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يوميات العدوان.. جتليات صرب وآيات صمود

    الحفــاظ عــى الذاكــرة الوطنيــة بشــتى معاملهــا وأحداثهــا ورموزهــا مهمــة حضاريــة، ومســؤولية تضطلــع بهــا 
ــال وتعريفهــا بذاتهــا، وبعظمــة وطنهــا  جهــات رســمية وأخــرى شــعبية تتالقــى جهودهــا وتصــب يف خدمــة االجي

ورجالــه وتاريخــه الحافــل.. كمــا هــو حــال اليمــن العظيــم بحضارتــه وبإبداعــات شــعبه املتنوعــة والفريــدة. 

    دأبــت وكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ( منــذ إنشــائها عــى مواكبــة األحــداث الوطنيــة السياســية واالجتماعيــة والثقافية 
واالقتصاديــة ورصدهــا والتعريــف بهــا، وكان رصــد وتوثيــق االحــداث السياســية التــي شــهدها الوطــن اليمنــي قبــل 
وبعــد الوحــدة اليمنيــة املباركــة يف طليعــة اهتمــام الوكالــة، إضافــة إىل تغطيتهــا ونرشهــا لألخبــار السياســية اليمنيــة 

الرســمية، واألحــداث العربيــة والدوليــة التــي تهــم الــرأي العــام اليمنــي. 

ــي  ــا اإلعالم ــبأ( دوره ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــرم كان لوكال ــي املج ــي التحالف ــعودي االمريك ــدوان الس ــل الع     ويف ظ
الوطنــي الهــام يف إذاعــة ونــرش االخبــار السياســية ومــا يتصــل بالعــدوان عــى اليمــن مــن تفاعــالت شــعبية ووطنيــة 
وبطــوالت عســكرية وتضحيــات عظيمــة يقدمهــا الشــعب اليمنــي وال يــزال يف أكــر ملحمــة بطوليــة يمنيــة وعربيــة 

وإنســانية عــز نظريهــا يف تاريــخ الشــعوب.

    فلــم يســبق أن تعــرض شــعب ملثــل هــذا العــدوان والحصــار الجائــر ودونمــا مــرر وال رشعيــة.. وال ســند وال عــون 
يخــوض شــعبنا غمــار هــذه امللحمــة وعــى كافــة املســتويات السياســية والعســكرية واالقتصاديــة واإلعالميــة..

ــدر  ــتطاعت أن تص ــار واس ــدوان والحص ــروف الع ــب ظ ــل أصع ــا يف ظ ــام بواجبه ــبأ رشف القي ــة س ــد كان لوكال     لق
العديــد مــن الكتــب واملطبوعــات حــول العــدوان ومنهــا التوثيــق اليومــي للعــدوان الــذي يحمــل يوميــات العــدوان والــذي 

صــدرت منــه يوميــات 2015، و2016 ، و2017 وهــا نحــن اليــوم بصــدد إصــدار يوميــات العــدوان لعــام 2018م.

    والتــي توثــق لجرائــم العــدوان الســعودي االمريكــي بحــق أبنــاء شــعبنا كمــا توثــق لبطــوالت أبنــاء شــعبنا اليمنــي 
العظيــم وإبداعاتهــم ومواقفهــم السياســية واالجتماعيــة والدينيــة التــي عــززت الصمــود بوجــه العــدوان الكونــي عــى 

اليمــن وصنعــت بفضــل اللــه معادلــة االنتصــار.

    وان رهاننــا عــى اللــه عــز وجــل يف هزيمــة العــدوان الســعودي االمريكــي التحالفــي الهمجــي، وعــى عدالــة قضيــة 
الشــعب اليمنــي يف الدفــاع والتصــدي للعــدوان بكافــة أبعــاده وجوانبــه.. كمــا نراهــن عــى أن تبقــى الذاكــرة الوطنيــة 
املتصلــة بالحــرب والعــدوان والحصــار عــى اليمــن حيــة متوهجــة مــن خــالل رصــد وتوثيــق كلمــا يتصــل بالعــدوان 

وجرائمــه وآثــاره بدقــة وأمانــة وموضوعيــة ال نحيــد عنهــا.

    وإن رهــان العــدوان كان وال يــزال عــى محــو الذاكــرة الوطنيــة وتزييــف الوعــي الوطني، وقلــب املفاهيــم والحقائق.. 
يف حــن يبقــى رهاننــا عــى الحقيقــة وحدهــا.. وذلــك مــا نجــده يف ثنايــا هــذه اليوميــات التــي توثــق لعــام مــن عمــر 
تجربــة الشــعب اليمنــي العظيــم يف الصــر والصمــود والتضحيــات واملعانــاة التــي عشــناها وال نــزال ثقــًة باللــه وثقــًة 

يف حقنــا أن نعيــش عــى هــذه األرض أحــراراً كمــا أراد اللــه لنــا.

    كل التحيــة للزمــالء والزميــالت الذيــن أبدعــوا هــذا املنجــز يف ظــل أصعــب الظــروف وأقســاها، تحيــًة لهــم رصــداً 
وتصنيفــاً وتبويبــاً وتحريــراً وإخراجــاً ، كمــا لجميــع الزمــالء األعــزاء يف الوكالــة, ســائلن اللــه أن يرحــم الشــهداء وأن 

يشــفي الجرحــى ، وأن يمــن باالنتصــار العظيــم عــى شــعبنا ووطننــا اليمنــي العزيــز.

مـحـمــد يــحـيـــى الـمــنصــــــور

 رئيس جملس اإلدارة – رئيس التحرير
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 ومنشأة مبحافظة صنعاء خالل الف يوم من العدوان
ً
استشهاد وإصابة 3 آالف و387 مواطنا وتدمري 1067منزال

]01/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

تعرضــت محافظــة صنعــاء كغريهــا مــن محافظــات الجمهوريــة الســتهداف مــن قبــل تحالف العــدوان الســعودي 
األمريكــي خــالل ألــف يــوم مــن العــدوان طــال البنيــة التحتيــة يف كافــة القطاعــات الخدميــة واملحليــة واإليراديــة 

والخاصــة ومنــازل املواطنــن، تســببت يف خســائر أوليــة قــدرت بمبلــغ 800 مليــون دوالر.

كمــا تســبب العــدوان يف استشــهاد وإصابــة ثالثــة آالف و387 مواطنــا وتدمــري ألــف و67 منــزال ومنشــأة حكومية 
وتجاريــة يف املحافظــة ومديرياتهــا حســب تقاريــر لجنــة حــر األرضار األولية.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن تحالــف العــدوان اســتهدف خــالل  وأوضــح محافــظ صنعــاء حنــن قطينــة لوكالــة األنب
1000 يــوم الجســور واملعاهــد واملــدارس والطرقــات واملرافــق الصحيــة واألســواق واملنشــآت الخاصــة واملســاجد 
واملواقــع الســياحية ومــزارع املواطنــن ومحاصيلهــم واآلبــار االرتوازيــة واملحطــات الكهربائيــة وأبــراج االتصــاالت 

وكــذا مــزارع األغنــام والدواجــن.

وأشــار إىل أن العــدوان اســتهدف بصــورة مبــارشة منــازل املواطنــن وتدمريهــا عــى رؤوس ســاكنيها مــن األطفال 
والنســاء والشــيوخ، يف جرائــم ومجــازر ينــدى لهــا جبــن اإلنســانية وانتهــاك ســافر لألعــراف واملواثيــق والقوانــن 

ــانية. الدولية واإلنس

ــز  ــرى بمرك ــة الك ــتهداف القاع ــت يف اس ــي تمثل ــدوان والت ــف الع ــا تحال ــي ارتكبه ــم الت ــرز الجرائ ــّدد أب وع
ــارف  ــب وج ــي بأرح ــاء آل النكع ــعدان ونس ــت س ــذري وبي ــراحة الع ــة واس ــف يف جحان ــة ودار الرشي املحافظ
واملعهــد الزراعــي ببــالد الــروس وســوقي خلقــه وزتــر وبيــت عاصــم وصــر يف نهــم وبيــت املغربــي ومدرســة 
الوزيــر ووادي رجــام يف ببنــي حشــيش وكــذا مدرســة الحســن بالحيمــة وبيــت رجــال ببنــي مطــر وغريهــا مــن 
ــا بينهــم 82 طفــال و65 امــرأة  ــا 764 مواطن ــان وســنحان ومناخــة استشــهد خالله املجــازر يف خــوالن وصعف

ــال. ــة ألفــن و623 نصفهــم نســاء وأطف وإصاب

وأكــد أن طــريان العــدوان دمــر خــالل 1000 يــوم قرابــة ألــف و67 منــزال ومنشــأة حكوميــة وتجاريــة تدمــريا 
كليــا وجزئيــا بمركــز املحافظــة وكافــة املديريــات منهــا 226 منــزال، تــم اســتهدافها بشــكل مبــارش، فيمــا تــرر 
ــون  ــة 800 ملي ــة أولي ــا و103 منشــآت بتكلف ــا وجزئي ــة و111 منشــأة تدمــريا كلي ــأرضار متفاوت ــزال ب 627 من

دوالر.

