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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
محالت  سيارة طريق عام مساجد

 تجارية
قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزرعة 

 مدفعية
 

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4   1   1 1   4 11 - - 2 22 44 8 1442 

 

  .     السبت    يوم    م،     9119 / 3 / 9               تاريخ االنتهاك
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

    (.     )                       مكان االنتهاك: محافظات
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

 (7 ).غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية كشر 
  أدت الى تدميرها في منطقة سودين بمديرية كشر.في الطريق العام غارة جوية استهدفت سيارة نازحين 

  منطقة  في ( منازل3( قذيفة مدفعية ، أدى إلى تدمير منزل وتضرر )91ب) لمرتزقة العدوان مدفعيقصف
 .الشجن  بمدينة الدريهمي

 (قذيفة 33قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) في مناطق متفرقة ( مزارع 3و)( منازل 6أدت الى تضرر ) هاون
 .بمدينة الدريهمي

 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 39قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) باتجاه جولة يمن موبايل وفندقي
 وشارع الخمسين بمديرية الحالي. -( منازل7الى تضرر )أدى   -االتحاد والقمة 

 بمديرية الحالي. 91قصف بالرشاشات الثقيلة استهدف مدينة الشباب بشارع ال 
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  ( منازل3أدى إلى تضرر )( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 11)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بأكثر من 
 بمديرية الحالي.حول سيتي ماكس ومناطق أخرى من شارع الخمسين 

  بياني وحارة الض –أدى إلى تضرره -المتوسطة لمرتزقة العدوان باتجاه مسجد الوحيين  قصف بالرشاشات
 يوليو مديرية الحالي. 7في منطقة 

 ( محالت 3( منازل و)1( قذيفة مدفعة، أدى إلى تضرر )66قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بأكثر من )
 نية متفرقة بمديرية التحيتا.( مزارع في مناطق سك6تجارية و)

 (قذيفة مدفعية، أدت الى36قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )  ومزرعة( منازل 3تضرر )و  منزلتدمير 
 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.

  في منطقة الحوبان بمديرية التعزية.                                                         قذيفة مدفعية لمرتزقة العدوان استهدفت منزال  أدت الى تضرره 
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