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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليويالًتهاكات 
 االحدم، يوم 19/11/7112:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،الحديدة ،الجوف ،حجة ،تعز  ،صنعاء صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة هدفعية 22+  ةغار22حمافظة صعدة :) 

 (4 غارات جوية استهدفت )( سيارات 3سيارات المدنيين ادى الى تدمير سيارتان ونضرر )
 في مديرية كتاف . العطفينمنطقة في الطريق العام في 

 (5. غارات جوية استهدفت منطقة الصوح في مديرية كتاف ) 

 (6. غارات جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف ) 

 (6 غارات جوية استهدفت )( 43( منزل وتضرر )17منازل المدنيين ادى الى تدمير )
( سيارات في حي 8( سيارات وتضرر )6منزل وتدمير مسجدان وتدمير مدرسة وتدمير )

 في مديرية باقم .الشرف 

 (5. غارات جوية استهدفت منطقة الثعبان في مديرية باقم ) 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل     الضحايا
قذيفة  تضرر تدمير طريق سيارة جامع مدرسة جرحى قتلى

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 21 7 2 1 12 4 11 86 12 61 969 
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 (قذيفة استهدف25قصف صاروخي سعودي ب ) منازل المدنيين ادى الى تدمير منزالن ت
 . منبهفي مديرية  ( منزل في مناطق متفرقة22وتضرر )

 (تاغار10حمافظة صٌعاء :) 

 ( غارات جوية استهدفت منا8( اخرين جر )6قتل مدني وجرح ) زل المدنيين ادى الى
 ( منزل في منطقة بيت انعم في مديرية همدان .12وتضرر ) تدمير منزل

 وية استهدفت مديرية نهم .ج غارتان 

 غارات(9حمافظة تعز :) 

  موزعفي مديرية  الهامميمنطقة جسر الهاممي في غارتان جوية استهدفت . 

  ذوبابفي مديرية  العمريغارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في منطقة. 

 (5غارات )  موزعمديرية مناطق متفرقة في جوية استهدفت. 

 (ةغار12حمافظة حجة :) 

 (5. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

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

 (3. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية عبس ) 

 ت(اغار3حمافظة اجلىف :) 

 ( نساء 3( اطفال و)8( مدني بينهم )11قتل )جوية استهدفت منازل المدنيين  جراء غارتان
محمد حسن منزل المواطن عبداهلل مسفر الشمر النوفي ومنزل المواطن ادى الى تدمير 

 . المصموبفي مديرية  الهيجة( منزل في منطقة 11وتضرر )السالل 
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  اصابة احد المدنيين جراء غارة جوية استهدفت سيارته في الطريق العام في مديرية
 المطمة.

 احلديدة:) غارتاى(حمافظة 

 . غارتان جوية استهدفت مديرية حيس 