ــة  ــا 13 مدرس ــا وجزئي ــدوان كلي ــريان الع ــا ط ــي دمره ــة الت ــآت الحكومي ــة إىل أن املنش ــظ قطين ــار املحاف وأش
وثمانيــة مرافــق صحيــة و11 جــرا و17 مســجدا وأربعــة مواقــع تاريخيــة وثالثــة مواقــع ســياحية و12 بــرج 
اتصــاالت وخمســة معاهــد فنيــة وتعليميــة ومثلهــا مجمعــات حكوميــة ومحطتــي كهربــاء ومحطــة تمريــر أنابيب 

للنفــط باإلضافــة إىل خمســة مرافــق حكوميــة وســنراالت ومخــازن.

ــع 48  ــا مجم ــة ويف مقدمته ــق صحي ــعة مراف ــت يف تس ــدوان تمثل ــل الع ــررت بفع ــي ت ــآت الت ــر أن املنش وذك
الطبــي النموذجــي و10 مســاجد و88 منشــأة تربويــة وأكاديميــة ومــدارس منهــا جامعــة 21 ســبتمر للعلــوم 

ــي مجتمــع. ــة وكليت ــة والتطبيقي الطبي

ــع  ــعة مصان ــرر تس ــبب يف ت ــا تس ــة م ــي باملحافظ ــاع الصناع ــتهدف القط ــدوان اس ــريان الع ــت إىل أن ط ولف
تجاريــة وســت محطــات مشــتقات نفطيــة وســبع مــزارع للدواجــن وأربعــة أســواق تجاريــة تحتــوي عــى أكثــر 
مــن 100 محــل واســراحة باإلضافــة إىل تدمــري أكثــر مــن 56 شــاحنة ومركبــة، بينهــا خمــس ســيارات إســعاف.. 

مبينــا أن التكلفــة األوليــة لــألرَضار يف هــذا القطــاع 31 مليــار ريــال.

ــه،  ــاب، الفواك ــة »األعن ــهورة بزراع ــة املش ــن األرايض الزراعي ــارات م ــات الهكت ــاء أن مئ ــظ صنع ــن محاف وب
الخــروات، البــن، املانجــو، املــوز« تأثــرت بصــورة غــري مبــارشة جــراء الحصــار نتيجــة عــدم قــدرة املزارعــن 
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عــى ريهــا بســبب النقــص الحــاد يف مــادة الديــزل.

كمــا أشــار إىل أن القطــاع الزراعــي يف املحافظــة تــرر بصــورة مبــارشة خــالل ألــف يــوم مــن العــدوان جــراء 
تدمــري عــدد مــن املبانــي الزراعيــة وملحقاتهمــا وإتــالف جميــع اآلالت واملعــدات التــي كانــت بداخلهــا وتســببت يف 
اقتــالع أشــجار العنــب مــع الرشعــة الخاصــة بهــا وردم عــرشات اآلبــار املائيــة مــع املضخــات االرتوازيــة التابعــة 

لهــا وتدمــري عــرشات املعــدات واآلالت الزراعيــة.

ــاحات  ــر مس ــاء، يف تصح ــة صنع ــي بمحافظ ــاع الزراع ــى القط ــارشة ع ــري املب ــدوان غ ــت أرضار الع ــا تمثل فيم
كبــرية مــن مــزارع البــن يف الحيمتــن الداخليــة والخارجيــة وصعفــان ومناخــة وبــالد الــروس جــراء نقــص امليــاه 
وتــرر عــرشات الهكتــارات مــن مــزارع العنــب ذات الجــودة العاليــة يف بنــي حشــيش وخــوالن وأرحــب وإصابــة 

األشــجار بضعــف عــام والتيبــس بســبب نقــص امليــاه.

وأوضــح أن مئــات الهكتــارات من مــزارع الخضــار كمحصــول البصل والكوبيــش والكــراث والطماطــم والبطاطس 
تــررت بفعــل الحصــار املفــروض عــى البــالد والــذي تســبب يف انعــدام املشــتقات النفطيــة وشــحة املياه.

واســتعرض محافــظ صنعــاء أرضار العــدوان يف الكهربــاء باملحافظــة واملتمثلــة يف إتــالف شــبكات الضغــط العــايل 
) 11 ك. ف( الرابطــة بــن مديريــات املحافظــة مــع شــبكة الضغــط املنخفــض وملحقاتهــا مــن كابــالت نحــاس 
واملونيــوم وأســالك املونيــوم مختلفــة املقاســات واحــراق محــوالت التوزيــع مختلفــة القــدرات مــع ملحقاتهــا مــن 

مانعــات الصواعــق والعــوازل الرأســية واالســطوانية.

وتطــرق إىل مــا تعــرض لــه قطــاع االتصــاالت يف صنعــاء مــن أرضار، تمثلــت يف إحــرق وتعطــل عــرشات الكابــالت 
األرضيــة والهوائيــة التابعــة لإلتصــاالت ذات الســعات املتعــددة وتوقــف عــدد مــن محطــات ipwll وامليكرويــف 
وكبينــات األليــاف والخليــات الشمســية يف عــدد مــن مناطــق املديريــات وكــذا توقــف الســنراالت والخدمــة نهائيــا.

وبــن أن تحالــف العــدوان اســتهدفت املجمعــات الحكوميــة يف مديريــات املحافظــة، وأبرزهــا املجمــع الحكومــي 
بمديريــة بــالد الــروس وســنحان وبنــي بهلــول وهمــدان وبنــي حشــيش بتكلفــة أربعــة مليــارات و 190 مليــون 

ريــال.

كمــا تســبب العــدوان خــالل ألــف يــوم يف تدمــري مجمــع وعــالن الزراعــي والــذي بلغــت تكلفتــه األوليــة مليــار 
ريــال، باإلضافــة إىل تدمــري شــبكات الطــرق بتكلفــة ملياريــن و 270 مليــون ريــال، وتــرر املنتجعات الســياحية 

بتكلفــة مليــار و 500 مليــون ريــال.

وأكــد محافــظ صنعــاء يف ختــام تريحــه أن مــا تعرضــت لــه املحافظــة مــن اســتهداف للمواطنــن ومنازلهــم 
وتدمــري ممنهــج للبنيــة التحتيــة يف مختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، ناتــج عــن اســتمرار أبنــاء املحافظة 

يف الصمــود ملواجهــة العــدوان ورفــد جبهــات الــرشف باملــال والرجــال والعتــاد خــالل ألــف يــوم مــن العــدوان.

إعالن حمافظة احلديدة حمافظة منكوبة صحيا

]01/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

عقــد وزيــر الصحــة العامــة والســكان الدكتــور محمــد ســالم بــن حفيــظ، اليــوم بهيئــة مستشــفى الثــورة العــام 
بالحديــدة، مؤتمــرا صحفيــا حــول إعــالن الــوزارة للحديــدة محافظــة منكوبــة صحيــا وفــق املــؤرشات الصحيــة 

والبيانــات امليدانيــة.

