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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليويالًتهاكات 
 االحدم، يوم 14/1/2018:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية46+ ةغار17حمافظة صعدة :)

 ة طفمة جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات الطيران السعودي في منطقة االزقول باصا
 في مديرية سحار .

 المدنيين أدى  منزل احداستهدفت  ائف( قذ3)ـاصابة امرأة جراء قصف صاروخي سعودي ب
 في مديرية منبو . هالى تدمير 

  في  المدنيينمزرعة احد قذيفة استهدفت باصابة امرأة جراء قصف صاروخي سعودي
 منطقة نممة في مديرية منبو .

 ( منزل في 14( منازل وتضرر )3غارتان جوية استهدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير )
 منطقة نيد الثمى في مديرية منبو .

محافظات 
 قصفت

    منازل     الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3  3 3 1 3 3 6 36 64 21 1025 
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 (قذيفة استهدفت منازل ومزارع المدنيين أدى الى تدمير 45قصف صاروخي سعودي ب )
رعتان وتضرر مضخة مياه في مناطق متفرقة في ( منزل وتدمير مز 22منزالن وتضرر )

 مديرية منبو .

 (4. غارات جوية استهدفت سيارتان في الطريق العام في منطقة مران في مديرية حيدان ) 

 (قذيفة استهدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح .15قصف صاروخي سعودي ب ) 

 (5. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية كتاف ) 

 (4. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم ) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة عكوان في مديرية الصفراء 

 (اىحمافظة هارب :) غارت

  مديرية صرواح.سيارة في الطريق العام في غارتان جوية استهدفت 

 (اىحمافظة عوزاى :) غارت

  سفيان.غارتان جوية استهدفت الجبل االسود في مديرية حرف 

 

 

 

 

 

 

 


