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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن
 
 

حمافظات 
 قصفت

    منازل ضحايا  

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع محطة غاز
 مدفعية

 عدد االيام عدد الغارات

6 1 2  9 1 11 101 43 1161 

 
 م يوم الثالثاء.5/6/2012تاريخ االنتهاك: 

 زمن االنتهاك: صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.
مكان االنتهاك: 

 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.
 ..الضحايا واألضرار 

 
 (مدفعية قذيفة 107+ غارة 18 ) :صعدة محافظة   

 .كتاف بمديرية العطفين منطقة في متفرقة أماكن استهدفت جوية غارة   - (11)

 .الصفراء مديرية في عمار آل منطقة استهدفت جوية غارة  - 

 .مجز مديرية في الجعممة منطقة استهدفت جوية غارة   -

 .كتاف مديرية في البقع منطقة استهدفت جوية غارات  - (3)

 .رازح مديرية في األزهور منطقة استهدفتا جويتان غارتان  - 
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 تضرر الى وأدت باقم مديرية في متفرقة مناطق استهدفت قذيفة (48 )ب سعودي صاروخي قصف - 
 .ومزرعتين منازل (3)

 تضرر الى وأدت شداء، مديرية في متفرقة مناطق استهدفت قذيفة (59)ب سعودي صاروخي قصف -
 .منزلين

 
 )غارات 6 العاصمه مانةأ( 
 منزلا  12 وتضرر تدميرة الى أدت منزلا  استهدفت غارات (3)جراء امرأتان بينهم مدنيان (7) إصابة -

 .الثورة بمديرية الجراف منطقة في سكنية وعمارة
 بمديرية حدة منطقة في لمغاز ون بك ومحطة شركة استهدفت غارات (3) جراء مدنيان إصابة  -

 .السبعين
 

  (ةغار : صنعاء محافظة)  
 .نهم مديرية استهدفت جوية غارة -

 

 (غارات4: الحديدة محافظة ) 
 .الحالي مديرية في الجبانة منطقة استهدفتا جويتان غارتان -
 .الصميف مديرية في العرج منطقة استهدفتا جويتان غارتان  -

 
 (غارات3: الجوف حافظة) 

 .ونالمت مديرية في متفرقة مناطق استهدفت جوية غارات  -(3) 

 (غارتان:  عمران حافظة ( 
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 سفيان حرف مديرية في العمشية منطقة استهدفتا جويتان غارتان. 