ــة  ــة والعربي ــة املحلي ــائل االعالمي ــن الوس ــدد م ــه ع ــذي حرت ــي ال ــر الصحف ــة يف املؤتم ــر الصح ــا وزي ودع
املنظمــات الدوليــة واإلنســانية التحــرك الفــوري لتقديــم املســاعدات اإلنســانية العاجلــة إلنقــاذ أبنــاء املحافظــة من 
االمــراض التــي انتــرشت خــالل الفــرة املاضيــة وتســببت يف وفــاة العديــد مــن الحــاالت باإلضافــة إىل اســتهداف 
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املحافظــة املكثــف مــن قبــل العــدوان خاصــة خــالل األســابيع املاضيــة.

ــه، إىل أن  ــار الل ــن ج ــد الرحم ــور عب ــدة الدكت ــكان بالحدي ــة والس ــة العام ــب الصح ــر مكت ــار مدي ــك اش اىل ذل
مكتــب الصحــة ســجل خــالل الفــرة إصابــة 140 الــف و850 حالــة إصابــة بالكولــريا تــويف منهــا 37 حالــة، 
ــة تــويف منهــا عــرش حــاالت.. مشــريا اىل أن  ــة إصاب ــر مــن 47 حال ــا تــم تســجيل أكث ــاء الدفتريي وبالنســبة لوب
هيئــة مستشــفى الثــورة العــام اســتقبل خــالل األيــام املاضيــة 792 جريحــا و157 شــهيدا جــراء العــدوان منهــم 

شــهداء بالحــروق أو القصــف املبــارش مــن طــريان التحالــف.

ولفــت مديــر عــام الصحــة إىل أن هنــاك مليونــان و 600 الــف شــخص هــم بحاجــة إىل تقديــم الخدمــات الصحيــة 
ــغ عــدد ســكانها 3 مليــون و23 الــف نســمة، كمــا اســتقبلت املحافظــة خــالل العــدوان  ــي يبل يف املحافظــة الت

الغاشــم 110 الــف نــازح مــن عــدد مــن املحافظــات املجــاورة.

استشهاد وإصابة 30 مواطنا بغارات طريان العدوان على احلديدة

]01/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

استشهد وأصيب 30 مواطنا لغارات طريان العدوان السعودي األمريكي التي استهدفت اليوم الحديدة.

أكــد مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد عرشيــن مواطنــاً وإصابــة ثمانيــة آخريــن 
ــي  ــة الجراح ــعبي يف مديري ــوق ش ــوار س ــود ج ــة وق ــتهدفت محط ــدوان اس ــريان الع ــارات لط ــالث غ ــراء ث ج
بمحافظــة الحديــدة، فيمــا استشــهد ثالثــة مواطنــن إثــر غــارة اســتهدفت الطريــق العــام بمديريــة جبــل راس.

واستشــهد مواطنــان وجــرح اثنــان آخــران يف غــارة عــى ســيارة بمنطقــة املســاجد مــا بــن الجراحــي و حيــس، 
كمــا شــن الطــريان غــارة عــى مديريــة التحيتــا.

طريان العدوان  يشن 16 غارة على حمافظة صعدة

]01/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 غارة عى مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة.

ــى  ــارات ع ــان غ ــن ثم ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــز. ــة مج ــة بمديري ــة طخي ــم ومنطق ــة باق ــداد بمديري ــة الس منطق

ــة آل  ــى منطق ــرى ع ــس أخ ــر وخم ــة الظاه ــى مديري ــن ع ــن غارت ــادي ش ــريان املع ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــاف خلفــت أرضار بالغــة  ــد بمديريــة ســحار، وغــارة عــى منطقــة شــجع بمديريــة كت الصيفــي ومنطقــة العن

ــن. ــكات املواطن بممتل

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى مجــازة والربوعــة يف عســري، وثــالث غــارات عــى 
منطقــة الرشفــة يف نجــران.
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ثالث غارات على مديرية نهم 

]01/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء. 

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت مناطــق بــران واملــدارج 
وعيــال محمــد مخلفــة أرضاراً يف ممتلــكات املواطنــن ومنازلهــم. 

طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح

]01/يناير/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بإربــع غــارات 
مناطــق متفرقــة بمديريــة رصواح، مخلفــا أرضارا بممتلــكات املواطنــن.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية منازل ومزارع املواطنن.

غارة على تعز 

]01/يناير/2018[ تعز- سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة غــرب العمــري بمديريــة 
املخــا يف محافظــة تعــز.

الطريان املعادي يواصل استهداف منازل املواطنني وممتلكاتهم

]01/يناير/2018[ صنعاء ـ سبأ:

واصــل طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهداف منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم خــالل الســاعات املاضيــة 
مــا أدى إىل استشــهاد وإصابــة 11 شــخصاً يف عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى منــازل 
املواطنــن يف مديريــة الشــغادرة بمحافظــة حجــة مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة خمســة آخريــن 

يف حصيلــة أوليــة.

وأشــار املصــدر إىل إصابــة مواطنــن اثنــن بغــارة لطــريان العــدوان عــى مزرعــة بمديريــة التحيتــا يف محافظــة 
ــة رصواح يف  ــام بمديري ــط الع ــة يف الخ ــات ناري ــتهدفت دراج ــارة اس ــر غ ــن إث ــهد مواط ــا استش ــدة، كم الحدي

محافظــة مــأرب، وشــن الطــريان ثــالث غــارات أخــرى عــى املديريــة نفســها.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة نهــم وألقــى قنابــل ضوئيــة عليهــا، كمــا شــن 
غارتــن عــى جبــل النهديــن بالعاصمــة صنعــاء.

ــة رازح  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــعودي مناط ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص ــدة اس ــة صع ويف محافظ
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واملناطــق الغربيــة مــن مديريــة منبــه، فيمــا شــن الطــريان غارتــن عــى مديريــة الظاهــر وغــارة عــى منطقــة 
ــاف. ــة كت ــرع بمديري الف

كمــا شــن الطــريان أربــع غــارات عــى منطقــة آل الصيفــي، وثمــان غــارات عــى محميــات زراعيــة بالقــرب مــن 
الطلــح بمديريــة ســحار.

وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مجــازة يف عســري وغــارة عــى وادي جــارة يف جيــزان، 
ومثلهــا عــى موقــع الطلعــة يف نجــران.

مؤمتر صحفي لوزارة الصحة مبرور ألف يوم من العدوان

]02/يناير/2018[ صنعاء- سبأ:

أعلنــت وزارة الصحــة العامــة والســكان، أن عــدد الشــهداء والجرحــى نتيجــة العــدوان الســعودي األمريكــي عــى 
اليمــن الذيــن وصلــوا للمستشــفيات واملرافــق الصحيــة منــذ بدايــة العــدوان يف 26 مــارس 2015م وحتى ديســمر 

2017م، أكثــر مــن 33 ألفــا و701 شــهيدا وجريحــا.

وأشــارت إىل أن عــدد الشــهداء بلــغ 10 آالف 363 شــهيدا، منهــم ألفــن و66 طفــل، وألــف و574 امــرأة، فيمــا 
بلــغ عــدد الجرحــى 21 ألــف و288 جريــح، منهــم 3 آالف و25 أطفــال، وألفــن و508 امــرأة، الفتــة إىل أن إجمــايل 

اإلعاقــات ألفــن و50 إعاقــة.

وأوضــح نائــب وزيــر الصحــة العامــة والســكان الدكتــور عبدالســالم املدانــي، يف مؤتمــر صحفــي عقــد بصنعــاء 
ــن ســواء مــن  ــات اآلالف مــن املدني ــوم عــى العــدوان، أن اإلحصــاءات تؤكــد أن مئ ــف ي ــوم، بعــد مــرور أل الي
الجرحــى جــراء القصــف املســتمر الــذي طــال معظــم مديريــات محافظــة الجمهوريــة أو مــن املصابــن باألمراض 
ــم تعــد  ــي ل ــك الت ــة خاصــة تل ــل ومســتلزمات طبي ــة ومحالي ــة بحاجــة إىل عــالج وأدوي ــة وتفــي األوبئ املزمن

متوفــرة يف مخــازن الــوزارة والقطــاع الخــاص وســوق األدويــة.

