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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 السعىديت وحتالفها يف اليويالًتهاكاث وجزائن 
 االربعاءم، يوم 29/11/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفت هدفعيت03+ ةغار81حمافظت صعدة :) 

  مزرعة احد استهدفت  ذائف مدفعية( ق5قصف صاروخي سعودي ب)إصابة مدني جراء
 .منبه في مديرية  المدنيين في منطقة الرقو

  منزل احد استهدفت  ذائف مدفعية( ق7قصف صاروخي سعودي ب)قتل مدني جراء
 .رازح في مديرية  المدنيين في منطقة شعبان

 (3 غارات جوية ). استهدفت منطقة طخية في مديرية مجز 

 . غارة جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف 

 (11. غارة جوية استهدفت منطقة الصوح في مديرية كتاف ) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة المميل في مديرية كتاف 

محافظات 
 قصفت

    منازل    الضحايا
طريق  سيارة مزارع جرحى قتلى

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

7 1 11 1 2 2 1 11 31 34 979 
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 (قذيفة استهدفت 11قصف صاروخي سعودي ب )( 11منازل المدنيين ادى الى تضرر )
 .رازح في مديرية  زل في مناطق متفرقةمن

 (غارتاى:)  تعزحمافظت 

  المخاءفي مديرية  المخاءمفرق سيار في الطريق العام في جوية استهدفت  تانغار . 

 (غارتاىحمافظت صٌعاء :) 

  همدانغارتان جوية استهدفت مديرية . 

 غاراث(5حمافظت حجت :) 

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

 (اثغار0حمافظت البيضاء:) 

  مديرية القريشية .منطقة بهران في غارة جوية استهدفت سيار في الطريق العام في 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة سبمة الجرم في مديرية القريشية 

 غاراث(0حمافظت هارب:) 

 (3غارات )  مديرية صرواح .مناطق متفرقة في جوية استهدفت 

 (غارةحمافظت عوزاى :) 

 ( مدنيين من فريق نزع األلغام جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات الطيران 9إصابة )
 السعودي في مديرية حرف سفيان .
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