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 الرصد احلقىقي اليىهي 

محافظا
ت 

 قصفت

   منازل           الضحايا
مولد  بئر جرحى قتلى

 كهرباء
شاحنة 
 غذاء

محال مواشي
ت 
 تجارية

منشأة 
 رياضية

معلم 
 اثري

عدد  تضرر تدمير سيارة طريق جامع
 الغارات

عدد 
 االيام

9 6 9 1 1 1 1 13 1 1 1 6 2 6 43 08 992 

 الًخهاكاث وجرائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 الثالثاءم، يوم 12/12/2112:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
األمانة ،مارب ، ، حجة ،شبوة الحديدة، صنعاء، تعز، صعدة( محافظات:  االنتهاكمكان 

 (،المحويت
 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك

  الضحايا واألضرار 
 (ةغار31حمافظت صعدة :) 

 . غارة جوية استهدفت منطقة المالحيط في مديرية الظاهر 

  منطقة الغور في مديرية غمر .سيارة في الطريق العام في غارة جوية استهدفت 

 (4 غارات جوية استهدفت منطقة بني صياح ). في مديرية رازح 

 ( منزل 18( منازل وتضرر )3غارتان جوية استهدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير )
 وتضرر جامع ونفوق عدد من المواشي في منطقة آل عمي في مديرية رازح .

 ( منزل في 11غارتان جوية استهدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل وتضرر )
 .منطقة القد في مديرية رازح 

 . غارة جوية استهدفت منطقة االزهور في مديرية رازح 
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 . غارتان جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف 

 (ةغار33حمافظت حعز :) 

  ( محالت 9( محالت وتضرر )4محالت تجارية أدى الى تدمير )غارتان جوية استهدفت 
 .المخاءفي مديرية  النجيبةمنطقة في 

 (3غارات )  موزعفي مديرية  الهامميفي منطقة الطريق العام سيارة في جوية استهدفت . 

  جسر وادي رسيم أدى الى تدميره في سيارة تقل بائعي القات في غارتان جوية استهدفت
 .وانباء عن ضحايامديرية مقبنة 

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

 (ةغار37حمافظت صٌعاء :) 

  (4غارات )  مديرية نهم .في  منطقة عيال محمدجوية استهدفت 

  في مديرية نهم . الطريق العام في مفرق رمادةغارتان جوية استهدفت 

 (11. غارة جوية استهدفت منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان ) 

 (ةغار33:)  احلديدةحمافظت 

 ( مدنيين بينهم طفالن جراء غارة جوية استهدفت شاحنة أغذية في3قتل )  الطريق العام في
 مديرية حيس .

 (6غارات )  الخوخةمديرية في  مناطق متفرقةجوية استهدفت. 

 (4.غارات جوية استهدفت منطقة القطابة في مديرية الخوخة ) 

 (ةحمافظت شبىة :) غار

 في مديرية عسيالن . الهجر االثريةمنطقة جوية استهدفت  غارة 
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 (ةغار31حمافظت حجت :) 

 ( مدنيين 7إصابة )( غارات جوية استهدفت مبنى الصالة الرياضية 3بينهم امرأة جراء )
 ( منزل في مدينة حجة في مديرية حجة .14أدى الى تدميرها وتضرر )

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

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

 ح شمسية أدى الى تدميرها وتدمير بئر مياه في مديرية غارة جوية استهدفت منظومة الوا
 عبس .

 (اثغار1حمافظت هارب:) 

 (6غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ) . 

 (غاراث1اهاًت العاصوت:) 

 ( اخرين جراء غارة جوية استهدفت منزل احد المدنيين أدى الى 2( مدنيين وجرح )3قتل )
 الحربية في منطقة الروضة في مديرية بني الحارث.تدميره جوار الكمية 

 .غارة جوية استهدفت الطريق العام في  شارع المطار في مديرية بني الحارث 

 .غارة جوية تحمل منشورات استهدفت منزل احد المدنيين في مديرية شعوب 

 حمافظت احملىيج:) غارحاى(

 محويت في مديرية شبام .غارتان جوية استهدفت بوابة االمن المركزي في مدينة ال 
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