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 الرصد احلقىقي اليىمي

 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا       

مزرعة 
 مواشي

حي  مصانع
 تجاري

شبكو  مزرعة موانئ
 اذاعو

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى قوارب
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 1 1 1 1 9 1 4 1 3 3 14 161 44 1119 

 

 .الجمعة، يوم م 7112/ 72/2  : تاريخ االنتهاك
 .ة: عمى مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفي جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

 ( غارات جوية استيدفت مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاىر.4) -
 سحار. ة األزقول بمديريةة استيدفت منطق( غارات جوي4) -
 غارتان جوية استيدفت منطقة عالف بمديرية سحار. -
 غارتان جوية استيدفت منطقة آل ذرية في مديرية سحار. -
 غارة جوية استيدفت منطقة قاره بمديرية مجز. -
 غارة جوية  استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف. -
 مجز.بمديرية  ضحيان أدت الى تدميره في منطقة غارة جوية استيدفت منزال -
( 4(  قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )93قصف صاروخي  سعودي ب) -

 أخرى في مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبو.
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( مزارع 9( منازل و)5( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )47قصف صاروخي  سعودي ب) -
 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.

( قذيفة مدفعية أدت الى تضرر منزلين ومزرعتين في 94قصف صارخي سعودي ب) -
 مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.

( منازل في مناطق 9( قذيفة مدفعية أدت الى تضرر )42قصف صاروخي  سعودي ب) -
 سكنية متفرقة بمديرية شدا.

 

 

 ( غارات جوية استيدفت مناطق سكنية متفرقة في مديرية ميدي.11) -
 ( غارات جوية استيدفت أماكن  متفرقة في منطقة المزرق  بمديرية حرض.2) -

 

 

 ق عدد من المواشي في مديرية المصموب.غارة جوية أدت الى نفو  -

 

 

 يدفت منطقة شوابو  في مديرية ذيبين.( غارات جوية است2) -


