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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن
 محافظات قصفت

    منازل   
 عدد االيام عدد الغارات قذيفة مدفعية متضرره مدمره  مزارع مطارات ناقلة

3   1   1 8 11 33 131 111 1318 

 

 .السبتم، يوم  8112/ 3/11: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

  : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

 (7.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمدرية شدا ) 
 (6.غارات جوية استهدفت مناطق متفرق بمديرية الظاهر ) 
 .غارتان جوية استهدفت منطقة آل عمي في مديرية رازح 
 (111قصف صاروخي سعودي ب ) في ( مزارع 3و)( أخرى 6وتضرر ) ( منازل 4)قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير

 .رازح متفرقة بمديرية  مناطق سكنية
 (قذيفة مدفعية، أدت الى 125قصف صاروخي سعودي ب )( أخرى 8تدمير منزلين وتضرر )  مناطق سكنية متفرقة في

 .بمديرية شدا
 (مزارع في مناطق 4( أخرى و)4( منازل  وتضرر )3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير )67قصف صاروخي سعودي ب )

 سكنية متفرقة بمديرية باقم .
 (منازل  في مناطق سكنية متفرقة بمديرية حيدان.5( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )38قصف صاروخي سعودي ب ) 
 (قذيفة مدفع43قصف صاروخي سعودي ب )( منازل  في مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبه.3ية، أدت الى تضرر ) 
 (أخرى  في مناطق سكنية متفرقة 5( قذيفة مدفعية، أدت تدمير منزل وتضرر )47قصف صاروخي سعودي ب )

 بمديرية الظاهر.
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 عب أمدوش بمنطقة بني حسن غارة جوية استهدفت ناقمة المواطن أحمد ناجي فريج أدت الى تدميرها في ش
 مديرية عبس.

 

 

 (18 غارة جوية ).استهدفت مطار الحديدة الدولي في مديرية الحالي 
 (25.غارة جوية استهدفت منطقة المنظر في مديرية الحالي ) 
 (32( غارة جوية استهدفت أماكن متفرقة وأدت الى تضرر )منازل7 )  بمديرية الحالي. 16منطقة كيمو في 
 (8.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية الدريهمي ) 
 استهدفت مزرعة مواطن في مديرية السخنة. غارة جوية 

 


