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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االثنينم، يوم 8/1/2018:  تاريخ االنتهاك

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

 السعودية وتحالفها. : جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية25+ اتغار7حمافظة صعدة :) 

 ( مدنيين جراء غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في منطقة قحزة 3إصابة )
 في مديرية صعدة .

  ( قذيفة استهدفت منازل ومزارع المدنيين 25قصف صاروخي سعودي ب)جراء  امرأةاصابة
مياه في مناطق  مضخة وتضرر مزرعة( منزل وتدمير 13وتضرر ) منزلادى الى تدمير 

 متفرقة في مديرية رازح .

 . غارتان جوية استهدفت منطقة القد في مديرية رازح 

 ( منزل في مدي14غارة جوية استهدفت منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر ) رية
 باقم .

 . غارتان جوية استهدفت منطقة مذاب في مديرية الصفراء 

 محافظات
 قصفت

    منازل         الضحايا
منشأة  مزارع جرحى قتلى

 حكومية
قوارب 
 صيد

مضخة  مخازن
 مياه

قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق جامع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 5 11 2 1 7 3 2 2 2 2 4 54 25 35 1111 
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 غارة(17حمافظة حجة :) 

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

 (8. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 (ة:) غار اجلىفحمافظة 

 خب في مديرية  اليتمةفي منطقة  اادى الى تدميره سيارة نازحينجوية استهدفت  غارة
 . والشعف وانباء عن ضحايا

 (اتغار6حمافظة صٌعاء :) 

 ( مدنيين جراء غارة جوية استهدفت منزل احد المدنيين أدى 2إصابة ) الى تدميره وتضرر
 جامع في منطقة االشراف في مديرية نهم . ( منزل وتضرر16)

  الى تدميرها وتضرر مضخة مياه في غارتان جوية استهدفت مزرعة احد المدنيين أدى
 منطقة الحقة في مديرية نهم .

  ( منزل في منطقة 11جوية استهدفت منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر ) تانغار
 الحنشات في مديرية نهم .

 . غارة جوية استهدفت جامع أدى الى تدميره في منطقة الحنشات في مديرية نهم 

 (تاىحمافظة هارب :) غار

  جوية استهدفت مديرية صرواح . تانغار 

 (تاىحمافظة احلديدة :) غار
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 ( اخرين جراء غارتان جوية استهدفت مبنى الثروة السمكية أدى 5( صيادين وجرح )5قتل )
ارب في ميناء الخوبة و ( ق4( قوارب وتضرر )3( مخازن وتدمير )3الى تدميره وتدمير )
 في مديرية المحية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


