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مكان الواقعة : 
"بني حوات" التابعة ملديرية بني احلارث اإحدى مديريات العا�سمة �سنعاء  منطقة �سكنية ت�سمى 
وتقع بالقرب من مطار �سنعاء اإىل اجلهة ال�سمالية منه ، وتبعد عن بوابة املطار كيلومرت واحد وهي 
عبارة عن حي �سكني �سعبي  مكتظ مبنــازل ي�سكــــن فيهــا ع�ســـرات الأ�ســـر مـــن املدنييــن ذوي الدخــــل 

املحـــدود.
زمن االنتهاك :

 عند ال�ساعة 2:30 تقريبًا بعد منت�سف الليل بتوقيت �سنعاء.
تاريخ االنتهاك : اخلمي�س املوافق 2015/3/26م.

نــوع االنتهاك : هجمات جويـة ب�سواريـخ الطيـران احلربــي علـى احلــي ال�سكنـي مبنطقـة بنـي 
حوات نتـج عنها �سقوط مدنييـن قتلى وجرحى وتدميــر منـازل على روؤو�س �ساكنيهـا واإحلــاق اأ�ســرار 

مادية ج�سيمة مبنازل وممتلكات ال�سكان املدنيني. 
جهة االنتهاك:اململكة العربية ال�سعودية والدول التي حتالفت معها وهي:

)الإمارات ، الكويت، قطر، البحرين، م�سر، ال�سودان، الأردن، املغرب، الوليات املتحدة الأمريكية(
وصف الواقعة: 

بعد منت�سف ليل اخلمي�س املوافق 2015/3/26م فوجئ �سكان العا�سمة اليمنية �سنعاء باأ�سوات لتحليق 
طريان مكثف بالأجواء تزامن مع �سماع اأ�سوات انفجارات قوية دّوت يف مناطق خمتلفة من العا�سمة 
اأيقظت ال�سكان من نومهم . بعدها تبني من خالل الإعالم اأن ال�سعودية قد تبنت �سن احلرب على اليمن 
وا�ستهدفت طائراتها احلربية بع�س الأحياء ال�سكنية واملن�ساآت املدنية وق�سفت مطار �سنعاء الدويل 
كما ق�سفت حيًا �سكنيًا يف منطقة بني حوات الواقع بالقرب من مطار �سنعاء، و هذا احلي هو عبارة عن 
امل�ساحة اجلغرافية، والتي يقطنها  املتقاربة من حيث  ال�سكنية  املنازل  حي �سعبي يتكون من ع�سرات 
مئات اليمنيني ، ونتج عن ق�سف هذا احلي �سقوط )71( مدنيًا مينيًا ما بني قتيل وجريح بينهم جنني يف 
ال�سهر التا�سع . حيث قتل منهم )29( مدنيًا هم )15( طفاًل و) 5( ن�ساء و)9( رجال . كما جرح )42( 
مدنيًا مت انت�سالهم من حتت الأنقا�س واإ�ساباتهم خطرة بينهم )13( طفاًل و)4( ن�ساء. ونتج عنه كذلك 

تدمري )63( منزًل ، ُدمر منها كليًا )14( منزًل على روؤو�س �ساكنيها
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�سيارة   )16( بتدمري  الق�سف  ت�سبب  كما  بليغة.  واأ�سرار  جزئي  لدمار  اآخرًا  منزًل   )43( وتعر�س   
مملوكة ملدنيني ، بالإ�سافة اإىل ور�سة ل�سمكرة ال�سيارات و العديد من الأ�سرار املادية الأخرى.

 املركز القانوين وثق  هذه النتهاكات بحق املدنيني عن طريق �سهادات ال�سهود العيان واإفادات 
الر�سمية  اجلهات  واإفادات  الفيديو  ومقاطع  الفوتوغرافية  وبال�سور  وامل�سابني  ال�سحايا  اأهايل 

