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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  مزارع  سيارة

4    1     8  2 3 5 13 254    11 1288 

 

 . الخميسم، يوم  8102/ 4/01تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

 مكان االنتهاك :
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

 الضحايا واألضرار  
 

( أخرى في 9وتضرر ) منزلأدت الى تدمير  ( قذيفة مدفعية،93جرح مدني جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 مناطق متفرقة بمديرية منبه.

 ( غارات جوية استهدفت منطقة الجعممه في مديرية مجز.9) -
 غارة جوية استهدفت مديرية شدا. -
 اهر.غارة جوية عمى منطقة الحصامه بمديرية الظ -
 غارتان جوية استهدفت منطقة طخيه بمديرية الظاهر. -
في ( مزارع ومنزلين 9) ( منازل وتضرر9تدمير )( قذيفة مدفعية، أدت الى 25قصف صاروخي سعودي ب) -

 .شدامتفرقة في مديرية سكنية  مناطق
سكينة  ( مزارع في مناطق2( منازل و)4( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )44قصف صاروخي سعودي ب) -

 متفرقة بمديرية باقم.
 .رازح( منازل في مناطق متفرقة بمديرية 9( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )95قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( قذيفة مدفعية، استهدفت منطقة الغور بمديرية غمر.78قصف صاروخي سعودي ب) -
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وأدت الى         الشراعي  منزل الشيخ/ ابراهيم استهدفتارة جوية ( أخرين جراء غ2قتل مدني وجرح ) -

 يوليو بمديرية الحالي. 7منطقة وتدمير سيارة بتدميره 
 الدريهمي. في مدينةقتل المواطن/ حسن الحوكي جراء قذيفة مدفعية استهدفت منزله وأدت الى تضرره  -
 ( غارات جوية استهدفت منطقة السويد بمديرية التحيتا.3) -

 

 

 الحفاء.غارة جوية استهدفت معسكر  -
 غارة جوية استهدفت جبل النهدين في مديرية السبعين. -

 

 

 ( غارات جوية استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان. 6) -


