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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 
 
 
 
 

 الًتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 السبتم، يوم 13/1/2018:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. االنتهاكجهة 
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفت هدفعيت07+ ةغار14حمافظت صعدة :)

 . غارتان جوية استيدفت منطقة الصوح في مديرية كتاف 

 ( منزل 14غارة جوية استيدفت منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر ) في مديرية
 باقم .

 . غارتان جوية استيدفت مديرية الظاىر 

 . غارة جوية استيدفت مبنى المحكمة أدى الى تدميره في مديرية باقم 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
روضة  جرحى قتلى

 شهداء
محكم

 ة
مضخة  مدرسة  مزارع

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 1  1 1 4 2 1 2 2 7 37 77 22 1724 

   
منشأة  مخازن

 حكومية
 جامع

1 4 1 
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 (قذيفة استيدفت 33قصف صاروخي سعودي ب )مزرعة المدنيين أدى الى تدمير  مزارع
 في مناطق متفرقة في مديرية منبو . مزارع وتضرر مضخة مياه( 3وتضرر )

 (قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدى 25قصف صاروخي سعودي ب ) منزلالى تدمير 
 ( منزل في مناطق متفرقة في مديرية رازح .11وتضرر )

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

 . غارتان جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

  منطقة العطفين في مديرية كتاف .سيارة في الطريق العام في غارتان جوية استيدفت 

 رتان جوية استيدفت روضة الشيداء في منطقة الحمزات في مديرية سحار.غا 

  غارتان جوية استيدفت مخازن الكتاب المدرسي أدى الى تدمير المبنى واحراق الكتب
 في منطقة الحمزات في مديرية سحار.وتضرر مدرسة المدرسية 

 غاراث ( 6حمافظت هارب :)

  ( منازل مجاورة وتضرر 4الى تدميره وتدمير )استيدفت منزلو أدى  تانقتل مدني جراء غار
 جامع وتضرر مدرسة في مديرية صرواح . تضرر( منزل و 12)

 (4.  غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ) 

 (تاى:) غار البيضاءحمافظت 

 . غارتان جوية استيدفت مبنى إدارة االمن أدى الى تدميره في مديرية القريشية 

 غاراث(4احلديدة :) حمافظت 

 .غارتان جوية استيدفت منطقة الجبانة في مديرية الحالي 

 .غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مديرية حيس 
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