وأكــد الدكتــور املدانــي أن 1000 يــوم مــن العــدوان شــهد اليمــن فيهــا كارثــة صحيــة وإنســانية وإنهيــار شــبه 
ــارش  ــل يف تدمــري طــريان العــدوان بشــكل مب ــار تتمث ــة، مشــريا إىل أن مــؤرشات االنهي كامــل للمنظومــة الصحي

للمنشــآت الصحيــة، حيــث وصــل عــدد املنشــآت املدمــرة كليــا وجزئيــا 415.

ولفــت إىل أن إجمــايل الخســائر املاديــة التــي لحقــت باملنشــآت الصحيــة وفــق التقديــرات األوليــة بلغــت ثمانيــة 
مليــارات و 342 مليــون ريــال، وخســائر التجهيــزات الطبيــة 90 مليــون و 865 ألــف دوالر.

وأشــار إىل أن العمــل توقــف يف أكثــر مــن 70 يف املائــة مــن املرافــق الصحيــة، حيــث تعمــل حاليــا 30 يف املائــة مــن 
هــذه املرافــق بحدهــا األدنــى، موضحــا أن قصــف محطــات الكهربــاء العموميــة خــالل ألــف يــوم ادى إىل توقــف 
غــرف العمليــات والعنايــة املركــزة ومراكــز الغســيل الكلــوي وحاضنــات األطفــال الخــدج وثالجــات املوتــى التــي 

تحتــاج إىل الكهربــاء عــى مــدار 24 ســاعة.

ــر مــن 48 ألــف موظــف يف القطــاع الصحــي عــى  وقــال »تســبب العــدوان يف الــف يــوم يف عــدم حصــول أكث
ــام«. ــر ع ــم ألكث ــى مرتباته ــات ع ــات واملديري ــزي واملحافظ ــتوى املرك املس

وأوضــح نائــب وزيــر الصحــة أن تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية اســتهدف مشــاريع امليــاه وخزانــات وآبــار 
امليــاه مــا أجــر املاليــن مــن املواطنــن عــى رشب ميــاه مــن مصــادر غــري آمنــة فانتــرشت األوبئــة واالســهاالت 
ــا  ــة، فيم ــون و 16 حال ــت إىل ملي ــريا وصل ــهاالت والكول ــتباه باإلس ــاالت االش ــايل ح ــاً إىل أن إجم ــريا.. الفت والكول

تجــاوزت حــاالت الوفــاة ألفــن و 236 حالــة.
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وأضــاف »العــدوان عطــل 70 يف املائــة مــن املرافــق الصحيــة وخدماتهــا ومنهــا تحصــن األطفــال ضــد 11 مرضــاً 
قاتــال تســبب يف تراجــع نســبة التغطيــة بالتحصن«.

وبــن الدكتــور املدانــي أن برنامــج التحصــن بــدأ يف اليمــن منــذ أكثــر 40 عامــا، فجــاء العــدوان ليدمــر مــا تحقق 
مــن إنجــازات يف رفــع مســتوى املناعــة لــدى األطفــال الذيــن يمثلــون 50 باملائــة مــن الســكان حيــث تراجعــت 

التغطيــة بالتحصــن مــا تســبب يف ظهــور وبــاء الديفثرييــا بعــد مــا يقــارب أربعــة عقــود منــذ اختفــاءه.

ــاالت  ــايل ح ــغ إجم ــة وبل ــى اآلن يف 18 محافظ ــرش حت ــا انت ــاء الديفثريي ــأن وب ــة ف ــر الصح ــب وزي ــب نائ وحس
املصابــة أكثــر مــن 439 حالــة، قــى منهــا 44 حالــة نتيجــة عــدم وجــود ذيفــان الديفثرييــا )املصــل املضــاد( 

ــة أو الخاصــة والســوق التجــاري. باملرافــق الحكومي

وأكــد أن الحصــار الشــامل عــى اليمــن أدى إىل زيــادة معانــات املواطنــن جــراء زيــادة ســوء التغذيــة، حيــث أن 
هنــاك أكثــر مــن 21 مليــون مواطــن هــم بحاجــة ملســاعدة إنســانية حســب التقاريــر األمميــة، وأن هنــاك أكثــر 
ــة املجاعــة، حســب تصنيفــات برنامــج الغــذاء العاملــي  مــن 9 ماليــن مواطــن يرشفــون عــى الدخــول يف مرحل

ومنظمــة األغذيــة والزراعــة »الفــاو«.

وأشــار إىل أن مليونــي طفــل يعانــون مــن شــكل مــن أشــكال ســوء التغذيــة، ونصــف مليــون طفــل يعانــون مــن 
ســوء التغذيــة الشــديد الــذي يقــرب مــن الوفــاة.. الفتــا إىل وفــاة طفــل كل 10 دقائــق ألســباب يمكــن الوقايــة 

منهــا حســب منظمــة اليونيســيف.

وأوضــح أن 52 ألــف طفــل قضــوا خــالل 2016م ألســباب يمكــن الوقايــة منهــا ال يدخــل فيهــم مــن استشــهدوا 
ــديد  ــف ش ــدوان أدى إىل ضع ــراء الع ــن ج ــيئ يف اليم ــي الس ــع الغذائ ــذا الوض ــا إىل أن ه ــارات.. الفت ــبب الغ بس

للمناعــة ورسعــة انتشــار األمــراض واألوبئــة بكافــة أشــكالها.

ــث تدهــورت يف  ــى، حي ــه الكلمــة مــن معن ــكل مــا تعني ــي ب وأشــار إىل أن القطــاع الصحــي يمــر بوضــع كارث
ظلــه الخدمــات الصحيــة مــع نقــص حــاد يف األدويــة واملحاليــل واملســتلزمات الطبيــة واألطبــاء وفــرق التمريــض 

ومغــادرة الــكادر األجنبــي مــن املرافــق الصحيــة الحكوميــة والخاصــة.

ــر مــن 700 ألــف  ــوزارة مؤخــرا أظهــر أن أكث ــه ال ــذي نفذت ــة ال ــي لألمــراض املزمن ولفــت إىل أن املســح الوطن
ــرع واألمــراض النفســية. ــو وال ــط والرب ــة كالســكري والضغ ــون بأمــراض مزمن مواطــن مصاب

فيمــا أوضحــت اإلحصــاءات أن هنــاك أكثــر مــن ســتة آالف شــخصا مصابــن بالفشــل الكلــوي يتــوىف منهــم 2 
إىل 3 أســبوعيا بســبب نفــاذ املحاليــل الخاصــة بهــم، باإلضافــة إىل عــدم توفــر 57 صنفــا مــن أدويــة الرطــان 
ــدم مهــددة بإغــالق  ــة ونقــل ال ــرات املركزي ــة مــن املخت ــت أن 85 باملائ ــوزارة ويف األســواق.. وبين يف مخــازن ال

أبوابهــا أمــام املــرىض نتيجــة انعــدام املحاليــل واملســتلزمات الطبيــة.

وأوضــح نائــب وزيــر الصحــة، أن أكثــر مــن 95 ألــف حالــة مرضيــة بحاجــة للســفر ســنوياً للعــالج ألســباب 
مرضيــة كثــرية منهــا مــا هــو خطــري جــدا ومســتعيص عالجــه داخــل الوطــن.

ودعــا املجتمــع الــدويل للضغــط عــى تحالــف العــدوان إليقــاف الحــرب الظاملــة عــى اليمــن فــورا ألن اســتمرارها 
يزيــد مــن تدهــور النظــام الصحــي وإعاقتــه عــن تقديــم خدماتــه اإلنســانية للمواطنــن.

