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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجرائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 سبتالم، يوم 03/21/1322:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،األمانة ،عمران ،حجة مارب،،الجوف  ،الحديدة صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 السعودية وتحالفها. : جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (اتغار8حمافظة صعدة :) 

 باقمفي مديرية  آل صبحانجوية استهدفت منطقة  غارتان . 
 الظاهرفي مديرية  المالحيطجوية استهدفت منطقة  غارتان . 
 رازحفي مديرية  القدجوية استهدفت منطقة  غارتان . 
 رازحفي مديرية  االزهورجوية استهدفت منطقة  غارتان . 

 (ةغار32حمافظة احلديدة :) 

 ( مدنيين جراء غارة4قتل )  الجراحيمديرية  سيارتهم في الطريق العام  فيجوية استهدفت. 
 ( غارات 4( اخرين جراء )10( مدني وجرح )02قتل ) سوق شعبي أدى جوية استهدفت

( سيارات 4ر )( محل وتدمير مطعم وتدمي15( محالت تجارية وتضرر )3الى تدمير )
 .الجراحيمديرية  ( منزل  في14وتضرر )

محافظات 
 قصفت

   منازل          الضحايا
محالت  جرحى قتلى

 تجارية
مضخة  سوق

 مياه
عدد  تضرر تدمير طريق سيارة جامع مدرسة مزارع مطعم

 الغارات
عدد 
 االيام
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  (3 غارات ) ( مزارع 3مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعتان وتضرر )جوية استهدفت
 .الجراحيمديرية  وتدمير مضختي مياه في

 ( غارة 15( اخرين بينهم طفل جراء )0( أطفال وامرأتان وجرح )8( مدنيين بينهم )12قتل )
مديرية  المواطن محمد يحي دنبغ في منطقة قطابة فيومنزل مزرعة جوية استهدفت 

 .الخوخة
 (اترغا4حمافظة اجلىف :) 

 (4 غار ) المصلوبجوية استهدفت مديرية ات . 
 ت(اغار4:) هاربحمافظة 

 (4 غارات ) ( 03وتضرر )( منازل 4)منازل آل الزايدي ادى الى تدمير جوية استهدفت
 . صرواحمديرية في منطقة الشط في  جامع ومدرسةوتدمير منزل 

 (اتغار5:)  حجةحمافظة 

 (5غارات )  حرضمديرية  منطقة المزرق فيجوية استهدفت . 
 (اىت:) غار اهاًة العاصوة

 السبعينمديرية  منطقة النهدين فيجوية استهدفت  غارتان . 
 (رة:) غا عوراىحمافظة 

 ( مدنيين جراء غارة 4قتل ) سيارة في الطريق العام في منطقة غولة عجيب جوية استهدفت
 . ريدةمديرية في 

 
 
 
 
 


