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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 
 
 
 
 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االثنينم، يوم 22/1/2018:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 932+ ةارغ92حمافظة صعدة :)

 ( اطفال وامرأة جراء 3( اخرين بينيم )6( اطفال وامرأة وجرح )5( مدنيين بينيم )7قتل )
( 15غارة جوية استيدفت منزل المواطن عبدالكريم مبارك دحيم ادى الى تدميره وتضرر )

 منزل وتدمير سيارتان في منطقة المصاعبة في مديرية سحار.

 (4اصابة احد المدنيين قضف صاروخي سعودي بـ )سيارتو في الطريق استيدفت  ذائفق
 في مديرية رازح . العام

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
محالت 
 تجارية

مزرعة 
 دجاج

قذيفة  تضرر تدمير طريق سيارة مدرسة
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 01 7 01 3 34 0 0 3 0 5 98 031 36 0133 

   
منشأة  جامع مستشفى

 اعالمية
0 0 0 
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 ( مدنيين بينيم طفل وامرأة جراء غارة جوية استيدفت منزل المواطن طو مجمل 3قتل )
عيظة سالم ادى الى تدميره وتضرر مدرسة وتدمير مزرعة دجاج في منطقة االزقول في 

 مديرية سحار.

 (4غارات جوية استيدفت منطقة محضة في مد ).يرية صعدة 

 ( 17( محل تجاري وتضرر )12غارة جوية استيدفت مركز طبي ادى الى تدميره وتدمير )
 في مديرية سحار. ( منزل في منطقة المصاعبة11ضرر )محل وتدمير جامع وت

 (قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين ادى الى تدمير 136قضف صاروخي سعودي بـ )
مياه وتدمير جامع في  ( مزارع وتدمير مضختي7)منزل وتضرر ( 57منزالن وتضرر )

 مناطق متفرقة في مديرية رازح .

 (5 غارات جوية استيدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعة وتضرر مزرعتان )
 وتدمير مضخة مياه في مناطق متفرقة في مديرية شداء.

 غارتان جوية استيدفت منطقة غمار في مديرية رازح 

 ( منزل في 12وتضرر ) منزلجوية استيدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير  غارتان
 منطقة شعبان في مديرية رازح

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو .55قضف صاروخي سعودي بـ ) 

 (3غارات جوية استيدفت منطقة آل عمي في مديرية رازح ) 

 (3غارات جوية استيدفت منطقة المالحيط في مد ).يرية الظاىر 

 .غارتان جوية استيدفت منطقة المنزالة في مديرية الظاىر 

 (3.غارات جوية استيدفت منطقة الحصامة في مديرية الظاىر ) 

 (قذيفة استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر .35قضف صاروخي سعودي بـ ) 

 .غارتان جوية استيدفت وادي صبر في مديرية سحار 
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 (ةغار :) تعزحمافظة 

 ( 4بقالة تابعة لممواطن عبده مشعل ادى الى تدميرىا وتضرر )جوية استيدفت  غارة
 . مقبنةفي مديرية قرية السويطي في منطقة المجاعشة ( منازل في 3محالت و)

 ( اىغارت اهاًة العاصوة :)

 . غارتان جوية استيدفت مباني التمفزيون في مديرية الثورة 

 غارات(4حمافظة اجلىف :)

  (4. غارات جوية استيدفت منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف ) 
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