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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االثنينم، يوم 03/03/7302:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (الجوف، ،صنعاء حجة،  صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة هدفعية66+ اتغار6حمافظة صعدة :) 

 ( قذيفة استيدفت منازل المدنيين 11( مدنيين جراء قصف صاروخي سعودي ب)2قتل )
 ( منزل في مناطق متفرقة في مديرية رازح .11أدى الى تدمير منزل وتضرر )

 (قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير 22قصف صاروخي سعودي ب )منزالن 
 ناطق متفرقة في مديرية منبو .( منزل في م11وتضرر )

 (قذيفة استيدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعة 21قصف صاروخي سعودي ب )
 ( مزارع وتدمير مضخة مياه في مناطق متفرقة في مديرية غمر .3وتضرر )

 (3 غارات جوية استيدفت ) منطقة الفرع في مديرية كتاف .الكسارة في الطريق العام 

 تيدفت مزرعة احد المدنيين في وادي آل ابوجباره في مديرية كتاف .غارتان جوية اس 

 . غارة جوية استيدفت منطقة المالحيط في مديرية الظاىر 

محافظات 
 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  مصنع مزارع جرحى قتلى

 مياه
ناقلة 
 غذاء

قذيفة  تضرر تدمير طريق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 4 2 9 1 3 2 2 3 26 56 44 949 
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 ( ةغار06حمافظة حجة :) 

 (8. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 (7. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 ( ةغار10:)  صٌعاءحمافظة 

 (11. غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية بني مطر ) 

 (7 غارة جوية استيدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعتان ) وتضرر مزرعتان
 مياه في منطقة جارف في مديرية بالد الروس . وتدمير مضختي

 (3غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية الحيمة الخارج ). ية 

 ( اىحمافظة اجلىف :) غارت

 ( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت شاحنات مواد غذائية الدى 2( مدنيين وجرح )2قتل )
 الى تدميرىما في الطريق العام في مديرية المطمة .

 

 

 

 

 

 