والتقارير الطبية وامل�ستندات الر�سمية.
  املركز القانوين عاين املنطقة التي ا�ستهدفتها �سواريخ طريان التحالف بقيادة ال�سعودية واإطلع 
على الدمار الذي حلق بها. فاملنازل ُدمرت ب�سكل كامل على روؤو�س �ساكنيها، واأهايل احلي م�سدومني 
من هول الفاجعة، واحلالة الإن�سانية �سعبة. من تبقى على قيد احلياة من اأهايل احلي اأكدوا اأنهم 
انت�سلوا ع�سرات ال�سحايا من حتت الأنقا�س ، منهم من فارق احلياة ومت انت�ساله جثة هامدة، والبع�س 
الآخر م�ساب باإ�سابات خطرية ، اأ�سرتني بجميع اأفرادها قتلوا رجاًل واأطفاًل ون�ساء ، واأ�سرة ثالثة 
مل ينجو منها �سوى طفل يف ال�سنة الأوىل من عمره  مت انت�ساله من حتت الأنقا�س وهو م�ساب بجروح 
خطرية ، منازل تبعد عن مكان الق�سف )2( كيلومرت ت�سررت ب�سكل كبري، ع�سرات ال�سيارات مدمرة 
�سبب  عن  وال�ستغراب  بالده�سة  م�سابون  املنطقة  يف  والنا�س  خرابًا،  اأ�سبحت  ،املنطقة  وحمطمة 

ا�ستهدافهم بالق�سف ال�ساروخي من قبل طائرات ال�سعودية وحلفائها.
إفادة  شهود من أهالي الضحايا وسكان احلي  :

اأفاد بقوله" بعد منت�سف الليل من يوم اخلمي�س  اأقارب ال�سحايا  علي عبده احلبي�سي 47 عام: من 
املوافق 2015/3/26م فزعت من النوم على �سوت انفجار بالقرب من منزيل فاجتهت مبا�سرة نحو 
النافذة لأ�ساهد ما �سبب النفجار ، فاإذا بي اأ�ساهد دخانًا كثيفًا يف احلي الذي يوجد فيه منزل اأخي 
ثم �ساهدت انفجارين اآخرين متتاليني ل يف�سل بينهما �سوى دقيقة واحدة فقط ،  فهرعت اإىل الهاتف 
لأت�سل باأخي فكان هاتفه ل يرد ،  ثم ات�سلت بهاتف زوجته فاأجابت وهي مرعوبة وت�سيح اأنقذونا 
ال�سحايا من حتت  اآخرون لنت�سال  اأنا�س  املكان وهرع  اإىل  ، فهرعت  الق�سف  اأولدنا حتت  مات  لقد 
الأنقا�س، ومت انت�سال ع�سرات ال�سحايا ما بني قتيل وجريح ، والذين كان من بينهم اأخي وثالثة من 

اأطفاله.
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ح�سلت  حقيقية  ماأ�ساة  عن  حدثنا  ال�سحايا  اأقارب  اأحد  عامًا:   )39( �سليمان  يحيى  يحيى  حمود 
لأ�سرة اأخيه التي اأُبيدت ب�سكل �سبه كامل يف هذا الهجوم، فقد ُقتل الأب والأم وخم�سة من اأطفالهم 
ومل يتبق من الأ�سرة �سوى ولد وبنت مت انت�سالهم من حتت الأنقا�س وهم يعانون من اإ�سابات خطرية .

حيث اأفاد بقوله " مت التوا�سل بي من قبل بع�س جريان منزل اأخي املرحوم حميد واأبلغوين اأن ق�سف 
الطائرات ال�سعودية على املنطقة قد طال منزل اأخي وهدمه على روؤو�س اأ�سرته بكاملها، واأن اجلريان 
قد اإنت�سلوا جثثهم وجرحاهم ونقلوهم اإىل امل�ست�سفى، وقد وجدت اأن اأخي حميد قد قتل على اإثر 
ذلك الق�سف هو وزوجته روؤوفة املرهبي وجنني يف بطنها اأ�سموه حممد حيث كانت حامل يف ال�سهر 
اأ�سامة  اأطفاله  واأ�سيب  واأ�سماء وذكرى،  �سامية و�سمية  اأربع طفالت لأخي هن  اأي�سًا  التا�سع، وقتلت 
اأن  وجدت  كما   ، لدفنها  امل�ست�سفيات  من  القتلى  جثامني  باإخراج  قمت  فرتة  وبعد  بجروح.  وابت�سام 

العديد من جريانهم قد �سقطوا �سحايا وتهدمت منازلهم ودمر احلي باأكمله"
وصف عام للهجوم وآثاره حسب رواية الشهود :

