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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 الخميسم، يوم 23/11/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفت هدفعيت 55+  اىتحمافظت صعدة :) غار

 (قذيفة استيدفت 02قصف صاروخي سعودي ب ) منازل المدنيين ادى الى تدمير منزل
 .غمرفي مديرية ( منزل في منطقة الغور 10وتضرر )

 (قذيفة استيدفت 15قصف صاروخي سعودي ب )منزل في المدنيين ادى الى تدمير  منازل
 .حيدانفي مديرية  منطقة طالن

 غارتان جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية الظاىر. 

 (قذيفة استيدفت 03قصف صاروخي سعودي ب )مزرعتان المدنيين ادى الى تدمير  مزارع
 .منبوفي مديرية  في مناطق متفرقة ( مزارع وتدمير مضختي مياه3وتضرر )

 

 

 

محافظات 
 قصفت

    منازل     الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
طريق  سيارة

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

7 1  5 2 1 2 3 23 55 35 973 
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 (اثغار3حمافظت صٌعاء :) 

  نيممديرية في  مسورةمنطقة جوية استيدفت  ةغار. 

  في مديرية نيمالطريق العام في مفرق الحنشات سيارة في غارة جوية استيدفت. 

 ( منزل 11غارة جوية استيدفت منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر ) منطقة في
 .في مديرية نيم رمادة

 (اثغار15حمافظت حجت :) 

 (9 غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية )ميدي. 

 (6غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ). 

 (اثغار4حمافظت احلديدة:) 

 (4غارات )  حاليفي مديرية ال الجبانةمنطقة جوية استيدفت. 

 (ة:) غار تعزحمافظت 

 المخاءفي مديرية  الطريق العام في مفرق المخاءجوية استيدفت  غارة. 

 (اثغار9:)  البيضاء حمافظت

 (9 غارات جوية استيدفت )القريشيةفي مديرية  منطقة قيفة. 

 (ةحمافظت اجلىف :) غار

 قتل مدني جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الطيران السعودي في مديرية المتون. 
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