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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 
 
 
 
 

 الًتهاكات وجرائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 نثيي ل ام، يوم 4/12/2112:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرو  ساعة. زمن االنتهاك
 (،الماية عمرا ، ،حجة ء، صيعاصعدة( : محافظات االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (غارتاىحمافظة صعدة :) 

  ( 3منازل المدنيين ادى الى تدمير )جوية استهدفت  تانغار قتل مدني وجرح اخر جراء
 . باقمفي مديرية  ( منزل في مدينة باقم02منازل وتضرر )

 

 

محافظات 
 قصفت

   منازل       الضحايا
محطة  جامع سوق جرحى قتلى

 وقود
منشأة  مستشفى

 حكومية
عدد  تضرر تدمير سيارة

 الغارات
عدد 
 االيام

2 41 03 4 4 4 4 3 44 3 14 35 651 

      
منشأة 
 اعالمية

معلم 
 اثري

خزان 
 مياه

شبكة 
 اتصال

ملعب 
 رياضي

 منظمات

4 4 4 4 4 4 
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 ت(اغار3حمافظة صٌعاء :) 

 ( اخرين جراء 9( مدني وجرح )10قتل )نعضمنطقة سوقا شعبيا في جوية استهدفت  غارة 
 . سنحانفي مديرية 

  بني مطرفي مديرية  الصباحةغارتان جوية استهدفت منطقة . 

 (غارةحمافظة عوراى:) 

  في مديرية  محطة تعبئة الغاز ادى الى تدميرها في منطقة االشمورجوية استهدفت  ةغار
 . ثالء

 (ةغار32حمافظة حجة :) 

 ( اخرين جراء 02قتل مدني وجرح )(غارات جوية استهدفت مبنى المجمع الحكومي 4 )
( منزل 02وتضرر مبنى المستشفى الجمهوري وتضرر مسجد وتضرر )ادى الى تدميره 

 مدينة حجة في مديرية حجة .( سيارة 11وتضرر )في 

  ظفر في مديرية مبين.غارتان جوية استهدفت شبكة االتصاالت في جبل 

 . غارة جوية استهدفت مبنى مكتب االعالم ادى الى تدميره في مديرية حجة 

 (3غارات )  مدينة حجة في مديرية مبنى ادارى المرور ادرى الى تدميره في جوية استهدفت
 حجة .

 . غارتان جوية استهدفت قمعة القاهرة التاريخية في مدينة حجة في مديرية حجة 

  في جبل ظفر في مديرية مبين. خزان المياه ادى الى تدميرهجوية استهدفت  ةغار 

 .غارة جوية استهدفت منطقة حماطة في مديرية مبين 

 (11 غار )جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي. ة 

 (2.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 
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 (ةغار30اهاًة العاصوة :) 

 (3.غارات جوية استهدفت تبة االدلة الجنائية في منطقة ذهبان في مديرية بني الحارث ) 

 .غارتان جوية استهدفت منطقة النهدين في مديرية السبعين 

 . غارتان جوية استهدفت مدرسة الحرس في منطقة الجمنة في مديرية بني الحارث 

 مديرية الثورة. غارتان جوية استهدفت تبة التمفزيون في منطقة الجراف في 

 .غارة جوية استهدفت ممعب الثورة الرياضي في منطقة الجراف في مديرية الثورة 

  غارة جوية استهدفت منزل المواطن عصام جياش ادى الى تدميره في جولة عمان في
 .الوحدة مديرية 

 (4.غارات جوية استهدفت مباني تالل الريان في منطقة عطان في مديرية السبعين ) 

 جوية استهدفت مبنى المجنة الدائمة ادى الى تدميره في شارع الجزائر في مديرية  غارتان
 الوحدة .

 (12.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية السبعين ) 

  غارتان جوية استهدفت منزل محمد المقدشي ادى الى تدميره في منطقة حدة في مديرية
 الوحدة .

 ادى الى تدميره في منطقة حدة في مديرية الوحدة . غارة جوية استهدفت منزل احمد عمي 
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