ال�سكان  اأ�ساب  واخلوف  الهلع  �ساكنيها،  روؤو�س  على  هدمت  قد  املنازل  ع�سرات   ، مدمر  املكان  وجدنا 
الأمل  من  ي�سرخون  خائفون  مرتبكون  وامل�سابون  مالحمها  فقدت  قد  القتلى  من  ال�سحايا  جثث  �ساهدنا 
النا�س يندبون ال�سحايا جراء هذا احلادث ويت�ساءلون عن �سبب ا�ستهدافهم اإىل منازلهم وهم  نيام 
بهذا الهجوم الذي اأحال حياتهم اإىل جحيم  وعر�سهم لألم ج�سدية ونف�سية ومادية كبرية و�سردهم 

وقتل اآبائهم واأمهاتهم وافقدهم اأقربائهم. اأ�سر باأكملها قتلت يف هذا الهجوم منها:
- اأ�سرة اجلرموزي: قتل منها رب الأ�سرة وزوجته واأمها وثالثة من اأطفاله وجرح اإثنان منهم.

- اأ�سرة حميد �سليمان: قتل الأب والأم وجنني ببطنها يف ال�سهر التا�سع واأربع طفالت، ومل يتبق من 
الأ�سرة �سوى طفلني م�سابني بجروح.

اأطفاله واأ�سيبت الأم بنوبات فزع وخوف �ساهدناها  اأربعة من  اأ�سرة احلبي�سي: جرح الأب وقتل   -
اأثناء التوثيق.

إفادات أطباء من املستشفيات: 
 املركز القانوين ح�سل على اإفادات من املخت�سني يف م�ست�سفيات العا�سمة التي و�سل اإليها ال�سحايا، 
من  وعدد  اجلثث  من  عدد  اإليهم  و�سلت  2015/3/26م  اخلمي�س  يوم  فجر  قبل  اأنه  اأكدوا  والذين 
ال�سحايا  حالت  وتنوعت  منازلهم  بق�سف  الطائرات  لقيام  نتيجة  حوات  بني  منطقة  من  امل�سابني 
التي و�سلت اإىل امل�ست�سفيات بني قتلى وجرحى ، منهم من اأ�سيب نتيجة تهدم املنازل عليهم ومنهم من 

اأ�سيب ب�سظايا، ومنهم من اأ�سيب بحروق وفقا للتقارير الطبية التي ح�سلنا على ن�سخ منها .
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 القصف ليله  من المدنيين صباح الضحايا انتشال 

أمساء وبيانات وصور بعض الضحايا  القتلى) ضحايا أول هجوم على اليمن(

 

 االنقاض تحت من انتشاله المدنيين اثناء الضحايا احد

أمساء محيد حييى سليماناسم الضحية :
13 سنة )طفلة(العمـــر

قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي على منزلهماالنتهاك
اليمن – صنعاء – بني الحارث – بني حوات مكان االنتهاك
2015/3/26متاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

مسية محيد حييى سليمان اسم الضحية :
7 سنوات  )طفلة (العمـــر

قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي على منزلهماالنتهاك
اليمن – صنعاء – بني الحارث – بني حوات مكان االنتهاك
2015/3/26متاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سامية محيد حييى سليمان اسم الضحية :
12 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي على منزلهماالنتهاك
اليمن – صنعاء – بني الحارث – بني حوات مكان االنتهاك
2015/3/26متاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
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تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلت�سعة ا�سهرجننيحممد حميد �سليمان1. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل1طفلجنم الدين علي حممد اجلرموزي2. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل3طفلحممد علي حممد اجلرموزي3. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل5طفلعز الدين حممد اأحمد دحية 4. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة7طفلة�سمية حميد يحيى �سليمان 5. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل12طفلةمنال حممد ح�سن املعلم 6. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة12طفلة�سامية حميد يحيى �سليمان7. 
2015/3/26حارة بل�س بني حواتالأمانةقتيلة12طفلةعاي�سة يا�سر احلبي�سي 8. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل12طفلجنم الدين يا�سر احلبي�سي9. 

