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 الرصد احلقىقي اليىمي
 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
شبكة 
 اتصاالت

محالت 
 تجارية 

مضخة 
 مياه 

محطة 
 كهربائية 

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3 1 5 1 1 3 3 4 2 12  62 66 1167 

 

 .الخميس، يوم م 8118/ 5/7  : تاريخ االنتهاك
 .ة: عمى مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 .(حجة الحديدة، صعدة،) : محافظات مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفي جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 (قذيفة مدفعية 111غارة +  94: )صعدةمحافظة 

  شبكة االتصاالت، أدت الى تدميرىا بالكامل ( غارات جوية استيدفت 7)جرح طفل جراء
 .في مديرية رازح

 ( منازل جراء 5تدمر منزلين وتضرر )(غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية 81 )
 باقم.

 (11.غارة جوية استيدفت جبل بن عريج في مديرية ساقين ) 
 (7.غارات جوية استيدفت جبل الشرفة في مديرية حيدان ) 
 (4.غارات جوية استيدفت جبل المفتاح في مديرية حيران ) 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر84قصف صاروخي سعودي ب ) .منزلين في مديرية باقم 
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 (قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزل ومزرعتين في 88قصفا صاروخي سعودي ب )
 مديرية رازح.

 غارات(  11: )الحديدةمحافظة 

  جراء غارتين جوية استيدفت محالت تجاريو ( أخرين بينيم طفل رضيع 8وجرح )قتل مدني
( منازل 4رر محطة الوقود و)( محالت تجارية وتض5أدت الى تدمير ) محطة وقود،و 

 في مديرية التحيتا. الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا العام مجاوره، عمى الطريق
 ( غارات جوية استيدفت مزرعتو، وادت الى تدمير مضخة مياه، 4قتل مدني جراء )

 ومنظومة طاقة شمسية، في شمال مديرية زبيد.
 رية التحيتا.غارة جوية استيدفت جوار إدارة األمن في مدي 
 (8.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة بمديرية الدرييمي ) 

  غارات(11: )حجة محافظة

 (6.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 
 (4.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 


