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 السصد احلقىقي اليىهي 

 النتهاكات وجسائن السعىدية وحتالفها يف اليون
 الجمعةم، يوم 12/1/2018:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،ذمار  تعز ،صعدة( محافظات:  االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قريفة هدفعية85+ اتغاز 5حمافظة صعدة :)

 (قذ6قتل مدني وجرح اخر جراء قصف صاروخي سعودي ب )استهدفت سيارة احد  ائف
 المدنيين في الطريق العام في منطقة الرقو في مديرية منبو .

 ( منازل في 11غارتان جوية استهدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل وتضرر )
 منطقة بني معاذ في مديرية سحار .

 (قذيفة استهدفت منازل55قصف صاروخي سعودي ب ) المدنيين أدى الى تدمير  ومزارع
( مزارع وتدمير مضختي مياه وتضرر جامع 5وتضرر )( منزل 27وتضرر ) ( منازل4)

 طق متفرقة في مديرية شداء .في منا

 (قذيفة استهدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير منزالن 24قصف صاروخي سعودي ب )
 ( منزل في مناطق متفرقة في مديرية منبو .13وتضرر )

محافظات 
 قصفت

    منازل         الضحايا
منشأة  جرحى قتلى

 رياضية
منشأة 
 حكومية

مدرسة  مزارع
 ومعهد

مضخة 
 مياه

قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق جامع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 . غارتان جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 ( منزل في في 17غارة جوية استهدفت منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر )
 مديرية باقم .

 (اتغاز4حمافظة تعز :) 

 (4غارات )  موزعجوية استهدفت مديرية . 

 غازة(16حمافظة ذهاز :) 

 (3 غارات جوية استهدفت مبنى األستاذ الرياضي أدى الى تدميره وتضرر مقرات األندية )
 الرياضية في مدينة ذمار في مديرية ذمار .

 ( منزل وتضرر 23غارتان جوية استهدفت مبنى االمن المركزي أدى الى تدميره وتضرر )
 جامع في حارة الجمارك في مديرية ذمار .

  غارتان جوية استهدفت مبنى مدرسة الشرطة أدى الى تدميره في منطقة ذمار القرن في
 مديرية ذمار.

 (4غارات جوية استهدفت مبنى المعهد التقني الصناعي أدى )  الى تدميره وتدمير ورش
 ومعامل المعهد في منطقة ذي سحر في مديرية عنس .

 (5. غارات جوية استهدفت منطقة سامة في مديرية عنس ) 

 

 

 

 


