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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 النتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليون
 االربعاءم، يوم 01/0/1108:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،صنعاء ،الحديدة تعز ،،مارب صعدة( محافظات:  االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية42+ غارات 9حمافظة صعدة :)

 ( 4( مدني وجرح اخر جراء غارتان جوية استهدفت سوق شعبي أدى الى تدمير )11قتل )
( سيارات في منطقة آل ابوجبارة في مديرية 3( محل وتدمير )18محالت تجارية وتضرر )

 كتاف .

 ( غارا3( اخرين بينهم طفالن وامرأة جراء )4قتل طفالن وجرح ) ت جوية استهدفت منازل
في منطقة تشدان في مديرية غمر منزل ( 11وتضرر ) ( منازل3)المدنيين أدى الى تدمير 

. 

 ( اطفال وامرأة جراء غارتان جوية استهدفت منزل 3( اخرين بينهم )6قتل طفالن وجرح )
في منطقة منزل ( 15المواطن يحي يحي محمد مقيت أدى الى تدمير المنزل وتضرر )

 المحجر في مديرية باقم .

محافظات 
 قصفت

    منازل       الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
محال
ت 
 تجارية

قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق سوق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 (قذائف استهدفت سيارة في الطريق العام 9قتل مدني جراء قصف صاروخي سعودي ب )
 في مديرية شداء .

  جوية استهدفت منطقة الغور في مديرية غمر . تانغار 

 (قذيفة استهدفت منطقة الغور في مديرية غمر .15قصف صاروخي سعودي ب ) 

 (اتغار3حمافظة هارب :) 

 (3غارات ) . جوية استهدفت مديرية صرواح 

 (ةحمافظة تعز :) غار

 ( مدني4قتل )في منطقة  في الطريق العامجوية استهدفت سيارة  ةجراء غار وجرح اخر  ين
 . موزعفي مديرية  مقيصعة

 (اتغار3حمافظة احلديدة:) 

 (3غارات جوية استهدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرها وتضرر مزرعة )  أخرى
 وتدمير مضخة مياه في مديرية التحيتا .

 غارة(33حمافظة صنعاء :) 

 (35 غارة جوية ) استهدفت منطقة ضالع همدان في مديرية همدان.منها قنابل عنقودية 
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