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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 ثالثاءالم، يوم 28/11/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفت هدفعيت69+ ثاغار6حمافظت صعدة :) 

 (قذيفة استيدفت 15قصف صاروخي سعودي ب )( 11منازل المدنيين ادى الى تضرر )
 .شداء في مديرية  منزل في مناطق متفرقة

 (قذيفة استيدفت 11قصف صاروخي سعودي ب ) منزلمنازل المدنيين ادى الى تدمير 
 .غمر ية في مدير  زل في منطقة الغورا( من4وتضرر )

 (قذيفة استيدفت 11قصف صاروخي سعودي ب )منبو في مديرية  منطقة آل الشيخ. 

 (قذيفة استيدفت 15قصف صاروخي سعودي ب )( 3المدنيين ادى الى تدمير ) زارعم
 .منبو في مديرية في منطقة آل عمر  ( مضخات مياه3مزارع وتدمير )

  الظاىر .غارتان جوية استيدفت منطقة المالحيط في مديرية 

محافظات 
 قصفت

    منازل    
مضخة  مزارع

 مياه
طريق  سيارة

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

7 3 3 3 3 1 11 16 77 677 
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 . غارة جوية استيدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف 

 (3. غارات جوية استيدفت منطقة المميل في مديرية كتاف ) 

 (غارتاى:)  تعزحمافظت 

  موزعفي مديرية  مفرق خالدسيار في الطريق العام في جوية استيدفت  تانغار . 

 ث(اغار4حمافظت صٌعاء :) 

  في مديرية نيم . الحولغارتان جوية استيدفت منطقة 

  منطقة مسورة في سيارة في الطريق العام في مفرق ضبوعة في غارتان جوية استيدفت
 مديرية نيم .

 غاراث(10حمافظت حجت :) 

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

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

 ديرية بيت حيران .غارة جوية استيدفت م 

 (ةحمافظت البيضاء:) غار

 . غارة جوية استيدفت سيار في الطريق العام في مديرية بيت القريشية 

 حمافظت شبىة :) غارتاى(

 .غارتان جوية استيدفت مديرية بيت عسيالن 

 حمافظت اجلىف :) غارتاى(

  مديرية بيت الغيل.وادي شواق غارتان جوية استيدفت 
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