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 الرصد احلقىقي اليىمي
 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مطارات مزارع

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 6 1 6 3 2 21 151 15 1141 
 

 .االربعاء، يوم م 8112/ 9/5    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 .( حجه، الحديدة، أمانة العاصمة،  صعدة ) : محافظات مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

 
 قذيفة مدفعية( 051+  غارات 8) محافظة صعدة: 

 (أربعة جراء غارة جوية استيدفت منزليم وأدت الى تدميره بمدينة ضحيان في 4قتمت أمرأه واطفاليا ال )
 مديرية مجز.

 .صابة رجل وزوجتو جراء انفجار قنبمة عنقودية في مديرية رازح  قتل طفل وا 
 .غارة جوية استيدفت منطقة األزىور في مديرية رازح 
 .غارة جوية استيدفت منطقة بني معين في مديرية رازح 
 .غارة جوية استيدفت منطقة المختبية في مديرية مجز 
 (3.غارات جوية استيدفت معسكر الجميورية في أطراف مدينة صعدة ) 
 .غارة جوية استيدفت منطقة بني معاذ في مديرية سحار 
 ( قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين أدت الى تضرر منزل 34ف صاروخي سعودي ب)قص

 مديرية شدا.في مناطق متفرقة في  ومزرعتين
 (منازل 5( قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين، أدت الى تضرر )42قصف صاروخي سعودي ب )

 ( مزارع في مناطق متفرقة في مديرية حيدان.3و)
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  ( منازل في 3( قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدت الى تضرر )82سعودي ب)قصف صاروخي
 مناطق متفرقة في مديرية رازح.

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية الظاىر.41قصف صاروخي سعودي ب ) 
 : ) غارتان(  أمانة العاصمة

 ( مدني جراء غارة استيدفت النقل الثقيل في منطقة عصر وأدت 1إصابة )( 18الى تضرر ) منزل
 .مجاور

 .غارة جوية استيدفت مطار صنعاء الدولي  
 غارة(: ) الحديدةمحافظة 
 غارة جوية استيدفت مزرعة بمنطقة المرير في مديرية جبل رأس. 
  (غارات 4: ) حجهمحافظة 
 غارتان جويتان استيدفتا منطقة فج حرض في مديرية حرض. 
  في مديرية حرض.غارتان جويتان استيدفتا منطقة المزرق 
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