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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 السبتم، يوم 16/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 031+ ةغار55حمافظة صعدة :) 

 (قذيفة استهدفت مناطق متفرقة 02اصابة احد المدنيين جراء قصف صاروخي سعودي ب )
 في مديرية شداء .

 (02. غارة جوية استهدفت منطقة خميقا في مديرية كتاف ) 

 (02. غارة جوية استهدفت منطقة االجاشر في مديرية كتاف ) 

  ( قذيفة استهدفت منطقة خميقا في مديرية كتاف .52ب)قصف صاروخي سعودي 

 (قذيفة استهدفت منطقة االجاشر في مديرية كتاف .52قصف صاروخي سعودي ب ) 

 ( منزل في منطقة 12غارتان جوية استهدفت منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر )
 الجعممة في مديرية مجز .

محافظات 
 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  مزرعة جرحى قتلى

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق بركة

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

8  1 4 1 1 1 1 1 15 131 77 996 
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  ادى الى تدميرها في الطريق العام في منطقة غارة جوية استهدفت سيارة احد المدنيين
 الجعممة في مديرية مجز .

 ( مزارع وتدمير مضخة 3غارتان جوية استهدفت مزرعة احد ادى الى تدميرها وتضرر )
 مياه في منطقة الجعممة في مديرية مجز .

 (اىتحمافظة تعز :) غار

  موزع في مديرية  منطقة الهامميغارتان جوية استهدفت. 

 (تاىصٌعاء :) غار حمافظة

 رة في مديرية بالد الروس .غارتان جوية استهدفت منطقة صب 

 (تاىحمافظة هارب:) غار

 . غارتان جوية استهدفت مديرية صرواح 

 (ةغار03حمافظة حجة :) 

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

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

 (اتغار6حمافظة اجلىف :) 

 (5غارات ) . جوية استهدفت مديرية خب والشعف 

 . غارتان جوية استهدفت مديرية المصموب 

 (اتغار4حمافظة حلج :) 

 (5. غارات جوية استهدفت منطقة كهبوب في مديرية المضاربة ) 
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 (تاىحمافظة احلديدة :) غار

 . غارتان جوية استهدفت مديرية الجراحي 
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