلي ٧٧
 ٢٩/٦/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار  جریح  ١٨ طفلة  لیلى عبدهللا صالح  ٧٨
 ٣٠/٦/٢٠١٥ نید سمة صعدة منبھ قتیل ١٧ طفل ردان یحیى حسن  ٧٩

 ٣٠/٦/٢٠١٥ نید سمة صعدة منبھ قتیل ١٥ طفل ماضي یحیى سالم طامي ٧١٠

وادي بن  صعدة حیدان  جریح  ١٢ طفل  طھ محمد طالع  ٧١١
 ٣٠/٦/٢٠١٥ جراد 

وادي بن  صعدة حیدان  جریح  ١٢ طفل  عبد اإللھ علي طالع  ٧١٢
 ٣٠/٦/٢٠١٥ جراد 

وادي بن  صعدة حیدان  جریح  ١٤ طفل  عبد القادر علي طالع  ٧١٣
 ٣٠/٦/٢٠١٥ جراد 

وادي بن  صعدة حیدان  قتیل ١٠ طفل  یاسر علي محمد  ٧١٤
 ٣٠/٦/٢٠١٥ جراد 

حارة  صعدة صعده جریح ١٥ طفل تركي عبدهللا مسعد البدوي ٧١٥
 ١/٧/٢٠١٥ الضباط

 ٢/٧/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة قتیل ٥ طفل غازي یحیى علي حسین األثلة ٧١٦
 ٢/٧/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة قتیل ٣ طفل إریام یحیى علي حسین األثلة ٧١٧
 ٢/٧/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة قتیل ١٣ طفل رغد محمد حسین األثلة ٧١٨
 ٢/٧/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة جریح ٥ طفل عوض محمد حسین ٧١٩
 ٢/٧/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة جریح ١١ طفل رھف محمد حسین ٧٢٠
 ٢/٧/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة جریح ٩ طفل العنود محمد حسین ٧٢١
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 ٢/٧/٢٠١٥ النظیر صعدة رازح جریح ١٧ طفل أصیل عبدهللا قاسم  ٧٢٢

حارة  صعدة المدینة جریح ١٢ طفلة نابة ماجد أمین الحمیري ٧٢٣
 ٢/٧/٢٠١٥ الضباط

حارة  صعدة صعده  جریح  ١١ طفل  محمد أمین الحمیري ٧٢٤
 ٢/٧/٢٠١٥ الضباط 

حارة  صعدة صعده  جریح  ٢ طفلة  نایا ماجد الحمیري  ٧٢٥
 ٢/٧/٢٠١٥ الضباط 

 ٢/٧/٢٠١٥ كتاف صعدة كتاف  جریح  ١٨ طفل  حمید محمد علي رباعي ٧٢٦

 قتیل ١ طفلة زینب إبراھیم عبدالكریم ٧٢٧
الجراف 
 األمانة الغربي

مدرسة /ح
 ٣/٧/٢٠١٥ غمدان

 قتیل ١٦ طفلة ھدیل علي الناشري ٧٢٨
الجراف 
 األمانة الغربي

مدرسة /ح
 ٣/٧/٢٠١٥ غمدان

 ٤/٧/٢٠١٥ مثلث عاھم حجة  عاھم جریح ١٣ طفل بشار عبدالحافظ محمد صالح  ٧٢٩

 ٤/٧/٢٠١٥ مثلث عاھم حجة  عاھم جریح ٢ طفل عبدهللا أحمد بكیلي ٧٣٠

 ٤/٧/٢٠١٥ الحمزات صعدة سحار جریح ٧ طفلة ھناء احسن علي الحمزي ٧٣١
 ٤/٧/٢٠١٥   صعدة صعده جریح ١٨ طفل یحیى سالممحمد  ٧٣٢
 ٤/٧/٢٠١٥ كرش لحج كرش قتیل   طفل ابن عبدالرب العماد ٧٣٣
 ٤/٧/٢٠١٥ كرش لحج كرش قتیل   طفل ابن عبدالرب العماد ٧٣٤
 ٥/٧/٢٠١٥ الخیر/ح األمانة بني الحارث جریحة ٦ طفلة خلود فیصل عبدالرحمن الطشي ٧٣٥
 ٥/٧/٢٠١٥ الخیر/ح األمانة بني الحارث جریح ٢ طفل عبدالرحمن الطشيفؤاد فیصل  ٧٣٦
 ٥/٧/٢٠١٥ الخیر/ح األمانة بني الحارث جریح ٤ طفل محمد فیصل عبدالرحمن الطشي ٧٣٧
 ٥/٧/٢٠١٥ الخیر/ح األمانة بني الحارث جریح ١٠ طفل خالد فیصل عبدالرحمن الطشي ٧٣٨
 ٥/٧/٢٠١٥   صعدة حیدان جریح ١٨ طفل صادق صالح احمد ٧٣٩
 ٦/٧/٢٠١٥ الصحن صعدة صعده جریح ١٣ طفل احمد محمد احمد دباش ٧٤٠
 ٦/٧/٢٠١٥   صعدة صعده قتیل ٨ طفلة یارا سامي غاصب ٧٤١
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عبدالصمد عبدالباسط یحیى  ٧٤٢
 قتیل ١٤ طفل عبدالخالق

جبل عیال 
 ٦/٧/٢٠١٥ سوق النوم عمران یزید

 قتیل ١٤ طفل ھیصم جمیل قاید سراج ٧٤٣
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق النوم عمران یزید

 قتیل ١٥ طفل إیناس عماد عماد الذائبي ٧٤٤
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق النوم عمران یزید

 قتیل ١٦ طفل عبده أحمد یحیى الحویتي ٧٤٥
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق النوم عمران یزید

 قتیل ١٧ طفل عبدالغني مجیب یحیى عبدالخالق ٧٤٦
عیال جبل 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق النوم عمران یزید

جبل عیال  جریح ١٥ طفل مساعد مرفق محمد عبدهللا  ٧٤٧
 ٦/٧/٢٠١٥ سوق النوم عمران یزید

جبل عیال  جریح ١٢ طفل ھاني علي یحیى األھنومي ٧٤٨
 ٦/٧/٢٠١٥ سوق النوم عمران یزید

 قتیل ١١ طفلة رینا محمد ناصر ٧٤٩
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 قتیل ١٥ طفلة رجاء عبده أحمد حسین الحارثي ٧٥٠
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 جریح ٥ طفلة وجدان حبیبي مبخوت تقي ٧٥١
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 جریح ١٠ طفلة أفنان زاھر مبخوت تقي ٧٥٢
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 جریح ١٢ طفلة منصور تقيھناء  ٧٥٣
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

جبل عیال  جریح ١٧ طفلة أمة الخالق مبخوت تقي ٧٥٤
 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 جریح ١٧ طفلة خواتم منصور أحمد تقي  ٧٥٥
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید
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/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 جریح ١٧ طفلة ذكرى خالد تقي ٧٥٦
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 قتیل ٧ طفل أمجد ماجد منصور تقي ٧٥٧
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 قتیل ١٠ طفل محمد مارش محمد مارش ٧٥٨
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 قتیل ١٠ طفل تقي زاھر تقي ٧٥٩
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 قتیل ١١ طفل أحمد حسین الحارثي محمد عبده ٧٦٠
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

جبل عیال  قتیل ١٥ طفل عاھد نجیب األشول ٧٦١
 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

جبل عیال  قتیل ١٥ طفل طھ عایض رشید المجاھد ٧٦٢
 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 قتیل ١٧ طفل باشق أحمد صالح مفتاح ٧٦٣
عیال جبل 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 جریح ٩ طفل إسماعیل إبراھیم المجاھد ٧٦٤
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 جریح ١٧ طفل حسین محمد صالح السریحي ٧٦٥
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 جریح ١٧ طفل عبدالملك إبراھیم المجاھد ٧٦٦
جبل عیال 

 ٦/٧/٢٠١٥ سوق تقي عمران یزید

 ٧/٧/٢٠١٥   صعدة صعدة  جریح  ١٥ طفل  أمین العزي  ٧٦٧
 ٧/٧/٢٠١٥   صعدة رازح  جریح  ١٦ طفل  حسین أحمد علي  ٧٦٨

 قتیل ٣ طفلة فرح عبدهللا یحیى الزیادي ٧٦٩
-خیوان
 عمران حوث

سوق 
 ٨/٧/٢٠١٥ خیوان

 قتیل ٦ طفلة أنوار عبدهللا یحیى الزیادي ٧٧٠
-خیوان
 عمران حوث

سوق 
 ٨/٧/٢٠١٥ خیوان
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 قتیل ٥ طفلة أحالم حسن سالم أبو ھاشلة ٧٧١
-خیوان
 عمران حوث

سوق 
 ٨/٧/٢٠١٥ خیوان

 قتیل ٦ طفل أحمد عبدهللا یحیى الزیادي ٧٧٢
-خیوان
 عمران حوث

سوق 
 ٨/٧/٢٠١٥ خیوان

 قتیل ٥ طفل طارق عزیز یحیى الزیادي ٧٧٣
-خیوان
 عمران حوث

سوق 
 ٨/٧/٢٠١٥ خیوان

-خیوان جریح ٦ طفل عزیز الزیادي صغیر ٧٧٤
 عمران حوث

سوق 
 ٨/٧/٢٠١٥ خیوان

-خیوان جریح ٣ طفل مریم عبدهللا الزیادي ٧٧٥
 عمران حوث

سوق 
 ٨/٧/٢٠١٥ خیوان

 ٩/٧/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح ١٧ طفل عبدالملك قاسم حسن ٧٧٦
 ٩/٧/٢٠١٥   صعدة حیدان جریح ١٨ طفل عبدالباري قاسم حسین ٧٧٧

 جریح ١٣ طفلة فاطمة مجلي مجلي ٧٧٨
-سعوان
 ١٠/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 ١٠/٧/٢٠١٥ العند صعدة سحار جریح ١٧ طفل خالد محمد صالح ناعم  ٧٧٩
 ١٠/٧/٢٠١٥ العند صعدة سحار جریح ١٠ طفلة رھف حسین ناصر قطشة ٧٨٠

 صنعاء سنحان قتیل ١٧ طفلة إیمان مجلي مجلي  ٧٨١
قریة 

 ١٠/٧/٢٠١٥ الحظیرة

 ١٠ طفل نجم الدین عبدهللا الجوزي ٧٨٢
 صنعاء سنحان قتیل أیام

قریة 
 ١٠/٧/٢٠١٥ الحظیرة

 صنعاء سنحان قتیل ٩ طفل محمد مجلي مجلي  ٧٨٣
قریة 

 ١٠/٧/٢٠١٥ الحظیرة

قریة  صنعاء سنحان قتیل ١٣ طفل زیاد مجلي مجلي  ٧٨٤
 ١٠/٧/٢٠١٥ الحظیرة

قریة  صنعاء سنحان قتیل ١٣ طفل مجلي حسین علي مجلي ٧٨٥
 ١٠/٧/٢٠١٥ الحظیرة

 صنعاء سنحان جریح ١٠ طفل طھ أحمد حسین الجوزي ٧٨٦
قریة 

 ١٠/٧/٢٠١٥ الحظیرة
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 صنعاء سنحان جریح ١٧ طفل أكرم مجلي مجلي ٧٨٧
قریة 

 ١٠/٧/٢٠١٥ الحظیرة

 ١١/٧/٢٠١٥   صعدة شدا جریح ٦ طفلة اصیلة عبدهللا یحیى ثواب ٧٨٨
 ١١/٧/٢٠١٥   صعدة   جریح ١٥ طفلة عبدهللا یحیى ثوابمریم  ٧٨٩
 ١٢/٧/٢٠١٥ آل عمار  صعدة الصفراء جریح ١٠ طفل نشمي علي محمد فارع ٧٩٠
 ١٢/٧/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ١٢ طفل مختار أحمد قاید ٧٩١

 قتیل ٦ طفل أرجوان سعید خمیسي ٧٩٢
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٩ طفل موسى حسن راجحناصر  ٧٩٣
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

شھری طفل رازقي موسى حسن راجح ٧٩٤
-سعوان قتیل ن

 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٥ طفل كفایة عمار علي خمیسي ٧٩٥
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٢ طفل أشواق موسى حسن ٧٩٦
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٦ طفل عائشة موسى حسن راجح ٧٩٧
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ١٣ طفل حسن موسى حسن راجح ٧٩٨
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٥ طفل قصي سعید خمیسي ٧٩٩
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

-سعوان قتیل ٢ طفل ضیف هللا سعید خمیسي ٨٠٠
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

-سعوان قتیل ٤ طفل عدي سعید خمیسي ٨٠١
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٣ طفل معتصم درویش الجمل ٨٢
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 قتیل ٤ طفل موسى درویش حسن الجمل ٨٣
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

شھری طفل فؤاد درویش حسن الجمل ٨٤
 قتیل ن

-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ١٦ طفل سمارة محمد خمیسي الجمل ٨٥
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٤ طفل سھلة عبدهللا حسن الجمل ٨٦
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 قتیل ٨ طفل روان حسن عبدهللا  ٨٧
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

-سعوان جریح ٤ طفل سھلة عبدهللا حسن الجمل ٨٨
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

-سعوان جریح ١٢ طفل أكرم حمیسي الجمل ٨٩
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ٢ طفل صقر علي خمیسي الجمل ٨١٠
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٠ طفل إبراھیم موسى حسن الجمل ٨١١
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٤ طفل سریع محمد خمیسي الجمل ٨١٢
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٢ طفل رؤوف سالم حسن  ٨١٣
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٠ طفل عبدهللا محمد خمیسي  ٨١٤
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

-سعوان جریح ٦ طفل تمیمة محمد خمیسي ٨١٥
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ٨ طفل عبده عبدهللا خمیسي  ٨١٦
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 جریح ٥ طفل أصیل عبدهللا عبدهللا  ٨١٧
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٠ طفل عایش محمد الجمل ٨١٨
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٠ طفل أسمھان حسن عبدهللا  ٨١٩
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ٧ طفل نجوى علي خمیسي ٨٢٠
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ٧ طفل جواد سعید خمیسي ٨٢١
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

-سعوان جریح ١٧ طفل محمد علي خمیسي الجمل ٨٢٢
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

-سعوان جریح ٣ طفل جراح سعید خمیسي الجمل ٨٢٣
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ٨ طفل روان حسن عبدهللا  ٨٢٤
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ٤ طفل تمیم سعید خمیسي  ٨٢٥
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ٥ طفل نبیھة سعد الجمل  ٨٢٦
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٥ طفل عبدهللا سعدریم حسن  ٨٢٧
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 جریح ١٤ طفل فراج محمد خمیسي ٨٢٨
-سعوان
 ١٣/٧/٢٠١٥ حي العمال األمانة شعوب

 ١٣/٧/٢٠١٥ ذویب صعدة حیدان جریح ١٨ طفل فیصل حفظ هللا علي ٨٢٩

المھاذر ـ  صعدة سحار جریح ١٧ طفل نجیب أحمد علي العجل ٨٣٠
 ١٤/٧/٢٠١٥ محیط

 ١٤/٧/٢٠١٥ سفیان صعدة عمران جریح ١٤ طفل أنیس صالح ھادي  ٨٣١
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٤/٧/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ٧ طفلة راحیل عبدهللا عبده ٨٣٢
 ١٤/٧/٢٠١٥   صعدة كتاف جریح ٨ طفل محمد مانع علي القشداءن ٨٣٣
 ١٤/٧/٢٠١٥   صعدة باقم جریح ١٦ طفل یوسف ظافر علي ظافر ٨٣٤

المدینة ـ  صعدة صعده جریح ١٢ طفل ھایل أحسن محمد العیزور  ٨٣٥
 ١٥/٧/٢٠١٥ سمارة

المدینة  صعدة صعده جریح ١٥ طفل بسام محمد األسدي ٨٣٦
 ١٥/٧/٢٠١٥ القدیمة

المدینة  صعدة صعده قتیل ٨ طفلة رجا محمد األسدي ٨٣٧
 ١٥/٧/٢٠١٥ القدیمة

المدینة  صعدة صعده جریح ١٨ طفلة ھناء محمد األسدي ٨٣٨
 ١٥/٧/٢٠١٥ القدیمة

المدینة  صعدة صعده قتیل ١٠ طفل وسیم محمد األسدي ٨٣٩
 ١٥/٧/٢٠١٥ القدیمة

 ١٥/٧/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح ٨ طفل خلیل إبراھیم عبدهللا جابر عزیز ٨٤٠

مسجد  األمانة عصر قتیل ٢ طفلة شھد شھاب عبداللطیف العنسي ٨٤١
 ١٦/٧/٢٠١٥ الزھراء

 ١٧/٧/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ٤ طفل صالح یحیى احمد دغسان ٨٤٢
 ١٧/٧/٢٠١٥ نید البارق صعدة منبھ جریح ١٧ طفل ذیاب مسعود احمد ذیاب ٨٤٣
 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ٢ طفلة منى شداد سعد النزھي  ٨٤٤

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ٣ طفلة سوسن شداد النزھي  ٨٤٥

