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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الثالثاءم، يوم 03/1/1318: تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك
 (،الحديدة ،صنعاء ، تعز ،حجة صعدة( ت محافظا: االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 431غارات +9حمافظة صعدة :)

 في مديرية  غافرةطفل جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات الطيران في منطقة  إصابة
 .الظاىر 

 في  بني معينطفل جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات الطيران في منطقة  إصابة
 . رازحمديرية 

  ( قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين 33صاروخي سعودي بـ)قصف إصابة مدني جراء
مياه  ( مزارع وتدمير مضخة3( منزل وتضرر )31وتضرر ) منزالنأدى الى تدمير 

 في مناطق متفرقة في مديرية شداء . مدرسةوتدمير 

  إصابة مدني جراء غارة جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في منطقة حفصين في
 سحار .مديرية 

محافظات 
 قصفت

    منازل       الضحايا
منشأة  سيارة جرحى قتلى

 حكومية
مضخة  مزارع

 مياه
طريق  مدرسة

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 6 6 1 1 3 1 1 1 2 31 134 24 1441 
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 (قذيفة استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر .22قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح .35قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو .42قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 ر .غارتان جوية استيدفت منطقة الحمزات في مديرية سحا 

  (3. غارات جوية استيدفت منطقة قحزة في مديرية صعدة ) 

 . غارة جوية استيدفت منطقة شجع في مديرية كتاف 

 . غارتان جوية استيدفت وادي عالف في مديرية سحار 

 (اتغار6:) حجةحمافظة 

 (3. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 (3. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 (اىتارغ:)  تعزحمافظة 

 . غارتان جوية استيدفت تبة ىائل في مديرية صالة 

 (اتغار1:) صٌعاءحمافظة 

 ( غارات جوية استيدفت مبنى المجمع 4( اخرين جراء )2( مدنيين وجرح )6قتل )
 ديرية ارحب .الحكومي أدى الى تدميره في منطقة بيت مران في م

 (اتغار3:) احلديدةحمافظة 

 (3. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية المحية ) 
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