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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 االربعاءيوم  م28/2/2108: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفت هدفعيت (505+ اثغار 7حمافظت صعدة :) 

 ( مدنيين 5قتل )( نساء وطفل 4بينهم )( اخرين 8وجرح )(نساء 3بينهم طفالن و )جراء 
في  منزل احد المدنيين أدى الى تدمير وتدمير مزرعة في منطقة قحزةجوية استهدفت غارة 

 . صعدةمديرية 
 (3 غارات جوية استهدفت )كتاففي مديرية  منطقة المميل . 
 كتاففي مديرية  منطقة اضيقجوية استهدفت  غارتان . 
 (قذيفة استهدفت منازل 45قصف صاروخي سعودي بـ ) تدمير المدنيين ادى الى ومزارع

في مناطق ( مزارع وتدمير سيارة 4وتدمير مزرعة وتضرر )( منزل 72تضرر )منزل و 
 متفرقة في مديرية رازح .

  ( 14( قذيفة استهدفت منازل المدنيين ادى الى تضرر )75خي سعودي بـ)قصف صارو
 . منبومنزل في مناطق متفرقة في مديرية 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
طريق  سيارة بئر مياه

 وجسر
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 (قذيفة استهدفت منازل 35قصف صاروخي سعودي بـ ) تدمير المدنيين ادى الى ومزارع
في وتدمير مزرعتان وتضرر مزرعة وتدمير مضختي مياه ( منزل 15تضرر )منزالن و 

 . شداءمناطق متفرقة في مديرية 
  حيدان في مديرية  بئر مياه أدى الى تدميره في منطقة ذويبجوية استهدفت  ةغار. 

 ( ةغار54حمافظت حجت:) 

 (2. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 (5 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ). 
  وشحةارة في الطريق العام في مديرية جوية استهدفت سي تانغار . 

 ( تاى:) غارحلديدةحمافظت ا

 ( 5قتل )جوية استهدفت  جراء غارتان ( اطفال3( أطفال وامرأتان وجرح )3)بينهم  مدنيين
 . حيسمديرية  في مزرعة احد المدنيين في منطقة البغيل

 ( اىتحمافظت هارب:) غار

 جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح. غارتان 
 ( اثغار3:) اجلىفحمافظت 

 (3 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية )خب والشعف . 
 ( اثغار3:) البيضاءحمافظت 

 (3 غارات جوية استهدفت )ناطعفي مديرية  سيارة في الطريق العام . 
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