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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الجمعةم، يوم 8/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية02+ ةغار11حمافظة صعدة :) 

 ( غارات جوية استهدفت منازل 3( نساء جراء )6( اطفال و)9( مدني بينهم )17قتل )
 ( منزل في منطقة شعبان في مديرية رازح .18المدنيين ادى الى تدمير منزالن وتضرر )

 ( سيارات في الطريق العام في منطقة بني 3( مدنيين جراء غارة جوية استهدفت )8قتل )
 في مديرية سحار . معاذ

 (3. غارات جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف ) 

 (قذيفة استهدفت منطقة الغور في مديرية غمر .02قصف صاروخي سعودي ب ) 

 (3. غارات جوية استهدفت منطقة آل صبحان في مديرية باقم ) 

  جوية استهدفت منطقة طيبة االسم في مديرية كتاف . تانغار 
 

محافظات 
 قصفت

    منازل     الضحايا
منشأة  جرحى قتلى

 اعالمية
قذيفة  تضرر تدمير سيارة طريق قناة

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 غارة(17حمافظة حجة :) 

 ( مدنيين 4اصابة ) جراء غارتان جوية استهدفت منازل المدنيين ادى بينهم طفل وامرأتان
منزالن ومنزل الشيخ احمد محمد عمي ابودنيا وتضرر منزل الشيخ وليد ابودنيا  الى تدمير

 . مبينفي مديرية  في منطقة الظفير

 . غارتان جوية استهدفت مديرية وشحة 

 جوية استهدفت مديرية مبين . غارتان 

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

 (6. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 (تاىغاراهاًة العاصوة :) 

 ( اخرين جراء 5( مدنيين وجرح )4قتل ) مبنى قناة اليمن الفضائية جوية استهدفت  تانغار
 في مديرية الثورة .التمفزيون منطقة ادى الى تدمير المينى في 

 (ةغار11حمافظة صٌعاء :) 

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

 (3غارات ) ( منزل في 11وتضرر ) زل المدنيين ادى الى تدمير منزلجوية استهدفت منا
 في مديرية نهم . مسورةمنطقة 

 حمافظة هارب :) غارة(

 . غارة جوية استهدفت مديرية صرواح 
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