وطالــب بتحييــد القطــاع الصحــي وعــدم اســتهدافه بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش ورفــع الحصــار عــن اليمــن 
ــدويل  ــاء ال ــار صنع ــح مط ــذاء، وفت ــدواء والغ ــن ال ــن م ــاعدات لليم ــول املس ــنى وص ــوا ليتس ــر وج ــرا وبح ب
والســماح للمــرض للســفر للعــالج يف الخــارج، مؤكــدا أن مينــاء الحديــدة يمثــل رشيــان حيــاة للشــعب اليمــن ال 

ــه. يجــب اســتهدافه أو املســاومة علي
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استشهاد 10 مواطنني بغارات لطريان العدوان على صعدة

]02/يناير/2018[ صعدة- سبأ:

ــة  ــوم عــى مناطــق متفرق ــن بغــارات شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي الي استشــهد عــرشة مواطن
ــدة. ــة صع بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ســبعة مواطنــن استشــهدوا بغــارة لطــريان 
العــدوان عــى ســيارة بالطريــق العــام يف منطقــة عيــاش بمديريــة منبــه الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن مواطــن استشــهد بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى جرافــة يف منطقــة 
يســنم بمديريــة باقــم.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن فجــر اليــوم غــارة عــى الطريــق العــام يف آل عمــار بمديريــة الصفــراء 
مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن أثنــن.

مخس غارات على حرض وميدي

]02/يناير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

ثالث غارات على العاصمة صنعاء

]02/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى 
جبــل عطــان.

وكان طريان العدوان قد شن يف وقت سابق اليوم غارتن عى منزل مواطن يف منطقة عطان.

أربعة مليارات و586 مليون دوالر خسائر القطاع السمكي خالل الف يوم من العدوان

]03/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

أعلنــت وزارة الثــروة الســمكية والهيئــة العامــة للمصائــد الســمكية يف البحــر األحمــر، أن خســائر القطاع الســمكي 
ــزال  ــز اإلن ــئ ومراك ــوارب وموان ــن والق ــارش للصيادي ــتهداف املب ــي واالس ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع نتيج

الســمكي عــى مــدى ألــف يــوم، بلغــت أربعــة مليــارات و586 مليــون و301  ألــف دوالر.

ــا  ــول م ــدة ح ــوم بالحدي ــي الي ــر صحف ــد يف مؤتم ــة للمصائ ــة العام ــمكية والهيئ ــروة الس ــارت وزارة الث وأش
تعــرض لــه القطــاع الســمكي مــن أرضار وخســائر جــراء العــدوان عــى مــدى ألــف يــوم، إىل أن عــدد الشــهداء 
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ــى 45. ــدد الجرح ــهيدا وع ــغ 151 ش ــدوان بل ــف الع ــم قص ــن طاله ــن الذي ــن الصيادي م

ــه  ــد الل ــوزارة املســاعد عــي عب ــل ال ــروة الســمكية محمــد الزبــريي ووكي ــر الث ــذي حــره وزي ويف املؤتمــر، ال
ــن األرضار  ــر ع ــي، تقري ــادر الوادع ــد الق ــمكية عب ــد الس ــة للمصائ ــة العام ــس الهيئ ــتعرض رئي ــزي، اس الحم
التــي لحقــت بالقطــاع الســمكي جــراء اســتهداف العــدوان للبنــى التحتيــة واملرافــق التابعــة للقطــاع الســمكي 

ــن. والصيادي

ولفــت الوادعــي إىل أن عــدد الصياديــن الذيــن فقــدوا مصــادر دخلهــم 36 ألــف و688 صيــادا، فيمــا بلــغ مــن 
فقــدوا أعمالهــم مــن املوظفــن 96 موظفــا رســميا ومتعاقــدا، وعــدد األيــادي العاملــة املســاعدة 18 الفــا و652 

عامــال.

وأوضــح أن عــدد قــوارب الصيــد التــي دمرهــا العــدوان بلغــت 222 قاربــا بخســارة بلغــت خمســة ماليــن و248 
ــغ عــدد القــوارب التــي توقــف نشــاطها نتيجــة اســتهداف مراكــز اإلنــزال أربعــة  ألــف و 536  دوالر، فيمــا بل
آالف و586 قــارب معظمهــا يف مديريــة ميــدي محافظــة حجــة ومديريــات ذوبــاب وبــاب املنــدب واملخــا بمحافظة 

تعــز، حيــث بلــغ فاقــد إنتاجهــا مليــار و 58 مليــون و312 الــف دوالر.

وبــن أن العــدوان تســبب يف أرضار مبــارشة عــى املصــدر املعيــي ألكثــر مــن ملونــن ونصــف مليــون نســمة مــن 
مواطنــي املــدن والقــرى الســاحلية عــى امتــداد الرشيــط الســاحي، إضافــة إىل تدنــي متوســط اســتهالك الفــرد 
ــو  ــو ونصــف بــدال عــن 14 كيل ــة، حيــث وصــل إىل اثنــن كيل الســنوي مــن األســماك عــى مســتوى الجمهوري

جــرام وبنســبة 85 باملائــة.

وذكــر رئيــس الهيئــة العامــة للمصائــد، أن القصــف الــذي اســتهدف البنيــة التحتيــة ملينائــي ميــدي والحيمــة 
و11 مركــز إنــزال ســمكي، إضافــة إىل مركــز الصــادرات ومختــر الجــودة يف حــرض تســبب يف خســائر ماديــة  

قــدرت بـــ 13  مليــون و32  ألــف و 558 دوالر.

وأشــار إىل أن عــدد املصدريــن لألســماك واألحيــاء البحريــة مــن الــرشكات واألفــراد الذيــن تأثــر نشــاطهم خــالل 
األلــف يــوم مــن العــدوان بلــغ 30 مصــدر، كمــا توقفــت رشكــة بامســلم للتصديــر واالســتزراع الســمكي بشــكل 
ــج ألــف طــن ســنويا مــن  ــت تنت ــي كان ــل طــريان العــدوان، والت ــا مــن قب ــارش له ــام جــراء االســتهداف املب ت

اســماك الجمــري.

وفيمــا يتعلــق باملنشــآت التــي توقــف إنتاجهــا، أوضــح الوادعــي أن عــدد املنشــآت التــي توقــف نشــاطها جــراء 
انخفــاض اإلنتــاج الســمكي أكثــر مــن 50 منشــأة متنوعــة مــا بــن مصنــع ومعمــل تحضــري وغريهــا، ترتــب عــى 

ذلــك خســائر بخمســة ماليــن و262 ألــف دوالر.

وأوضــح  الوادعــي أن أرضارا بالغــة لحقــت بالبيئــة البحريــة نتيجــة الصيــد الجائــر غــري املرخــص وتحــت حمايــة 
ســفن العــدوان قــدرت هــذِه الخســائر بحــوايل مليــار و58 مليــون و312 الــف  دوالر، ناهيــك عــن تقييــم األثــر 
البيئــي الناتــج عنــه بحــوايل مليــار و 155 مليــون دوالر، فيمــا بلــغ إجمــايل الخســائر املرتبــة عــى توقــف تنفيــذ 

املشــاريع الســمكية يف البحــر األحمــر810 ماليــن و 356 الــف و540 دوالر.

ــبب  ــدوان تس ــوارج الع ــريان وب ــل ط ــن قب ــن م ــات الصيادي ــرى وتجمع ــارش لق ــتهداف املب ــار إىل أن االس وأش
بموجــة نــزوح كبــرية كان لهــا أثــر كارثــي عــى املناطــق التــي تــم النــزوح إليهــا خصوصــا وأن الصياديــن هــم 

مــن الفئــات األشــد فقــرا يف املجتمــع.

كمــا أكــد رئيــس الهيئــة العامــة للمصائــد أن خســائر الصناعــات والخدمــات املصاحبــة للنشــاط الســمكي بلغــت 
ثمانيــة ماليــن و269 الــف و 442 دوالر، فيمــا بلغــت الخســائر يف الرســوم والعــادات مبلــغ 42 مليــون و 332 

الــف و 484 دوالر.
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أربع غارات على منطقة املهامشة باجلوف

]03/يناير/2018[ الجوف - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

ــارات  ــع غ ــتهدف بأرب ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملديري ــدر مح ــد مص وأك
ــن. ــزارع املواطن ــازل وم ــت أرضارا بمن ــعف خلف ــب والش ــة خ ــمة بمديري ــة املهاش منطق

سبع غارات على صعدة وعسري وجنران

]03/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم، ســبع غــارات اســتهدفت أماكــن متفرقــة بمحافظــة صعــدة 
وقطاعــي عســري ونجــران.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقتــي الصوح 
وأضيــق بمديريــة كتــاف الحدوديــة بمحافظــة صعدة.

