
الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا اإللتماس المتبقیة

؟؟؟؟  ١  ؟؟  ٣ 

إب

األمانة

البیضاء

الحدیدة

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  ورثة سنبلة أحمد عبد الخالق العجیري
  قاید حسن ناجي حسن

  علي أحمد صالح الزھیري
  ورثة حاكمة قاید مصلح علي

  عبد هللا عبده خالد فرحان الشرعبي

  محمد شرف یاسین الجوبني

  حزام حسین أحمد شمیلة
  صندوق النظافة والتحسین باألمانة

  تقیة صالح صالح الصباري

  محمد حمود علي الجائفي
  بنك التسلیف الزراعي والتعاوني یمثلھ إبراھیم الحوثي

  مصلحة الضرائب (اإلدارة الضریبیة)
  مصلحة الضرائب (اإلدارة الضریبیة)

  حضیة عبد هللا محمد الكبوس
  علي علي عبد هللا العثربي
  رحمة عباد حزام عواض

  وزارة الدفاع ممثلة بوزارة الشؤون القانونیة
  محمد علي علي البروي

  محمد صالح عبد هللا الثریاء
  أحمد قاید البیحي

  ھادي محمد ھادي جابر شعیل ومن إلیھ

  ورثة جابر محمد ناجي الرعیني
  فؤاد عبده مرشد علي وحمود عبده مرشد علي

  غانم أحمد شایع مكابس
  محمد مسعد ناجي عمر

  عبد هللا أحمد ھزاع علي الحوربي

  یحیى یحیى علي العدوي ورداد حسن عارف ومھیوب
أحمد صوالن

  علي محسن علي حمیان وغالب صالح أحمد المداني
  شركة جولدن للدعایة واإلعالن

  أمینة صالح صالح الصباري وورثة فاطمة صالح صالح
الصباري

  عبد الكریم حسن العماد
  أحمد عبد الرحمن بھاء الدین حمزة

  بنك سبأن اإلسالمي
  بنك سبأ اإلسالمي

٧)  ورثة محمد محمد الكبوس وعددھم (
  أحمد عبد هللا العثربي وولد جمال

١٣)  حلیمة محمد حزام عواض ومن إلیھا وعددھم (
  ورثة صالح صالح ھیاش الحاشدي

  عبد الغني علي علي البروي

  محمد أحمد سالم الرماح وأخوانھ
  علي ناصر سعید الحمیري

  أحمد ھادي جابر كبیر شعیل ومحمد ھادي جابر صغیر
شعیل وسعود ھادي جابر
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الحدیدة

الضالع

المحویت

تعز

حجة

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  محمد أحمد زین زعیط
  محمد ھادي جابر (صغیر) شعیل

  یاسمین علي أحمد قھمد ووالدھا علي أحمد قھمد

٧)  ورثة عبد الوھاب أحمد علي الولي وعددھم (
  محمد علي عبد هللا غیاث

  ورثة علي محمد محمود قصیلة

  حسین محمود أحمد قصیلة وحمید محمود أحمد قصیلة

  عبد هللا محمد محمد راجح وعلي محمد محمد راجح
  محمد علي علي المرتضى

  علي محمد عبد هللا سفیان

  عبد السالم سعید سلطان غالب

  أحمد محمد قاسم فقیھ
  محمد ناصر العلیي

  یوسف علي علي علي محمد مطھر بدر ومن إلیھ

  أنیسة یحیى حزام الحجي وماجد علي صالح الحجي
  محمد ناجي محمد صالح

  ورثؤة أحمد علي صغیر شامي
  أمحمد ھادي جابر (كبیر) شعیل

  باسل نجیب عبد هللا العجي

  أحمد أحمد علي الولي
  سیدة علي عبد هللا غایث

  محمد علي أحمد سعد الغزب ویحیى حزام صالح أبو
رؤوس

  محمد علي أحمد سعد العزب ویحیى حزام صالح أبو
رؤوس

  عارف عبد هللا حسن راجح
  أحمد علي علي المرتضى

  ورثة عبد الجلیل عبد هللا سفیان وورثة عبد الرحیم عبد
هللا سفیان

  وضاح سیف سلطان وبقیة ورثة أبیھ

  زید أحمد جبران فقیھ وولده
  یحیى ناصر العلیي وإیمان ناصر محمد عواض

  سعدیة علي علي محمد مطھر بدر ومن إلیھا وعددھم
(٧)

  قاسم صالح علي النصیري وعصام قاسم صالح النصیري
  محمد علي ناصر صیفان ویحیى صغیر السودي
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ذمار

ریمة

صنعاء

صنعاء والجوف

عمران

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  عبد هللا أحمد صالح صالح مثنى نبھان
  حسین علي صالح األشبط وصالح علي صالح األشبط

ومحمد علي صالح األشبط
  یحیى جبران علي المیري

  محمد صالح سعید قعر
  علي بن علي محمد المبیدي

  حسین صالح أحمد مھدي
  علي علي محسن قنام

  عبده حیدر یوسف البدجي

  حوریة علي مسعود جار هللا
  حسین عبده صالح الدیدع

٦)  مطیع یحیى مقبل عبد هللا عفار ومن إلیھ وعددھم (
  صالح راجح حسین الجندبي

١١)  علي حسین محسن محمد النبعي ومن إلیھ وعددھم (

  منصور ناصر عایض األزنم
  فلیة محسن صالح الضبري

  محمد محمد مظفر داؤود ومن إلیھ

  علي صالح سمح
) ومحمد٣  حمود یحیى سعد اللكومي ومن إلیھ وعددھم (

یحیى یحیى اللكومي ومن إلیھ

  علي أحمد حسین أحمد نبھان ومن إلیھ
  محمد علي أحمد األشبط

  مسعود جبران المیري ومن إلیھ
  لطیفة محمد عبد هللا نعمان وتقیة محمد عبد هللا لقمان

  مرزوق مثنى علي عبد هللا
  ورثة عبد هللا صالح أحمد مھدي

  أ؛مد صلحي صالح قنام وفاطمة صلحي صالح قنام

  محمد یوسف داود الصغیر البدجي

  محمد أحمد محمد جار هللا ومن إلیھ
  علي علي حزام المزین

  عفار علي أحمد علي سعید ھادي عفار ومن إلیھ
  سیدة حزام مقبل الجندبي

  فاطمة صالح عامر المضلعي وورثة صالحة صالح عامر
٦)المضلعي وعددھم (

  سالم مصلح صالح دنم
  إبراھیم قاید یحیى عمران

  صادق عبد هللا عبد هللا الحاج ومن إلیھ وورثة یحیى
عیضة القوة ومن إلیھ

  سالم مصلح دنم وأحسن ناصر عایض األزنم ومن إلیھ
٧)  ناصر علي عبد هللا المحفدي ومن إلیھ وعددھم (

٦)ومحمد مبخوت أحمد جبارة ومن إلیھ وعددھم (


