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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا  
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى محالت تجاريه مطار

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

2 1 2 - 2 6 22 44 1 1024 

 

  .      الخميس    يوم    م،     9119 / 5 / 9                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

) 
  قذيفة هاون لمرتزقة العدوان ( جراء عام 11عام، وأخته أفراح  15جرح الطفلين )إبراهيم حسن حيدر

 استهدفت منزلهم أدت الى تضرره في حي الزهور بمديرية الحالي.
 (قذائف هاون أدت إلى تضرر منزل ومحل تجاري في شارع 6قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 صنعاء بمديرية الحالي. 
  الحالية لدولي بمديريمطار الحديدة ا لمرتزقة العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدفقصف. 
  بمديرية  16                                                                          تدمير هنجرا  تجاريا  جراء تعرضه لصاروخ موجه لمرتزقة العدوان في منطقة كيلو

 الحالي.
 (منازل في 4( قذيفة هاون وكمندوز، أدت إلى تضرر )11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 مناطق سكنية متفرقة بشارع الخمسين بمديرية الحالي.
 ( قذيفة هاون استهدفت مناطق متفرقة جنوب وشرق مديرية 19زقة العدوان ب)قصف مدفعي لمرت

 التحيتا.
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 (11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )استهدفت منطقة الفازة ، ( صواريخ كاتيوشا1و)مدفعية  قذائف
 .بمديرية التحيتا

 (صواريخ كاتيوشا، استهدفت م11( قذائف مدفعية و)15قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) نطقة
 بمديرية التحيتا. الجبلية

 (قذيفة مدفعية، أدت إلى 91قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل و 6تدمير واحتراق ) تضرر
 ( منازل في مناطق سكنية متفرقة أطراف مدينة الدريهمي.1)

 .غارة جوية استهدفت مديرية كتاف 
 (منازل في مناطق 5( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )44قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 .منبهسكنية متفرقة بمديرية 
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