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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 السبتيوم  م42/3/4028: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية ( 77غارات +7 حمافظة صعدة :)

  قتل مدني جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الطيران السعودي في منطقة آل الشيخ
 في مديرية منبو .

 ( اخرين جراء غارة جوية استيدفت سيارة في الطريق في منطقة 2( مدنيين وجرح )2قتل )
 الحشو في مديرية شداء.

 مديرية مجز . غارتان جوية استيدفت منطقة طخية في 
 (12( قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدى الى تضرر )25قصف صاروخي سعودي بـ )

 منزل وتضرر جامع في منطقة الحازة في مديرية منبو .
 (قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين أدى الى تدمير 45قصف صاروخي سعودي بـ )

ياه في مناطق متفرقة في ( منزل وتدمير مزرعة وتضرر مضخة م25منزالن وتضرر )
 مديرية رازح .

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
طريق  سيارة جامع

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق في مديرية شداء 
 ( منزل في 11غارتان جوية استيدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل وتضرر )

 منطقة القد في مديرية رازح .
 غارات(27حمافظة احلديدة :) 

 ( اطفال جراء 3( مدنيين بينيم )5قتل )(غارات جوية استيدفت مزرعة المواطن جودت 4 )
إسماعيل شريف أدى الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه في قرية الجروبة في منطقة 

 الحسينية في مديرية بيت الفقيو .
 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيو 
 ن أدى الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه في غارتان جوية استيدفت مزرعة احد المدنيي

 مديرية الحسينية .
 . غارتان جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين في وادي زبيد في مديرية زبيد 

 حمافظة اجلىف:) غارتاى(

 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مديرية المصلوب 
 حمافظة هارب:) غارتاى(

 ( 4الشيخ احمد بن صالح بن حزيم أدى الى تدميره وتضرر ) غارتان جوية استيدفت منزل
 منازل وتدمير مسجد وتدمير سيارة في قرية آل حزيم في منطقة الغدو في مديرية صرواح .

 غارات(6حمافظة حجة:) 

 (3. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 
 (3غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) . 

 
 


