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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االحديوم  م11/3/2018: تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك
 ,الجوف ,مارب ,االمانة ,عمران( ,حجة صعدة  ,الحديدة ( محافظات : مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية (51غارة +51حمافظة صعدة :) 

 (قذيفة استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير منزل 45قصف صاروخي سعودي بـ )
 ( منزل وتضرر جامع في مناطق متفرقة في مديرية رازح.17وتضرر )

 (4غارات جوية استهدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعة وتضرر م ) زرعتان
 وتدمير مضخة مياه في مناطق متفرقة في مديرية باقم .

 . غارة جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في منطقة طخية في مديرية مجز 

 (قذيفة استهدفت مناطق متفرقة في مديرية شداء .33قصف صاروخي سعودي بـ ) 
 . غارتان جوية استهدفت منطقة االزهور في مديرية رازح 
  استهدفت منطقة القد في مديرية رازح .غارة جوية 
 (3. غارات جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف ) 
 . غارة جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في منطقة آل ابوجبارة في مديرية كتاف 

محافظا
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طريق  سيارة جامع مطار
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 (3. غارات جوية استهدفت منطقة المالحيط في مديرية الظاهر ) 

 غارات (9حمافظة احلديدة :) 

 . غارتان جوية لطائرة بدون طيار استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية حيس 
 . غارتان جوية استهدفت مطار الحديدة الدولي في مديرية الحالي 
  غارة جوية استهدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرها وتدمير مضخة مياه في مديرية

 الجراحي.
 (4غارة جوية استهدفت مناطق متفرق ). ة في في مديرية الجراحي 

 غارات (8حمافظة اجلىف:) 

 (8. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الغيل ) 
 غارة (51حمافظة حجة:) 

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

 غارات (3حمافظة هارب:) 

 (3. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الغيل ) 
 غارة (51اهاًة العاصوة:) 

 (3. غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي في مديرية بني الحارث ) 
 (13. غارة جوية استهدفت قاعدة الديممي في مديرية بني الحارث ) 

 غارات (3حمافظة عوزاى:) 

 (3غارات جوية استهدفت شبكة ا ) التصاالت في جبل الذراع األحمر في مديرية حرف
 سفيان .

 