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ٥ طفلة مریم شداد النزھي ٨٤٦

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ٤ طفلة نسیم عدنان الشعیبي ٨٤٧

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ٢ طفلة بیان محمد سعد النزھي ٨٤٨

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ٥ طفلة إمارات ماجد السویدي ٨٤٩

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ٢ طفلة سحر مختار اآلنسي ٨٥٠

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ٥ طفلة سھام مختار اآلنسي ٨٥١
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٦ طفلة مالك مختار اآلنسي ٨٥٢
 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح أشھر

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ١٤ طفلة شیماء مختار اآلنسي ٨٥٣

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ٥ طفلة ملوك عبده سعید ٨٥٤

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ٤ طفلة سمر مختار اآلنسي ٨٥٥

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ١١ طفلة رشا شداد النزھي ٨٥٦

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ٦ طفل سعد محمد سعد النزھي ٨٥٧

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ١٢ طفل محمد سعد النزھيمحمد  ٨٥٨

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ٢ طفل صقر عدنان الشعیبي ٨٥٩

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ٤ طفل أمیر ماجد علي السویدي ٨٦٠

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم قتیل ١٦ طفل رشاد محمد سعد النزھي ٨٦١

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ١١ طفل محمد سعد النزھي وجدان ٨٦٢

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ٢ طفل عمار ماجد السویدي ٨٦٣

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ١٥ طفل ھشام مختار اآلنسي ٨٦٤

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ١٣ طفل عمر مختار اآلنسي ٨٦٥

 ١٩/٧/٢٠١٥ حي الكمب إب یریم جریح ١٦ طفل سعیدمحمد عبده  ٨٦٦

 ١٩/٧/٢٠١٥ نید البارق صعدة منبھ جریح ٢ طفل اسماعیل یحیى مسعود  ٨٦٧
 ١٩/٧/٢٠١٥   صعدة باقم  جریح  ١٨ طفل  یوسف ظافر علي  ٨٦٨
 ٢٠/٧/٢٠١٥ بركان صعدة رازح جریح ١٤ طفلة أماني ناصر فرحان احمد ٨٦٩
 ٢٠/٧/٢٠١٥   صعدة مران  جریح  ٨ طفل  هللاأفنان یحیى ضیف  ٨٧٠
 ٢٠/٧/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح  ١٨ طفل  أمجد مھدي ھادي  ٨٧١
 ٢٠/٧/٢٠١٥   صعدة باقم  قتیل ١٤ طفل  طالل حسین محمد  ٨٧٢
 ٢٠/٧/٢٠١٥   صعدة مران  جریح  ١٧ طفل  نورالدین صالح ضیف هللا ٨٧٣
 ٢٣/٧/٢٠١٥مركز  صعدة حیدان جریح ١٤ طفلة سلمى عبدالرحمن ویسك ٨٧٤
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 المدیریة

مركز  صعدة حیدان قتیل ١٣ طفل عزیز علي عبدهللا ویسك ٨٧٥
 ٢٣/٧/٢٠١٥ المدیریة

مركز  صعدة حیدان جریح ١٣ طفل مصطفى فیصل العریفي ٨٧٦
 ٢٣/٧/٢٠١٥ المدیریة

 ٢٣/٧/٢٠١٥   صعدة حیدان  جریح  ١٢ طفل  سلمان عبدالرحمن حسین  ٨٧٧

 تعز المخاء قتیل ٣ طفل عبدالرحمن غمدان نبیل العیسي ٨٧٨
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ٤ طفل أحمد صادق عبدهللا صالح محمد  ٨٧٩
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ٦ طفل عمرو أحمد إسماعیل بعلوي ٨٨٠
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ٦ طفل عبدالغني الرمیمنداء محمد  ٨٨١
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ٩ طفل أسماء صادق عبدهللا صالح محمد  ٨٨٢
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

المدینة  تعز المخاء قتیل ١٢ طفل أحمد خالد محمد العماري ٨٨٣
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

المدینة  تعز المخاء قتیل ١٢ طفل أمل قائد محمد الصبري ٨٨٤
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٣ طفل أشرف أحمد سیف الشرجبي ٨٨٥
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٣ طفل محمد عثمان ٨٨٦
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٣ طفل محمد عدنان شعالن ٨٨٧
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٣ طفل نسیمة صادق عبدهللا صالح محمد  ٨٨٨
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة
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 تعز المخاء قتیل ١٥ طفل أحمد محمد عبده حسن العیسي ٨٨٩
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٥ طفل زكریا نجیب محمد األغبري ٨٩٠
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٦ طفل أحمد نعمانأیمن محمد  ٨٩١
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٧ طفل معاذ عبدهللا علي عبدهللا الصبري ٨٩٢
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل ١٧ طفل محمد مبروك محمد الذماري ٨٩٣
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

المدینة  تعز المخاء قتیل ١٧ طفل ھاني عامر شعالن ٨٩٤
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 ٩ طفل عبود عبدالرحمن غمدان ٨٩٥
المدینة  تعز المخاء قتیل أشھر

 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء قتیل   طفل صادق عبدهللا صالح محمد           ٨٩٦
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ١٣ طفل ھدیل نبیل عبده حسن  ٨٩٧
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ١٧ طفل تغرید نبیل عبده حسن  ٨٩٨
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ١٩ طفل غدیر نبیل عبده حسن ٨٩٩
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ١٤ طفل ھالة عبدالصمد عبدالحق السیاغي ٩٠٠
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

المدینة  تعز المخاء جریح ١٢ طفل حامیم یاسین عبدالوھاب المساوى ٩٠١
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ١٦ طفل سامح علي أحمد الرعیني ٩٢
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة
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 تعز المخاء جریح ٩ طفل مالك عبده محمد العزي ٩٣
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ١٧ طفل محمد عبدالودودنادر نجیب  ٩٤
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ١٤ طفل صھیب توفیق علي ناجي ٩٥
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

طلعت صالح إبراھیم صالح  ٩٦
 تعز المخاء جریح ٢ طفل السراجي

المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح ٤ طفل أمجد عمر أحمد إسماعیل بعلوي ٩٧
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

المدینة  تعز المخاء جریح ١٧ طفل محمد أحمد عمر ناجي العبسي ٩٨
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

المدینة  تعز المخاء جریح ١.٥ طفل ریان أدیب أحمد ظاھر ٩٩
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

حنان عبدالحبیب محمد علي  ٩١٠
 تعز المخاء جریح ١٠ طفل الشیباني

المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح   طفل عبدهللا عبدالكریم          ٩١١
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 تعز المخاء جریح   طفل عبدهللا عبدالكریم          ٩١٢
المدینة 
 ٢٤/٧/٢٠١٥ السكنیة

 ٢٤/٧/٢٠١٥ طالن صعدة حیدان جریح ١٢ طفل عبدالكریم ناصر یحیى علي ٩١٣
 ٢٤/٧/٢٠١٥ طالن صعدة حیدان جریح ١٧ طفل ناصر علي ناصر الطالني ٩١٤
 ٢٤/٧/٢٠١٥ مران صعدة حیدان  جریح  ١٨ طفل  مصطفى مفرح أحمد علي ٩١٥
 ٢٤/٧/٢٠١٥ العشة عمران العشة قتیل ١٢ طفل عفیف محمد مقبل سبلة  ٩١٦
 ٢٤/٧/٢٠١٥ العشة عمران العشة جریح ١٧ طفل وسیم صالح الحوثي ٩١٧
 ٢٤/٧/٢٠١٥ العشة عمران العشة جریح ١٢ طفل خاف یحیى قاسم سبلة ٩١٨
 ٢٤/٧/٢٠١٥ العشة عمران العشة جریح ١٣ طفل علي یحیى قاسم سبلة ٩١٩
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 ٢٦/٧/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار  جریح  ١٨ طفل  صدام أحمد ھادي  ٩٢٠
 ٢٨/٧/٢٠١٥ حدود عیاش صعدة منبھ قتیل ١١ طفل ھادي جابر سالم العیاشي ٩٢١
 ٣١/٧/٢٠١٥ حارة السالم صعدة صعده جریح ١١ طفل وسام علي شوقي محمد  ٩٢٢
 ٣١/٧/٢٠١٥   صعدة رازح  جریح  ١٣ طفل  نوح منصور علي  ٩٢٣
 ١/٨/٢٠١٥ ال عمار صعدة الصفراء جریح ١٢ طفل ادم فارع محمد واصل ٩٢٤
 ١/٨/٢٠١٥ ال عمار صعدة الصفراء جریح ٥ طفل صالح احمد مھدي واصل ٩٢٥
 ١/٨/٢٠١٥ ال عمار صعدة الصفراء قتیل ٦ طفل محمد فارع محمد واصل ٩٢٦
 ١/٨/٢٠١٥ بني بحر صعدة ساقین جریح ١٤ طفل عبدالكریم سلیمان علي ٩٢٧
 ١/٨/٢٠١٥   صعدة البقع  جریح  ١٨ طفل  عادل محسن محمد حسن المراني  ٩٢٨
 ٢/٨/٢٠١٥   صعدة باقم جریح ١٦ طفل سلیمان یحیى قاسم ٩٢٩
 ٢/٨/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ١١ طفل عبدهللا رافي سالم عیضة ٩٣٠
 ٢/٨/٢٠١٥   صعدة باقم  جریح  ١٦ طفل  سلیمان یحیى قاسم  ٩٣١
 ٢/٨/٢٠١٥   صعدة رازح  جریح  ١١ طفل  عبدهللا راقي سالم عیضھ  ٩٣٢
 ٣/٨/٢٠١٥ الغیر الجوف الغیل قتیل ١٥ طفل زكریا علي أحمد شعالن ٩٣٣
 ٣/٨/٢٠١٥ الغیر الجوف الغیل قتیل ١٣ طفل موسى علي أحمد شعالن ٩٣٤
 ٣/٨/٢٠١٥ الغیر الجوف الغیل جریح ٩ طفل ولید علي أحمد شعالن ٩٣٥
 ٣/٨/٢٠١٥ ال قراد صعدة باقم جریح ٨ طفل عزیز حسین سالم جبران حسن ٩٣٦
 ٣/٨/٢٠١٥ ال قراد صعدة باقم قتیل ٥ طفل مختار حسین سالم جبران ٩٣٧
 ٣/٨/٢٠١٥ الزبیري صعدة صعدة جریح ١٤ طفل عادل خالد صالح ٩٣٨
 ٣/٨/٢٠١٥ صعده صعدة الزبیري جریح  ١٤ طفل  عادل خالد صالح ٩٣٩
 ٤/٨/٢٠١٥ المالحیط صعدة الظاھر جریح ١١ طفل عزیز ھادي یحیى ٩٤٠
 ٥/٨/٢٠١٥ الجحملیة تعز الجحملیة قتیل ٨ طفل ابن محمد عبدالحریم الجنید ٩٤١
 ٥/٨/٢٠١٥ الجحملیة تعز الجحملیة قتیل ١٥ طفل ابن محمد عبدالحریم الجنید ٩٤٢
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 ٥/٨/٢٠١٥ الجحملیة تعز الجحملیة قتیل ١٢ طفل ابن محمد عبدالحریم الجنید ٩٤٣
 ٥/٨/٢٠١٥ المیسار حجة بكیل المیر قتیل ٣ طفل كفایة مسعود محمد جابر ٩٤٤
 ٥/٨/٢٠١٥ المیسار حجة بكیل المیر قتیل ٢ طفل عدي مسعود محمد جابر ٩٤٥
 ٥/٨/٢٠١٥ المیسار حجة بكیل المیر قتیل ٢ طفل جھاد مصلح عذان ٩٤٦
 ٥/٨/٢٠١٥ المیسار حجة بكیل المیر قتیل ٦ طفل عادل مسعود محمد جابر ٩٤٧
 ٥/٨/٢٠١٥ المیسار حجة بكیل المیر قتیل ٨ طفل فواز مسعد محمد جابر ٩٤٨
 ٥/٨/٢٠١٥ بكیل المیر حجة بكیل المیر جریح ١٦ طفل علي شوعي ھادي ٩٤٩
 ٥/٨/٢٠١٥ ضحیان صعدة مجز جریح ٨ طفل وفاء یحیى عبدهللا القاسمي ٩٥٠
 ٥/٨/٢٠١٥ ضحیان  صعدة مجز  جریح  ٨ طفلة وفاء یحیى عبدهللا القاسمي  ٩٥١
 ٥/٨/٢٠١٥ مران صعدة حیدان  جریح  ١٥ طفل  علي محمد قاسم ناجي  ٩٥٢
 ٥/٨/٢٠١٥   صعدة حجة جریح  ١٨ طفل  صدام حسین ھبھ  ٩٥٣
 ٥/٨/٢٠١٥   صعدة بكیل المیر  جریح  ١٦ طفل  علي شوعي ھادي  ٩٥٤
 ٦/٨/٢٠١٥ آل عمار   صعدة الصفراء  جریح  ١٠ طفل  مازن ناجي سعید  ٩٥٥
 ٦/٨/٢٠١٥ ال عمار صعدة الصفراء جریح ١٧ طفل عبدهللا علي حطمان العماري ٩٥٦
 ٦/٨/٢٠١٥ آل عمار صعدة الصفراء جریح ١٧ طفل عبدهللا علي خطمان ٩٥٧
 ٦/٨/٢٠١٥ آل عمار صعدة الصفراء جریح ١٠ طفل مازن ناجي سعید ٩٥٨
 ٦/٨/٢٠١٥ حیدان صعدة مران جریح ١٢ طفل إیمان حسین حمدان ٩٥٩
 ٦/٨/٢٠١٥ رازح صعدة رازح جریح ١٧ طفل عبدهللا شریف جابر عوض ٩٦٠
 ٦/٨/٢٠١٥ ساقین صعدة ساقین جریح ١٨ طفل مالك محمد مرشد القوبري ٩٦١
 ٦/٨/٢٠١٥ سحار صعدة سحار جریح ١٦ طفل محمد علي المصعبي ٩٦٢
 ٦/٨/٢٠١٥ مران صعدة حیدان قتیل ٧ طفل ولید سالم ساتر ٩٦٣
 ٦/٨/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح ٥ طفل زكریا سالم ساتر ٩٦٤
 ٦/٨/٢٠١٥   صعدة حیدان جریح  ١٢ طفلة إیمان حسین حمدان  ٩٦٥
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 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٧/٨/٢٠١٥   صعدة   جریح ١٣ طفل عبدهللا عبدالمجید مشحم ٩٦٦
 ٧/٨/٢٠١٥   صعدة   جریح ١٦ طفل أحمد علي الحطروم ٩٦٧
 ٧/٨/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح  ١٦ طفل  أحمد علي الحطروم  ٩٦٨
 ٧/٨/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح  ١٣ طفل  عبدهللا عبدالمجید مشحم  ٩٦٩
 ٨/٨/٢٠١٥ مشرعة إب الرضمة قتیل ١٠ طفل انفراج سنان الحدي ٩٧٠
 ٨/٨/٢٠١٥ مشرعة إب الرضمة قتیل ٧ طفل سعید وھیب طنیش ٩٧١

الطریق  صعدة   جریح ١٧ طفل ندى علي ھادي ٩٧٢
 ٩/٨/٢٠١٥ العام

 ٩/٨/٢٠١٥ آل الشافعیة صعدة كتاف جریح ١٧ طفل راغب حمود مھدي ٩٧٣
 ٩/٨/٢٠١٥ آل شافعھ صعدة كتاف جریح  ١٨ طفل  راغب حمود مھدي ٩٧٤
 ٩/٨/٢٠١٥ سفیان صعدة عمران جریح ١٧ طفلة ندى علي ھادي رعدان ٩٧٥

حرف  قتیل ١٨ طفل نسیم أحمد عبدهللا  ٩٧٦
 ٩/٨/٢٠١٥ حباشة عمران سفیان

حرف  قتیل ٤ طفل إیمان علي ھادي  ٩٧٧
 ٩/٨/٢٠١٥ حباشة عمران سفیان

حرف  قتیل ١ طفل عنود قائد علي ھادي ٩٧٨
 ٩/٨/٢٠١٥ حباشة عمران سفیان

حرف  قتیل ١ طفل سیاف قاید علي ھادي ٩٧٩
 ٩/٨/٢٠١٥ حباشة عمران سفیان

حرف  جریح ١٢ طفل ندى علي ھادي ٩٨٠
 ٩/٨/٢٠١٥ حباشة عمران سفیان

حرف  جریح ١٥ طفل نادیة علي ھادي ٩٨١
 ٩/٨/٢٠١٥ حباشة عمران سفیان

 ١٠/٨/٢٠١٥ القائم حجة بكیل المیر قتیل ١٢ طفل ولید مھدي علي مریع ٩٨٢
 ١٠/٨/٢٠١٥ القائم حجة بكیل المیر قتیل ٥ طفل عبده یحیى مھدي مریع ٩٨٣
 ١٠/٨/٢٠١٥ القائم حجة بكیل المیر جریح ٤ طفل نزیھة حمود قائد مریع ٩٨٤
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 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١١/٨/٢٠١٥ العند صعدة العند جریح ٥ طفل سیف عبدالملك  ٩٨٥
 ١١/٨/٢٠١٥ العند صعدة صعده  جریح  ٥ طفل  سیف عبدالملك  ٩٨٦
 ١٢/٨/٢٠١٥ بني مطر صعدة صنعاء جریح  ١٨ طفل  بالل احمد احمد ٩٨٧
 ١٤/٨/٢٠١٥ بن ھویدي صعدة كتاف جریح ١٢ طفلة اسمى یحیى جبعان جبعھ ٩٨٨
 ١٥/٨/٢٠١٥ الحمالت صعدة كتاف قتیل ٧ طفلة فاضل ابنة أحمد ٩٨٩
 ١٥/٨/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح  ١٨ طفل  ناصر محمد احمد المطیري ٩٩٠

