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 الرصد احلقىقي اليىمي
 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

 محافظات قصفت

    منازل الضحايا   
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع خزان مياه

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

5 1 1 7 5  6 97 99 1189 
 

 .االربعاء، يوم م 7102/ 72/6  : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

:  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

 (.قذيفة مدفعية 72+  غارة 70: )صعدةة محافظ 
( منازل ومزرعة 2( قذيفة مدفعية، وأدت الى تضرر )24صاروخي سعودي ب)جرح طفل جراء قصف  -

 .في مديرية رازح
( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في 73جرح رجل مسن جراء قصف صاروخي سعودي ب) -

 مديرية منبو.
 ( غارات جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف.7) -
 رية مجز.( غارات استيدفت منطقة طخية في مدي7) -
 ( غارات جوية استيدفت منطقة األزىور في مديرية رازح.7) -
 غارتان جوية استيدفت منطقة الحجمة بمديرية رازح. -
 ارتان جوية استيدفت منطقة العطفين بمديرية كتاف.غ -
 جوية استيدفت مديرية الصفراء.غارتان  -
 غارتان جوية استيدفت منطقة أحما الطمح بمديرية سحار. -
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 استيدفت منطقة السرار بمديرية سحار.غارتان جوية  -
 غارة جوية استيدفت منطقة آل عمي في مديرية رازح.  -
 غارة جوية استيدفت منطقة مذاب بمديرية الصفراء. -
 ( قذيفة مدفعية، استيدفت منطقة آل فاضل بمديرية حيدان.11قصف صاروخي سعودي ب) -

 

  ( غارة: )  الحديدةمحافظة 
( أطفنال وامنرأة جنراء غنارة جوينة اسنتيدفت 7( أخنرين بيننيم )5( أطفنال وجنرح )7بيننيم ) مدنيين( 3قتل ) -

 تجمع لممدنيين حول خزان مياه في قرية الربصة بمديرية الحوك.
 

  (غارة 72: )حجةمحافظة 
 .تفرقة في مديرية ميديمناطق مجوية استيدفت  غارة( 17)  -
 ( غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض.11) -

 

  (.غارتان: )تعزمحافظة 
 .تان جوية استيدفت منطقة ورزان في مديرية دمنة خديرغار  -

 

 )محافظة صنعاء: )غارة 
 غارة جوية استيدفت منزل، أدت الى تدميره في مديرية بالد الروس. -

 


