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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    
منشاة 

 سياحية 
مزرعة 
 مواشي

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

3 1 1 2 1 7 6 37 142 21  1362 

 
 .الثالثاءم، يوم  3129/ 81/23: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك
 الضحايا واألضرار  

 
 

 ( غارات جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف.6) -
 ( منازل7)تضرر و  منزلتدمير ( قذيفة مدفعية، أدت إلى 55قصف صاروخي سعودي ب) -

 .رازحفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية  ومزرعتين
في ( منازل 5تدمير منزلين وتضرر )( قذيفة مدفعية، أدت إلى 62قصف صاروخي سعودي ب) -

 .حيدانمناطق سكنية متفرقة بمديرية 
ونفوق عدد من  ( منازل6) تضرر( قذيفة مدفعية، أدت إلى 58قصف صاروخي سعودي ب) -

 .شدافي مناطق سكنية متفرقة بمديرية  المواشي
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 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية حرض.4) -
 غارتان جوية استهدفت منطقة المزرق بمديرية حرض. -
 غارتان جوية استهدفت مديرية ميدي. -

 

 

( منازل في :( آخرين جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان، أدى الى تضرر )8قتل مدني وجرح ) -
 شارع الخمسين بمديرية الحالي.

( في قرية الزعفران بمديرية 6قصف مدفعي وبقذائف الدبابات أدى الى تدمير منزلين وتضرر ) -
 الحالي.

في مناطق  منازل( 6وتضرر )منزل الى تدمير ف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي أدى قص -
 الدريهمي. غرب مديريةسكنية متفرقة 

بمديرية استهدف شرق مطار الحديدة وشرق جولة يمن موبايل قصف مدفعي لمرتزقة العدوان  -
 الحالي.

 بمديرية الحالي. ( منازل جوار فندق الواحة4)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان أدى الى تضرر  -

 

 

 

 .مناطق متفرقة بمديرية نهمجوية استهدفت  ( غارات7) -

 

 

 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية صرواح.4) -

 


