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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    

طريق 
 عام

صوامع 
 ومطاحن

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

 االيامعدد  عدد الغارات

4   4   1 5 6 8 16 39 505 70 1320 

 

 .الثالثاءم، يوم  8112/ 6/11: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

  : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل 44)( مدنيين وجرح طفمين آخرين جراء قصف صاروخي سعودي ب3قتل ) -
 ( أخرى في منطقة طالن بمديرية حيدان.3وتضرر )

 ( غارات جوية استيدفت مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاىر.5) -
 ( غارات جوية استيدفت الطريق العام وأدت الى تدميره في منطقة بركان بمديرية رازح.4) -
 مديرية رازح.غارتان جوية استيدفت منطقة القد في  -
 غارتان جوية استيدفت منطقة مران بمديرية حيدان. -
( أخرى في مناطق سكنية 7( منازل وتضرر )3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير )443قصف صاروخي سعودي ب) -

 متفرقة بمديرية حيدان.
( مزارع 3أخرى و)( 6( منازل وتضرر )4( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير )465قصف صاروخي سعودي بأكثر من ) -

 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاىر.
( أخرى ومزرعتين في مناطق 5( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )87قصف صاروخي سعودي ب) -

 سكنية متفرقة بمديرية رازح.
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سكنية  ( أخرى في مناطق6( منازل وتضرر )3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير )63قصف صاروخي سعودي ب) -
 متفرقة بمديرية منبو.

 
 

( قذيفة مدفعية استيدفت قرية ُعر ومناطق 36( أخرين جراء قصف صاروخي سعودي ب)2قتل مدني وجرح ) -
 سكنية متفرقة بمديرية مستبا.

 
 

( 44جراء أكثر من )( طرق عامو 3و)( منزاًل 42( آخرين وتدمير منزلين وتضرر )4( مدنيين وجرح )2قتل ) -
 يوليو بمديرية الحالي. 7و 46غارة جوية وقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي عمى منطقتي كيمو 

 بمديرية الحالي. غارة جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في مدينة العبسي السكنية -
( غارة جوية استيدفت صوامع ومطاحن البحر األحمر لمحبوب أدت الى تدميرىا بالكامل واتالف ما فييا 44) -

 من حبوب شرق مديرية الحديدة بمديرية الحالي.

 

 

 غارة جوية استيدفت منطقة ناطع. -


