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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 لجمعةام، يوم 1/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 33+ ةغار12حمافظة صعدة :) 

 . غارة جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 (4. غارات جوية استهدفت منطقة الصوح في مديرية كتاف ) 

 (3. غارات جوية استهدفت منطقة القمع في مديرية كتاف ) 

 (4غارات جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية ك ). تاف 

 (قذيفة استهدفت 22قصف صاروخي سعودي ب )( 3منازل المدنيين أدى الى تدمير )
 مناطق متفرقة في مديرية منبه .( منزل في 11منازل وتضرر )

 . غارة جوية استهدفت منطقة بركان في مديرية رازح 

 (قذيفة استهدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح .15قصف صاروخي سعودي ب ) 

 

محافظات 
 قصفت

    منازل     
مبنى 
محكم

 ة

مزرعة 
 دواجن

منشأة 
 حكومية

طريق  سيارة
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 1 1 1 2 2 1 11 33 42 111 
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 (غارتاى:)  تعزحمافظة 

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

 ت(اغار6حمافظة صٌعاء :) 

 (4غارات )  نهمفي مديرية  رمادةجوية استهدفت منطقة . 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة قطبين في مديرية نهم 

 (اتغار6حمافظة عوزاى:) 

  مزرعة دواجن في مديرية حوث .غارتان جوية استهدفت 

 . غارتان جوية استهدفت مبنى المجمع الحكومي في مديرية حوث 

 . غارتان جوية استهدفت مبنى المحكمة االبتدائية في مديرية حوث 

 (اتغار9حمافظة حجة :) 

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

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

 (اتغار3حمافظة هارب :) 

 (4.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ) 

  قتل المواطن نبيل حسين حمود الزايدي جراء غارة جوية استهدفت سيارته في الطريق العام
 في منطقة حباب في مديرية صرواح.

 .غارتان جوية استهدفت منطقة المخدرة في مديرية صرواح 
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