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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 الثالثاءم، يوم 19/12/2112:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،البيضاء ،الجوف ،شبوة ،الحديدة  ،حجة ،صنعاء صعدة( محافظات:  االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفت هدفعيت 405ة+ غار44حمافظت صعدة :) 

 (قذيفة مدفعية استيدفت 03قصف صاروخي سعودي بـ ) منازل المدنيين ادى الى تدمير
 .منبوفي مديرية آل الشيخ منطقة ( منزل في 30( منازل وتضرر )0)

 (قذيفة مدفعية استيدفت منطقة آل مقنع في 32قصف صاروخي سعودي بـ ).مديرية منبو 

 (4. غارات جوية استيدفت منطقة المالحيط في مديرية الظاىر ) 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر 

 (قذيفة مدفعية استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر.12قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 (قذيفة مدفعية استيدفت مناطق متفرقة في مديري02قصف صاروخي سعودي بـ ).ة رازح 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة االزىور في مديرية رازح 

محافظات 
 قصفت

    منازل       الضحايا
مضخة  مزارع جامع جرحى قتلى

 مياه
شاحنة  

 غذاء
قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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  غارتان جوية استيدفت مزارع المدنيين ادى الى تدمير مزرعتان وتدمير مضخة مياه في
 منطقة آل صبحان في مديرية باقم .

  وتدمير مضخة مياه في  ع المدنيين ادى الى تدمير مزرعةغارتان جوية استيدفت مزار
 في مديرية باقم . منطقة محديدة

  مزرعتان في منطقة آل مجدع في  تضررغارتان جوية استيدفت مزارع المدنيين ادى الى
 مديرية باقم .

 (اىتارغحمافظت صٌعاء :) 

  في مديرية في الطريق العام في مفرق مديد  سيارتوغارة جوية استيدفت اصابة مدني جراء
 نيم .

 ق العام في مفرق مديد في مديرية نيم .غارة جوية استيدفت شاحنة اغذية في الطري 

 (ةغار42حمافظت حجت :) 

 (7غا ) جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي. اتر 

 (2 غار )جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض. ات 

 (اىتحمافظت احلديدة :) غار

 ( مدنيين 7قتل ) في  في الطريق العام تانسيار جراء غارتان جوية استيدفت خرين اوجرح
 . بيت الفقيوفي مديرية  جاحمنطقة ال
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 (ةغار32حمافظت شبىة :) 

 ( مدني12قتل ) منزل المواطن جراء غارتان جوية استيدفت ( نساء 6) ( اطفال و2) بينيم
في ( منزل مجاور وتدمير جامع 10ادى الى تدميره وتضرر ) عمي بن عمى السوادي

 . بيحانفي مديرية  عبيةمنطقة 

 (10.غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية بيحان ) 

 .غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في عقبة القنذع في مديرية بيحان 

 .غارتان جوية استيدفت منطقة ناطع في مديرية بيحان 

 .غارتان جوية استيدفت منطقة بريكة في مديرية عسيالن 

 (11.غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية عسيالن ) 

 (غاراث8حمافظت اجلىف :) 

 (8.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف ) 

 حمافظت البيضاء :) غارتاى(

 ( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت منطقة الجولف في مديرية 0( مدنيين وجرح )0قتل )
 القريشية .
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