خب  قتیل ١٤ طفل فیصل سالم األسدل ٩٩١
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

خب  قتیل ١٠ طفل منصور سالم األسدل ٩٩٢
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

خب  قتیل ١٠ طفل وضحة محمد األسدل ٩٩٣
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

خب  قتیل ٨ طفل ماجد محمد األسدل ٩٩٤
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

خب  قتیل ٨ طفل نور علي مسلوخ ٩٩٥
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

خب  قتیل ٤ طفل حسن علي مسلوخ ٩٩٦
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

خب  جریح ٦ طفل علیاء علي مسلوخ ٩٩٧
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

خب  جریح ١٥ طفل مرضي محمد منصور ٩٩٨
سوق  الجوف والشعف

 ١٦/٨/٢٠١٥ الخمیس

 ١٦/٨/٢٠١٥ العمشیة صعدة العمشیة جریح ١٦ طفل حیدر صالح بخام ٩٩٩
 ١٦/٨/٢٠١٥ العمشیة صعدة   جریح  ١٦ طفل  حیدر صالح نجام  ١٠٠٠
 ١٦/٨/٢٠١٥ العند صعدة سحار جریح ١٠ طفلة عھود صالح احمد فاضل ١٠٠١
 ١٦/٨/٢٠١٥ العند صعدة سحار جریح ٤ طفل ناصر صالح احمد فاضل ١٠٢
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 ١٦/٨/٢٠١٥ بني مطر صعدة صنعاء جریح  ١٦ طفل  حازم علي صالح  ١٠٣
 ١٦/٨/٢٠١٥ بني مطر صعدة صنعاء جریح  ١٧ طفل  یاسر صالح علي  ١٠٤
 ١٦/٨/٢٠١٥   صعدة نشور  جریح  ١٨ طفل  جعامل مھدي الجعامل ١٠٥
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة قتیل ٧ طفل أمین عبدالواسع علي باعلوي ١٠٦
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ٥ طفل یوسف أحمد أمین باعلوي ١٠٧
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ١٩ طفل ھشام یحیى محمد المنصور ١٠٨
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ٢ طفل عمار یحیى محمد المنصور ١٠٩

 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ٤ طفل سام خالد نعمان العفیف ١٠١٠
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ١١ طفل قیس خالد نعمان العفیف ١٠١١
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح شھر طفل عبداإللھ خالد نعمان العفیف ١٠١٢
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ٩ طفل آیة عبدالواسع علي باعلوي ١٠١٣
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ١٣ طفل شیماء خالد نعمان العفیف ١٠١٤
 ١٧/٨/٢٠١٥ جبلة إب جبلة جریح ١٣ طفل غفران أحمد أمین باعلوي ١٠١٥
 ١٧/٨/٢٠١٥ خوالن صعدة خوالن جریح ١٣ طفل شایف علي یحیى ١٠١٦

ال  -كنا  صعدة الصفراء جریح ١٨ طفل ساري مسفر سعد العمري ١٠١٧
 ١٧/٨/٢٠١٥ عمر

 الحدیدة الضحي قتیل ١٥ طفل عامر عبدهللا محمد شاوش ١٠١٨
سوق 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الضحي

 الحدیدة الضحي قتیل ١٥ طفل أحمد جیالن دحلي ١٠١٩
سوق 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الضحي

 الحدیدة الضحي قتیل ١٣ طفل عبدهللا المحمديمحمد أحمد  ١٢٠
سوق 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الضحي

 الحدیدة الضحي قتیل ١٠ طفل حمیر عبدالجلیل أحمد المحمدي ١٢١
سوق 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الضحي

 قتیل ١٣ طفل سالم حسن علي الطشي ١٢٢
سكن 

 الحدیدة المھندسین
منزل 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الطشي
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 قتیل ١٢ طفل أسامة حسن علي الطشي ١٢٣
سكن 

 الحدیدة المھندسین
منزل 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الطشي

 قتیل ٨ طفل خالد حسن علي الطشي ١٢٤
سكن 

 الحدیدة المھندسین
منزل 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الطشي

 قتیل ٥ طفل جمال حسن علي الطشي ١٢٥
سكن 

 الحدیدة المھندسین
منزل 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الطشي

 قتیل ٣ طفل سارة جمال علي الطشي ١٢٦
سكن 

 الحدیدة المھندسین
منزل 
 ١٨/٨/٢٠١٥ الطشي

 ١٨/٨/٢٠١٥ ربیع صعدة سحار  جریح ١٢ طفل عدنان عبدهللا محمد رطاس ١٢٧
 ١٨/٨/٢٠١٥   صعدة   جریح ١٥ طفل حسین یحیى صبرة ١٢٨
 ١٨/٨/٢٠١٥   صعدة صعده  جریح  ١٥ طفل  حسین یحیى صبره  ١٢٩
 ١٨/٨/٢٠١٥   صعدة   جریح  ١٨ طفل  عقیل محمد أبو ریعھ ١٣٠
 ٢٠/٨/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ١ طفل علیا فارس رشاد ١٣١
 ٢٠/٨/٢٠١٥ حیدان صعدة مران جریح ١٧ طفل فارس خالد طیب ١٣٢
 ٢٠/٨/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح  ١٨ طفل  عبدالحكیم عبدالرحمن أحمد ١٣٣
 ٢٠/٨/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ١٥ طفل محمد یحیى قاید ١٣٤
 ٢٠/٨/٢٠١٥   صعدة رازح  جریح  ١٥ طفل  محمد یحیى قاید ١٣٥
 ٢١/٨/٢٠١٥ آل الزماح صعدة حیدان جریح ٥ طفل ابن صالح أحمد غانم ١٣٦
 ٢١/٨/٢٠١٥ آل الزماح صعدة رازح جریح ١٤ طفل ابن جبران صالح حسین ١٣٧
 ٢١/٨/٢٠١٥ آل الزماح صعدة رازح جریح ٨ طفل ابن جبران صالح حسین ١٣٨
 ٢١/٨/٢٠١٥ آل الزماح صعدة رازح جریح ٦ طفل ابن جبران صالح حسین ١٣٩
 ٢١/٨/٢٠١٥ آل الزماح صعدة رازح جریح ١٥ طفل سالم ١٤٠
 ٢١/٨/٢٠١٥ آل الزماح صعدة رازح جریح ١٥ طفل موسى محسن  ١٤١
 ٢١/٨/٢٠١٥ آل الزماح صعدة رازح جریح ١٦ طفل عیسى ١٤٢
 ٢١/٨/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح ١٧ طفل أحمد عیسى حسین ١٤٣
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 ٢١/٨/٢٠١٥ بني معاذ صعدة سحار جریح  ١٧ طفل  أحمد عیسى حسین ١٤٤

جمعة بن  صعدة حیدان جریح ١٧ طفل إبراھیم علي حسین ١٤٥
 ٢١/٨/٢٠١٥ فاضل

 ٢١/٨/٢٠١٥ حیدان صعدة مران جریح ١٥ طفل عبدالسالم قاسم صالح ١٤٦
 ٢١/٨/٢٠١٥ ضحیان  صعدة مجز  جریح  ١٨ طفل  أحمد حمود محمد  ١٤٧
 ٢١/٨/٢٠١٥ مران صعدة حیدان  جریح  ١٥ طفل  عبدالسالم قاسم صالح ١٤٨
 ٢١/٨/٢٠١٥   صعدة رازح جریح ١٦ طفلة إقبال علي ضیف هللا صالح  ١٤٩
 ٢١/٨/٢٠١٥   صعدة حیدان جریح  ١٨ طفل  أحمد صالح عیظھ  ١٥٠
 ٢٢/٨/٢٠١٥ الرقة صعدة حیدان جریح ٤ طفل حسن ضیف هللا حسن ١٥١
 ٢٢/٨/٢٠١٥   صعدة حجھ جریح  ١٧ طفل  أحمد شوعي صالح ١٥٢
 ٢٣/٨/٢٠١٥ بني بحر صعدة ساقین جریح ١٧ طفل صادق صالح أحمد ١٥٣
 ٢٣/٨/٢٠١٥ بني بحر صعدة ساقین  جریح  ١٧ طفل  صادق صالح أحمد  ١٥٤
 ٢٤/٨/٢٠١٥   صعدة صنعاء جریح  ١٨ طفل  طھ محمد الشمبي ١٥٥
 ٢٥/٨/٢٠١٥ بكیل صعدة رازح جریح ١٧ طفل عبدالرحمن صوب قاید ١٥٦
 ٢٥/٨/٢٠١٥ بكیل صعدة رازح  جریح  ١٧ طفل  عبدالرحمن صوب قاید ١٥٧
 ٢٥/٨/٢٠١٥ مران صعدة حیدان جریح ١٦ طفل علي ھادي صالح القبسي ١٥٨
 ٢٦/٨/٢٠١٥ ذویب صعدة حیدان جریح ١٦ طفل حافظ حسین محمد ١٥٩
 ٢٦/٨/٢٠١٥ ذویب صعدة حیدان  جریح  ١٦ طفل  حافظ حسین محمد  ١٦٠
 ٢٦/٨/٢٠١٥ رازح صعدة رازح جریح ٥ طفل رحیل علي سالم ١٦١
 ٢٦/٨/٢٠١٥ شداء صعدة شداء جریح ١٦ طفل عبیر علي محمد  ١٦٢
 ٢٦/٨/٢٠١٥ شداء صعدة شداء جریح ١٧ طفل مریم یحیى علي منصور ١٦٣
 ٢٦/٨/٢٠١٥ عمد صنعاء سنحان قتیل ١٠ طفل خلیفةدعاء عبدهللا  ١٦٤

 ٩ طفل مودة زاھد ١٦٥
 ٢٦/٨/٢٠١٥ عمد صنعاء سنحان قتیل أشھر
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 ٢٧/٨/٢٠١٥ ذویب صعدة رازح جریح ١٣ طفل بشیر خالد یحیى ١٦٦
 ٢٧/٨/٢٠١٥ ولد مسعود صعدة سحار جریح ١٤ طفل فاطمة حسین ثابت ١٦٧
 ٢٧/٨/٢٠١٥ ولد مسعود صعدة رازح جریح ١ طفل ذكرى مرقي أحمد ١٦٨
 ٢٧/٨/٢٠١٥ ولد مسعود صعدة سحار جریح  ١٤ طفلة فاطمھ حسین ثابت  ١٦٩
 ٢٧/٨/٢٠١٥ ولد مسعود  صعدة سحار  جریح ٣ طفلة خویالء رمیم أحمد محمد الرابضي  ١٧٠
 ٢٧/٨/٢٠١٥ ولد مسعود  صعدة سحار  جریح ١٠ طفلة شامھ أحمد محمد علي الرابضي ١٧١
 ٢٧/٨/٢٠١٥ ولد مسعود  صعدة سحار  جریح ٥ طفل محمد رمیم أحمد محمد الرابضي  ١٧٢
 ٢٧/٨/٢٠١٥   صعدة رازح  جریح  ١ طفلة طفلى مرقي أحمد ١٧٣
 ٢٨/٨/٢٠١٥ جبل ربي إب المدینة جریح ٤ طفل نشوان محمد قاسم الخوالني ١٧٤
 ٢٨/٨/٢٠١٥ ربي جبل إب المدینة قتیل ١٧ طفل عبدالملك ولید محمد السیاني ١٧٥
 ٢٨/٨/٢٠١٥ جبل ربي إب المدینة قتیل ٧ طفل عبدالغني منذر محمد السیاني ١٧٦
 ٢٨/٨/٢٠١٥ جبل ربي إب المدینة قتیل ١٢ طفل خالد محمد أحمد السیاني ١٧٧
 ٢٨/٨/٢٠١٥ جبل ربي إب المدینة قتیل ٦ طفل مروان محمد قاسم الخوالني ١٧٨
 ٢٨/٨/٢٠١٥ جبل ربي إب المدینة قتیل ١٠ طفل صفوان محمد قاسم الخوالني ١٧٩
 ٢٨/٨/٢٠١٥ جبل ربي إب المدینة قتیل ١٥ طفل فرح أحمد محمد سعیدالشینن ١٨٠
 ٢٨/٨/٢٠١٥ جبل ربي إب المدینة قتیل ١٢ طفل رغد محمد قاسم الخوالني ١٨١

 -المالحیط  قتیل ١٤ طفل علي عجران علي جابر ١٨٢
الطریق  حجة حرض

 ٢٨/٨/٢٠١٥ العام

 -المالحیط  قتیل ١٣ طفل فیصل عجران علي جابر ١٨٣
الطریق  حجة حرض

 ٢٨/٨/٢٠١٥ العام

 ٢٨/٨/٢٠١٥ القطینات  صعدة ساقین جریح ١٣ طفل قدري أحمد ھادي القطیني ١٨٤
 ٢٨/٨/٢٠١٥ المدینة عمران عمران جریح ٥ طفل أسد عبدالواحد صبارة ١٨٥
 ٢٨/٨/٢٠١٥ المدینة عمران عمران جریح ٥ طفل یونس جالل رفیق ١٨٦

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٥ طفل رشاد راشد الشیبي ١٨٧
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

جولة  األمانة بیت بوس جریح ١.٥ طفل عمار یاسر عبدالغني ١٨٨
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٥ طفل عاتقة عبدالغني سیف ١٨٩
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٢ طفل یاسر عبدالغنيرغد  ١٩٠
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٣ طفل یاسر عبدالغني محمد ١٩١
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ١٣ طفل مالك صالح حمود عثمان ١٩٢
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ١٤ طفل أحالم عبدالحمید ١٩٣
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٣ طفل آیة نبیل شایع ١٩٤
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٣ طفل محمد نبیل شایع ١٩٥
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٥ طفل رباب نبیل شایع ١٩٦
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ١.٥ طفل مھا نبیل شایع ١٩٧
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٧ طفل محمد صالح حمود عثمان ١٩٨
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ٦ طفل عبدهللا صالح حمود عثمان ١٩٩
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ١٨ طفل أحسن عبدهللا عبده ١١٠٠
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران

جولة  األمانة بیت بوس جریح ١٨ طفل حنان حمود عثمان ١١٠١
 ٣٠/٨/٢٠١٥ شھران
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٣٠/٨/٢٠١٥ العطفین  صعدة كتاف جریح ١٢ طفلة ریفھ مبخوت غشمان ھادي  ١١٢
 ٣٠/٨/٢٠١٥ بني أسعد صعدة ساقین قتیل ١٣ طفل عمر عبدهللا ھادي حسین طاھر ١١٣
 ٣٠/٨/٢٠١٥ بني أسعد صعدة ساقین قتیل ٩ طفل حسین طاھرعیسى عبدهللا ھادي  ١١٤
 ٣٠/٨/٢٠١٥ بني أسعد صعدة ساقین قتیل ٥ طفل فاطمة عبدهللا ھادي حسین طاھر ١١٥
 ٣٠/٨/٢٠١٥ بني عباد صعدة مجز  جریح ٧ طفلة صافیة صالح أحمد بوغش  ١١٦
 ٣١/٨/٢٠١٥ الجعملھ صعدة مجز  جریح ١٦ طفل عبدالخالق جابر یحیى شایع  ١١٧
 ٣١/٨/٢٠١٥ الجعملھ صعدة مجز  جریح ١٥ طفل مبروك أحمد سلمان  ١١٨
 ٢/٩/٢٠١٥ مفرق الطلح صعدة سحار  جریح ١٣ طفل فارس أحمد صیفان الدماح  ١١٩

