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 الرصد احلقىقي اليىهي 

محافظات 
 قصفت

   منازل   الضحايا
منشأة  جرحى قتلى

 تجارية
عدد  تضرر تدمير سيارة

 الغارات
عدد 
 االيام

7 01 7 0 2  0 22 977 

 الًتهاكات وجرائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الجمعة.م، يوم 71/77/7171:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (غارات جىية 5 حمافظة صعدة : )

 . لصف صاروخي سعىدي اسخهذف مىطمت الغىر بمذيريت غمر الحذوديت 
 (3. جىيت اسخهذفج جبل شعير بمذيريت بالم ) 
 . غارحان جىيت اسخهذفج مىطمت آل صبحان بمذيريت بالم 
  الحذوديت.لصف صاروخي  سعىدي يسخهذف مىاطك مخفرلت  في مذيريت رازح 

 

 (غارات جىية 5:) احلديدةحمافظة 

 في مىطمت وسيارة مذويت   آخريه جراء غارة جىيت اسخهذفج  حافلت  (6وجرح ) مذوييه( 01) لخل

  خميس الىاعضاث بمذيريت السهرة .
 .غارة جىيت لطيران االباحشي اسخهذفج مركس االصطياد بالىعرة في مذيريت الخىخت 
  االباحشي اسخهذفج فىذق جمعان في مذيريت الخىخت.غارة جىيت لطيران 
 .غارحان جىيت اسخهذفج مىطمت المىشج بمذيريت الخىخت 
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 (ة جىيةغار 71 حمافظة حجة :)

 في منطقة الجر بمديرية عبس . محال تجارياجوية استهدفت  غارة 
 (01.غارث جىيت اسخهذفج  عذة مىاطك بمذيريت ميذي ) 
 (8 غاراث جىة اسخهذفج عذة  ).مىاطك بمذيريت حرض 

 ( غارتاى جىية:)  هأرب حمافظة

 مديرية صرواح. ستهدفت ا غارتان جوبة 

 ( جىية غارات 4:)  صٌعاء حمافظة 

  غارة جوية استهدفت مديرية نهم. 
 ( غارات جوية استهدفت منطقة بيت نعم مما ادى إلى تضرر منزل 3جرح طفل جراء )

 مدني في مديرية همدان.
 ( غارات جىية 6:)  تعز افظةحم 

 (3. غارات جوية استهدفت مديرية موزع ) 
 .غارتان جوية استهدفت شرق معسكر خالد بمديرية موزع 
 .غارة جوية استهدفت مفرق ماوية بمديرية ماوية 
 ( غارة جىية:)  االهاًة 

 .غارة جوية استهدفت قاعدة الديممي بمديرية بني الحارث 
 


