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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الخميسيوم  م8/3/1028: تاريخ االنتهاك

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

 السعودية وتحالفها. : جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية (98غارة +02حمافظة صعدة :) 

 ( قذيفة استيدفت منازل ومزارع 44( مدنيين جراء قصف صاروخي سعودي بـ)2إصابة )
( منزل وتدمير مزرعة وتضرر مزرعتان 26المدنيين ادى الى تدمير منزل وتضرر )

 وتدمير مضخة مياه في مناطق متفرقة في مديرية رازح .

 (قذيفة استيدفت مزارع المدنيين ادى الى ت25قصف صاروخي سعودي بـ ) دمير مزرعة
وتضرر مزرعة وتدمير خزان مياه ونفوق عدد من المواشي في مناطق متفرقة في مديرية 

 منبو.

 (قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدى 24اصابة طفمة جراء قصف صاروخي سعودي بـ )
 ( منزل وتضرر جامع في مناطق متفرقة في مديرية شداء.13الى تدمير منزالن وتضرر )

 تيدفت منطقة طخية في مديرية مجز .غارتان جوية اس 

 . غارتان جوية استيدفت جبل شعير في مديرية باقم 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل         الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
مزارع  مواشي

 دجاج
طريق  سيارة جامع خيام

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في منطقة آل صبحان في مديرية باقم 

 (14. غارات جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف ) 

 ظاىر .غارتان جوية استيدفت منطقة المالحيط في مديرية ال 

  غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في قرية آل سنحان في منطقة جمعة بني
 بحر في مديرية ساقين .

 غارة (02حمافظة حجة:) 

  غارتان جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه في
 مديرية حيران.

 (13 غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في ). مديرية ميدي 

 (12 غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ). 

 غارات (9حمافظة هارب:) 

 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مديرية صرواح 
 (6 غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ). 

 غارة (20حمافظة احلديدة :) 

 ( اخرين جر 3قتل مدني وجرح ) اء غارة جوية استيدفت مزرعة دواجن أدى الى تدميرىا في
 مديرية زبيد .

  قتل مدني وجرح اخر جراء غارتان جوية لطائرة بدون طيار استيدفت مزرعة دواجن تابعة
 الحد المواطنين أدى الى تدميرىا في مديرية الجراحي .

 ( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت مزرعة 3( مدنيين وجرح )2قتل ) مواطن أدى الى
 تدميرىا وتدمير مضخة مياه في وادي زبيد في مديرية زبيد .

 ( اخرين جراء غارة جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في 3( مدنيين وجرح )6قتل )
 سوق دىمش في مديرية زبيد.
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 ( مزارع لمدواجن أدى الى تدميرىا في مديرية الجراحي .3غارتان جوية استيدفت ) 
 . غارتان جوية لطائرة بدون طيار استيدفت الطريق العام في مديرية جبل راس 

 غارات(2حمافظة صٌعاء:) 

 (4. غارات جوية استيدفت منطقة المجاوحة في مديرية نيم ) 
 . غارتان جوية استيدفت منطقة الفريجة في مديرية ارحب 
 . غارة جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مديرية نيم 

 غارات (5افظة اجلىف:) حم

 ( مدنيين جراء غارتان جوية استيدفت منزل احد المدنيين في منطقة المياشمة في 5قتل )
 مديرية خب والشعف .

 (3. غارات جوية استيدفت منطقة المياشمة في مديرية خب والشعف ) 
 غارات (3حمافظة عوزاى:) 

 ( غارات جوية 3( نساء جراء )3( مدنيين بينيم )6إصابة ) استيدفت خيام لمبدو في مدينة
 حوث في مديرية حوث .
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