حي  قتیل ١٤ طفل سناء صالح أحمد البدوي ١١١٠
المدینة  األمانة النھضة

 ٥/٩/٢٠١٥ اللیبیة

حي  قتیل ١٠ طفل تیسیر أحمد عقبة ١١١١
المدینة  األمانة النھضة

 ٥/٩/٢٠١٥ اللیبیة

 ٥/٩/٢٠١٥ بیت زبطان األمانة السبعیین جریح ١٤ طفل محمد عبدهللا علي حجزة ١١١٢

 ٥/٩/٢٠١٥ بیت زبطان األمانة السبعیین جریح ١٢ طفل أحمد عبدهللا علي حجزة ١١١٣

 ٥/٩/٢٠١٥ بیت زبطان األمانة السبعیین جریح ١١ طفل علي عبدهللا علي حجزة ١١١٤

 ٥/٩/٢٠١٥ بیت زبطان األمانة السبعیین جریح ١٦ طفل سلوى عبدهللا علي حجزة ١١١٥

 ٥/٩/٢٠١٥ بیت زبطان األمانة السبعیین جریح ١٧ طفل ذكرى عبدهللا علي حجزة ١١١٦

 ٥/٩/٢٠١٥ بیت زبطان األمانة السبعیین جریح   طفل حسام عماد الحرازي ١١١٧

 ٥/٩/٢٠١٥ بیت زبطان األمانة السبعیین جریح ١٧ طفل صالح شاجعماجد  ١١١٨

 ٥/٩/٢٠١٥ حدة األمانة السبعین جریح ١٧ طفل ماجد صالح شاجع ١١١٩
 ٥/٩/٢٠١٥ حدة األمانة السبعین جریح ١٦ طفل حمزة محمد حمود العاقل ١١٢٠
 ٥/٩/٢٠١٥ حدة األمانة السبعین جریح ١٦ طفل عبده قاید الوصابي ١١٢١

عبدالمجید مجاھد عبدهللا إبراھیم  ١١٢٢
 ٥/٩/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة شھید ٢ طفل الفضلي

 ٥/٩/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة شھید ١٢ طفل لؤي مجاھد عبدهللا إبراھیم الفضلي ١١٢٣
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٥/٩/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة قتیل ١.٥ طفل ھویدا عبدالحمید مجاھد الفضلي ١١٢٤
 ٥/٩/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة جریح ٦ طفل عمار صالح منیف ١١٢٥
 ٥/٩/٢٠١٥ حي النھضة األمانة الثورة جریح ٥ طفل انتصار صالح منیف ١١٢٦
 ٥/٩/٢٠١٥ شارع حدة األمانة السبعین جریح ١٦ طفل آدم مجاھد عبدهللا الفضلي ١١٢٧
 ٥/٩/٢٠١٥ شارع حدة األمانة السبعین جریح ٥ طفل یزن محمد نور الحكیم ١١٢٨

مصنع  حجة عبس قتیل ١٤ طفلة تیسیر أحمد عقبة ١١٢٩
 ٥/٩/٢٠١٥ المیاه

 األمانة السبعین قتیل یومین طفل جھاد ماجد فؤاد ١١٣٠
مستشفى 
 ٦/٩/٢٠١٥ السبعین

 األمانة السبعین قتیل یومین طفل ابن رندة أحمد غالب ١١٣١
مستشفى 
 ٦/٩/٢٠١٥ السبعین

 ٦/٩/٢٠١٥   األمانة   جریح ١٨ طفل محسن یحیى مساوى فؤاد ١١٣٢
 ٦/٩/٢٠١٥   األمانة   جریح ١٢ طفل عادل عبده معوضة لطف ١١٣٣

 إب یریم قتیل ٧ طفل زیاد بشیر مالك بدیر ١١٣٤
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم قتیل ٢ طفل رناء محمد عبدهللا الزبیدي ١١٣٥
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم قتیل ٣ طفل أسعد نشوان مصلح الرماسي ١١٣٦
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 ٤ طفل لندا كمال علي خحملة ١١٣٧
 إب یریم جریح شھور

درم /ح
 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 ٥ طفل رضوان عابد علي مسعد العیاني ١١٣٨
 إب یریم جریح أشھر

درم /ح
 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

درم /ح إب یریم جریح ٢ طفل خلود خالد محمد قاید ١١٣٩
 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ٣ طفل إبراھیم عبدالرحمن مسعد ١١٤٠
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 إب یریم جریح ٤ طفل شادي عمر القحطاني ١١٤١
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ٤ طفل أشرف خالد محمد قاید ١١٤٢
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ٥ طفل علي بدیر محمد مسعد ١١٤٣
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ٥ طفل صالح بسام صالح بھزر ١١٤٤
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ٧ طفل ھشام صالح أحمد بھزر ١١٤٥
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

درم /ح إب یریم جریح ٧ طفل أیمن نشوان مصلح الدماسي ١١٤٦
 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

درم /ح إب یریم جریح ١٠ طفل خالد كمال علي حملة ١١٤٧
 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ١١ طفل غمدان مصلح حمود السالمي ١١٤٨
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ١٢ طفل عبدالملك عبدالخالق زحیط ١١٤٩
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ١٢ طفل تیمور مصلح حمود السلمي ١١٥٠
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 إب یریم جریح ١٦ طفل صالح علي أحمد النمیري ١١٥١
درم /ح

 ٧/٩/٢٠١٥ المعبري

 ٨/٩/٢٠١٥ حي صوفان األمانة النھضة قتیل ٣ طفل بثینة علي علي األسدي ١١٥٢
 ٨/٩/٢٠١٥ حي صوفان األمانة النھضة قتیل ٦ طفل بالل علي علي األسدي ١١٥٣
 ٨/٩/٢٠١٥ حي صوفان األمانة النھضة جریح ٥ طفل بتول علي علي األسدي ١١٥٤
 ٨/٩/٢٠١٥ حي صوفان األمانة النھضة جریح ١٥ طفل أسماء علي علي األسدي ١١٥٥
 ٨/٩/٢٠١٥ حي صوفان األمانة النھضة جریح ١٠ طفل أسمھان زید األسدي ١١٥٦
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٨/٩/٢٠١٥ حي صوفان األمانة النھضة جریح ٢ طفل أسرار زید علي محسن األسدي ١١٥٧
 ٨/٩/٢٠١٥ دارس األمانة الثورة قتیل ٩ طفل أحمد علي حمود العرمزة ١١٥٨
 ٨/٩/٢٠١٥ دارس األمانة الثورة جریح ١٣ طفل إبراھیم علي حمود العرمزة ١١٥٩

شارع كلیة  األمانة الوحدة جریح ٣ طفل معتز علي سعید ١١٦٠
 ٨/٩/٢٠١٥ الشرطة

شارع كلیة  األمانة الوحدة جریح ١٧ طفل محمد الصبريإبراھیم علي  ١١٦١
 ٨/٩/٢٠١٥ الشرطة

شارع كلیة  األمانة الوحدة جریح ١٥ طفل سند أحمد علي العصري ١١٦٢
 ٨/٩/٢٠١٥ الشرطة

 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٥ طفل محمد عبدالفتاح الحرازي ١١٦٣
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٠ طفل علي أحمد منصور الزیلعي ١١٦٤
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١١ طفل إدریس أحمد عثمان ١١٦٥
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٨ طفل أمل عبدالرزاق الصلوي ١١٦٦
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٥ طفل عزیز عبدالرحمن المطري ١١٦٧
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٨ طفل إیمان غالب فالح ١١٦٨
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٥ طفل رقیة عبدالحمید الحمامي ١١٦٩
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٥ طفل خلیل إبراھیم محمد الكندي ١١٧٠
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٢ طفل سمیة أحمد صالح العفافي ١١٧١
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ٦ طفل بثینة أحمد صالح العفافي ١١٧٢
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١١ طفل أمجد ماجد محمد الشرماني ١١٧٣
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٣ طفل إیناس نصر الناشري ١١٧٤
 ٩/٩/٢٠١٥ جامع حجر األمانة الوحدة جریح ١٦ طفل خدیجة إسماعیل العمري ١١٧٥
 ١٠/٩/٢٠١٥ الروضة األمانة   جریح ٨ طفل كھالن عبدالغني علي المھدي ١١٧٦
 ١٠/٩/٢٠١٥ المنشآت األمانة   جریح ١٧ طفل محمد عادل محمد قرموش ١١٧٧
 ١٠/٩/٢٠١٥ النھضة األمانة   جریح ١٤ طفل نزار محمد فایع ١١٧٨
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٠/٩/٢٠١٥ حي األعناب األمانة مذبح قتیل ١٥ طفل أسامة یوسف أحمد الشقابي ١١٧٩
 ١٠/٩/٢٠١٥ حي الخیر األمانة بني الحارث قتیل ٨ طفل أحمد علي العرمزة ١١٨٠
 ١٠/٩/٢٠١٥ حي الخیر األمانة بني الحارث قتیل ٨ طفل أحمد علي العرمزة ١١٨١
 ١٠/٩/٢٠١٥ حي الخیر األمانة بني الحارث جریح ٧ طفل العرمزةعبدالكریم علي  ١١٨٢
 ١٠/٩/٢٠١٥ ذھبان األمانة مذبح جریح ١٣ طفل سیف علي محمد الھاملي ١١٨٣
 ١٠/٩/٢٠١٥ ذھبان األمانة مذبح جریح ١٠ طفل ھیفاء أحمد عبدهللا مفرح ١١٨٤

شارع  األمانة   جریح ١٨ طفل أیمن یحیى السري ١١٨٥
 ١٠/٩/٢٠١٥ الرباط

شارع  األمانة   جریح ١٨ طفل خالد حمادي الغیل ١١٨٦
 ١٠/٩/٢٠١٥ الرباط

 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین قتیل ١٢ طفل طھ بدر أحمد فارع الذبحاني ١١٨٧
 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین قتیل ٦ طفل عامر عبدالحمید عامر الشمیري ١١٨٨

عبدالحمید عامر عبدالمنعم  ١١٨٩
 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین جریح ١٢ طفل الشمیري

 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین جریح ٤ طفل عبیر عبدالحمید عامر الشمیري ١١٩٠
 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین جریح ٧ طفل محمد عبدالحمید عامر الشمیري ١١٩١

عامر عبدالرحمن عبدالحمید  ١١٩٢
 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین جریح ٣ طفل الشمیري

 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین جریح ٨ طفل أكرم أحمد العطاب ١١٩٣
 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین جریح ١٤ طفل ماجد أحمد إسماعیل حسن ١١٩٤
 ١٢/٩/٢٠١٥ األصبحي األمانة السبعین جریح ٤ طفل إسماعیل أحمد إسماعیل ١١٩٥
 ١٢/٩/٢٠١٥ السبعین األمانة السبعین قتیل ١٥ طفل عبدالغني أحمد ناصر المطري ١١٩٦
 ١٢/٩/٢٠١٥ السبعین األمانة السبعین قتیل ١٧ طفل بكري أمین عبدهللا جمیدة ١١٩٧
 ١٢/٩/٢٠١٥ السبعین األمانة السبعین جریح ١٤ طفل غدیر عبدالرحمن المطري ١١٩٨
 ١٢/٩/٢٠١٥ الشوافیة تعز خدیر قتیل ١٧ طفل عبدالرحمن وحید منصور الشوافي ١١٩٩
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٢/٩/٢٠١٥ الشوافیة تعز خدیر قتیل ١٠ طفل عمار عبدالملك منصور الشوافي ١٢٠٠
 ١٢/٩/٢٠١٥ الشوافیة تعز خدیر قتیل ٨ طفل حسین منصور عبدالولي ١٢٠١
 ١٢/٩/٢٠١٥ الشوافیة تعز خدیر قتیل ١٤ طفل مروان سعید أحمد الطاھش ١٢٢
 ١٢/٩/٢٠١٥ الشوافیة تعز خدیر قتیل ١٨ طفل رحال علي مقبل العبسي ١٢٣

-مجز قتیل ١٣ طفل نور الدین إبراھیم الصبیر ١٢٤
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

-مجز قتیل ١٧ طفل أحمد ضیف هللا ناشر السري ١٢٥
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

-مجز جریح ٤ طفل ناصربسمة ضیف هللا  ١٢٦
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

-مجز جریح ٥ طفل عفاف ناصر غابش ١٢٧
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

-مجز جریح ٦ طفل نجالء ناصر غابش ١٢٨
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

-مجز جریح ٤ طفل حسین ناصر غابش ١٢٩
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

-مجز جریح ٢ طفل ناصر غابشحسام  ١٢١٠
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

-مجز جریح ٧ طفل خدیجة ناصر غابش ١٢١١
 ١٢/٩/٢٠١٥ الجمعلة صعدة ضیحان

 ١٢/٩/٢٠١٥ جمعة صعدة حیدان قتیل ٦ طفل ماجد داھش ١٢١٢

المجمع  صنعاء بالد الروس قتیل ٥ طفل جالل عبدالوكیل حیدر ١٢١٣
 ١٤/٩/٢٠١٥ الزراعي

المجمع  صنعاء بالد الروس جریح ٥ طفل أحمد محمد علي سعید أبو قاسم ١٢١٤
 ١٤/٩/٢٠١٥ الزراعي

عبدهللا وضاح عبداإللھ محمد  ١٢١٥
المجمع  صنعاء بالد الروس جریح ٤ طفل إبراھیم

 ١٤/٩/٢٠١٥ الزراعي
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

المجمع  صنعاء بالد الروس جریح ٢ طفل مروان عبدالوكیل حیدر ١٢١٦
 ١٤/٩/٢٠١٥ الزراعي

المجمع  صنعاء بالد الروس جریح ٨ طفل جلیل عبدالوكیل حیدر ١٢١٧
 ١٤/٩/٢٠١٥ الزراعي

جسر باب  المحویت بني سعد قتیل ٦ طفل عمار عبده علي سعد ١٢١٨
 ١٥/٩/٢٠١٥ الشق

جسر باب  المحویت بني سعد قتیل ٨ طفل شرعیة عبده المزلي ١٢١٩
 ١٥/٩/٢٠١٥ ریشة

جسر باب  المحویت بني سعد قتیل ٧ طفل المزليخلود حمود  ١٢٢٠
 ١٥/٩/٢٠١٥ ریشة

جسر باب  المحویت بني سعد جریح ١٥ طفل أحمد عمر الباجلي ١٢٢١
 ١٥/٩/٢٠١٥ مكحلة

جسر باب  المحویت بني سعد جریح ١٥ طفل بدر یحیى النمر ١٢٢٢
 ١٥/٩/٢٠١٥ مكحلة

جسر باب  المحویت بني سعد جریح ١٠ طفل سماح عبدهللا عابد الشامي ١٢٢٣
 ١٥/٩/٢٠١٥ مكحلة

جسر باب  المحویت بني سعد جریح ١٥ طفل نصر سالم الجبس ١٢٢٤
 ١٥/٩/٢٠١٥ مكحلة

جسر باب  المحویت بني سعد جریح ١٥ طفل عبده أحمد جرادي ١٢٢٥
 ١٥/٩/٢٠١٥ مكحلة

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس قتیل ١٦ طفل سمیر محسن الزیدي ١٢٢٦

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس قتیل ١٧ طفل الوادعي فارس جبران ١٢٢٧

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس قتیل ١٦ طفل صبري حسن قائد الشیباني ١٢٢٨

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس قتیل ١٠ طفل حسان أحمد صالح الشباطي ١٢٢٩

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس قتیل ١٢ طفل بشار ضیف هللا صالح الشباطي ١٢٣٠

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس جریح ١٦ طفل واصف علي شوعي فالت ١٢٣١

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس جریح ١٦ طفل إبراھیم یحیى محمد عقین ١٢٣٢
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس جریح ١٧ طفل نادیة صالح مثنى  ١٢٣٣

 ١٥/٩/٢٠١٥ جسر شرس حجة شرس جریح ١٢ طفل عماد أحمد صالح الشباطي ١٢٣٤

 ١٥ طفل المولود علي نبیل عبده جحاف ١٢٣٥
ضوران  قتیل یوم

 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  قتیل ٢ طفل حوریة نبیل عبده جحاف ١٢٣٦
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  قتیل ٣ طفل خیر هللا نبیل عبده جحاف ١٢٣٧
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  قتیل ١٠ طفل آیة خالد الخطیب ١٢٣٨
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  جریح ١٢ طفل بدر محمد الخطیب ١٢٣٩
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  جریح ١٠ طفل سامح نبیل جحاف ١٢٤٠
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  جریح ١٣ طفل صالح عباد علي صالح ١٢٤١
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  جریح ٨ طفل خالد نبیل جحاف ١٢٤٢
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

ضوران  جریح ٥ طفل زكریا محمد عبده جحاف ١٢٤٣
 ١٥/٩/٢٠١٥ ضوران ذمار آنس

١٢٤٤ 
 ثریا صالح علي

 صعدة باقم قتیل ١٢ طفلة
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٤٥ 
 زھرة صالح علي 

 صعدة باقم قتیل ٨ طفلة
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٤٦ 
 زیدان صالح علي

 صعدة باقم قتیل ٣ طفل
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

١٢٤٧ 
 شامة صالح علي

 صعدة باقم قتیل ١٠ طفلة
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٤٨ 
 عبدالعزیز یحیى علي 

 صعدة باقم جریح ١٣ طفل
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٤٩ 
 فاتن صالح علي

 صعدة باقم قتیل ٦ طفلة
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٥٠ 
 محمد جبران علي

 صعدة باقم قتیل ٦ طفل
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٥١ 
 محمد صالح علي

 صعدة باقم قتیل ١٣ طفل
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٥٢ 
 مھناء جبران علي 

 صعدة باقم قتیل ٤ طفلة
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٥٣ 
 صالحناصر عوض 

 صعدة باقم جریح ٤ طفل
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

١٢٥٤ 
 یحیى عوض صالح

 صعدة باقم جریح ٦ طفل
سحار 

محدید/الشام
 ة

١٥/٩/٢٠١٥ 

مھدیدة وآل  صعدة باقم قتیل ١٠ طفل فایزة أحمد ناصر جبران ناصر ١٢٥٥
 ١٥/٩/٢٠١٥ الحماقي

