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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الجمعةيوم  م13/4/2013: تاريخ االنتهاك

 : عمى مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك
  :مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفيا. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

  (: 34+ ة جىيةغار02حمافظة صعدة) قذيفة هدفعية 
( منازل في 4( منازل مدنية وتضرر )3أدت إلى تدمير ) المدنيينمنازل جويو استيدفت ( غارات 3)  -

 صعدة،  ينةمدي زه فمنطقة قح
 صعدة.مقبرة مما أدى إلى تدميرىا وتضرر الشارع العام في مدينة استيدفت  ةغارتان جوي -
 غارتان جويتان استيدفت منطقة الصيفي وسط مدينة صعده. -
 استيدفت مطار صعدة في المدينة. ةغارتان جوي -

 غارة جويو استيدفت منطقة الجعممو في مديرية مجز. -    

 ( غارات جوية استيدفت منطقة مندبو في مديرية باقم.4) -    

  في مديرية سحار. منطقة الحمزاتفي استيدفت مشروع مياه  يةغارتان جو  -    
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      في  (4منازل مدنية أدى ألى تدميرة منزل وتضرر ) ( قذيفة استيدفت22قصف صاروخي سعودي ب ) -   
  مناطق متفرقة في مديرية منبو

 ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية شدا.11قصف صاروخي سعودي ب) -    

 في مديريو غمر أدت الى تدميره. مدني  غارة جويو استيدفت منزل -    

 غربي منطقة األزد في مديرية رازح في أدت إلى تدميرة غارة جويو استيدفت الطريق العام  -    

 .مديرية رازح في في منطقة بني معين أدت إلى تدميره غارة جويو استيدفت الطريق العام  -    

 غارة جويو استيدفت منطقة قحزه وسط مدينة صعدة. -    

 

  (: 5حمافظة احلديدة) غارات 
منازل مدنية أدت إلى استيدفت المجمع الحكومي و  ويةأخر ، جراء غارتان جين وجرح ( مدني3قتل ) -

 .ة التحيتافي مديري تدمير منزل مدني وتضرر منزالن 
 ( غارات جويو استيدفت شركو مسمم لألسماك في مديرية المحيو.3) -

 

  (غارة11:) حجةحمافظة 
 مديرية عبس.  الجر فيأدت الى تدميرىا بمنطقة  مدنية ةغارة جويو استيدفت مزرع -
 ( غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.11) -
 ( غارات جويه استهدفث مناطك متفرلة في مديرية حرض.7) -

 
 

  (غارة جىية:) تعزحمافظة 
 في مديرية موزع.  مفرق الوازعيه في غارة جويه استهدفث الطريك العام   -
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  (غارتاى جىية:) اجلىفحمافظة 
 مديرية الغيل.غارة جوية استهدفث  -

 غارة جوية استهدفث منطمة اليضاء في مديرية المصلوب . -

 


