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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االربعاءيوم  م21/3/2018: تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك
 (,صنعاءاالمانة  ,صعدة  ,الحديدة  ( محافظات : مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية (40+ ةغار23حمافظة صعدة :) 

  مزارع المدنيين أدى الىاستيدفت  ( قذيفة15قصف صاروخي سعودي بـ)قتل مدني جراء 
في مديرية  منطقة آل الشيخ تدمير مزرعة وتضرر مزرعتان وتدمير مضخة مياه في 

 .منبو

 مران في مديرية  اصابة مدني جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات الطيران في منطقة
 حيدان .

 (3 غارات جوية استيدفت منطقة )مجزفي مديرية  طخية . 
 (3 غارات جوية استيدفت منطقة )رازحفي مديرية  االزىور . 
 في مديرية كتاف . فردمنطقة سيارة في الطريق العام في جوية استيدفت  غارتان 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
طريق  سيارة مطار

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 3 6 5 3 1 2 2 2 32 44 34 1411 
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 (3 غارات جوية استيدفت )( منزل في 22ن وتضرر )منازل المدنيين ادى الى تدمير منزال
 . منبوفي مديرية  آل الشيخمنطقة 

 (قذيفة25قصف صاروخي سعودي بـ )  تدمير  مزارع المدنيين أدى الىمنازل و  استيدفت
تدمير مزرعة وتضرر مضخة مياه في مناطق متفرقة في و ( منزل 12منزل وتضرر )

 . رازحمديرية 

 (4 غارات جوية استيدفت منطقة )صعدةفي مديرية  كيالن . 
 باقمجوية استيدفت مديرية  غارتان . 
 (6 غارات جوية استيدفت منطقة )الظاىرفي مديرية  المالحيط . 

 ت (ارغا6حمافظة احلديدة :) 

 ( مدنيين بينيم طفل 2اصابة ) مزرعة احد المدنيين ادى جوية استيدفت  ( غارات3)جراء
 . التحيتافي مديرية الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه 

 (3غارات )  الميناءفي مديرية  منطقة الجبانةجوية استيدفت . 
 غارات (3:) اهاًة العاصوة

 (3 غارات جوية استيدفت )الحارثبني في مديرية  مطار صنعاء الدولي . 
 ( اىتر:) غا صٌعاءحمافظة 

 ( مدنيين 2قتل ) في جوية استيدفت سيارة في الطريق العام  ةغار ( نساء جراء 3)واصابة
 . نيمفي مديرية منطقة مسورة 

 
 


