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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 يوم االربعاء م7/3/1028: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية (701غارة +71حمافظة صعدة :) 

 ( غارات جوية 5( أطفال وامرأتان جراء )7( اخرين بينيم )11قتل طفل وامرأة وجرح )
 ( خيام في منطقة آل نايل في مديرية صعدة .5استيدفت خيام لمبدو أدى الى تدمير )

 ( مدنيين وجرح 2قتل )(قذيفة استيدفت 24( اخرين جراء قصف صاروخي سعودي بـ)2 )
( منزل في مناطق متفرقة في مديرية 11منازل المدنيين ادى الى تدمير منزل وتضرر )

 باقم.

 (4. غارات جوية استيدفت منطقة كيالن في مديرية صعدة ) 

 (3 غارات جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في منطقة الجعممة في مدير ). ية مجز 

 (قذيفة استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر .31قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 ( مولدات في مديرية باقم .2غارتان جوية استيدفت مولدات كيرباء أدى الى تدمير ) 

 . غارة جوية استيدفت منطقة شعير في مديرية باقم 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل         الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
مولد   مطار

 كهرباء
طريق  سيارة جامع خيام

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

7 6 21 6 1 2 1 5 2 3 3 4 17 205 60 2077 
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 . غارتان جوية استيدفت منطقة الثعبان في مديرية باقم 

  ( قذيفة استيدفت مزارع المدنيين ادى الى تدمير مزرعة 15خي سعودي بـ)قصف صارو
 وتضرر مزرعتان في منطقة الدوشة في مديرية منبو.

 (قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين ادى الى تدمير 35قصف صاروخي سعودي بـ )
طقة ( منزل وتضرر مزرعتان وتدمير مضخة مياه وتدمير جامع في من16منزالن وتضرر )

 آل عمر في مديرية منبو.

 غارة (71حمافظة حجة:) 

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

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

 غارات (6حمافظة هارب:) 

 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مديرية صرواح 
 (4غارات جوية است ) يدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح. 

 حمافظة احلديدة :) غارتاى (

 ( مدنيين جراء غارتان جوية استيدفت مزرعة مواطن أدى الى تدميرىا وتدمير 2قتل )
 مضخة مياه في منطقة الحيمة في مديرية التحيتا .

 غارات(1حمافظة صٌعاء:) 

 يره في الطريق العام في مديرية غارتان جوية استيدفت منزل احد المدنيين أدى الى تدم
 ىمدان وانباء عن ضحايا .

 (4. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية نيم ) 
 . غارة جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مديرية نيم 
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 غارات (1حمافظة تعز:) 

 . غارتان جوية استيدفت مطار تعز الدولي في مديرية التعزية 
 (3غارات جوية ) . استيدفت منطقة الذكرة في مديرية التعزية 
 . غارتان جوية استيدفت منطقة نجد العقيرة في مديرية جبل حبشي 

 حمافظة الضالع:) غارتاى (

 . غارتان جوية استيدفت منطقة العرفاف في مديرية مريس 
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