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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الخميسيوم  م15/3/2018: تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك
 (,تعز ,اب ,حجة ,مارب صنعاءالحديدة  ,, صعدة( محافظات : مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية (09+ ةغار11حمافظة صعدة :) 

  في منطقة بني اصابة طفل جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات الطيران السعودي
 .في مديرية رازح صياح 

 (قذيفة استيدفت منازل25قصف صاروخي سعودي بـ ) ادى الى تدمير  ومزارع المدنيين
 .منبو مناطق متفرقة في مديرية  في وتدمير جامعزل ا( من5وتضرر ) لمنز 

 (قذيفة استيدفت منازل45قصف صاروخي سعودي بـ ) ادى الى تدمير  ومزارع المدنيين
 وتدمير مضخة مياه في تانوتدمير مزرعة وتضرر مزرع( منزل 22وتضرر ) نالمنز 

 .رازح مناطق متفرقة في مديرية 
 باقمفي مديرية السداد منطقة سيارة في الطريق العام في جوية استيدفت  غارتان . 
 (3 غارات جوية استيدفت منطقة ) باقمفي مديرية آل صبحان . 
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 (قذيفة استيدفت منازل22قصف صاروخي سعودي بـ ) ادى الى تضرر  ومزارع المدنيين
 .شداء مناطق متفرقة في مديرية  وتدمير مضخة مياه في تانوتضرر مزرع( منزل 15)

 (4غارات )  في مديرية رازح .منطقة االزىور جوية استيدفت 
  ساقينفي مديرية  في جبل بن عريج االتصاالت تيشبكجوية استيدفت غارتان . 

 ( ةغار15حمافظة احلديدة :) 

 ( مدنيين بينيم طفمة جراء 5اصابة )(غارات جوية استيدفت 4 ) مزرعة احد المدنيين ادى
في مديرية  مياه وتدمير منظومة الواح شمسية في محمية برعالى تدميرىا وتدمير مضخة 

 . برع
 حد المدنيين ادى الى تدميره منزل اجوية استيدفت  غارتانمرأة وطفمتان جراء اصابة ا

 . التحيتامديرية ( منزل في منطقة البقعة في 12وتضرر )
 (4غارات )  مزارع المدنيين ادى الى تدمير مزرعتان وتضرر مزرعتان جوية استيدفت

 .التحيتا مديرية وتدمير مضخة مياه وخزان مياه في مناطق متفرقة في 
 الجراحي جوية استيدفت مديرية  غارتان. 
 مزرعة احد المدنيين ادى الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه في جوية استيدفت  غارتان

 .التحيتا مديرية 
 (3 غارات جو ) الجراحيفي مديرية  جنوب الجراحيسيارتان في الطريق العام ية استيدفت. 
 (8غارات )  ( مزارع 3مزارع المدنيين ادى الى تدمير مزرعتان وتضرر )جوية استيدفت

 . باجلمديرية مناطق متفرقة في وتدمير مضختي مياه في 
 (غارات8:) صٌعاءحمافظة 

 (3 غارات جوية استيدفت )نيمفي مديرية  منطقة المجاوحة . 
 (5 غارات جوية استيدفت )نيمفي مديرية  منطقة الحنشات . 
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 (غارات8:) هاربحمافظة 

 مزرعة المواطن حسن عمي حجالن في منطقة آل جوية استيدفت  اصابة مدني جراء غارة
 . صرواحفي مديرية  حجالن

 (7 غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية )صرواح . 
 ( ةغار10حمافظة حجة:) 

 (11 غار )جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي . ة 
 (8 غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ). 

 ( اىت:) غارابحمافظة 

  القاعدةفي مديرية  منطقة شعب المحرقجوية استيدفت غارتان . 
 (اىغارت:) تعزحمافظة 

 التعزيةفي مديرية منزل احد المدنيين جوية استيدفت  غارتان . 
 
 
 
 
 
 


