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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الثالثاءم، يوم 7/11/7117:  تاريخ االنتهاك

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

 السعودية وتحالفها. : جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة هدفعية44+ةغار12حمافظة صعدة :) 

 ( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت سيارتيم في الطريق العام في 3قتل مدني وجرح )
 منطقة يسنم في مديرية باقم .

 (قذيفة استيدفت مزرعة احد المدنيين 11اصابة مدني جراء قصف صاروخي سعودي ب )
 في مديرية منبو . منطقة الرقوفي أدى الى تدميرىا وتضرر مضخة مياه 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة المنزالة في مديرية الظاىر 

 ة حيدان .غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في منطقة العقبة في مديري 

 (قذيفة استيدفت15قصف صاروخي سعودي ب )  منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل
 في مديرية حبدان . منطقة النعاشوةفي ازل وتضرر جامع ( من9وتضرر )

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

محافظات 
 قصفت

    منازل         الضحايا
محطة  سيارة جرحى قتلى

 وقود
ناقلة 
 وقود

منشأة 
 حكومية

مضخة  مزارع مطار
 مياه

قذيفة  تضرر تدمير طريق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 13 31 8 3 3 7 3 3 3 4 5 17 44 68 957 
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 (3. غارات جوية استيدفت منطقة االجاشر في مديرية كتاف ) 

 نمنازل المدنيين أدى الى تدمير منزال ( قذيفة استيدفت11روخي سعودي ب)قصف صا 
 في مديرية غمر . منطقة الغورفي  ( منزل13وتضرر )

 حمافظة تعز :) غارتاى (

 في مديرية موزع . غارتان جوية استيدفت الطريق العام في منطقة الياممي 

 ( ةغار22اهاًة العاصوة :) 

 (19 غار )( مباني في 6مباني المعيد الفني لمجوية أدى الى تدمير )جوية استيدفت  ة
 منطقة جدر في مديرية بني الحارث .

  جوية استيدفت مدرسة الحرس في منطقة الجمنو في مديرية الثورة . ةغار 

 (9.غارات جوية استيدفت مطار صنعاء في مديرية بني الحارث ) 

 غارة (22حمافظة حجة :) 

 ( مدني بينيم نساء و 33قتل )( غارة جوية استيدفت 16( اخرين جراء )1أطفال وجرح )
ومنزل المواطن عبداهلل الخموسي أدى الى منزل الشيخ حمدي عمي عمي الديك جماعي 

في منطقة ( سيارات اسعاف وسيارة طاقم المسيرة 5( منازل وتدمير )5تدميرىما وتضرر )
 ىران في مديرية افمح اليمن .

  غارتان جوية استيدفت محطة وقود أدى الى تدميرىا وتدمير ناقمة وقود في الطريق العام
 في منطقة ىران في مديرية افمح اليمن .

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

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