وآل مھدیدة  صعدة باقم قتیل ٢ طفل زیدان علي سعد ١٢٥٦
 ١٥/٩/٢٠١٥ الحماقي

مھدیدة وآل  صعدة باقم جریح ١٢ طفل عبدالعزیز یحیى علي مسفر ١٢٥٧
 ١٥/٩/٢٠١٥ الحماقي



71 
 

نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

مھدیدة وآل  صعدة باقم جریح ٤ طفل یحیى عوض صالح  ١٢٥٨
 ١٥/٩/٢٠١٥ الحماقي

مھدیدة وآل  صعدة باقم جریح ١٨ طفل عبدالرحمن مسفر علي ١٢٥٩
 ١٥/٩/٢٠١٥ الحماقي

مھدیدة وآل  صعدة باقم جریح ١٤ طفل فوزیة محمد جبران ناصر ١٢٦٠
 ١٥/٩/٢٠١٥ الحماقي

 األمانة حدة جریح ٢ طفل أیھم أحمد محمد الرعیني ١٢٦١
بارك بن /ح

 ١٨/٩/٢٠١٥ حجاج

 األمانة حدة جریح ١٦ طفل محمد یحیى علي القرماني ١٢٦٢
بارك بن /ح

 ١٨/٩/٢٠١٥ حجاج

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب جریح ٢ طفلة  رانیة ھمدان حمیدان ١٢٦٣

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب جریح ٨ طفلة آیة علي محمد جید ١٢٦٤

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب جریح ٢ طفلة سندس خالد السفیاني ١٢٦٥

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب قتیل ١٥ طفل ولید فضل محمد ثابت معزب ١٢٦٦

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب جریح ١٧ طفل كمال أحمد أحمد الجیالني ١٢٦٧

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب جریح ٧ طفل عاصم زید صالح حمیدان ١٢٦٨

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب جریح ٥ طفل حازم زید صالح حمیدان ١٢٦٩

 ١٨/٩/٢٠١٥ شارع مأرب األمانة شعوب جریح ١٢ طفل عبدهللا محمد ناجي سعید ١٢٧٠

 ١٩/٩/٢٠١٥ الحصبة األمانة الحصبة جریح ١٥ طفل محمد أنور قاید الشمیري ١٢٧١
 ١٩/٩/٢٠١٥ الحصبة األمانة الحصبة جریح ١٢ طفل معاذ أنور قاید الشمیري ١٢٧٢

صنعاء  قتیل ١٦ طفل نسیم حفظ هللا أحمد العیني ١٢٧٣
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي

صنعاء  قتیل ١٣ طفل ماریة حفظ هللا أحمد العیني ١٢٧٤
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي

صنعاء  قتیل ١٣ طفل مرام حفظ هللا أحمد العیني ١٢٧٥
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

صنعاء  قتیل ١١ طفل محمد حفظ هللا أحمد العیني ١٢٧٦
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي

صنعاء  قتیل ٩ طفل علي حفظ هللا أحمد العیني ١٢٧٧
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي

صنعاء  قتیل ٦ طفل مالك حفظ هللا أحمد العیني ١٢٧٨
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي

صنعاء  قتیل ٤ طفل یحیى حفظ هللا أحمد العیني  ١٢٧٩
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي

صنعاء  جریح ٥ طفل سلیم محمد سریع ١٢٨٠
بستان  األمانة القدیمة

 ١٩/٩/٢٠١٥ الفلیحي

 ١٩/٩/٢٠١٥ یسنم صعدة باقم جریح ١٨ طفل عبدالعزیز مسفر علي ١٢٨١
 ١٩/٩/٢٠١٥ مجزر مأرب مجزر شھید   طفل صالح مبخوت باشا  ١٢٨٢
 ٢٠/٩/٢٠١٥ بني صیاح صعدة رازح جریح ١٨ طفل أمین جبران ناصر الصیاحي  ١٢٨٣

صدر /ح األمانة الحصبة قتیل ٣ طفل یحیى محمد محمود مفرح ١٢٨٤
 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 األمانة الحصبة قتیل ١٤ طفل العنود محمد محمود مفرح ١٢٨٥
صدر /ح

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 األمانة الحصبة قتیل ١٣ طفل شموخ محمد محمود مفرح ١٢٨٦
صدر /ح

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 األمانة الحصبة قتیل ١٢ طفل شروق فارس محمد مفرح ١٢٨٧
صدر /ح

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 األمانة الحصبة قتیل ٣ طفل زكیة نایف محمد مفرح ١٢٨٨
صدر /ح

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 األمانة الحصبة قتیل ٢ طفل محمد نایف محمد مفرح ١٢٨٩
صدر /ح

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 ٨ طفل جبریل نایف محمد مفرح ١٢٩٠
صدر /ح األمانة الحصبة قتیل أشھر

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 ٢١/٩/٢٠١٥صدر /ح األمانة الحصبة قتیل ٨ طفل ھیاف فارس مفرح ١٢٩١



73 
 

نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 الشمس

 األمانة الحصبة قتیل ٦ طفل نور الدین فارس محمد مفرح ١٢٩٢
صدر /ح

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

 األمانة الحصبة قتیل ٥ طفل محمد مفرحرایم فارس  ١٢٩٣
صدر /ح

 ٢١/٩/٢٠١٥ الشمس

بكی/المزرق صعدة حجة جریح ١٢ طفل جمیل موسى أحمد المؤید ١٢٩٤
 ٢١/٩/٢٠١٥ ل المیر

بكی/المزرق صعدة حجة جریح ١٤ طفل عبدهللا موسى أحمد المؤید ١٢٩٥
 ٢١/٩/٢٠١٥ ل المیر

 ٢١/٩/٢٠١٥ جوعان صعدة حیدان جریح ١٨ طفل محمد عبدهللا الحاج ١٢٩٦
 ٢١/٩/٢٠١٥ جوعان صعدة حیدان جریح ١٦ طفل یاسین محمد ذیبان ١٢٩٧
 ٢١/٩/٢٠١٥ ذویب صعدة حیدان جریح ٨ طفل محمد صالح الذویبي ١٢٩٨

قرن بن  صعدة حیدان جریح ٥ طفل بشیر عادل یحیى مطلق ١٢٩٩
 ٢١/٩/٢٠١٥ فاضل

العار/یسنم صعدة باقم جریح ٨ طفل أبراھیم محمد علي متعب الشغبي ١٣٠٠
 ٢١/٩/٢٠١٥ ض

العار/یسنم صعدة باقم جریح ١٢ طفل علي محمد علي متعب الشغبي ١٣٠١
 ٢١/٩/٢٠١٥ ض

 األمانة األصبحي قتیل ١٦ طفل عمر علي عایض الجرشي ١٣٢
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

 األمانة األصبحي قتیل ٧ طفل محمد علي عایض الجرشي ١٣٣
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة األصبحي قتیل ١٣ طفل صالح علي صالح الوحیشي ١٣٤
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة األصبحي قتیل ١٣ طفل قلم أحمد ناجي قاسم ناجي ١٣٥
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

 األمانة األصبحي قتیل ١٣ طفل مروى مختار یحیى علي دادیھ ١٣٦
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان



74 
 

نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 األمانة األصبحي قتیل ٧ طفل مختار یحیى علي دادیھزمزم  ١٣٧
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

 األمانة األصبحي قتیل ٥ طفل ھناء مختار یحیى علي دادیھ ١٣٨
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

 األمانة األصبحي قتیل ١.٥ طفل أنھار حسین علي عبده الحسام ١٣٩
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

 األمانة األصبحي جریح ٣ طفل الجرشيمحمد أحمد علي عایض  ١٣١٠
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

 األمانة األصبحي جریح ١٤ طفل صالح أحمد صالح العلھي ١٣١١
شارع 
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة األصبحي جریح ١٠ طفل محمد أحمد صالح العلھي ١٣١٢
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة األصبحي جریح ٨ طفل سالم أحمد صالح العلھي ١٣١٣
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة السبعین جریح ١٤ طفل وضاح وجدي علي الكبشي ١٣١٤
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة السبعین جریح ٧ طفل آالء وجدي علي الكبشي ١٣١٥
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة السبعین جریح ١٥ طفل محمد صالح السلماني ١٣١٦
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة السبعین قتیل ١٧ طفل إسماعیل أحمد سعید المغربي ١٣١٧
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة السبعین قتیل ١٥ طفل محمد نعمان أحمد جویر ١٣١٨
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

شارع  األمانة السبعین قتیل ١٣ طفل أحمد نعمان أحمد جویر ١٣١٩
 ٢٢/٩/٢٠١٥ بیحان

بني  قتیل ٤ طفل سعید النبھانيأسماء ھشام محمد  ١٣٢٠
مدرسة  صنعاء حشیش

 ٢٢/٩/٢٠١٥ الوزیر
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

بني  قتیل ٦ طفل محمد ھشام محمد سعید النبھاني ١٣٢١
مدرسة  صنعاء حشیش

 ٢٢/٩/٢٠١٥ الوزیر

حصن  المحویت الطویلة قتیل ١٢ طفل أسامة حسن حزام ذعوان ١٣٢٢
 ٢٧/٩/٢٠١٥ المخیر

حصن  المحویت الطویلة جریح ١٠ طفل وسیم حسن حزام ذعوان ١٣٢٣
 ٢٧/٩/٢٠١٥ المخیر

حصن  المحویت الطویلة جریح ٨ طفل عبیر حسن حزام ذعوان ١٣٢٤
 ٢٧/٩/٢٠١٥ المخیر

حصن  المحویت الطویلة جریح ٦ طفل یسرى حسن حزام ذعوان ١٣٢٥
 ٢٧/٩/٢٠١٥ المخیر

حصن  المحویت الطویلة جریح ٨ طفل زكریا عمار زاید ١٣٢٦
 ٢٧/٩/٢٠١٥ المخیر

 ٢٧/٩/٢٠١٥ یریم إب یریم قتیل ١.٥ طفل جنى حلیم علي صالح حیدر ١٣٢٧
 ٢٧/٩/٢٠١٥ یریم إب یریم قتیل ٤ طفل محمد حلیم علي صالح حیدر ١٣٢٨

محمد عبدالواسع أحمد نعمان  ١٣٢٩
 ٢٧/٩/٢٠١٥ یریم إب یریم قتیل ١٠ طفل الشعب

العوارض  قتیل ١٣ طفل محمد عبده كالس زیلع ١٣٣٠
 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

العوارض  قتیل ١٠ طفل یحیى عبده كالس زیلع ١٣٣١
 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 قتیل ٤ طفل ناھل عبده كالس زیلع ١٣٣٢
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 قتیل ١٥ طفل خلود إسماعیل كالس زیلع ١٣٣٣
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 قتیل ٦ طفل رمزي إسماعیل كالس زیلع ١٣٣٤
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 قتیل ١٠ طفل عبدالكریم حسین حارثي زیلع ١٣٣٥
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 قتیل ٦ طفل روباء حسین حارثي زیلع ١٣٣٦
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 قتیل ٤ طفل حسین حارثي زیلعتھاني  ١٣٣٧
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 قتیل ١٤ طفل لیلى أبكر محمد زیلع ١٣٣٨
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 جریح ١٦ طفل غالیة محمد حارثي زیلع ١٣٣٩
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 جریح ١١ طفل خالد إسماعیل كالس زیلع ١٣٤٠
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

العوارض  جریح ٦ طفل عائشة إسماعیل كالس زیلع ١٣٤١
 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

العوارض  جریح ١١ طفل أمل محمد صغیر زیلع ١٣٤٢
 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

 جریح ٩ طفل أشواق أحمد صغیر زیلع ١٣٤٣
العوارض 

 ٢٧/٩/٢٠١٥ بني زیلع حجة میدي

قریة باب  تعز باب المندب قتیل ٧ طفل محمد عبدهللا علي یحیى المعیبي ١٣٤٤
 ٢٨/٩/٢٠١٥ المندب

قریة باب  تعز باب المندب قتیل ١٦ طفل محمد عبده محمد علي الشرماني ١٣٤٥
 ٢٨/٩/٢٠١٥ المندب

قریة باب  تعز باب المندب قتیل ١٠ طفل عمر عبده محمد علي الشرماني ١٣٤٦
 ٢٨/٩/٢٠١٥ المندب

قریة باب  تعز باب المندب قتیل ٨ طفل عثمان عبده محمد علي الشرماني ١٣٤٧
 ٢٨/٩/٢٠١٥ المندب

قریة باب  تعز باب المندب جریح ٧ طفل یحیى عبدهللا علي یحیى المعیبي ١٣٤٨
 ٢٨/٩/٢٠١٥ المندب

قریة باب  تعز باب المندب جریح ٦ طفل أحمد فؤاد صالح الجبري ١٣٤٩
 ٢٨/٩/٢٠١٥ المندب
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ٣ طفل أحمد حسین سعید علي بصیبص ١٣٥٠

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ٢ طفل نزلي حسین سعید علي بصیبص ١٣٥١

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ٦ طفل نسیبة حسین سعید علي بصیبص ١٣٥٢

 ٨ طفل معبدة حسین سعید علي بصیبص ١٣٥٣
 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل أشھر

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١.٥ طفل إبراھیم حسین سعید علي بصیبص ١٣٥٤

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٢ طفل صالح عوض علي سعید ١٣٥٥

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ٣ طفل جلیلة عبده علي سعید حكمي ١٣٥٦

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٨ طفل منصور عوضمیراث عمري  ١٣٥٧

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٧ طفل فاطمة سالم علي ضیشني ١٣٥٨

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٦ طفل فاطمة علي یحیى أحمد  ١٣٥٩

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٨ طفل دولة محمد علي غیبوق ١٣٦٠

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٥ طفل علي غیبوق عبدهللا محمد ١٣٦١

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٤ طفل علي عبدهللا عبدهللا عسیلي ١٣٦٢

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب قتیل ١٢ طفل مھیوب عطروش علي سعید ١٣٦٣

 ٢٨/٩/٢٠١٥ واحجة تعز ذباب جریح ١٣ طفل محمد زید صالح ١٣٦٤

جمعة بن  صعدة ساقین قتیل ٨ طفل قاید مخدریاسین منصر  ١٣٦٥
 ٢/١٠/٢٠١٥ فاضل

جمعة بن  صعدة ساقین قتیل ٥ طفل عواصف منصر قاید مخدر ١٣٦٦
 ٢/١٠/٢٠١٥ فاضل

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٤ طفلة أسیل صالح عایش الحمیدي ١٣٦٧

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٥ طفلة ریناد عدنان حسین علي المفتیشة ١٣٦٨

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٦ طفلة نورھان محمد جمال محمد غوبة ١٣٦٩

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٨ طفلة لمیاء علي عبدهللا المصري ١٣٧٠

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١١ طفلة أحالم محمد محمد الشاھري ١٣٧١
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 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١١ طفلة محمد أحمد الخربيھدیل  ١٣٧٢

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٢ طفلة رھام عمار صالح المصري ١٣٧٣

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٢ طفلة عفاف مراد صالح المصري ١٣٧٤

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٢ طفلة سرور مروان صالح الدعیر ١٣٧٥

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٥ طفلة ثریاء عمار صالح المصري ١٣٧٦

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٥ طفلة أسماء صالح المصري ١٣٧٧

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ٢٠ طفلة ھیفاء أحمد المصري ١٣٧٨

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٣ طفلة حسناء فخر الدین المصري ١٣٧٩

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٢ طفلة شذا أحمد ناصر قطران ١٣٨٠

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٥ طفلة شیماء عتیق صالح علي  ١٣٨١

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٥ طفلة یسرى عبدالعزیز البلیشة ١٣٨٢

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ٨ طفلة رفیقة أنور القاضي ١٣٨٣

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٢ طفلة سعاد عبدالرحمن فرخیط ١٣٨٤

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٥ طفل محمد عصام جمال غوبة ١٣٨٥

 ٨/١٠/٢٠١٥ سنبان قریة ذمار عنس قتیل ٥ طفل جود محمد جمال صالح غوبة ١٣٨٦

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٥ طفل محمد جالل محمد صالح غوبة ١٣٨٧

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٦ طفل عایش صالح عایش الحمیدي ١٣٨٨

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٧ طفل صالح أنور راجح ١٣٨٩

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٨ طفل محمد ماجد ناصر علي المفتیشة ١٣٩٠

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٨ طفل عباد علي عبدربھ المصري ١٣٩١

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ٩ طفل محمد عادل علي الواسطي ١٣٩٢

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٣ طفل صالح أحمد صالح رایع ١٣٩٣

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٣ طفل شھاب خالد الحضرمي ١٣٩٤
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٤ طفل محمد عبدالعزیز محمد البلیشة ١٣٩٥

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس قتیل ١٧ طفل محمد محمد صالح غوبة ١٣٩٦

