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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع مضخة مياه شاحنو طريق عام

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

  2 2 1 1   4 1  7  3 15 165  21 1261 

 

 .الجمعةم، يوم  8102/ 7/9تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

 مكان االنتهاك : 
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

 الضحايا واألضرار  
 

( قذٌفة مدفعٌة، أدت الى تدمٌر منزل 66قتلت امرأة وجرحت أخرى جراء قصف صاروخً سعودي ب) -

 فً مناطق سكنٌة متفرقة فً مدٌرٌة رازح. ومزرعة( أخرى 5وتضرر )
( منازل فً مناطق 6الى تضرر )( قذٌفة مدفعٌة، أدت 55سعودي ب) جرح مدنً جراء قصف صاروخً -

 ً مدٌرٌة شدا.سكنٌة متفرقة ف
الطرٌق تضرر الشاحنة و( مدنٌٌن جراء غارة جوٌة استهدفت شاحنة على الطرٌق العام أدت الى 5جرح ) -

 العام فً منطقة بنً عوٌر فً مدٌرٌة سحار.
 ( أخرى ومزرعتٌن فً مناطق متفرقة فً مدٌرٌة باقم.4( غارات جوٌة أدت الى تدمٌر منزلٌن وتضرر )7) -
 منطقة آل عمار فً مدٌرٌة الصفراء.غارتان جوٌة استهدفت  -
 غارة جوٌة استهدفت جبل المنمار فً مدٌرٌة ساقٌن. -
 غارة جوٌة استهدفت منطقة مران فً مدٌرٌة حٌدان. -
فً مناطق سكنٌة متفرقة فً مدٌرٌة  منزل( قذٌفة مدفعٌة أدت الى تضرر 44قصف صاروخً سعودي ب) -

 .الظاهر
 أدت الى تضرر منزلٌن فً مناطق متفرقة فً مدٌرٌة باقم. ( قذٌفة مدفعٌة،47قصف صاروخً سعودي ب) -
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 الشرف بمدٌرٌة الحالً. قرٌة( غارات جوٌة استهدفت مزرعة وأدت الى تدمٌر مضخة مٌاه فً 6) -
 ( غارات استهدفت منطقة الجبانة فً مدٌرٌة الحالً.6) -
 الحدٌدة بمدٌرٌة الحالً.غارة جوٌة استهدفت الخط العام مدخل مدٌنة  -
 فً مدٌرٌة المٌنا. البحرٌةغارة جوٌة استهدفت الكلٌة  -
 غارة جوٌة استهدفت منطقة الكتٌب الساحلٌة. -

 

 


