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 الرصد احلقىقي اليىمي
 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع جزر

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3 3 6 _ _ 3 33  333 31 3316 

 

 .األربعاء، يوم م 8112/ 4/7  : تاريخ االنتهاك
 .ة: عمى مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 .(البيضاء، الحديدةصعدة، ) : محافظات مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفي جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 (قذيفة مدفعية 881غارة +  81: )صعدةمحافظة 

  (11 ،غارات جوية استيدفت منازل ومزارع المدنيين ) ( 7أدت الى تدمير منزل وتضرر )و
 في مناطق سكنية متفرقة في مديرية باقم. ( مزارع3و) أخرى

 (4غارات جوية ) .استيدفت مناطق متفرقة في مديرية كتاف  
 (3 غارات ).جوية استيدفت منطقة عالف في مديرية سحار 
  .غارة جوية استيدفت منزل مدني، أدت الى تدميره منطقة النعاشوه في مديرية حيدان 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزل ومزرعة في مناطق 33قصف صاروخي سعودي ب )

 سكنية متفرقة بمديرية رازح.
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 (قذيفة مدفعية، أدت41قصف صاروخي سعودي ب ) ( منازل 5إلى تدمير منزل وتضرر )
 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبو. ومزرعتين، 

 (قذيفة مدفعية، استيدفت مناطق متفرقة في مديرية 88قصف صاروخي سعودي ب )
 حيدان.

 (قذيفة مدفعية، استيدفت مناطق متفرقة في مديرية 17قصف صاروخي سعودي ب )
 الظاىر.

  . 

  : )غارات(الحديدة محافظة

  تمشيط مكثف لطيران األباتشي السعودي، استيدف بو الصيادين، أدت الى إعاقتيم عن
 الصيد في جزيرة حنيش وزقر وجبل الممح قبالة مديرية التحيتا.

  زوارق حربية إماراتية تعدي عمى صيادين بالقرب من جزيرة حنيش وزقر وجبل الممح قبالة
 مديرية التحيتا.

 : ) غارة ( البيضاءمحافظة 

 غارة جوية استيدفت مديرية السوادية. 

 


