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 الزصد احلقىقي اليىهي 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
شاحنة  طريق سيارة جامع مدرسة

 غذاء
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 4 5 2 2 2 1 3 3 2 11 61 79 44 1428 
 

  
محال
ت 
 تجارية

 سوق

15 1 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االربعاءم، يوم 17/1/2018:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية97+ ةغار32حمافظة صعدة :)

 ( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرىا 3إصابة )
 وتدمير مضخة مياه في منطقة آل الزماح في مديرية باقم .

 (9غارات جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف ) . 

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح .52قصف صاروخي سعودي ب ) 

 (قذيفة استيدفت منطقة آل الشيخ في مديرية منبو .19قصف صاروخي سعودي ب ) 

  جوية استيدفت منطقة شعبان في مديرية رازح . ةغار 
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 (قذيفة استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر .52قصف صاروخي سعودي ب ) 

 (3غ ). ارات جوية استيدفت منطقة آل قراد في مديرية باقم 

 . غارة جوية استيدفت منطقة آل الشيخ في مديرية منبو 

 ( منزل 52( منازل وتضرر )9غارتان جوية استيدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير )
 وتضرر مدرسة وتدمير جامع ومضخة مياه في مدينة باقم في مديرية باقم .

 ( قذيفة استيدفت منطقة الدوشة في مديرية منبو .12ب) قصف صاروخي سعودي 

 (12. غارة جوية استيدفت منطقة شجع في مديرية كتاف ) 

 ( اتغار3حمافظة صٌعاء :) 

 منازل المدنيين ادى الى تدمير منزل المواطن احمد حسين التيمي جوية استيدفت  غارتان
 . نيمفي مديرية  مجاور( منزل 16وتضرر )ومنزل المواطن احمد عمي الشريف 

 . غارة جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين في منطقة الحقة في مديرية نيم 

 ( تاىحمافظة اجلىف :) غار

 ( مدنيين جراء غارتان جوية استيدفت شاحنة مواد غذائية ادى الى تدميرىا في 5إصابة )
 الطريق العام في منطقة رجوزة في مديرية خب والشعف .

 (اترغا3حمافظة تعز :) 

 ( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت 5قتل )ادى الى تدميرىا في  شاحنة مواد غذائية
 في مديرية المخاء . االزيودالطريق العام في منطقة 

 ( محل  15( محالت تجارية وتضرر )3غارة جوية استيدفت سوق شعبي أدى الى تدمير )
 .عن ضحايا وانباءفي منطقة النجيبة في مديرية المخاء وتدمير سيارة 

 . غارة جوية استيدفت مدرسة أدى الى تدميرىا في منطقة النجيبة في مديرية المخاء 
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