وذكــر املصــدر أن منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة شــدا الحدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي 
ســعودي خّلــف خســائر ماديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مجــازة والربوعــة يف عســري وغــارة عــى موقــع 
الطلعــة يف نجــران.

غارتني عنيفتني على العاصمة صنعاء

]03/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي ظهر اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

ــن  ــن غارت ــادي ش ــريان املع ــبأ( أن الط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــة العاصم ــي بأمان ــدر مح ــح مص وأوض
ــبعن. ــة الس ــن بمديري ــة النهدي ــى منطق ــن ع عنيفت

استشهاد وإصابة 19 مواطنا بغارات استهدفت مطعما مبديرية زبيد

]03/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

ــد  ــة زبي ــوم بمديري ــاء الي ــي مس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارات ط ــا بغ ــب 19 مواطن ــهد وأصي استش
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف أحــد املطاعــم  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكال
ــة آخريــن. ــة ثماني ــد مــا أدى إىل استشــهاد 11 مواطــن وإصاب ــة زبي بمديري
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طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم

]03/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم.

أوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى نهــم 
خلفــت أرضار بممتلــكات املواطنــن ومزارعهــم.

ألف يوم من جرائم اإلبادة اجلماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن

]04/يناير/2018[ صنعاء- سبأ:

إذا كان الســؤال أيــاً مــن حقــوق اإلنســان لــم ينتهكهــا تحالــف العــدوان يف اليمــن؟ فــإن اإلجابــة بــكل تأكيــد 
ــانية إال  ــة واإلنس ــراف الدولي ــق واألع ــماوية واملواثي ــع الس ــا الرشائ ــي كفلته ــوق الت ــن الحق ــق م ــق أي ح ــم يب ل

ــة. ــادة الجماعي ــرب واإلب ــم الح ــك إىل جرائ ــاوز ذل ــا، وتج وأنتهكه

خــالل 24 ألــف ســاعة لم يــرك تحالــف العــدوان ُجرمــاً إال وارتكبــه يف اليمن، وال أخــراً وال يابســاً إال واســتهدفه 
وأمعــن يف ارتــكاب الجرائــم املروعــة وجرائــم الحــرب واالنتهــاكات الجســيمة واألشــد خطــراً بحســب مــا أجمعــت 
عليــه املنظمــات الحقوقيــة، يف ظــل تجاهــل دويل مريــب، جعــل مــن مفهــوم حقــوق اإلنســان أشــبه بكوميديــا 

هزليــة لعــدوان همجــي، عجــزت األمــم املتحــدة عــن حمايــة أو صــون الحقــوق التــي تتغنــى بالدفــاع عنهــا.

واســتخدم تحالــف العــدوان مختلــف أنــواع األســلحة والقنابــل والذخائــر العنقوديــة املحرمــة دوليــاً يف انتهــاك 
رصيــح وواضــح للقانــون اإلنســاني الــدويل والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

تزايــدت االنتهــاكات عــى مــدى ألــف يــوم مــن العــدوان، فُحــرم اليمنيــون مــن حقهــم يف العيــش بأمــان، ورشدوا 
مــن مســاكنهم، وتلّوثــت مصــادر امليــاه واألرايض الزراعيــة بســبب األســلحة املحرمــة دوليــاً وتفشــت األمــراض 

واألوبئــة بصــورة غــري مســبوقة عــى مســتوى العالــم.

كمــا ُحــرم املواطنــون مــن حقهــم يف الحصــول عــى مصــدر الدخــل مــا أدى إىل تدهور مســتوى املعيشــة وانتشــار 
املجاعــات وســوء التغذيــة، كــذا عــدم حصولهــم عــى امليــاه النظيفــة، باإلضافــة إىل حرمانهــم مــن الســفر، وكل 

ذلــك ينــدرج تحــت إطــار انتهــاك القانــون الخــاص بحــق اإلنســان يف الحصــول الحيــاة الكريمــة.

بــدأ تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية يف الـــ 26 مــن مــارس 2015م هجومــاً ممنهجــاً واســع النطــاق عــى 
ــة  ــة التحتي ــد البني ــكل متعم ــرت بش ــن ودم ــارشة املدني ــورة مب ــة بص ــه الجوي ــتهدفت غارات ــث اس ــن، حي اليم
ــازن  ــات ومخ ــد والجامع ــدارس واملعاه ــة وامل ــز الصحي ــفيات واملراك ــة كاملستش ــة والخاص ــكات العام واملمتل
وناقــالت األغذيــة، والحقــول الزراعيــة وصوامــع الغــالل ومــزارع املاشــية واملناحــل وقــوارب االصطيــاد ومحطــات 
وناقــالت املشــتقات النفطيــة وشــبكات الطــرق والجســور والحواجــز والســدود وآبــار امليــاه وشــبكات الكهربــاء 

ــاالت. واالتص

كمــا اســتهدفت غــارات طــريان العــدوان الــراث اإلنســاني واملعالــم واملــدن التاريخيــة، واملطــارات واملوانــئ املدنية 
وصــاالت املناســبات ومنــازل املواطنــن وأماكــن تجمعاتهــم املشــمولة بالحمايــة الدوليــة والتــي يشــكل االعتــداء 

عليهــا انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاني.

ورافــق ذلــك إخضــاع ماليــن اليمنيــن عمــداً ألحــوال معيشــية صعبــة بقصــد التجويــع واإلهــالك مــن خــالل 
فــرض حصــار جــوي وبــري وبحــري، وفــرض إجــراءات مشــددة لعرقلــة ومنــع دخــول الســفن املحملــة باملــواد 
ــات  ــواد واالحتياج ــن امل ــا م ــة، وغريه ــتقات النفطي ــة واملش ــتلزمات الطبي ــة واملس ــة واألدوي ــية كاألغذي األساس
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ــة. ــاة، وصــوالً إىل منــع دخــول املســاعدات اإلنســانية واإلغاثي ــد الحي الروريــة لبقــاء املاليــن عــى قي

ــاكات  ــا انته ــل جميعه ــاكات مروعــة لحقــوق اإلنســان تمث ــت انته ــدء العــدوان ارتكب ــذ ب ــوم من ــف ي خــالل أل
لكافــة األعــراف واملواثيــق والقيــم واملبــادئ الدوليــة واإلنســانية بمــا تنطبــق بشــأنها عقوبــات الجرائــم املنصــوص 
عليهــا يف نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة باعتبارهــا جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم إبــادة جماعيــة 
وجرائــم حــرب، كمــا تســببت غــارات طــريان العــدوان يف قتــل وجــرح عــرشات اآلالف مــن املواطنــن بينهــم آالف 

األطفــال والنســاء، كمــا أجــرت املاليــن عــى النــزوح القــري والتــرشد بحثــاً عــن األمــان ولقمــة العيــش.

يف هــذا الصــدد ذكــرت وزارة حقــوق اإلنســان أن العــدوان أجــر نحــو ثالثــة ماليــن مواطــن عــى النــزوح مــن 
ــت  ــاً أهــايل قــرى ومــدن محافظــة صعــدة وبي ــر قري ــا أبعــد وهّج منازلهــم وقراهــم إىل مناطــق أخــرى، كم
الــراري والجنيــد والرميمــة يف تعــز، وتســبب العــدوان يف تهجــري املواطنــن بحســب الهويــة )أبنــاء املحافظــات 

الشــمالية مــن املحافظــات الجنوبيــة(.

وأوضحــت الــوزارة يف ملخــص تقريرهــا عــن ألــف يــوم مــن العــدوان أن إجمــايل عــدد الشــهداء مــن املدنيــن 
جــراء العــدوان واالســتهداف املبــارش 10 آالف و 258 شــهيداً بينهــم 78 مــن جنســيات أجنبيــة، فيمــا وصــل عــدد 

الجرحــى 23 ألفــاً و 265 جريحــاً ومعاقــاً بينهــم 95 أجنبيــاً حتــى 18 ديســمر 2017م.

