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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   

 عدد االيام عدد الغارات قذيفة مدفعية متضرره مدمره جرحى قتلى مزرعة مواشي سيارات مدارس

3 1 1 1 2 6 4 5 106 21 1241 

 

 .م، يوم السبت 8118/ 52/8تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

 مكان االنتهاك : 
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

 الضحايا واألضرار 
 

 قتمت امرأة متأثرة بجراحها جراء غارة جوية استهدفت منطقة بني صياح في مديرية رازح. -

 ن جوية استهدفت منزاًل وأدت الى تدميرة في منطقة الحفوز بمديرية حيدان.( أطفال جراء غارتا3جرح ) -

 ( غارات جوية استهدفت منطقة الفرد في مديرية كتاف.3) -

 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الظاهر.3) -

 غارتان جوية استهدفت منطقة الضيعة في مديرية شدا. -

 ديرية كتاف.غارة جوية استهدفت منطقة الصوح في م -

 غارة جوية استهدفت مدرسة الرقة أدت الى تدميرها في منطقة الرقة بمديرية حيدان. -
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( أخرى في مناطق سكنية 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )44قصف صاروخي سعودي ب)-
 متفرقة في مديرية شدا.

في مناطق سكنية متفرقة في مديرية ( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين 33قصف صاروخي سعودي ب) -
 الظاهر.

 
 
 

( قذيفة مدفعية أدت الى تدمير منزل 22( أخرين بينهم امرأتان جراء قصف مدفعي ب)3قتل مدني وجرح ) -
 ونفوق عدد من المواشي في منطقة الشعاب بمديرية حرض.

 ( غارات جوية استهدفت منطقة المزرق في مديرية حرض. 4) -
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حيران. 3) -
 غارة جوية استهدفت سيارة أحد المواطنين في مديرية مستبا. -

 
 
 

 غارة جوية استهدفت منزل الشيخ نايف األعوج وأدت الى تدميره في منطقة بني فراص بمديرية نهم. -

 


