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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 وجرائن السعىديت وحتالفها يف اليويالًتهاكاث 
 الربعاءام، يوم 25/01/2102:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 ،مارب  ،االمانة ،تعز ،شبوة الجوف، صنعاء،  ،حجة صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 (،البيضاء
 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك

 
  الضحايا واألضرار 

 ( اثغار01حمافظت صعدة :) 

 ( مدنيين جراء غارتان جوية استهدفت سيارة احد المدنيين في الطريق العام في 2قتل )
 منطقة آل الحماقي في مديرية باقم .

 . غارة جوية استهدفت منطقة المالحيط في مديرية الظاهر 

 غارتان جوية استهدفت منطقة آل مغرم في مديرية باقم . 

 (5( غارات جوية استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير )منزل 34( منازل وتضرر )4 )
( مزارع وتضرر مضختي مياه وتضرر جامع ومدرسة في مناطق متفرقة في 3وتضرر )

 مديرية باقم .

 (ةغار32حمافظت حجت :) 

محافظات 
 قصفت

   منازل       الضحايا
مضخة  مزارع جامع جرحى قتلى

 مياه
عدد  تضرر تدمير طريق سيارة مدرسة

 الغارات
عدد 
 االيام

9 55  5 3 2 5 5 3 4 34 52 944 
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 (11 غار )ميديجوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية  ة. 

 (7 غارات جوية ).استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض 

 (5.غارات جوية استهدفت منطقة المزرق في مديرية حرض ) 

 (اثغار2:)  صٌعاء حمافظت

 . غارة جوية استهدفت منطقة مسورة في مديرية نهم 

 . غارة جوية استهدفت منطقة محمي في مديرية نهم 

 . غارة جوية استهدفت منطقة المدارج في مديرية نهم 

 ( اى:) غارت اجلىفحمافظت 

  المصموبجوية استهدفت مديرية  تانغار . 

 ( اىحمافظت شبىة :) غارت

 جوية استهدفت مديرية عسيالن . غارتان 

 ( اىحمافظت تعز :) غارت

  منطقة الهاممي في مديرية موزع .سيارة في الطريق العام في غارتان جوية استهدفت 

 غاراث (6اهاًت العاصوت :) 

 (6غارات ) . جوية استهدفت منطقة عطان في مديرية السبعين 

 ( اىحمافظت هارب :) غارت

 . غارتان جوية استهدفت مديرية صرواح 

 غاراث (4حمافظت البيضاء :) 
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 ( غارات جوية لطائرة بدون طيار 4( شخص يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة جراء )13قتل )
 يكال في مديرية رداع .( سيارات في الطريق العام في منطقة 3استهدفت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


