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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 وجرائن السعىديت وحتالفها يف اليويالًخهاكاث 
 الجمعةم، يوم 9/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (اث غار6حمافظت صعدة :) 

 . غارتان جوية استيدفت سيارة في جسر وادي نممة في منطقة آل مقنع في مديرية منبو 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 ( منزل في 14غارتان جوية استيدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير منزل وتضرر )
 منطقة االزىور في مديرية رازح .

 غارة(14حمافظت حجت :) 

 . غارة جوية استيدفت منطقة الصوامل في مديرية مستباء 

 (7. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

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

محافظات 
 قصفت

   منازل      الضحايا
شبكة  جرحى قتلى

 مياه
محالت  سوق

 تجارية
عدد  تضرر تدمير سيارة طريق

 الغارات
عدد 
 االيام

7 51 51 5 2 55 2 7 2 22 84 242 
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 (ةغار21حمافظت صٌعاء :) 

 ( اخرين4( مدنيين وجرح )5قتل )  ادى الى تدمير سوق خمقةجراء غارتان جوية استيدفت 
في مديرية  خمقةفي منطقة  ( سيارات3) ( محالت وتدمير8( محالت تجارية وتضرر )3)

 . نيم

 (14. غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية نيم ) 

 . غارة جوية استيدفت منطقة الحنشات في مديرية نيم 

  خمقة في مديرية نيم .غارتان جوية استيدفت منطقة 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة يام في مديرية نيم 

 حمافظت هارب :) غارة(

 . غارة جوية استيدفت مديرية صرواح 

 (حاىحمافظت البيضاء :) غار

 . غارتان جوية استيدفت سيارتان في الطريق العام في منطقة يكال في مديرية القريشية 

 حمافظت احلديدة :) غارة(

  ( اخرين جراء غارة جوية استيدفت سوق شاجع في مديرية زبيد 6وجرح ) ( مدنيين11)قتل
. 

 (اثغار3حمافظت احملىيج :) 

 ( مدنيين بينيم طفل وامرأة جراء 3اصابة ) ومنزل احد المدنيين جوية استيدفت سيارة  ةغار
 . شبامفي مديرية ( منزل في مدينة كوكبان 15ادى الى تدمير المنزل وتضرر )

 عين مياه ادى الى تدميرىا في مدينة كوكبان في مديرية شبام رتان جوية استيدفت غا.  
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