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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 
 
 
 
 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االحدم، يوم 5/11/7112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة هدفعية28+ةغار18حمافظة صعدة :) 

 ( 3( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت محطة نشوان ادى الى تدميرىا وتدمير )3اصابة )
في سوق شعبي ( سيارات 5وتدمير )( محل وتضرر جامع 17محالت تجارية وتضرر )

 في منطقة بني ربيعة في مديرية رازح .

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
محطة  سيارة جرحى قتلى

 وقود
ناقلة 
 وقود

محالت 
 تجارية

مضخة  مزارع
 مياه

قذيفة  تضرر تدمير طريق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

9 6 35 : 4 4 42 6 3 7 3 59 4: ;3 ;77 

       
منصة 

 احتفاالت
منشآت 
 حكومية

شبكة  سوق جامع
 اتصال

معلم  منتزه
 اثري

3 8 4 4 3 3 3 
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  ( 12)تضرر ناقمتي وقود غارتان جوية استيدفت محطة منشان ادى الى تدميرىا وتدمير
 في منطقة بني ربيعة في مديرية رازح . منزل

 . غارة جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين ادى الى تدميرىا في منطقة بني ربيعة في مديرية رازح 

 (3. غارات جوية استيدفت وادي آل ابوجبارة في مديرية كتاف ) 

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

 يدفت منطقة الرصيفات في مديرية كتاف .غارة جوية است 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة بني غربان في مديرية ساقين 

 (3. غارات جوية استيدفت منطقة كيالن في مديرية صعدة ) 

 جوية استيدفت مديرية الظاىر . غارتان 

 (قذيفة استيدفت17قصف صاروخي سعودي ب ) مزرعةالمدنيين أدى الى تدمير  مزارع 
 في مديرية منبو . مناطق متفرقةفي مزرعتان وتضرر مضخة مياه وتضرر 

 (قذيفة استيدفت11قصف صاروخي سعودي ب )  منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل
 في مديرية رازح . مناطق متفرقةفي  ( منزل11وتضرر )

 ( اىتحمافظة هارب :) غار

  في مديرية صرواح . مناطق متفرقةجوية استيدفت غارتان 

 حمافظة تعز :) غارتاى (

 . غارتان جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية موزع 

 ( ةغار36اهاًة العاصوة :) 

 ( اخرين جراء غارة جوية استيدفت سوق الخميس في منطقة 5قتل مدني وجرح )الخميس 
 . بني الحارثفي مديرية 
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 ( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت 3اصابة ) منصة السبعين لالحتفاالت ادى الى تدميرىا
 وتدمير سيارتان وتضرر جامع الصالح في منطقة السبعين في مديرية السبعين.

 (8غارات جوية استيدفت مدرسة الحرس في منطقة الجمن )في مديرية الثورة . و 

 (6 غارات جوية استيدفت مطار صنعاء في مديرية بني )الحارث. 
 (4 غارات جوية ).استيدفت منطقة عطان في مديرية السبعين 

 (3 غارات جوية استيدفت مباني كمية اليندسة العسكرية في منطقة جولة اية في مديرية )
 شعوب.

 . غارة جوية استيدفت مبنى وزارة الداخمية في منطقة الجراف في مديرية الثورة 

 ( منزل 14ضرر )غارتان جوية استيدفت مبنى جياز االمن القومي ادى الى تدميره وت
 . صنعاء القديمةفي مديرية  صنعاء القديمةاثري في منطقة 

  في منطقة العرضي في مديرية وزارة الدفاع غارتان جوية استيدفت مبنى مجمع العرضي
 التحرير .

 (5 غارات جوية استيدفت حديقة )سبتمبر في منطقة النيضة في مديرية الثورة .21 

  النيدين في مديرية السبعين .غارتان جوية استيدفت منطقة 

 . غارتان جوية استيدفت تبة االمن السياسي في منطقة شمالن في مديرية معين 

  ( اىحمافظة عوزاى :) غارت

 ( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت سيارة احد المدنيين في 2( مدنيين وجرح )3قتل )
 ان في مديرية حرف سفيان .فالطريق العام في منطقة صي

 غارة (17حمافظة صٌعاء :) 

 (8. غارات جوية استيدفت منطقة جربان في مديرية سنحان ) 
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 (3. غارات جوية استيدفت منطقة الخرافي في مديرية بني حشيش ) 

 (3. غارات جوية استيدفت منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان ) 

 نيم . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مفرق نيم في مديرية 

 . غارة جوية استيدفت شبكة االتصاالت في جبل الشبكة في مديرية بني حشيش 

 غارة (14حمافظة حجة :) 

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

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

 