وأشــارت إىل أن إجمــايل عــدد الشــهداء مــن املدنيــن بطريقــة غــري مبــارشة جــراء العــدوان والهجمــات العســكرية 
يقــدر بـــ 265 ألفــاً و 724 مواطنــاً والجرحــى ألــف و 419 مواطنــاً، مبينــة أن أكثــر مــن 33 ألفــاً و 523 مدنيــاً 
ــعودية،  ــادة الس ــف بقي ــريان دول التحال ــن ط ــارش م ــكل مب ــم بش ــتهدافهم يف منازله ــراء اس ــوا ج ــوا وجرح قتل

وبلــغ إجمــايل املنــازل املدمــرة واملتــررة بفعــل الغــارات الجويــة 409 آالف و400 منــزالً.

ــم تســجيلها يف  ــة ت ــر مــن 450 حال ــاً وإجهــاض أكث ــر مــن ألفــن و 50 مواطن وتســبب العــدوان يف إعاقــة أكث
الجهــات الرســمية لــوزارة الصحــة، فيمــا ظهــرت التشــوهات الخلقيــة يف أكثــر مــن 3 باملائــة مــن الحــاالت بســبب 
ــن  ــا م ــفورية وغريه ــة والفس ــخ العنقودي ــر الصواري ــة ع ــامة كيماوي ــواد س ــف مل ــريان دول التحال ــتخدام ط اس

األســلحة املحرمــة دوليــاً.

وبلغــت نســبة الوفيــات بســبب عــدم توفــر األدويــة الالزمــة للمصابن بأمــراض مزمنــة )غســيل الــكى، الرطان، 
القلــب، وغريهــا( أكثــر مــن واحــد باملائــة بســبب إغــالق عــدد كبــري مــن املستشــفيات وانقطــاع الكهربــاء وشــحة 

ــتلزمات الطبية. ــة واملس األدوي

تحالــف دول العــدوان بقيــادة الســعودية منــذ بدايــة هجومــه عــى املــدن اليمنيــة اســتخدم العديــد مــن األســلحة 
ــدد  ــر ع ــمية وتقاري ــر رس ــارت تقاري ــث أش ــة، حي ــق الدولي ــكام املواثي ــادئ وأح ــراِع مب ــم ي ــاً ول ــة دولي املحرم
ــة  ــر املحرم ــلحة والذخائ ــن األس ــة م ــاً مختلف ــدوان أنواع ــف دول الع ــتخدام تحال ــة إىل اس ــات الدولي ــن املنظم م
ــر )قنابــل  ــك األســلحة والذخائ ــة ومــن بــن تل ــاء ســكانية مختلفــة مــن محافظــات الجمهوري يف مناطــق وأحي

ــة وفســفورية(. ــة، نروني ــة، انشــطارية، فراغي عنقودي

وتبــن تقاريــر الرصــد والتوثيــق اســتخدام تحالــف دول العــدوان قنابــل نرونيــة وفســفورية وعنقوديــة وفراغيــة 
ــز األورام  ــر مرك ــري تقاري ــا تش ــن، كم ــى املواطن ــتقبلية ع ــريات مس ــا تأث ــعاعات له ــا إش ــث منه ــي تنبع والت
الرطانيــة إىل تزايــد حــاالت اإلصابــة بــاألورام وعــى وجــه الخصــوص يف املــدن التــي تعرضــت ملئــات الغــارات 

ــة العاصمــة. بالقنابــل املحرمــة كصعــدة وحجــة وأمان

وقــد وثقــت وزارة حقــوق اإلنســان اســتخدام تحالــف دول العــدوان لألســلحة والذخائــر املحرمــة دوليــاً يف عــدد 
مــن مناطــق محافظــات الجمهوريــة وتســببت يف ســقوط الضحايــا مــن املدنيــن.

وبهــذا الخصــوص أكــدت تقاريــر عــدد مــن املنظمــات الدوليــة اســتخدم العــدوان أنواعــاً مختلفــة مــن األســلحة 
املحرمــة دوليــاً يف العديــد مــن غاراتــه الجويــة، حيــث ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة »إن تحالــف دول العــدوان 
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اســتخدم أســلحة محرمــة وأوضحــت وبشــكل علمــي وجــود بقايــا نوعــن مــن القنابــل العنقوديــة املســتخدمة يف 
القصــف الجــوي عــى مــدن الجمهوريــة اليمنيــة وهمــا الذخائــر الثانويــة مــن نــوع )BLU-97( والقنبلــة الناقلــة 
لهــا مــن نــوع )CBU-97(، ونــوع آخــر أكثــر تعقيــداً يحمــل اســم )CBU-105( وهــو عبــارة عــن ســالح مــزود 

بصاعــق يعمــل بجهــاز االستشــعار.

حيــث تنــرش القنابــل العنقوديــة عــرشات الذخائــر والقنابــل عــى مســاحة واســعة )مســاحة ملعــب كــرة قــدم( 
وقــد ال تنفجــر الكثــري مــن هــذه الذخائــر الثانويــة أو القنابــل لحظــة ارتطامهــا بــاألرض، ممــا يجعلهــا تشــكل 

تهديــداً لــكل مــن يلمســها أو يتعثــر بهــا يف املســتقبل.

وأكــدت منظمــة العفــو الدوليــة يف هــذا الســياق أن قــوات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية اســتخدمت تشــكيلة 
ــاً يف إحــدى هجماتهــا عــى حــي ســكني يف منطقــة  ــة املحظــورة دولي ــر العنقودي ــع مــن الذخائ ــة الصن برازيلي
أحمــي يف صعــدة شــمال اليمــن، مــا أوقــع أربعــة جرحــى وخلــف ذخائــر عنقوديــة ثانويــة خطــرة ملقــاة يف 

ــة املحيطــة. األرايض الزراعي

وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن تحالــف العــدوان اســتخدم صواريــخ جــو 
أرض مــن نــوع )بــي جــي إم 500/ هاكيــم( بريطانيــة الصنــع، وكشــفت يف تحليــل لهــا بــأن هــذا النــوع مــن 
الصواريــخ الــذي تــم العثــور عليهــا يف عــدد كبــري مــن املواقــع وبقايــا الســالح املســتخدم يف املواقــع تتطابــق 

ومواصفــات صــاروخ »هاكيــم« بــي جــي إم 500 الــذي يُطلــق مــن الجــو بحســب تقاريــر املنظمــة.

ــى  ــيمة ع ــاراً جس ــم، أخط ــد يف العال ــن 100 بل ــر م ــتخدامها أكث ــر اس ــي يَْحُظ ــة، الت ــر العنقودي ــكل الذخائ تش
املدنيــن؛ إذ عندمــا تلقــى مــن الجــو أو تقــذف مــن األرض، تنشــطر بحيــث تطلــق ذخائــر فرعيــة تنتــرش عــى 
مســافة كبــرية، وال يمكــن أن تميــز بــن أهــداف مدنيــة وأخــرى عســكرية، والكثــري مــن القنابــل العنقوديــة ال 

تنفجــر عنــد إطالقهــا.

وقــد ظهــرت مؤخــراً األجنــة املشــوهة يف العديــد مــن املحافظــات اليمنية التــي تــم اســتهدافها بالقنابــل العنقودية، 
ووفــق تقاريــر طبيــة يمنيــة فقــد بــدت آثــار تلــك التشــوهات تفتــك باألجنــة واملواليــد يف تلــك املناطــق، وهــي 

نفــس التشــوهات الخلقيــة التــي ظهــرت عــى املواليــد يف العــراق إبــان العــدوان األمريكــي عــى العــراق.

ــدة  ــدة والحدي ــي صع ــة يف محافظت ــن، خاص ــد يف اليم ــد تتزاي ــوهات يف املوالي ــاالت التش ــاء إن ح ــول األطب ويق
ــاء. ــة صنع ــاالت يف العاصم ــجيل ح ــة إىل تس باإلضاف

وبحســب وزارة حقــوق اإلنســان فقــد حصلــت عــى توثيــق لحــاالت مــن التشــوهات التــي تعــرض لهــا أطفــال 
حديثــي الــوالدة، وتؤكــد أن مثــل هــذه الحــاالت تحتــاج إىل إجــراء الفحوصــات الطبيــة يف مختــرات ذات إمكانيــة 

عاليــة لتحديــد األســباب الحقيقــة وراء هــذه التشــوهات.

