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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 الثالثاءم، يوم 5/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفت هدفعيت272اث +غار6حمافظت صعدة :) 

 ( مدنيين جراء غارتان جوية استهدفت سيارة احد المدنيين في الطريق العام في 9قتل )
 منطقة آل مقنع في مديرية منبو .

 (4. غارات جوية استهدفت منطقة الغور في مديرية غمر ) 

 شداءمديرية مناطق متفرقة في استهدفت  ( قذيفة77ب) قصف صاروخي سعودي . 

 (قذيفة استهدفت 722قصف صاروخي سعودي ب ) منازل ومزارع المدنيين ادى الى تدمير
( 5وتدمير ) ( مزرعة 17( مزارع وتضرر )5( منزل وتدمير )82( منازل وتضرر )6)

 مناطق متفرقة في مديرية رازح .وتدمير جامع ومدرستان في مضخات مياه 

  منبوفي مديرية  منطقة آل مقنع( قذيفة استهدفت 72سعودي ب)قصف صاروخي . 

 (قذيفة استهدفت منطقة الغور في مديرية غمر .75قصف صاروخي سعودي ب ) 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
منصة  مدرسة جامع

 احتفال
قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 . غارتان جوية استهدفت منطقة آل الشيخ في مديرية منبو 

 (ة:) غار عوزاىحمافظت 

  عيال في مديرية  نجرمنطقة في  سيارة في الطريق العامغارة جوية استهدفت قتل مدني
 .سريح 

 حمافظت حجت :) غارة(

  غارتان جوية استهدفت منزل احد المدنيين ادى الى تدميره في منطقة بني شمسان في
 مديرية مبين .

 (تاىاهاًت العاصوت :) غار

 .غارتان جوية استهدفت منصة السبعين في منطقة السبعين في مديرية السبعين 

 (اىحمافظت احلديدة :) غارت

 . غارتان جوية استهدفت مديرية الحالي 

 غاراث(3حمافظت شبىة :) 

 (3 غارات جوية استهدفت مديرية )عسيالن . 
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