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 الرصد احلقىقي اليىمي
 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع سيارة حفار مياه طريق عام
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

4 2 1 1 2  1  4 104 00 1191 
 

 .الجمعة، يوم م 9118/ 99/6  : تاريخ االنتهاك
 .ة: عمى مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .االسعودية وتحالفي : جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

  (قذيفة مدفعية 402+ غارة 42: )صعدةمحافظة 
في منطقة فروة  استيدفت حفار مياه أدت الى تدميره وسيارة مجاورةجوية  غارتينجرح مدني جراء  -

 بمديرية سحار.
 ( غارات جوية استيدفت منطقة األزىور في مديرية رازح.5)  -
 مناطق متفرقة بمديرية كتاف.( غارات جوية استيدفت 4) -
 ( غارات جوية استيدفت منطقة بالقرب من سوق المياذر بمديرية سحار.3) -
 ( غارات جوية استيدفت منطقة القد في مديرية رازح.3) -
 غارتان جوية استيدفت منطقة الحصامة بمديرية الظاىر. -
 غارتان جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف. -
 ت الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان.غارة جوية استيدف -
 غارة جوية استيدفت منطقة السرار بالقرب من مدينة صعدة. -
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 غارة جوية استيدفت مديرية باقم. -
( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزل ومزرعتين في مناطق سكنية 39قصف صاروخي سعودي ب) -

 متفرقة بمديرية باقم.
مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في مناطق سكنية متفرقة  ( قذيفة45قصف صاروخي سعودي ب) -

 بمديرية منبو.
 .أدت الى تضرر منزل في مديرية شدا( قذيفة مدفعية، 97قصف صاروخي سعودي ب) -

 

 ( :44محافظة حجة )غارة 
 ( غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة بمديرية ميدي.18) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة بمديرية حرض.4) -

 

  غارات( 3الحديدة: )محافظة 
 غارة جوية استيدفت الطريق العام في مديرية زبيد. -
 غارة جوية استيدفت مديرية الصميف. -
 غارة جوية استيدفت مديرية المحية.  -

 

 )محافظة لحج: )غارة 
 غارة جوية استيدفت جبل جالس بمديرية القبيطة.  -

 


