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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن
 

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    

عدد  قذيفة مدفعية متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع مياهخة ضم سيارات طريق عام
 الغارات

 عدد االيام

3 1 2 1 4 4 3 2 22 241 22 2241 

 

 الجمعة.م، يوم  8118/ 42/8تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

 مكان االنتهاك : 
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

 الضحايا واألضرار 
 

 قتل طفمين جراء انفجار قنبمة عنقودية  في منطقة الغول بمديرية كتاف. -
( قذائف استيدفت منطقة القطينات 11قتل رجل وجرح ولده جراء قصف صاروخي سعودي ب) -

 في مديرية باقم.
في منطقة بني ذىل في مديرية قتل مدني جراء غارة جوية استيدفت منزلو وأدت الى تدميرة  -

 الظاىر.
 جرح مدني بنياران حرس الحدود السعودي في مديرية غمر.  -
 ( منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.4( غارات جوية ادت الى تضرر )6) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق سكنية متفرقة في مديرية الظاىر. 5) -
 في مديرية رازح. غارتان جوية استيدفت منطقة بني صياح -
 غارة جوية استيدفت منطقة األزىور في مديرية رازح. -
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 غارة جوية استيدفت الطريق العام في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.  -
( أخرى 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )47قصف صاروخي سعودي ب) -

 ومزرعة في مناطق سكنية متفرقة في مديرية باقم.
( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في مناطق سكنية 39ي سعودي ب)قصف صاروخ -

 متفرقة في مديرية شدا.
( منازل ومزرعتين في 3( قذيفة مدفعية أدت الى تضرر )58قصف صاروخي سعودي ب) -

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبو.

 

 

 

المواطن أحمد دحفش وأدت الى تدمير سيارتين جرح مدني جراء غارتين جوية أستيدفت مزرعة  -
 وتضرر مظخة مياة في مديرية الدرييمي.

 
 

 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حيران.3) -
 

 