 ٨/١٠/٢٠١٥ سنبانقریة  ذمار عنس جریح ٦ طفل رفیق أنور القاضي ١٣٩٧

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ٨ طفل ھشام عمار صالح المصري ١٣٩٨

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٢ طفل عبدهللا صالح المصطفي ١٣٩٩

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٠ طفل عباس محمد علي صالح ١٤٠٠

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ٨ طفل أنس صالح عباد ١٤٠١

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٢ طفل محمد توفیق صالح السنباني ١٤٢

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١١ طفل نصر صالح عباد ١٤٣

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ٥ طفل أمجد محمد عبدربھ المصري ١٤٤

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٣ طفل عبداللطیف جبر زومة ١٤٥

 ٨/١٠/٢٠١٥ قریة سنبان ذمار عنس جریح ١٠ طفل علي األشول ١٤٦

/١٥/١٠ حارة السد األمانة نقم جریح ١٦ طفل سمیح محي علي القادري ١٤٧
٢٠١٥ 

/١٥/١٠ حارة السد األمانة نقم قتیل ٢.٥ طفل موسى علي ناجي فراص ١٤٨
٢٠١٥ 

/١٥/١٠ حارة السد األمانة نقم قتیل ٨ طفل ناجي فراصالھنوف علي  ١٤٩
٢٠١٥ 

/١٥/١٠ حارة السد األمانة نقم قتیل ٤ طفل اسمھان علي ناجي فراص ١٤١٠
٢٠١٥ 

 -حارة السد  األمانة آزال قتیل ٢.٥ طفل موسى علي ناجي فراص ١٤١١
 نقم

١٥/١٠/
٢٠١٥ 

 -حارة السد  األمانة آزال قتیل ٨ طفل الھنوف علي ناجي فراص ١٤١٢
 نقم

١٥/١٠/
٢٠١٥ 

 -حارة السد  األمانة آزال قتیل ٤ طفل اسمھان علي ناجي فراص ١٤١٣
 نقم

١٥/١٠/
٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 -حارة السد  األمانة آزال جریح ١٦ طفل سمیح محي علي القادري ١٤١٤
 نقم

١٥/١٠/
٢٠١٥ 

/١٥/١٠ فالح تعز ماویة قتیل ٤ طفل ابن عبده العصیمي ١٤١٥
٢٠١٥ 

/١٦/١٠ مجز صعدة مجز جریح ٥ طفل أحمد العجريعفاف  ١٤١٦
٢٠١٥ 

/١٧/١٠ القھر-یسنم صعدة منبھ قتیل ١٢ طفل عبدالملك مھدي علي رافع ١٤١٧
٢٠١٥ 

/١٧/١٠ القھر-یسنم صعدة منبھ جریح ١٤ طفل حكمة مھدي علي رافع ١٤١٨
٢٠١٥ 

/١٧/١٠ القھر-یسنم صعدة منبھ جریح ١٠ طفل صضیف هللا علي رافع ١٤١٩
٢٠١٥ 

/١٧/١٠ القھر-یسنم صعدة منبھ جریح ١٢ طفل حسین عبدهللا علي الصریمي ١٤٢٠
٢٠١٥ 

/١٧/١٠ القھر-یسنم صعدة منبھ جریح ١٣ طفل زفاف صالح محمد علي  ١٤٢١
٢٠١٥ 

/١٩/١٠ الضبر صعدة حیدان جریح ٧ طفل كوثر صالح صالح الضبري ١٤٢٢
٢٠١٥ 

/١٩/١٠ الضبر صعدة حیدان جریح ١.٥ طفل نصر صالح حسن الضبري ١٤٢٣
٢٠١٥ 

نصار عبدالحلیم ھاشم علي  ١٤٢٤
/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان قتیل ١٠ طفل الصبري

٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان قتیل ١٢ طفل معاذ عبدالغني عثمان الغریبي ١٤٢٥
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ العلیارھم  صنعاء سنحان قتیل ١٥ طفل ریاض عبده علي محمد اإلبي ١٤٢٦
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ٣ طفل خلود خالد عبدهللا محمد الحیدري ١٤٢٧
٢٠١٥ 

إسحاق سلیم محمد عبدالولي  ١٤٢٨
/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ٦ طفل الصبري

٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ٩ طفل مرام محمد محمد ثابت الجوفي ١٤٢٩
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١٠ طفل خلیل محمد محمد ثابت الجوفي ١٤٣٠
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١٠ طفل خلود طاھر محمد صالح الجوفي ١٤٣١
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١١ طفل زكریا زكي عبدهللا الحیدري ١٤٣٢
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١١ طفل ماھر أیوب عبده عبدهللا الصبري ١٤٣٣
٢٠١٥ 

عبدالقدوس محمد محمد ثابت  ١٤٣٤
/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١٣ طفل الجوفي

٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١٥ طفل إلھام طاھر محمد صالح الجوفي ١٤٣٥
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١٥ طفل محمد ثابت الجوفي شیماء محمد ١٤٣٦
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١٦ طفل خدیجة محمد محمد ثابت الجوفي ١٤٣٧
٢٠١٥ 

/٢٥/١٠ رھم العلیا صنعاء سنحان جریح ١٧ طفل بسام عبده علي علي اإلبي ١٤٣٨
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٥ طفل ھدیة نبیل علي أحمد القوقعة ١٤٣٩
٢٠١٥ 

أشھ٣ طفل أسماء نبیل علي أحمد القوقعة ١٤٤٠
/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ر

٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٦ طفل نجاد عبده علي حمود القوقعة ١٤٤١
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٤ طفل یوسف محمد علي حمود القوقعة ١٤٤٢
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح یومین طفل صخر محمد علي حمود القوقعة ١٤٤٣
٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ١٣ طفل فارس عبده علي حمود القوقعة ١٤٤٤
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٢ طفل مجاھد عمار مجاھد القبیلي ١٤٤٥
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٥ طفل ھدیة نبیل علي أحمد القوقعة ١٤٤٦
٢٠١٥ 

أشھ٣ طفل أسماء نبیل علي أحمد القوقعة ١٤٤٧
/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ر

٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٦ طفل نجاد عبده علي حمود القوقعة ١٤٤٨
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٤ طفل القوقعةیوسف محمد علي حمود  ١٤٤٩
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح یومین طفل صخر محمد علي حمود القوقعة ١٤٥٠
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ١٣ طفل فارس عبده علي حمود القوقعة ١٤٥١
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ السنینة األمانة معین جریح ٢ طفل مجاھد عمار مجاھد القبیلي ١٤٥٢
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ شمالن األمانة مذبح جریح ١ طفل علیاء محمد أحمد ١٤٥٣
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ شمالن األمانة مذبح جریح ١٢ طفل سلطان عبدالعزیز دھمش ١٤٥٤
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ شمالن األمانة مذبح جریح ١٥ طفل محمد عبدالعزیز دھمش ١٤٥٥
٢٠١٥ 

/٢٦/١٠ شمالن األمانة مذبح جریح ١٥ طفل عبدهللا علي حسین الشریف ١٤٥٦
٢٠١٥ 

الطریق  حجة عبس جریح ١٢ طفل سعدیة جراد جابر نشري ١٤٥٧
 العام

٢٦/١٠/
٢٠١٥ 

الطریق  حجة عبس جریح ١٢ طفل مریم محمد علي صالح ١٤٥٨
 العام

٢٦/١٠/
٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

الطریق  حجة عبس جریح ٨ طفل علي عبده محمد ھیمان ١٤٥٩
 العام

٢٦/١٠/
٢٠١٥ 

بني  جریح ١٢ طفل إبراھیم محمد صالح مساعد ١٤٦٠
/٢٦/١٠ رجام صنعاء حشیش

٢٠١٥ 

بني  جریح ١٠ طفل حسان محسن حامد عبده ١٤٦١
/٢٦/١٠ رجام صنعاء حشیش

٢٠١٥ 

 األمانة الثورة  جریح ١٥ طفل ھاشم أحمد عبدالقادر شرف الدین ١٤٦٢
الجراف 
 الغربي

٢٧/١٠/
٢٠١٥ 

 شرف الدینھاشم أحمد عبدالقادر  ١٤٦٣
 األمانة الثورة  جریح ١٥ طفل

الجراف 
 الغربي

٢٧/١٠/
٢٠١٥ 

/٣١/١٠ بني خوامل حجة بكیل المیر جریح ١٢ طفل كاثب یحیى راشد البیكلي ١٤٦٤
٢٠١٥ 

/٣١/١٠ بني خوامل حجة بكیل المیر جریح ١٦ طفل علي طاھر خوامل ١٤٦٥
٢٠١٥ 

وادي  قتیل ١ طفل إبراھیم محمد ناجي الشجاع ١٤٦٦
 ١/١١/٢٠١٥ وادي المدام تعز المدام

وادي  قتیل ١٠ طفل أسماء محمد ناجي الشطاع ١٤٦٧
 ١/١١/٢٠١٥ وادي المدام تعز المدام

الطریق  صعدة سحار قتیل ٨ طفل رائد سلطان أحمد الغزیري ١٤٦٨
 ٩/١١/٢٠١٥ العام

الطریق  صعدة سحار جریح ١٢ طفل نورة أحمد یوسف ١٤٦٩
 ٩/١١/٢٠١٥ العام

/١٠/١١ الخوخة الحدیدة الخوخة جریح ٣ طفل أشرف شوقي السقاف ١٤٧٠
٢٠١٥ 

/١٠/١١ الخوخة الحدیدة الخوخة جریح ١٢ طفل مالك عدنان القباطي ١٤٧١
٢٠١٥ 

صبر  قتیل ١٢ طفل عامر عبدالوھاب الجنید ١٤٧٢
/١٨/١١ الصراري تعز الموادم

٢٠١٥ 

/١٨/١١ الصراري تعزصبر  قتیل ١٥ طفل علوان عبدالوھاب الجنید ١٤٧٣
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 ٢٠١٥ الموادم

جزیرة  الحدیدة حنیش قتیل ١٧ طفل علي سلمان خدشي ١٤٧٤
 حنیش

١٩/١١/
٢٠١٥ 

جزیرة  الحدیدة حنیش قتیل ١٧ طفل ماجد حسن ھندي ١٤٧٥
 حنیش

١٩/١١/
٢٠١٥ 

/١٩/١١ جزیرة زقر الحدیدة زقر قتیل ١٧ طفل عبدهللا عبده محمد مغارم ١٤٧٦
٢٠١٥ 

/١٩/١١ جزیرة زقر الحدیدة زقر قتیل ١٧ طفل خادمعادل علي  ١٤٧٧
٢٠١٥ 

/٢٢/١١ بني شبیب إب حبیش جریح ١٣ طفل بشار شاكر أمین الشبیبي ١٤٧٨
٢٠١٥ 

/٢٢/١١ بني شبیب إب حبیش جریح ١٤ طفل صفوان أحمد أمین الشبیبي ١٤٧٩
٢٠١٥ 

/٢٢/١١ بني شبیب إب حبیش جریح ١٣ طفل ھیثم محمد عبدالجلیل الشبیبي ١٤٨٠
٢٠١٥ 

/٢٢/١١ بني شبیب إب حبیش جریح ٩ طفل صالح جمیل عبدالوھاب الشبیبي ١٤٨١
٢٠١٥ 

/٢٣/١١ اللوذ الجوف   قتیل ١٥ طفل علیاء محمد مبخوت الصیدي ١٤٨٢
٢٠١٥ 

/٢٣/١١ اللوذ الجوف   قتیل ١٢ طفل فاطمة محمد مبخوت الصیدي ١٤٨٣
٢٠١٥ 

/٢٣/١١ اللوذ الجوف   قتیل ٨ طفل نورة محمد مبخوت الصیدي ١٤٨٤
٢٠١٥ 

/٢٣/١١ اللوذ الجوف   قتیل ١٧ طفل مبخوت محمد مبخوت الصیدي ١٤٨٥
٢٠١٥ 

/٢٣/١١ اللوذ الجوف   قتیل ٢ طفل ناصرة محمد مبخوت الصیدي ١٤٨٦
٢٠١٥ 

/٢٣/١١ اللوذ الجوف   قتیل ٥ طفل علي محمد مبخوت الصیدي ١٤٨٧
٢٠١٥ 

/٢٣/١١ اإلذاعة حجة المدینة جریح ١٥ طفل رغد أحمد النجار ١٤٨٨
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

٢٠١٥ 

/٢٤/١١ السوق حجة كشر قتیل ١٥ طفل صبورة أحمد صالح شیبة ١٤٨٩
٢٠١٥ 

/٢٤/١١ السوق حجة كشر قتیل ١٤ طفل نجاح عبدالسالم شیبة ١٤٩٠
٢٠١٥ 

/٢٤/١١ السوق حجة كشر قتیل ٨ طفل عبدالسالم بدري ناصر منصر ١٤٩١
٢٠١٥ 

/٢٤/١١ السوق حجة كشر جریح ١٦ طفل وھیب بدري ناصر منصر ١٤٩٢
٢٠١٥ 

/٢٤/١١ السوق حجة كشر جریح ١٧ طفل یحیى ناصر منصر الحاج ١٤٩٣
٢٠١٥ 

/٢٤/١١ السوق حجة كشر جریح ١٧ طفل عماد عبداللطیف ضیف هللا سنان ١٤٩٤
٢٠١٥ 

/٢٤/١١ السوق حجة كشر جریح ١٧ طفل عدنان علي حسین المحبشي ١٤٩٥
٢٠١٥ 

/٢٤/١١ سوق عاھم حجة كشر جریح ١٦ طفل ھادي مواشمحمد ناصر  ١٤٩٦
٢٠١٥ 

/٢٧/١١ الحد تعز موزع قتیل ١١ طفل عائشة علي محمد إبراھیم داوي ١٤٩٧
٢٠١٥ 

/٢٧/١١ الحد تعز موزع قتیل ٩ طفل سلمى علي محمد إبراھیم داوي ١٤٩٨
٢٠١٥ 

/٢٧/١١ الحد تعز موزع جریح ١٤ طفل أنور صالح علي حسن ١٤٩٩
٢٠١٥ 

/٢٧/١١ الحد تعز موزع جریح ١٢ طفل عمار أحمد عبده جمیل ١٥٠٠
٢٠١٥ 

/٢٧/١١ الحد تعز موزع جریح ١٠ طفل ھارون أحمد قاسم ١٥٠١
٢٠١٥ 

/٢٧/١١ الحد تعز موزع جریح ١١ طفل أحمد أحمد صالح ١٥٢
٢٠١٥ 

/٢٧/١١ الحد تعز موزع جریح ٩ طفل حسن صالح حسن علي ١٥٣
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

٢٠١٥ 

 مھديھنادي مفتاح غالب  ١٥٤
 األمانة السبعین شھید ١٢ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 إكرام عبده عبدهللا  حمادي ١٥٥
 األمانة السبعین جریح ١٥ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 ھبة فواز علوة الحبیشي ١٥٦
 األمانة السبعین جریح ٦ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 ریماس فواز علوة الحبیشي ١٥٧
 األمانة السبعین جریح ٤ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 نجوى شاھر ناصر الخللي ١٥٨
 األمانة السبعین جریح ٧ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 نجالء شاھر ناصر محمد الخللي ١٥٩
 األمانة السبعین جریح ٥ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 میسون شاھر ناصر محمد الخللي ١٥١٠
 األمانة السبعین جریح ٤ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 أمیمة أحمد حزام الخاشة ١٥١١
 األمانة السبعین جریح ١٣ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 توبة محمود عبده علي البكالي ١٥١٢
 األمانة السبعین جریح ٢ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 شھد إبراھیم عبده علي البكالي ١٥١٣
 -الجرداء  األمانة السبعین جریح ٣ طفلة

حارة البیر 
٢٩/١١/

٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

 البعیدة

 ھدیل مفتاح غالب مھدي ١٥١٤
 األمانة السبعین جریح ٥ طفلة

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 علي صالح حسین العیضي ١٥١٥
 األمانة السبعین جریح ١٧ طفل

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 حزام أحمد حزام الخاشة ١٥١٦
 األمانة السبعین جریح ١١ طفل

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 عبده علي البكاليمجد أحمد  ١٥١٧
 األمانة السبعین جریح ١٢ طفل

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

 محمد أحمد عبده علي البكالي ١٥١٨
 األمانة السبعین جریح ١٠ طفل

 -الجرداء 
حارة البیر 

 البعیدة
٢٩/١١/

٢٠١٥ 

/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار قتیل ١٢ طفل وجدان عبداللطیف أحمد الطویري ١٥١٩
٢٠١٥ 

/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار قتیل ١٦ طفل بشار شایع عریضة شایع ١٥٢٠
٢٠١٥ 

/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار جریح ٨ طفل وجدي عبداللطیف أحمد الطویري ١٥٢١
٢٠١٥ 

نصر هللا عبداللطیف أحمد  ١٥٢٢
/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار جریح ٦ طفل الطویري

٢٠١٥ 

/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار جریح ٥ طفل الطویريفاطمة عبداللطیف أحمد  ١٥٢٣
٢٠١٥ 

/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار جریح ٤ طفل زھراء عبداللطیف أحمد الطویري ١٥٢٤
٢٠١٥ 

