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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليويالًتهاكات 
 االحدم، يوم 21/1/2018:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،حجة ،مارب ،صنعاء ،لحج صعدة( محافظات:  االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 12+ ةارغ21حمافظة صعدة :)

 .غارة جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية غمر 

 (3 غارات جوية استهدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعة وتضرر مزرعتان )
 .في مديرية سحار وتدمير مضخة مياه في وادي صبر

  (5 غارات جوية استهدفت )( منازل وت3منازل المدنيين ادى الى تدمير )( 11ضرر )
 في مديرية رازح . منزل

 (قذيفة استهدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح .62قضف صاروخي سعودي بـ ) 

 .غارتان جوية استهدفت منطقة المالحيط في مديرية الظاهر 

 .غارة جوية استهدفت منطقة شجع في مديرية كتاف 

 غارة (22حمافظة حجة :)

محافظات 
 قصفت

    منازل     الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير طريق سيارة

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5   3 1 3 3 3 11 62 37 1336 
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 (5غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة ) . في مديرية حرض 

 (2. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 ( اتغار7حمافظة هارب :)

 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية صرواح 

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

 (تاىغار حمافظة صٌعاء :)

 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في منطقة قطبين في مديرية نهم 

 (اتغار5حمافظة حلج :)

  (5. غارات جوية استهدفت منطقة كهبوب في مديرية المضاربة ) 
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