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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 
 
 
 
 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 السبتم، يوم 6/1/2018:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (األمانة ،الحديدة، الجوف، صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. االنتهاكجهة 
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية  05+ ةغار82حمافظة صعدة :) 

 (قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدى 15إصابة امرأة جراء قصف صاروخي سعودي بـ )
 . رازحمديرية زل في مناطق متفرقة في ا( من3الى تدمير منزل وتضرر )

 ( مدنيين جراء غارتان2إصابة )  ( 4محطة وقود أدى الى تدميرىا وتدمير )جوية استيدفت
 . سحارفي مديرية احمى منطقة ناقالت وقود في 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
ناقلة  جرحى قتلى

 وقود
مضخة  مزارع

 مياه
محطة  مدرسة

 وقود
قذيفة  تضرر تدمير طريق مصنع

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4  01 4 5 2 2 0 0 0 01 99 51 48 0107 

   
محالت 
 تجارية

 سيارات جامع

60 2 01 
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 ( غارات 3( مدنيين جراء )3إصابة ) منزل احد المدنيين أدى الى تدميره جوية استيدفت
 . سحارفي مديرية الخفجي منطقة ( منزل في 23وتضرر )

 كتاف في مديرية الصوح منطقة مدرسة في جوية استيدفت  غارتان. 
 (قذيفة استيدفت 35قصف صاروخي سعودي بـ )مزرعتانالمدنيين أدى الى تدمير  مزارع 

 . منبومديرية في مناطق متفرقة في وتدمير مضختي مياه  زارع( م3وتضرر )
 (5 غارات ) ( محالت تجارية وتضرر 7سوق جياش أدى الى تدمير )جوية استيدفت

في ( منزل في مدينة صعدة 17( سيارة وتضرر )12وتضرر )( محل وتدمير جامع 54)
 . صعدةمديرية 

 وتدمير ( منزل 11منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر )جوية استيدفت  غارة
 . صعدةفي مديرية في مدينة صعدة مزرعة 

 (5 غارات جوية استيدفت ) كتاف في مديرية البقع منطقة. 
 (7 غارات جوية استيدفت منازل )( منزل 32( منازل وتضرر )5المدنيين أدى الى تدمير )

 .باقم في مديرية القير منطقة وتدمير جامع ومدرسة في 
  كتاف في مديرية العطفين منطقة غارة جوية استيدفت. 
  كتاف في مديرية الفرع منطقة سيارة في الطريق العام في غارتان جوية استيدفت. 

 (ةرغا14:) اجلىفحمافظة 

 برط العنانمديرية منطقة رحوب جوية استيدفت  غارتان . 
 (12 غار )خب والشعفمديرية في  مناطق متفرقةجوية استيدفت  ة. 

 (رتاى:) غا اهاًة العاصوة

  السبعينمديرية منطقة النيدين في جوية استيدفت غارتان. 
 (اترغا4:) احلديدةحمافظة 
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 ( مدنيين جراء غارتان 4إصابة ) المدنيين أدى الى تدمير منزالن منازل جوية استيدفت
 .الخوخة مديرية ( منزل في منطقة السعيدية في 13وتضرر )

  باجل مديرية كسارة احجار في جوية استيدفت غارتان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