/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار جریح ٣ طفل محمد عبداللطیف أحمد الطویري ١٥٢٥
٢٠١٥ 
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نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتھاك

/ المنطقة
مكان  المحافظة المدیریة

 تاریخ الواقعة الواقعة

/٣٠/١١ الطلح صعدة سحار جریح ٧ طفل إلھام ولید البصلي ١٥٢٦
٢٠١٥ 

 ٢/١٢/٢٠١٥ ضالع صنعاء ھمدان جریح ٩ طفل نصر هللا محمد محمد المسوري ١٥٢٧
 ٢/١٢/٢٠١٥ ضالع صنعاء ھمدان جریح ٨ طفل رائد محمد محمد المسوري ١٥٢٨
 ٢/١٢/٢٠١٥ ضالع صنعاء ھمدان جریح ٨ طفل نور محمد محمد المسوري ١٥٢٩

الحقیل  مأرب صرواح قتیل ٧ طفل سعید محمد سعید العوبلي ١٥٣٠
 ٢/١٢/٢٠١٥ وادي الحزم

الحقیل  مأرب صرواح جریح ١٧ طفل عیسى صالح أحمد العوبلي ١٥٣١
 ٢/١٢/٢٠١٥ وادي الحزم

 ٦/١٢/٢٠١٥ قطابر صعدة قطابر جریح ٥ طفل رائد محسون حسین الخوالني ١٥٣٢
 ٦/١٢/٢٠١٥ قطابر صعدة قطابر جریح ١٤ طفل محمد علي فرحان الجماعي ١٥٣٣
 ٦/١٢/٢٠١٥ قطابر صعدة قطابر جریح ١٢ طفل علي فرحان الجماعينجدة  ١٥٣٤
 ٨/١٢/٢٠١٥ بكیل المیر حجة بكیل المیر قتیل ١٧ طفل رباب یحیى أحمد وھان ١٥٣٥
 ٨/١٢/٢٠١٥ بكیل المیر حجة بكیل المیر قتیل ٦ طفل مبارك یحیى أحمد وھان ١٥٣٦
 ٨/١٢/٢٠١٥ بكیل المیر حجة بكیل المیر قتیل ١٠ طفل أحمد یحیى أحمد وھان ١٥٣٧
 ٩/١٢/٢٠١٥ بكیل المیر حجة بكیل المیر جریح ١٠ طفل نایف عبدالصمد الظیني ١٥٣٨
 ٩/١٢/٢٠١٥ بكیل المیر حجة بكیل المیر جریح ٢ طفل ناصر ھزمن حسین الدائي ١٥٣٩
 ٩/١٢/٢٠١٥ الملحاء ذمار الحداء قتیل ١٠ طفل صالح حسن صالح البخیتي ١٥٤٠
 ٩/١٢/٢٠١٥ الملحاء ذمار الحداء قتیل ١٠ طفل ناصر أحمد الجابريمحمد  ١٥٤١

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ١٥ طفل یحیى محمد أسعد ١٥٤٢
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ١٤ طفل نزیھة محمد أحمد أسعد ١٥٤٣
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ١٥ طفل أحمد محمد أسعد ١٥٤٤
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ١١ طفل نجالء فؤاد محمد أسعد ١٥٤٥
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٢٠١٥ 

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ٨ طفل نعایم فھد محمد أحمد أسعد ١٥٤٦
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ٧ طفل عبیر فھد محمد أحمد أسعد ١٥٤٧
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ١٠ طفل نور فھد محمد أحمد أسعد ١٥٤٨
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ ذي سامر تعز حیفان قتیل ٣ طفل محمد فھد محمد أحمد أسعد ١٥٤٩
٢٠١٥ 

 -غزة  حجة حرض قتیل ٧ طفل أسامة محمد علي جربوش ١٥٥٠
 حجور

١٣/١٢/
٢٠١٥ 

 -غزة  حجة حرض قتیل ١٠ طفل لیانة علي قبیح حیراني ١٥٥١
 حجور

١٣/١٢/
٢٠١٥ 

 -غزة  حجة حرض جریح ٧ طفل عائشة علي قبیح ١٥٥٢
 حجور

١٣/١٢/
٢٠١٥ 

 -غزة  حجة حرض جریح ١٤ طفل نواف سالم شوعي ١٥٥٣
 حجور

١٣/١٢/
٢٠١٥ 

 -غزة  حجة حرض جریح ١٠ طفل أحمد محمد منصور عتیس ١٥٥٤
 حجور

١٣/١٢/
٢٠١٥ 

 -غزة  حجة حرض جریح ١٠ طفل سعد نایف شوعي قبیح ١٥٥٥
 حجور

١٣/١٢/
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ كنى صعدة الصفراء قتیل ١٣ طفل قمالنحمدي حسین  ١٥٥٦
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ كنى صعدة الصفراء قتیل ١٤ طفل محمد سامر زاید مھدش ١٥٥٧
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ كنى صعدة الصفراء قتیل ١١ طفل عامر رشد جابر ١٥٥٨
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ كنى صعدة الصفراء قتیل ١٠ طفل فاطمة عبدهللا محمد الطویل ١٥٥٩
٢٠١٥ 
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 تاریخ الواقعة الواقعة

/١٣/١٢ كنى صعدة الصفراء قتیل ٩ طفل عبدهللا جعدان المطريمحمد  ١٥٦٠
٢٠١٥ 

/١٣/١٢ كنى صعدة الصفراء قتیل ٣ طفل شھرزاد عبدهللا جعدان المطري ١٥٦١
٢٠١٥ 

حي  الحدیدة الحالي قتیل ٣ طفل ریناد محمد قائد ١٥٦٢
 الشھداء

٢٠/١٢/
٢٠١٥ 

 حي الحدیدة الحالي قتیل ٠.٤ طفل نھاد علي عبدهللا ١٥٦٣
 الشھداء

٢٠/١٢/
٢٠١٥ 

حي  الحدیدة الحالي قتیل ٥ طفل إبراھیم علي عبدهللا ١٥٦٤
 الشھداء

٢٠/١٢/
٢٠١٥ 

حي  الحدیدة الحالي جریح ١٦ طفل سمیة حمید الوصابي ١٥٦٥
 الشھداء

٢٠/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث قتیل ٨ طفل أصیل صالح منیف ١٥٦٦
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث جریح ١٠ طفل راجح العریفيأنھار عصام  ١٥٦٧
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث جریح ٨ طفل أبرار عصام راجح العریفي ١٥٦٨
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث جریح ٤ طفل راجح عصام راجح العریفي ١٥٦٩
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث جریح ٣ طفل صفوان عصام راجح العریفي ١٥٧٠
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث جریح ٣ طفل محمد أحمد صالح ورور ١٥٧١
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث جریح ٤ طفل شعیب أحمد صالح ورور ١٥٧٢
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الحضن األمانة بني الحارث جریح ١٧ طفل بالل غالب أحمد الحرازي ١٥٧٣
 جدر

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

/٢٨/١٢-الحضن األمانة بني الحارث جریح ١٢ طفل شادي صالح أحمد یحیى الحاشدي ١٥٧٤
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 ٢٠١٥ جدر

 -جدر األمانة بني الحارث قتیل ٨ طفل أصیل صالح منیف ١٥٧٥
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ٣ طفل صفوان عصام راجح العریفي ١٥٧٦
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ٣ طفل محمد أحمد صالح ورور ١٥٧٧
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ٤ طفل راجح عصام راجح العریفي ١٥٧٨
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ٤ طفل شعیب أحمد صالح ورور ١٥٧٩
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ٨ طفل أبرار عصام راجح العریفي ١٥٨٠
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ٨ طفل بسام عبدهللا األسدي ١٥٨١
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ١٠ طفل أنھار عصام راجح العریفي ١٥٨٢
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ١٠ طفل عبدهللا األسديبشار  ١٥٨٣
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ١٢ طفل شادي صالح أحمد یحیى الحاشدي ١٥٨٤
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ١٦ طفل معاذ خالد أحمد السلبي ١٥٨٥
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

 -جدر األمانة بني الحارث جریح ١٧ طفل الحرازي بالل غالب أحمد ١٥٨٦
 الحضن

٢٨/١٢/
٢٠١٥ 

-الخزارج األمانة بني الحارث جریح ١٧ طفل أروى محمد علي السخیمي ١٥٨٧
 دارس

٢٩/١٢/
٢٠١٥ 

/٢٩/١٢-الخزارج األمانة بني الحارث جریح ١٦ طفل بشرى محمد علي السخیمي ١٥٨٨
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 ٢٠١٥ دارس

/٢٩/١٢ دارس األمانة بني الحارث جریح ١٧ طفلة أروى محمد علي السخیني ١٥٨٩
٢٠١٥ 

شھو٣ طفل أحمد أمین أحمد حسن المؤید ١٥٩٠
حیران  حجة حیران قتیل ر

 المحرق
٣١/١٢/

٢٠١٥ 

حیران  حجة حیران قتیل ١ طفل حیاة عبدالفتاح إسماعیل المؤید ١٥٩١
 المحرق

٣١/١٢/
٢٠١٥ 

حیران  حجة حیران قتیل ١ طفل أرزاق طارق المؤید ١٥٩٢
 المحرق

٣١/١٢/
٢٠١٥ 

حیران  حجة حیران قتیل ١٦ طفل شھیرة أحمد حسن المؤید ١٥٩٣
 المحرق

٣١/١٢/
٢٠١٥ 

حیران  حجة حیران جریح ١٥ طفل زھور إبراھیم عبدهللا المؤید ١٥٩٤
 المحرق

٣١/١٢/
٢٠١٥ 

حیران  حجة حیران جریح ١٢ طفل یونس حسین إبراھیم المؤید ١٥٩٥
 المحرق

٣١/١٢/
٢٠١٥ 

 ٣/١/٢٠١٦   صعدة ساقین شھید ١٤ طفل ابن محمد جار هللا العقاد ١٥٩٦
 ٣/١/٢٠١٦   صعدة ساقین شھید ٩ طفل ابنة محمد جار هللا العقاد ١٥٩٧
 ٣/١/٢٠١٦   صعدة رازح جریح ١٠ طفل أمل ماطر سلمان معیض ١٥٩٨

مركز  األمانة الصافیة جریح ١٤ طفل فھد عبدالعزیز مصلح العوش ١٥٩٩
 ٥/١/٢٠١٦ المكفوفین

حارة  األمانة   جریح ١٦ طفل منیر فؤاد أحمد السیاغي ١٦٠٠
 ٦/١/٢٠١٦ الشریف

حارة  األمانة   جریح ٨ طفل محمد أحمد السیاغي ١٦٠١
 ٦/١/٢٠١٦ الشریف

 ٦/١/٢٠١٦ مذبح األمانة معین شھید ١٥ طفل عیسى غالب علي الفراصي ١٦٢
 ٦/١/٢٠١٦ مذبح األمانة   جریح ١٧ طفل وسیم عبدالحلیم الصلوي ١٦٣
 ٨/١/٢٠١٦ صرواح مأرب صرواح جریح ١٠ طفل توفیق خالد محمد طعیمان ١٦٤
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 ٩/١/٢٠١٦ المدینة صعدة المدینة جریح ١٠ طفل أحمد طیب علي شیبة ١٦٥
 ٩/١/٢٠١٦ المدینة صعدة المدینة جریح ١٣ طفل مسعود طیب علي شیبة ١٦٦
 ١١/١/٢٠١٦ نقیل نھم صنعاء نھم شھید ١٣ طفل ولي الورش ١٦٧
 ١١/١/٢٠١٦ نقیل نھم صنعاء نھم شھید ١٤ طفل سرحان أحمد صالح القحیطي ١٦٨
 ١١/١/٢٠١٦ نقیل نھم صنعاء نھم جریح ١٤ طفل جالل العزي محمد سعید ١٦٩

 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس شھید ١٥ طفل یاسمین فؤاد علي حسین دماح ١٦١٠

 ٦ طفل آیات فؤاد علي حسین دماح ١٦١١
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس شھید أشھر

 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس شھید ٢ طفل صادق محمد شائف الفقیھ ١٦١٢
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس شھید ١٠ طفل بیان علي محمد زید ١٦١٣
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس شھید یوم ١ طفل ابن فاطمة محسن حسن عبادي ١٦١٤
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس جریح ٦ طفل حمزة فؤاد علي حسین دماح ١٦١٥
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس جریح ١٧ طفل برھان حسین دماح ١٦١٦
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس جریح ١٠ طفل صفوان علي محمد زید ١٦١٧
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس جریح ١١ طفل علي محمد الطویل ١٦١٨
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس شھید   طفلة آیات فؤاد علي حسین دماح ١٦١٩
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس شھید   طفلة بیان علي محمد زید ١٦٢٠
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس جریح   طفل فؤاد علي حسین علي دماححمزة  ١٦٢١
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس جریح   طفل صفوان علي محمد زید ١٦٢٢
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء بالد الروس جریح   طفل ابن أحمد سالمة ١٦٢٣
 ١٢/١/٢٠١٦ حمام جارف صنعاء الروس بالد شھید   طفل صادق محمد شائف الفقیھ ١٦٢٤
 ١٧/١/٢٠١٦ شارع العدل األمانة التحریر جریح ١٥ طفل مواھب فكري القدسي ١٦٢٥
 ١٩/١/٢٠١٦ أكتوبر-١٤ تعز المدینة شھید ١٢ طفل عبدالرحمن عبدهللا سعید ١٦٢٦
 ١٩/١/٢٠١٦ أكتوبر-١٤ تعز المدینة شھید ١٤ طفل أسماء عبدهللا سعید ١٦٢٧
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 ١٩/١/٢٠١٦ أكتوبر-١٤ تعز المدینة شھید ١٠ طفل أزھار محمد فرحان ١٦٢٨
 ١٩/١/٢٠١٦ أكتوبر-١٤ تعز المدینة شھید ٨ طفل فایز ناصر سعید ١٦٢٩
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان شھید ٢ طفل مرتضى عبدالكریم صري ١٦٣٠
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان شھید ١ طفل براءة عبدالكریم صري ١٦٣١
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان شھید ١٣ طفل ضیف هللا عبدالكریم صري ١٦٣٢
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان شھید ١٣ طفل فارس عبدالكریم صري ١٦٣٣
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان شھید ١٢ طفل زھراء ضیف هللا صري ١٦٣٤
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان شھید ١٠ طفل غدیر ضیف هللا صري ١٦٣٥
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان جریح ١٣ طفل محمد حسین دعیبل ١٦٣٦
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان جریح ٩ طفل انتصار عبدالكریم صري ١٦٣٧
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان جریح ١٠ طفل خالد خالد سالم الكعید ١٦٣٨
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان جریح ١٣ طفل عبدهللا حسین ضیف هللا صري ١٦٣٩
 ١٩/١/٢٠١٦ مران صعدة حیدان جریح ١١ طفل عادل فیصل مشقیة ١٦٤٠
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان شھید   طفل إقبال مجاھد القطیني ١٦٤١
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ١٣ طفل عیبان إبراھیم الھدوي ١٦٤٢
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ١٣ طفل نواف حسین جابر ١٦٤٣
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ١٣ طفل دیاب قاسم غیالن ١٦٤٤
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ١٣ طفل نادیة حسین جابر ١٦٤٥
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ١٧ طفل كثیر یحیى العزي ١٦٤٦
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ١١ طفل إبراھیم عبدهللا سراج ١٦٤٧
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ١٧ طفل أحسن شغفلأحمد  ١٦٤٨
 ٢١/١/٢٠١٦ ضحیان صعدة ضحیان جریح ٩ طفل زھور أحمد غزوان ١٦٤٩
 ٢٢/١/٢٠١٦ بیت بوس األمانة السبعین شھید ١١ طفل محمد عبده محمد مرشد شبالة ١٦٥٠
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 ٢٢/١/٢٠١٦ بیت بوس األمانة السبعین جریح ١٢ طفل أسرا عبد محمد مرشد شبالة ١٦٥١
 ٢٢/١/٢٠١٦ بیت بوس األمانة السبعین جریح ٨ طفل یوسف عبده محمد مرشد شبالة ١٦٥٢
 ٢٤/١/٢٠١٦ العمشیة عمران حوت جریح ١٤ طفل حنان طنین ١٦٥٣
 ٢٤/١/٢٠١٦ العمشیة عمران حوث جریح ١٢ طفل حنان طنین ١٦٥٤

بید ١٦٥٥ ُ الستین  األمانة النھضة شھید ٤ طفل محمد صالح یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

بید ١٦٥٦ ُ الستین  األمانة النھضة شھید ١ طفل یحیى صالح یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

بید ١٦٥٧ ُ الستین  األمانة النھضة شھیدة ٣ طفل روابي صالح یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

بید ١٦٥٨ ُ الستین  األمانة النھضة شھید ١.٥ طفل محمد صادق یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

بید ١٦٥٩ ُ الستین  األمانة النھضة شھیدة ٥ طفلة روابي صالح یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

بید ١٦٦٠ ُ الستین  األمانة النھضة شھید ٤ طفل محمد صالح یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

