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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الخميسم، يوم 9/11/7112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة هدفعية20+ةغار51حمافظة صعدة :) 

 ( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في منطقة مران في 3اصابة )
 مديرية حيدان .

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

  منطقة ( منزل في 13المدنيين ادى الى تدميره وتضرر )منزل احد غارة جوية استيدفت
 . رازحفي مديرية  بركان

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

 (قذيفة 20قصف صاروخي سعودي ب ) استيدفت مزارع المدنيين أدى تحمل قنابل عنقودية
في مديرية  الشيخ منطقة آلفي الى تدمير مزرعتان وتضرر مزرعة وتضرر مضخة مياه 

 . منبو

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
منشآت  جرحى قتلى

 حكومية
شبكة 
 اتصال

قاعة 
 مؤتمرات

مضخة  مزارع طريق سيارة
 مياه

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 (4. غارات جوية استيدفت شبكة االتصاالت في منطقة عالف في مديرية سحار ) 

 . غارتان جوية استيدفت الطريق العام في منطقة مران في مديرية حيدان 

  الظاىرغارة جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين في وادي لية في مديرية . 

 حمافظة تعز :) غارتاى (

  في مديرية  الخزجةمنطقة مبنى مكتب الزراعة ادى الى تدميره في غارتان جوية استيدفت
 .حيفان

 ( ةغار52اهاًة العاصوة :) 

 (3. غارات جوية استيدفت مباني كمية الطيران في منطقة الستين في مديرية معين ) 

 (3 غارات جوية استيدفت )في منطقة الستين في مديرية  قاعة المؤتمرات ادى الى تدميرىا
 معين .

 (4 غارات جوية استيدفت مباني مدرسة الحرس في منطقة الجمنة في مديرية بني )
 الحارث .

 السبعينفي مديرية عطان جوية استيدفت منطقة  غارتان . 

 ( ةغار00حمافظة صٌعاء :) 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة مسورة في مديرية نيم 

  استيدفت منطقة رمادة في مديرية نيم .غارتان جوية 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة قطبين في مديرية نيم 

 (6. غارات جوية استيدفت منطقة ضبوة في مديرية سنحان ) 

  مضخة مياه في  وتدميرغارتان جوية استيدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعتان
 منطقة عيال محمد في مديرية نيم .
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 (16 غار )نيمفي مديرية  مناطق متفرقةجوية استيدفت  ة . 

 غارة (58حمافظة حجة :) 

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

 (6. غارات جوية استيدفت منطقة المزرق في مديرية حرض ) 

 (4. غارات جوية استيدفت منطقة العطن في مديرية بكيل المير ) 

 غارات (0حمافظة هارب :) 

 (3) . غارات جوية استيدفت جبل ىيالن في مديرية صرواح 

 


