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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الخميسم، يوم 25/1/2018:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 66+ ةارغ6حمافظة صعدة :)

 .غارتان جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 .غارتان جوية استيدفت منطقة العطفين في مديرية كتاف 

 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في منطقة بركان في مديرية رازح 

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح .92قضف صاروخي سعودي بـ ) 

 (قذيفة استيدفت 53قضف صاروخي سعودي بـ ) منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل
 مناطق متفرقة في مديرية منبو .( منزل في 15وتضرر )

 ( اتغار9حمافظة هارب :)

  مديرية صرواح .سيارة في الطريق العام في غارتان جوية استيدفت 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
منشأة 
حكوم

 ية

قذيفة  تضرر تدمير طريق سوق سيارة جامع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 6 2 3 1 2 1 4 1 5 2 27 64 43 1336 
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 جوية استيدفت سوق صرواح في مديرية صرواح . غارة 

 (6. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ) 

 (اىتغار حمافظة حلج :)

 جوية استيدفت منطقة كيبوب في مديرية المضاربة . غارتان 

 ( ةغار19حمافظة تعز :)

  المسراخغارتان جوية استيدفت جبل اليان في منطقة الضباب في مديرية . 

 لتعزيةغارة جوية استيدفت تبة الضنين في منطقة بير باشا في مديرية ا . 

  أكتوبر في مفرق شرعب في مديرية التعزية . 11غارتان جوية استيدفت مبنى إدارة قسم 

 (5. غارات جوية استيدفت مدينة تعز في مديرية الجحممية ) 

 . غارتان جوية استيدفت مباني االمن المركزي في منطقة كالبة في مديرية التعزية 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة االحيوق في مديرية الوازعية 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة العمري في مديرية ذوباب 

 ( 11غارتان جوية استيدفت منزل الشيخ عبداهلل عمي بجاش أدى الى تدميره وتضرر )
 نزل وتدمير جامع في منطقة الحوجمة في مديرية التعزية .م

 (5. غارات جوية استيدفت مديرية خدير ) 

 غارات(7حمافظة اجلىف :)

 ( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت سيارة المواطن حسين 9( مدنيين وجرح )5قتل )
 ط.ناجي متعب أدى الى تدميرىا في الطريق العام في منطقة ثمداء في مديرية بر 

 ( مدنيين بينيم طفل وامرأة جراء غارتان جوية استيدفت سيارة المواطن ناجي محمد 5قتل )
 ردعة في الطريق العام في منطقة رحوب في مديرية برط. 
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 (5 .غارات جوية استيدفت الطريق العام في منطقة الواسط في مديرية برط ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


