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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا       

طريق 
 عام

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  سيارات  مطارات جامعات  مزارع مصانع
 مدفعية

 عدد
 الغارات

عدد 
 االيام

4 1   1   3   2   2     1 3 8 3 18 158 44 1333 

 

 .الخميسم، يوم  8118/ 11/ 51: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

  : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

استهدفت سيارة أدت الى تدميرها وتضرر ( أخرين جراء غارة جوية 8( مدنيين وجرح )3قتل ) -
 الطريق العام في منطقة العقيق بمديرية كتاف.

 ( غارات جوية استهدفت منطقة القد بمديرية رازح.5) -
 ( غارات جوية استهدفت منطقة األزهور بمديرية رازح.4) -
( أخرى 5( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )78قصف مدفعي سعودي ب) -

 ومزرعتين في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.
( منازل ومزرعة في مناطق 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )47قصف مدفعي سعودي ب) -

 سكنية متفرقة بمديرية حيدان.
( أخرى في 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )39قصف مدفعي سعودي ب) -

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاهر.
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 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية حرض.3) -

 

 

 7سكنية متفرقة في  مناطقجراء قصف مدفعي استهدف ( منازل 6وتضرر )( أطفال 5جرح ) -
 يوليو بمديرية الحالي.

بقذيفة مدفعية اطمقها مرتزقة العدوان عمى منطقة  –عام  15 عمره - جرح الطفل محمد عياش -
 الصقور بمديرية زبيد.

 بمديرية الحالي. 16جوية استهدفت أماكن متفرقة بمنطقة كيمو  ( غارات9) -

 بمديرية الحالي. 16( غارات جوية استهدفت بالقرب من مصنع كمران بمنطقة كيمو 4) -

 ( غارة جوية استهدفت أماكن متفرقة بمنطقة الجبمية بمديرية التحيتا.13) -

 ة المراوعة.النادي السياحي في مديري ( غارات جوية استهدفت خمف مبنى3) -

 غارة جوية استهدفت احدى المزارع في مديرية التحيتا. -
وجامعة الحديدة  وشارع الخمسينقصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف مطار الحديدة الدولي  -

 بمديرية الحالي.

 

 

 غارة جوية استهدفت قاعدة الديممي الجوية بمديرية بني الحارث. -


