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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الخميسيوم  م22/3/2028: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية (67غارة +91حمافظة صعدة :) 

 ( أطفال جراء 4( اخرين بينهم )7( نساء وجرح )3( أطفال و)7( مدنيين بينهم )11قتل )
غارتان جوية استهدفت منزل ومزرعة احد المدنيين أدى الى تدمير المنزل وتدمير المزرعة 

 ة غمر .( من المواشي في مديري55ونفوق اكثر من )
 (قذيفة استهدفت مزرعة احد 15قتل مدني وجرح اخر جراء قصف صاروخي سعودي بـ )

 المدنيين في منطقة والية في مديرية الظاهر .
 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام منطقة المالحيط في مديرية الظاهر 
 ( منزل في منطقة 11) غارتان جوية استهدفت منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر

 غمار في مديرية رازح .
 . غارة جوية استهدفت جامع في منطقة الحجمة في مديرية رازح 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل         الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
منشأة 
 حكومية

شبكة 
 اتصال

طريق  سيارة جامع مواشي
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 31 9 5 3 3 3 55 3 1 1 5 33 76 55 3595 
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 (قذيفة استهدفت مزارع المدنيين ادى الى تدمير مزرعة 55قصف صاروخي سعودي بـ )
 وتضرر مزرعتان وتدمير مضخة مياه في مناطق متفرقة في مديرية شداء .

  منطقة االمارة في مديرية كتاف .غارتان جوية استهدفت 
 (3. غارات جوية استهدفت منطقة طيبة االسم في مديرية كتاف ) 
 . غارتان جوية استهدفت منطقة طخية في مديرية مجز 
 . غارتان جوية استهدفت مديرية باقم 
 (3. غارات جوية استهدفت منطقة بني صياح في مديرية رازح ) 
 (قذيفة اس54قصف صاروخي سعودي بـ ). تهدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح 
 (قذيفة استهدفت منطقة الغور في مديرية غمر .15قصف صاروخي سعودي بـ ) 

 غارة (20حمافظة احلديدة :) 

 ( مدنيين وجرح اخر جراء غارتان جوية استهدفت سيارة تحمل حطب في الطريق 5قتل )
 العام في مديرية الجراحي .

 (3غارات جوية استهدفت منطق ). ة الجبانة في مديرية الحالي 
 . غارتان جوية استهدفت مباني البحرية في مديرية الميناء 
 (13. غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الجراحي ) 

 حمافظة تعز:) غارتاى(

 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية الصمو 
 غارات(1حمافظة حلج:) 

 (3 غارات جوية ). استهدفت منطقة حمالة في مديرية القبيطة 
 . غارتان جوية استهدفت منطقة كرش في مديرية القبيطة 
 . غارتان جوية استهدفت منطقة الحويمي في مديرية القبيطة 
 . غارتان جوية استهدفت شبكة االتصاالت في جبل شيفان في مديرية القبيطة 
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