2015/3/26حارة بل�س بني حواتالأمانةقتيلة13طفلةاأ�سماء حميد يحيى �سليمان10. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل13طفلجمد الدين حممد علي اجلرموزي11. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل15طفلعمار يا�سر احلبي�سي 12. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة20اأنثىحنان حمود حممد اجلرموزي 13. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل30ذكراأحمد حممد علي اإ�سماعيل احل�سرمي 14. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة35اأنثىرو�سة �سالح علي املرهبي15. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل40ذكرحميد يحيى �سليمان 16. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل40ذكرحممد ح�سن املعلم 17. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة45اأنثىنعمة حممد ها�سم الباردة 18. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل50ذكرعلي حممد عبده اجلرموزي 19. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةاأنثىزوجة بكيل �سالح علي20. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةاأنثىهدية حمود حممد اجلرموزي21. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرب�سري املخاليف22. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرعبداخلالق �سليمان 23. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرعبداهلل حمرم 24. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرعبداهلل يحيى ال�سيخي 25. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرحممد احمد الزبيدي 26. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةطفلةبنت بكيل �سالح علي27. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلطفلعالء الدين يا�سر احلبي�سي28. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةطفلةذكرى حميد يحي �سليمان29. 

أمساء القتلى يف حي بين حوات )أمانة العاصمة(

صور لبعض القتلى
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أمساء اجلرحى يف حي بين حوات )أمانة العاصمة(
تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعاالسمم

2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  12طفلةابت�سام حميد �سليمان 1. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  3طفلةابتهال حممد ح�سن املعلم2. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  45ذكراأحمد حممد علي علوه3. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكراأ�سامة حميد يحيى �سليمان4. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  6طفلاأجمد حممد ح�سن املعلم5. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرجميل نا�سر حممد الثاليا6. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  14طفلح�سن خالد احلربي 7. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرخالد مطهر اجلديري8. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  32اأنثىزهراء �سالح عبداهلل دحيه 9. 

2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  7طفلزين العابدين علي حممد اجلرموزي 10. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكر�سلطان علي الآن�سي11. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة 25اأنثى�سيماء حممد ال�سريف 12. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  30ذكر�سدام ح�سني حممد احلو�س13. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  27ذكر�سدام مهدي ح�سن ال�سريف 14. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرطارق اجلعفري15. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  20ذكرطه حممد ناجي العاقل 16. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  5طفلعبدالعزيز حممد اأحمد دحية17. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  32ذكرعبداهلل حممد اأحمد دحية18. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعبدالهادي عبدالباري اجلنيد19. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعلي عبداهلل اأحمد �سامل 20. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعلي عبداهلل حممد احلطوار21. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  34ذكرعي�سى علي حممد احلطامي 22. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعي�سى جماهد الفاطمي23. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  28ذكرعي�سى حممد ال�سريف 24. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرفا�سل عبدالعزيز الكندحي25. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  45انثىفاطمة جيالن عبده اأحمد 26. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  40انثىفايزة عبدالرحمن ال�سيد 27. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرفواز عبداهلل اأحمد28. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  13طفلجمد الدين علي حممد اجلرموزي29. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  28ذكرحممد اأحمد عبداهلل دحية30. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرحممد �سليمان31. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرمراد اأحمد قا�سم32. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  3طفلةمرام حممد ح�سن املعلم33. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  12طفلةمرمي علي حممد اجلرموزي 34. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  25ذكرم�سطفى عبدالغني اجلماعي 35. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرمو�سى حممود اأحمد القا�سمي36. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  22ذكرنبيل عبداهلل ال�ساعر37. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  15طفلنبيل حممد ح�سن املعلم 38. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  17طفلةنبيلة حممد ح�سن املعلم 39. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  9طفلةهدى حممد اأحمد دحية40. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  8طفلةهديل حممد اأحمد دحية41. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  40ذكريا�سر علي عبده احلبي�سي 42. 

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة
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نوع الدمار أو الضرراملنشأة املدنيـــة م
تدمري كليمنزل اأحمد احل�سرمي 1. 
تدمري كليمنزل علي  احلبي�سي )امل�ستاأجر/حميد �سليمان املرت(2. 
تدمري كليمنزل/يا�سر املالحني 3. 
تدمري كليمنزل/علي حممد اجلرموزي 4. 
تدمري كليمنزل/حممد ح�سن املعلم 5. 
تدمري كليمنزل طابقني/ عبداهلل عد�س  )امل�ستاأجر مهدي ال�سريف(6. 
تدمري كليمنزل/اأحمد احلب�سي )امل�ستاأجر/ اأحمد الزبيدي ، وامل�ستاأجر اأحمد ال�ساعر (7. 
اأ�سرار جزئيةمنزل ح�سن اأحمد علي حممد الزيادي 8. 
اأ�سرار جزئيةمنزل ال�سيد املالحي 9. 