بید ١٦٦١ ُ الستین  األمانة النھضة شھید ٢ طفل صالح صالح یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

بیدمحمد  ١٦٦٢ ُ الستین  األمانة النھضة شھید ٢.٥ طفل صادق یحیى ر
 ٢٥/١/٢٠١٦ الغربي

 ٢٦/١/٢٠١٦ بیت درمان الجوف المطمة قتیل ٩ طفل فیصل عبدهللا حسن ھادي ١٦٦٣
 ٢٦/١/٢٠١٦ بیت درمان الجوف المطمة قتیل ١٦ طفل حمود مبخوت درمان ١٦٦٤
 ٢٦/١/٢٠١٦ بیت درمان الجوف المطمة قتیل ١٢ طفل عبدالواحد درھم حمید درمان ١٦٦٥

منزل صالح  الجوف المطمة شھید ١٠ طفل فیصل عبدهللا محسن ھادي ١٦٦٦
 ٢٦/١/٢٠١٦ ردمان

 -عطان  األمانة السبعین شھید ١٣ طفل محمد عیدروس علي محمد الحاج ١٦٦٧
 ٢٨/١/٢٠١٦ قرمان
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 -عطان  األمانة السبعین شھید ١٧ طفل أسیل عیدروس علي محمد الحاج ١٦٦٨
 ٢٨/١/٢٠١٦ قرمان

 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٢ طفل كتیبة صالح علي عیشان ١٦٦٩
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٤ طفل وضحى صالح علي عیشان ١٦٧٠
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٦ طفل جھاد صالح علي عیشان ١٦٧١
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٦ طفل عیشانعمار علي حسین  ١٦٧٢
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٨ طفل عبدهللا محمد حسن عیشان ١٦٧٣
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٥ طفل نصر هللا محمد حسن عیشان ١٦٧٤
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٢ طفل عمراء محمد حسن عیشان ١٦٧٥
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ٨ طفل فارس صالح حسن عیشان ١٦٧٦
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ١٠ طفل عبده صالح حسن عیشان ١٦٧٧
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ١٠ طفل راشد صالح حسن عیشان ١٦٧٨
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان شھید ١٣ طفل طارق علي حسن عیشان ١٦٧٩
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان جریح ١٢ طفل عبدهللا جابر علي ١٦٨٠
 ٢٨/١/٢٠١٦ بیت عیشان صعدة حیدان جریح ١٥ طفل جرادة أحمد شویع ١٦٨١

 -بیت نوفل  األمانة بني الحارث شھید ١٢ طفل محمد یحیى صالح الریمي ١٦٨٢
 ٣٠/١/٢٠١٦ الرحبة

 -بیت نوفل  األمانة بني الحارث شھید ٥ طفل أمل محمد الجفري ١٦٨٣
 ٣٠/١/٢٠١٦ الرحبة

 -بیت نوفل  األمانة بني الحارث شھید ١٢ طفل محمد یحیى صالح الریمي ١٦٨٤
 ٣٠/١/٢٠١٦ الرحبة

 -بیت نوفل  األمانة بني الحارث شھید ٥ طفل أمل محمد الجفري ١٦٨٥
 ٣٠/١/٢٠١٦ الرحبة

مفرق  مأرب الجدعان شھید ١٢ طفل قرحيعلي قاسم  ١٦٨٦
 ٣١/١/٢٠١٦ الجوف

 ١/٢/٢٠١٦ شراوة صعدة باقم جریح ١٥ طفل عیسى محمد علي حسین نعمة ١٦٨٧
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 ١/٢/٢٠١٦ شراوة صعدة باقم جریح ٩ طفل باسل توفیق علي حسین نعمة ١٦٨٨

مفرق  مأرب صرواح جریح ١٧ طفل حسن عبدهللا دحابش ١٦٨٩
 ١/٢/٢٠١٦ الجوف

جسر عین  صنعاء نھم شھید ١٢ طفل شھاب أحمد محمد حمود حجیل ١٦٩٠
 ٢/٢/٢٠١٦ وشاء

جسر عین  صنعاء نھم مصاب ١٥ طفل نشمي مسعود حجیل ١٦٩١
 ٢/٢/٢٠١٦ وشاء

جسر عین  صنعاء نھم مصاب ١٣ طفل عباد خالد محمد حجیل ١٦٩٢
 ٢/٢/٢٠١٦ وشاء

جسر عین  صنعاء نھم مصاب ١٠ طفل عبدهللا نبیل محمد حجیل ١٦٩٣
 ٢/٢/٢٠١٦ وشاء

جسر عین  صنعاء نھم مصاب ١٣ طفل زید صالح محمد حجیل ١٦٩٤
 ٢/٢/٢٠١٦ وشاء

جسر عین  صنعاء نھم مصاب ١٥ طفل مثارغ ھادي حجیل ١٦٩٥
 ٢/٢/٢٠١٦ وشاء

عبدالكریم أحمد أحمد علي أبو  ١٦٩٦
 ٣/٢/٢٠١٦ بران-السد صنعاء نھم شھید ١٢ طفل علھان

 ٣/٢/٢٠١٦ بران-السد صنعاء نھم شھید ١٠ طفل أحمد أحمد علي أبو علھانشفیا  ١٦٩٧
 ٣/٢/٢٠١٦ بران-السد صنعاء نھم جریح ١٧ طفل نواف أحمد أحمد علي أبو علھان ١٦٩٨
 ٣/٢/٢٠١٦ بران-السد صنعاء نھم شھید ١٠ طفل شفیا أحمد أحمد علي أبو علھان ١٦٩٩

عبدالكریم أحمد أحمد علي أبو  ١٧٠٠
 ٣/٢/٢٠١٦ بران-السد صنعاء نھم شھید ١٢ طفل علھان

 ٣/٢/٢٠١٦ بران-السد صنعاء نھم جریح ١٧ طفل نواف أحمد أحمد علي أبو علھان ١٧٠١

مصنع  عمران المدینة جریح ١٠ طفل زاھد محمد علي نایف ١٧٢
 ٣/٢/٢٠١٦ االسمنت

 ٤/٢/٢٠١٦ الغیل عمران خمر جریح ٨ طفل رضوان أحمد ناصر الغیلي ١٧٣
 ٤/٢/٢٠١٦ الغیل عمران خمر جریح ٨ طفل عبدالولي محمد ناصر الغیلي ١٧٤
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 ٥/٢/٢٠١٦ دمت الضالع دمت جریح ١٧ طفل كفاح طاھر سعید المنتصر ١٧٥
 ٦/٢/٢٠١٦ الجاھلي تعز ذوباب شھید ٩ طفل إبراھیم صالح الدرین ١٧٦
 ٦/٢/٢٠١٦ حبیل أسود تعز التعزیة جریح ١٧ طفل مرفت أمین سیف أحمد ١٧٧
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین قتیل ١٠ طفل رامي منیر مقبل حیدر الحكیمي ١٧٨
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین قتیل ٨ طفل مجد منیر مقبل حیدر الحكیمي ١٧٩

 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین قتیل ٥ طفل نوران منیر مقبل حیدر الحكیمي ١٧١٠
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٧ طفل عبدالقادر رضوان مصلح الذماري ١٧١١
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٥ طفل ولید رضوان مصلح الذماري ١٧١٢
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ٨ طفل مصطفى یعقوب مصلح الذماري ١٧١٣
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ٦ طفل الذماريیوسف یعقوب مصلح  ١٧١٤
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٤ طفل نجوى فؤاد علي مصلح جواح ١٧١٥
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ١٠ طفل أسماء فؤاد علي مصلح جواح ١٧١٦
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ٨ طفل سمیة فؤاد علي مصلح جواح ١٧١٧
 ٩/٢/٢٠١٦ بیت معیاد األمانة السبعین جریح ٦ طفل دعاء فؤاد علي مصلح جواح ١٧١٨
 ٩/٢/٢٠١٦ بئر فضل عدن المنصورة شھید ٦ طفل أصالة رویس عثمان صالح العیزبة ١٧١٩
 ٩/٢/٢٠١٦ بئر فضل عدن المنصورة شھید ٨ طفل ھاجر رویس عثمان صالح العیزبة ١٧٢٠
 ٩/٢/٢٠١٦ بئر فضل عدن المنصورة جریح ٥ طفل لیالي رویس عثمان صالح العیزبة ١٧٢١
 ١٢/٢/٢٠١٦ النھضة األمانة الثورة جریح ١٧ طفل مفرح محمود شمیان الوادعي ١٧٢٢

جولة  األمانة السبعین جریح ١٨ طفل فواز حسین الكبسي ١٧٢٣
 ١٢/٢/٢٠١٦ شھران

 ١٢/٢/٢٠١٦ حارة اللیل األمانة السبعین جریح ٥ طفل حسین الریديبشار محمد محمد  ١٧٢٤
 ١٢/٢/٢٠١٦ حارة اللیل األمانة السبعین جریح ٩ طفل ثریا محمد محمد حسین الریدي ١٧٢٥

حدیقة فان  األمانة السبعین جریح ٤ طفل ذي یزن جمیل ناجي الیریمي ١٧٢٦
 ١٢/٢/٢٠١٦ سیتي
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 ١٢/٢/٢٠١٦ شیراتون األمانة شعوب جریح ١٣ طفل خدیجة بكیل رازح حزام ١٧٢٧
 ١٣/٢/٢٠١٦ صرواح مأرب صرواح جریح ١٥ طفل رباد محمد أحمد عزان ١٧٢٨
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام قتیل ١٦ طفل فرج شوعي صالح البحري ١٧٢٩
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ١٠ طفل فاطمة یحیى حسین یحیى ناصر ١٧٣٠
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٨ طفل أدھم یحیى حسین یحیى ناصر ١٧٣١
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٨ طفل أیھم یحیى حسین یحیى ناصر ١٧٣٢
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ١٣ طفل محمد أحمد عبدالملك شرف الدین ١٧٣٣
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ١٠ طفل علیاء أحمد عبدالملك شرف الدین ١٧٣٤

عبدالملك أحمد عبدالملك شرف  ١٧٣٥
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٩ طفل الدین

 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٣ طفل ریماس سلیم حسین أحمد العمشة ١٧٣٦
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٥ طفل رؤى محمد حسین أحمد العمشة ١٧٣٧
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٧ طفل محمد محمد حسین أحمد العمشة ١٧٣٨
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٢.٥ طفل رھف محمد حسین أحمد العمشة ١٧٣٩
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٦ طفل رشا رزق حسین أحمد العمشة ١٧٤٠
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ١٢ طفل العمشةیسرى رزق حسین أحمد  ١٧٤١
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٤ طفل أحمد رزق حسین أحمد العمشة ١٧٤٢
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ٥ طفل رقیة رزق حسین أحمد العمشة ١٧٤٣
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ١٦ طفل جوریة عبدالملك مفضل الولي ١٧٤٤

محمد علي شمس الدین مفضل  ١٧٤٥
 ١٤/٢/٢٠١٦ كوكبان المحویت شبام جریح ١٠ طفل الولي

 ١٤/٢/٢٠١٦ میدي حجة میدي جریح ١٧ طفل رضوان محمد علي المھدلي ١٧٤٦
 ١٥/٢/٢٠١٦ الجعملة صعدة مجز جریح ١٣ طفل خالد حسن علي حسین فریح ١٧٤٧
 ١٥/٢/٢٠١٦ الجعملة صعدة مجز جریح ١٦ طفل عبدالرحیم حسین عبدهللا  ١٧٤٨
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 ١٥/٢/٢٠١٦ الجعملة صعدة مجز جریح ١٤ طفل محمد یحیى حسین فریح ١٧٤٩

مدینة  تعز ذوباب جریح ١٧ طفل أصیل علي عبدالجلیل العمدي ١٧٥٠
 ١٦/٢/٢٠١٦ ذوباب

 ١٦/٢/٢٠١٦ مسور عمران مسور جریح ١٥ طفل حامد أحمد عزام عطیفة ١٧٥١
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ١٢ طفل طارش زحیم طارش زحیم النعیمي ١٧٥٢
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ١١ طفل أحمد زحیم طارش زحیم النعیمي ١٧٥٣

محمد عبدالولي علي حدیجة  ١٧٥٤
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ٦ طفل النعیمي

 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ٩ طفل طالب علي حدیجة النعیميصالح  ١٧٥٥
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ٧ طفل علي طالب علي حدیجة النعیمي ١٧٥٦

حفظ هللا أحمد صالح السعدي  ١٧٥٧
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ١٣ طفل النعیمي

 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ٧ طفل ھاجر زحیم طارش زحیم النعیمي ١٧٥٨
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ١٢ طفل عشري علي یحیى الدھمشي ١٧٥٩
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ٨ طفل أبراج عامر علي یحیى الدھمشي ١٧٦٠

بلقیس عبدالولي علي حدیجة  ١٧٦١
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ١٠ طفل النعیمي

أروى عبدالولي علي حدیجة  ١٧٦٢
 ١٧/٢/٢٠١٦ وادي ملح صنعاء نھم شھید ١٢ طفل النعیمي

 ٢١/٢/٢٠١٦ بني ضبیان صنعاء بني ضبیان شھید ٩ طفل غرسة علي صالح سجالن ١٧٦٣
 ٢١/٢/٢٠١٦ بني ضبیان صنعاء بني ضبیان شھید ٨ طفل إسماعیل علي صالح سجالن ١٧٦٤
 ٢١/٢/٢٠١٦ بني ضبیان صنعاء بني ضبیان شھید ١١ طفل عبدهللا أحمد سجالننبیلة  ١٧٦٥
 ٢٧/٢/٢٠١٦ المطمة الجوف المطمة جریح ١٢ طفل رمزي عیضة ناجي زوبان ١٧٦٦
 ٢٧/٢/٢٠١٦ المطمة الجوف المطمة جریح ١٢ طفل جمالة عیضة ناجي زوبان ١٧٦٧
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٤ طفل رافع ھادي علي جعیان ١٧٦٨
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 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٧ طفل منیرة ھادي علي جعبان ١٧٦٩
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٧ طفل ھشام محمد علي حسین الدرویش ١٧٧٠
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٧ طفل فارس طواف صالح طواف ١٧٧١
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٦ طفل أمین محمد قاسم الجعشني ١٧٧٢
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٧ طفل مطھر أحمد أحمد القاضي ١٧٧٣
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٧ طفل یوسف علي محمد الوادعي ١٧٧٤
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم شھید ١٦ طفل إبراھیم علي محمد جعبان ١٧٧٥
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم مصاب ١٠ طفل صالح مبخوت شمیلة ١٧٧٦
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم مصاب ١٢ طفل جرادي علي الجرادي ١٧٧٧
 ٢٧/٢/٢٠١٦ سوق خلفة صنعاء نھم مصاب ١٥ طفل محسن شایف محسن الجرادي ١٧٧٨

سوق  حجة مستبأ قتیل ٨ طفل یحیى أحمد علي عظم ١٧٧٩
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ٩ طفل عبدهللا حسن علي عظم ١٧٨٠
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ٩ طفل أركان یاسر سعید حاسر ١٧٨١
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٠ طفل أشرف سعید حاسر ١٧٨٢
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٢ طفل ولید لبیص حسن كشور ١٧٨٣
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٣ طفل علي حسن علي عظم ١٧٨٤
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٣ طفل حسین سعید حباجر ١٧٨٥
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٤ طفل عبده محمد علي عظم ١٧٨٦
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس
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سوق  حجة مستبأ قتیل ١٤ طفل یحیى محمد جزار ١٧٨٧
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٤ طفل محمد إبراھیم عبده فقیھ ١٧٨٨
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٤ طفل یوسف حسن حسن كشور ١٧٨٩
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٥ طفل عبده لبیص حسن كشور ١٧٩٠
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٥ طفل علي أسودعبدهللا علي  ١٧٩١
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٧ طفل عبده صغیر لبیص ١٧٩٢
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٧ طفل عمر أحمد حسن علي عظم ١٧٩٣
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٧ طفل أمین محمد أحمد الحجوري ١٧٩٤
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٧ طفل علي كعكوم ھلیلي ١٧٩٥
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٧ طفل خالد علي عبدالباري المؤید ١٧٩٦
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٨ طفل موسى إبراھیم مالح ١٧٩٧
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٨ طفل عبده علي حسن رخمة ١٧٩٨
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ قتیل ١٨ طفل عبدالرحمن حسن معافى العمري ١٧٩٩
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ جریح ١٢ طفل فؤاد إبراھیم ظالم ١٨٠٠
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس
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سوق  حجة مستبأ جریح ١٢ طفل حمزة علي جاتم شھوان ١٨٠١
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ جریح ١٢ طفل أحمد علي عظمحسین  ١٨٠٢
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ جریح ١٤ طفل ماجد علي جاتم شھوان ١٨٠٣
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ جریح ١٥ طفل زین العابدین ابن علي  ١٨٠٤
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ جریح ١٧ طفل رفیق یحیى حسن جراد ١٨٠٥
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس

سوق  حجة مستبأ جریح ١٧ طفل فواز علي حسین أبو دقن ١٨٠٦
 ١٥/٣/٢٠١٦ الخمیس
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