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 الزصد احلقىقي اليىهي 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
ناقلة  مطار سوق جامع جرحى قتلى

 مياه
مخاز 
ن 
 غذاء

قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

8  7 1 1 1 1 7 3 2 1 65 56 68 1662 
 

    
محال مستشفى

ت 
 تجارية

منشأة 
 حكومية

 مدرسة

1 32 2 3 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الجمعةم، يوم 22/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 06+ ةغار12حمافظة صعدة :) 

 (8غارات )  ضحيان في مديرية مجز . مدينةسوق ضحيان في جوية استيدفت 

 ( منزل في 19غارة جوية استيدفت مبنى مكتب التربية والتعميم أدى الى تدميره وتضرر )
 مدينة ضحيان في مديرية مجز .

 (قذيفة استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر .52قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 (6. غارات جوية استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر ) 
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  في مديرية الصفراء .غارتان جوية استيدفت منطقة عكوان 

 في  آل الشيخفي الطريق العام في منطقة  ةجوية استيدفت سيار  ةجراء غار  إصابة مدني
 . منبومديرية 

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو .52قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 في  غارة جوية استيدفت شاحنة مياه أدى الى تدميرىا في الطريق العام في منطقة االزقول
 مديرية سحار .

  مدينة صعدة في مبنى المعيد العالي لممعممين أدى الى تدميره في غارتان جوية استيدفت
 مديرية صعدة.

 (ةغار21حمافظة حجة :) 

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

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

 (اتغار4حمافظة احلديدة :) 

 ( 5سييل أدى الى تدمير )عبدالرحمن مخازن غذاء تابعة لمتاجر جوية استيدفت  غارة
( محل تجاري وتضرر 55( منزل و)55مايو وتضرر ) 55وتضرر مستشفى  ىناجر

 . الحوكمديرية في جامع ومدرسة 

 ( مخازن في 4غارة جوية استيدفت مخازن غذاء تابعة لمؤسسة بنيان أدى الى تدمير )
 مديرية الحوك .

  الحاليفي مديرية  مطار الحديدة الدوليغارتان جوية استيدفت . 
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 حمافظة صٌعاء:) غارة(

 ( مدنيين بينيم طفالن وامرأتان جراء غارة جوية استيدفت منزل احد المنيين أدى 6إصابة )
 ( منازل مجاورة في منطقة الوحدة في مديرية سنحان .4الى تدميره وتضرر )

 (تاىغارىة :) افظة ب حم

  في  سيارة في الطريق العام في منطقة العقبةاستيدفت لطائرة بدون طيار جوية غارتان
 مديرية بيحان.

 (ةغار22حمافظة هارب :) 

 (9غا )جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح. رات 

 .غارتان جوية استيدفت مديرية حريب القراميش 

 (اتغار1حمافظة عوزاى:) 

 (5 غارات جوية استيدفت )حرف سفيانفي مديرية  منطقة المحرام. 

 غارات(1حمافظة اجلىف :) 

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