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 السصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجسائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 يوم الخميس م22/2/2028: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قريفت هدفعيت (29غازة+31حمافظت صعدة :)

 (قذيفة استهدفت مزارع المدنيين ادى الى 46قتل مدني جراء قصف صاروخي سعودي بـ )
ي منطقة بني صياح في مديرية تدمير مزرعة وتضرر مزرعتان وتدمير مضخة مياه ف

 .رازح
 (قذيفة استهدفت منزل المدنيي17إصابة طفل جراء قصف صاروخي سعودي بـ ) ن ادى الى

 ( منازل في مناطق متفرقة في مديرية رازح .11تدمير وتضرر )
 . غارتان جوية استهدفت منطقة الحجلة في مديرية رازح 
 . غارة جوية استهدفت منطقة شعبان في مديرية رازح 
 (5( قذيفة استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير )75قصف صاروخي سعودي بـ )

 وتضر جامع وسيارة في مناطق متفرقة في مديرية شداء .( منزل 55منازل وتضرر )
 (9. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الظاهر ) 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  جامع مزارع سيارة جرحى قتلى

 مياه
طريق 
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

7 1 1 4 3 1 1 2 4 43 22 44 1404 
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 . غارة جوية استهدفت منطقة شعيب في مديرية رازح 

 غازاث (8حمافظت حجت:) 

 (7. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 
 (5غارات جوية استهدفت مناطق م ). تفرقة في مديرية حرض 

 حمافظت تعز:) غازتاى (

 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية موزع 
 غازاث (1حمافظت احلديدة:) 

 (5. غارات جوية استهدفت منطقة الحمرة في مديرية الصليف ) 
 غازاث (4حمافظت ذهاز:) 

 (6.غارات جوية استهدفت مديرية ضوران انس ) 
 غازاث (6اجلىف:) حمافظت 

 (7. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف ) 
 . غارة جوية استهدفت منطقة مالحا في مديرية المصلوب 

 غازاث (4حمافظت البيضاء:) 

 (6. غارات جوية استهدفت سيارتان في الطريق العام في مديرية الصومعة ) 
 
 


