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 السصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجسائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 يوم االربعاء م32/3/3122: تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك
 ,الحديدة ,ذمار( تعز,صعدة ,حجة ,صنعاء ( محافظات : مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قريفة هدفعية (56غازات+8حمافظة صعدة :)

 ( اخرين جراء غارتان جوية استهدفت سيارات المسافرين أدى 4( مدني وجرح )15قتل )
( سيارات وتضرر سيارتان في الطريق العام في 4الى تدمير ناقمة مواد غذائية وتدمير )
 منطقة آل عمار في مديرية الصفراء .

  جوية استهدفت خيام البدو في منطقة آل ابوجبارة في إصابة احد المدنيين جراء غارة
 مديرية كتاف.

 . غارتان جوية استهدفت مدينة صعدة في مديرية صعدة 
 (3. غارات جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف ) 
 (قذيفة استهدفت مناطق متفرقة في مديرية شداء .55قصف صاروخي سعودي بـ ) 
 (قذي44قصف صاروخي سعودي بـ ) فة استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير منزالن

 ( منزل في مناطق متفرقة في مديرية منبو .53وتضرر )

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل       الضحايا
مضخة  شاحنة خيام مزارع سيارة جرحى قتلى

 مياه
طريق 
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 55 5 51 8 5 5 3 4 2 23 65 33 5163 
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 غازة (21حمافظة حجة:) 

 (7. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 (6. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 
 حمافظة صٌعاء:) غازتاى (

  جوية استهدفت منطقة السواد في مديرية سنحان .غارتان 

 حمافظة تعز:) غازتاى (

 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية موزع 

 حمافظة احلديدة:) غازة (

 . غارة جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مفرق الجاح في مديرية بيت الفقيو 

 غازة (21حمافظة ذهاز:) 

 (13 )( مزارع 5( مزارع وتضرر )3غارة جوية استهدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير )
 ( مضخات مياه وتدمير سيارتان في منطقة قاع حقل في مديرية ضوران انس.3وتدمير )

 
 


