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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 النتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليون
 الخميسم، يوم 18/1/2018:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،حجةز ،تع  صعدة( محافظات:  االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية89+ ةغار11حمافظة صعدة :)

  قتل مدني وجرح اخر جراء غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في منطقة
 الرزامات في مديرية الصفراء.

 . غارة جوية استهدفت مديرية باقم 

 (5. غارات جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف ) 

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

 (قذيفة استهدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح .02قصف صاروخي سعودي ب ) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة بير الحمدي في مديرية كتاف 

 . غارة جوية استهدفت منطقة طيبة االسم في مديرية كتاف 

 (قذيفة استهدفت 05قصف صاروخي سعودي ب ). منطقة الغور في مديرية غمر 

محافظات 
 قصفت

    منازل         الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
شاحنة  طريق سيارة مصنع جامع مدرسة

 غذاء
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 (قذيفة استهدفت مسجد ادى الى تدميره في منطقة آل 10قصف صاروخي سعودي ب )
 الجرادي في مديرية حيدان .

 (قذيفة استهدفت 06قصف صاروخي سعودي ب ) منازل المدنيين ادى الى تدمير منزالن
 منطقة آل فاضل في مديرية حيدان .( منزل في 11وتضرر )

 (اتغار9حمافظة تعز :) 

 (6. غارات جوية استهدفت منطقة العمري في مديرية ذوباب ) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة حوزان في مديرية ذوباب 

 ( ةغار20حمافظة حجة :) 

  مثمج في مديرية حيران .لجوية استهدفت مصنع  ةغار 

 (8 غارات جوية استهدفت )( مزارع 5( مزارع وتضرر )4مزارع المدنيين ادى الى تدمير )
 ( مضخات مياه في مناطق متفرقة في مديرية ميدي .3وتدمير )

 (11( غارة جوية استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير )منزل 40( منازل وتضرر )6 )
 في مديرية ميدي . خازنوتدمير جامع وتضرر مدرسة في منطقة الم
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