اأ�سرار جزئيةمنزل خالد احلربي10. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عبدالقوي احلباري 11. 
تدمري جزئيمنزل علي  ع�سكر ع�سل 12. 
اأ�سرار جزئيةمنزل جنم الدين �سفيان 13. 
اأ�سرار جزئيةمنزل زياد احل�سن14. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عبدامللك النقدي 15. 
اأ�سرار جزئيةمنزل حممد عبا�س 16. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عبده علي �سالح 17. 
اأ�سرار جزئية�سيارة احلجة مرمي18. 
اأ�سرار جزئيةدكاكني اأحمد علي راوع 19. 
اأ�سرار جزئيةمنزل حمود �سالح يحيى الذيفاين20. 
اأ�سرار جزئيةمنزل حمود �سلمان 21. 
اأ�سرار جزئيةمنزل علي اأحمد حزام 22. 
اأ�سرار جزئيةمنزل علوان حممد �سالح 23. 
اأ�سرار جزئيةمنزلني دورين  وليد العمري 24. 
اأ�سرار جزئيةمنزل ح�سني الرازحي25. 
اأ�سرار جزئيةبيت �سعد الرازحي26. 
اأ�سرار جزئيةمنزل اأمني  مرعي 27. 
اأ�سرار جزئيةمنزل ف�سل احلرازي 28. 
اأ�سرار جزئيةمنزل دورين  علي عبده 29. 
اأ�سرار جزئيةمنزل علي احلرازي30. 
اأ�سرار جزئيةمنزل حزام ال�سوادي 31. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عبداهلل عد�س دورين  موؤجر ملهدي ال�سريف32. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عبداللطيف العاقل 33. 
اأ�سرار جزئيةمنزل مازن ال�سرعي 34. 
اأ�سرار جزئيةمنزل اإ�سماعيل القادري 35. 
اأ�سرار جزئيةمنزل ن�سر 36. 
اأ�سرار جزئيةمنزل فتيني اأحمد عي�سى 37. 

كشف باملنــازل واملنشآت املدنية اليت دمرها القصف أو أضر بها

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة
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تابع املنــازل واملنشآت املدنية اليت دمرها القصف أو أضر بها
نوع الدمار أو الضرراملنشأة املدنيـــة م
اأ�سرار جزئيةمنزل/ علي �سامل الزبيدي38. 
اأ�سرار جزئيةمنزل اإ�سماعيل الزبيدي 39. 
اأ�سرار جزئيةمنزل حم�سن عد�س  مع اأربع �سقق 40. 
اأ�سرار جزئيةمنزل اأحمد ال�سواين41. 
اأ�سرار جزئيةمنزل لطف القاهي42. 
اأ�سرار جزئيةمنزل فايز ال�سواين43. 
اأ�سرار جزئيةمنزل خالد احللحلي44. 
اأ�سرار جزئيةمنزل علي ال�سواين45. 
اأ�سرار جزئيةمنزل العاقل اأحمد لطف 46. 
اأ�سرار جزئيةمنزل اأحمد العزاين47. 
اأ�سرار جزئيةمنزل علي راوع 48. 
اأ�سرار جزئيةمنزل �سعد اأحمد العبد ح�سر ولده حممد 49. 
اأ�سرار جزئيةمنزل/ يحيى هادي عطيفة50. 
اأ�سرار جزئيةمنزل ع�سام احليمي51. 
اأ�سرار جزئيةمنزل النجري من حجة 52. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عابد �سبيان  من املحويت53. 
اأ�سرار جزئيةمنزل حممد راوع 54. 
اأ�سرار جزئيةمنزل �ساكر اجلمل 55. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عنرت زايد 56. 
اأ�سرار جزئيةمنزل عالو57. 
اأ�سرار جزئيةجامع الن�سر 58. 
اأ�سرار جزئيةمنزل علي عبدالعزيز الغفري 59. 
اأ�سرار جزئيةمنزل خالد اأحمد �سالح الغفري 60. 
اأ�سرار جزئيةمنزل  حممد حممود احلبوبي  �ساحب حمالت )ات�سالت - اإنرتنت - بقالة( 61. 
اأ�سرار جزئيةمنزل حممد دغبي�س62. 
تدمري كليور�سة طالل ل�سمكرة ال�سيارات63. 

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة
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صور ألنقاض املنــازل وبقايا ورشة السيارات اليت استهدفها القصف

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة
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