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 السصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجسائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 الثالثاء يوم م13/3/2018: تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك
 (األمانة ,ذمار ,تعز ,لحج ,البيضاء ,مارب, ,حجة ,الجوف صعدة(  محافظات: مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قريفت هدفعيت (48حمافظت صعدة :) غازة +

 (قذيفة استهدفت منازل28قصف صاروخي سعودي بـ ) ادى الى تدمير  ومزارع المدنيين
( مزارع وتدمير مضخة مياه 3وتدمير مزرعة وتضرر )( منزل 15وتضرر ) نمنزال

 .شداء في مناطق متفرقة في مديرية  مدرسةوتضرر 
  ( قذيفة استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير منزل 20سعودي بـ)قصف صاروخي

 .غمرفي مديرية  منطقة الغور( منزل في 11وتضرر )
  في منطقة  زلا( من7منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر )غارة جوية استهدفت

 . سحارفي مديرية  االزقول
 

 

 

محافظات 
 قصفت

    منازل      الضحايا

مضخة  مزارع جرحى قتلى
 مياه

طريق  سيارة مدرسة
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 غازاث (5حمافظت اجلىف:) 

 (5 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية )المصموب . 
 ( اثغاز8حمافظت حجت:) 

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

 غازاث (4:) اهاًت العاصوت

 (4غارات )  بني الحارثفي مديرية  تبة العرة في منطقة المطارجوية استهدفت . 
 غازاث (4:) ذهازحمافظت 

 ذمارمديرية منطقة ذمار القرن في في  مدرسة الشرطةمعهد و جوية استهدفت  غارتان . 
 عنسمديرية منطقة سامة في جوية استهدفت  غارتان . 

 ( اى:) غازتتعزحمافظت 

 موزع في مديرية  سيارة في الطريق العام في مفرق الوازعيةجوية استهدفت  غارتان. 
 ( اى:) غازتحلجحمافظت 

 المضاربةفي مديرية  منطقة كهبوبجوية استهدفت  غارتان . 
 غازاث (9:) البيضاءحمافظت 

 (6 غارات جوية استهدفت )القريشيةفي مديرية  منطقة العميب . 
 (3 غارات جوية استهدفت )القريشيةفي مديرية  منطقة الثعالب . 

 غازاث (3:) هازبحمافظت 

 (3 غارات جوية استهدفت )صرواحفي مديرية  سيارة في الطريق العام . 
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