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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االحدم، يوم 31/11/1112:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،حجة مارب، صنعاء، ،الحديدة صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية 45ة +غار81حمافظة صعدة :) 

 (4غارات )  سحارفي مديرية  آل الصيفيجوية استيدفت منطقة . 
 (11غارات )  ( 11( مزارع وتضرر )8مزارع المدنيين ادى الى تدمير)جوية استيدفت

 . سحارفي مديرية  الطمحمنطقة مياه في  ( مضخات4)وتدمير  مزرعة
 الظاىر في مديرية المالحيطجوية استيدفت منطقة  غارتان . 
 كتاففي مديرية  الفرعجوية استيدفت منطقة  غارتان . 
 منازل المدنيين ادى الى تدمير استيدفت  قذيفة مدفعية (11صف صاروخي سعودي ب)ق

 . منبوفي مديرية  مناطق متفرقة( منزل في 16منزل وتضرر )
 (15قصف صاروخي سعودي ب )رازحفي مديرية  مناطق متفرقةاستيدفت  قذيفة مدفعية . 

 (تاىحمافظة احلديدة :) غار

محافظات 
 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  جرحى قتلى

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير طريق جامع سيارة مزارع

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 8 71 5 22 2 7 2 4 88 45 85 7177 
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 ( مدنيين جراء 1اصابة ) مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعتان جوية استيدفت غارتان
 .التحيتامديرية  مياه في ةوتدمير مضخ

 (اترغا80:)  صٌعاءحمافظة 

 (3 غار ) نيمجوية استيدفت مديرية ات . 
 (7 غارات ) نيممديرية مناطق متفرقة في استيدفت تحمل قنابل ضوئية جوية . 

 (ة:) غارهاربحمافظة 

  دراجة نارية في الطريق جوية استيدفت  حكيم حسن ناصر الزايدي جراء غارةقتل المواطن
 . صرواحمديرية في منطقة الشط في العام 

 (اتغار4:)  حجةحمافظة 

 ( اخرين جراء غارة 11( مدنيين وجرح )4قتل ) سيارة صيادين في الطريق جوية استيدفت
 . ميديمديرية  في الجعدةمنطقة في العام 

 ( اخرين جراء 5( مدنيين وجرح )3قتل )(غارات 3 ) منازل المدنيين ادى جوية استيدفت
مديرية منطقة بني سراع في وتدمير جامع في ( منزل 11( منازل وتضرر )3الى تدمير )

 . الشغادرة
 
 
 
 
 


