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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 الثالثاءم، يوم 31/11/7112:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،مارب ،عمران ،شبوة ،صنعاء ،حجة  صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفت هدفعيت01+ اثغار01حمافظت صعدة :) 

 ( مدنيين جراء 2اصابة )(غارات جوية استيدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير 3 )
 مزرعتان وتضرر مزرعتان وتدمير مضخة مياه في منطقة القيرة في مديرية منبو .

 ( قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدى 22جراء قصف صاروخي سعودي ب) اصابة مدني
 . حيدانفي مديرية  منطقة فوط( منزل في 14الى تدمير منزل وتضرر )

 (4. غارات جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف ) 

 (3. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم ) 

 ( ةغار00حمافظت حجت :) 

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

محافظات 
 قصفت

    منازل         الضحايا
شبكة  مزارع جرحى قتلى

 اتصال
مضخة  جامع مدرسة

 مياه
محطة  سيارة

 غاز
قذيفة  تضرر تدمير طريق

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 8 88 4 1 1 3 8 1 1 3 8 64 82 65 952 
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 (5. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 ( ةغار37:)  صٌعاءحمافظت 

 ( غارات جوية استيدفت منازل المدنيين أدى 6( اخرين جراء )25( مدنيين وجرح )8قتل )
 مديرية بالد الروس .( منزل وتدمير جامع  في 22( منازل وتضرر )3الى تدمير )

 (5. غارات جوية استيدفت منطقة بقالن في مديرية بني مطر ) 

 (5غارات ) ( منزل 11جوية استيدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير منزالن وتضرر )
 وتضرر جامع في منطقة ضبوعة في مديرية نيم .

 (5 غارات جوية استيدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير ) ىادي الحاج ومنزل منزل الشيخ
 مديرية نيم . زل وتضرر مدرسة في منطقة رمادة في( من17وتضرر ) الشيخ احسن الحاج

 . غارة جوية استيدفت مسجد ادى الى تدميره في منطقة رماد فية مديرية نيم 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة المجاوحة في مديرية نيم 

  ديرية نيم .جوية استيدفت منطقة النجد االخضر في م تانغار 

 (3. غارات جوية استيدفت شبكة االتصاالت في جبل الشبكة في مديرية نيم ) 

 (4 غارات ) في مديرية نيم . بني بارقجوية استيدفت منطقة 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة كوكبان في مديرية نيم 

 . غارة جوية استيدفت منطقة بني فرج في مديرية نيم 

  المياه ادى الى تدميره في منطقة بيت انعم في مديرية ىمدان.غارة جوية استيدفت مشروع 

 حمافظت شبىة :) غارتاى (

 . غارتان جوية استيدفت الطريق العام في مديرية عسيالن 

 حمافظت عوزاى :) غارتاى (
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 .غارتان جوية استيدفت محطة غاز ادى الى تدميرىا في الطريق العام في مديرية حوث 

 (حمافظت هارب :) غارتاى 

  في مديرية حريب القراميش .سيارة في الطريق العام غارتان جوية استيدفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


