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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
دراجة  مطاحن  مسجد طريق عام

 ناريو 
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

  3    1 1 1 1 2 5  11  2 22 111  02 1212 

 

 .السبت م، يوم  8102/ 8/9: تاريخ االنتهاك 
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

 مكان االنتهاك 
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

 الضحايا واألضرار  
 

 غارة جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في منطقة والبو بمديرية الظاىر. -

 اورين في باقم.غارتان جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره وتضرر منزلين مج -

 غارتان جوية أدت الى تضرر منزلين ومسجد في منطقة الحجلة في مديرية رازح. -

( منازل ومزرعتين في مناطق متفرقة في 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )34قصف صاروخي سعودي ب) -

 مديرية باقم.

 قة في مديرية رازح.( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في مناطق متفر 72قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزل في مناطق متفرقة في مديرية منبو.44قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( قذيفة مدفعية استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر. 34قصف صاروخي سعودي ب) -
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بمديرية  96البحر األحمر في منطقة كيلو ( غارات جوية استهدفت مطاحن 6( مدني جراء )91جرح ) -

 الحالي.
في مديرية -( منازل 1أدت الى تضرر ) –واألماكن المجاورة لها  96( غارة جوية استهدفت منطقة كيلو 19) -

 الحالي.
 ( غارة جوية استهدفت جبل الملح في مديرية المنيرة.91) -
 ( غارات جوية استهدفت منطقة الجبانة في مديرية الحالي. 1) -
 من جولة االقرعي بمديرية الحالي.غارة جوية استهدفت فناء منزل أدت الى تضرره في القرب  -

 

 

أدت الى  في الطريق العام ( مدنيين بينهم امرأتين وطفله جراء غارتان جوية استهدف دراجة نارية5قتل ) -

 في منطقة الطلس بمديرية صرواح. وتضرر الطريق العام تدميرها

 