وعــى الرغــم مــن أن أحــكام وقواعــد القانــون الــدويل وفــرت الحمايــة لألعيــان املدنيــة كونهــا منشــآت يســتخدمها 
املواطنــون يف تســيري حياتهــم اليوميــة، وال يمكــن االســتغناء عنهــا بــأي حــال مــن األحــوال، إال أنهــا لــم تســلم 
ــاً،  ــل تمام ــن العم ــت ع ــي وتوقف ــق صح ــو 500 مرف ــدوان نح ــر الع ــث دم ــدوان، حي ــف الع ــف تحال ــن قص م
ــة بســبب  ــم الخدمــات الصحي ــا يعمــل ألــف و300 مرفــق صحــي بشــكل جزئــي وقــد يتوقــف عــن تقدي فيم
ــتلزمات  ــاء واملس ــدام الكهرب ــبب انع ــة بس ــراض املختلف ــة واألم ــار األوبئ ــة إىل انتش ــار، باإلضاف ــتمرار الحص اس

الطبيــة واألدويــة.

كمــا تشــري اإلحصائيــات إىل أن ألفــن و620 مدرســة مدمــرة ومتــررة مــن قصــف العــدوان، فيمــا 785 مدرســة 
ــاً،  ــاً تربوي ــاً إداري ــن 68 مرفق ــر م ــتهداف أكث ــري واس ــم تدم ــلحن، وت ــن واملس ــد النازح ــبب تواج ــة بس متوقف
وكــذا 23 جامعــة حكوميــة وأهليــة تــم تدمــري بعــض منشــآتها تدمــرياً كامــالً والبعــض اآلخــر تــررت بــأرضار 

جزئيــة.
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وأوضحــت وزارة حقــوق اإلنســان يف تقريرهــا أن مــن األعيــان املدنيــة التــي اســتهدفها العــدوان أكثــر مــن 60 
معهــداً فنيــاً ومهنيــاً وكليــة مجتمــع، و12 مؤسســة إعالميــة مرئيــة ومســموعة ومقــروءة وأكثــر مــن 80 منشــأة 
ومرفقــاً رياضيــاً، ودمــر 220 معلمــاً تاريخيــاً وأثريــاً و200 منشــأة ســياحية، وأكثــر مــن 585 مســجداً، باإلضافة 

إىل تدمــري أكثــر مــن أربعــة آالف و 936 كيلــو مــراً مــن الطــرق و92 جــراً.

ــه  ــدوان بغارات ــر الع ــوم، إذ دم ــف ي ــدى أل ــى م ــائر ع ــري والخس ــن التدم ــا م ــت نصيبه ــئ نال ــارات واملوان املط
الجويــة 13 مينــاء بريــاً وبحريــاً وســتة مطــارات وأربــع طائــرات مدنيــة وأكثــر مــن ســتة قطاعــات للطــريان 

املدنــي واألرصــاد مــا تســبب يف فقــدان نحــو 80 باملائــة مــن العمــال يف هــذا املجــال لوظائفهــم.

واســتهدف طــريان العــدوان عــى مــدى ألــف يــوم، األعيــان الروريــة لبقــاء الســكان عــى قيــد الحيــاة والتــي 
ال غنــى لهــم عنهــا إذ يعتــر القانــون اإلنســاني املنتجــات الغذائيــة، واملناطــق الزراعيــة املخصصــة إلنتــاج املــواّد 
الغذائيــة واملحاصيــل واملاشــية ومنشــآت وإمــدادات مــاء الــرشب ومشــاريع الــري أشــياء أساســية لبقــاء الســكان 

املدنيــن وتحظــى بالحمايــة عــى هــذا األســاس.

وترتبــط هــذه الحمايــة بحقيقــة أن القانــون اإلنســاني يحظــر بشــدة تجويــع الســكان املدنيــن كوســيلة مــن 
ــة  ــات الجوي ــد أن الهجم ــم، بي ــاب ضّده ــكال اإلره ــن أش ــكل م ــتعمال أي ش ــة إىل اس ــرب، باإلضاف ــائل الح وس
لطــريان العــدوان تعمــدت مهاجمــة وتدمــري األعيــان التــي ال غنــى للســكان املدنيــن عنهــا، كاملحاصيــل واألرايض 
الزراعيــة ومــزارع املاشــية والدواجــن واملناحــل، والســدود والحواجــز وآبــار ميــاه الــرشب، وكــذا صوامــع الغــالل 

وناقــالت ومصانــع ومخــازن األغذيــة، ومحطــات وناقــالت املشــتقات النفطيــة وشــبكات الكهربــاء.

يذكــر ملخــص التقريــر أن العــدوان اســتهدف أكثــر مــن أربعــة آالف و948 موقعــاً زراعيــاً و660 مخــزن غــذاء، 
و502 ناقلــة مــواد غذائيــة وأكثــر مــن 200 مصنــع للمــواد الغذائيــة وثــالث مطاحــن غلــل القمــح، و 535 ســوقاً 

مركزيــاً تجميعيــاً.

ــاً إلنتــاج املحاصيــل الزراعيــة وثــالث مــزارع إنتاجيــة حكوميــة،  ــاً محمي ودمــر العــدوان ثالثــة آالف و500 بيت
و11 مشــتل إنتاجــي وألــف و10 حقــول زراعيــة ومــزارع و 39 مركــزاً ومجمعــاً إرشــادياً زراعيــاً، وســتة محاجــر 
نباتيــة وبيطريــة إقليميــة، و 81 ســوقاً ومركــز للتخزيــن والتريــد الزراعــي مركزيــاً وريفيــاً، و41 جمعيــة زراعية 

تعاونيــة، و 114 حراثــة وحصــادة و 24 مخــزن تريــد.

وفيمــا يتعلــق بقطــاع الثــروة الحيوانيــة أكــدت وزارة حقــوق أن هــذا القطــاع تــرر، حيــث اســتهدف العــدوان 
ثالثــة ماليــن قطيــع متنــوع مــن املــوايش، ودمــر 122 مزرعــة دواجــن وفقاســات بيــض، ومعامــل أعــالف، و31 

حضــرية مــواٍش وأبقــار، و35 منحــل عســل و41 ألفــاً و 575 خليــة نحــل.

ــة آالف و10  ــاء وثماني ــة كهرب ــبكة ومحط ــأة وش ــن 420 منش ــر م ــوم، أكث ــف ي ــالل أل ــدوان خ ــر الع ــا دم كم
منشــآت مائيــة مــا بــن )ســد، حاجــز، خــزان مائــي، قنــوات ري( وألــف و90 مضخــة ميــاه آبــار وغطاســات 
ــة نفطيــة وغازيــة  وشــبكات ري حديثــة وحفــارات اآلبــار، باإلضافــة إىل أكثــر مــن 450 منشــأة ومحطــة وناقل

ــوكاً لــرشكات خاصــة. ــاً ممل ــر مــن 300 منشــأة وشــبكة اتصــاالت، و 271 مصنع وأكث

ــدة  ــم الوحي ــتهم ملهنته ــاء ممارس ــن يف عــرض البحــر أثن ــد اســتهداف الصيادي ــر أن العــدوان تعم ــن التقري وب
التــي يقتانــون منهــا، فقصــف أكثــر مــن 259 قــارب صيــد و93 مركــز إنــزال ســمكي وأســواق تجميــع األســماك 
يف ســواحل البحــر األحمــر، وحــرم تحالــف العــدوان مــا يزيــد عــن 50 ألــف صيــاد تقليــدي مــن ممارســة مهنــة 
الصيــد يف ســواحل البحــر األحمــر والبحــر العربــي، وقامــت دول العــدوان باحتــالل بعــض الجــزر اليمنيــة التــي 
يمــارس فيهــا الصيــادون صيــد األســماك، واعتقــال واحتجــاز عــدد مــن الصياديــن وإيداعهــم يف الســجون التابعة 

لهــا يف أثيوبيــا وجيبوتــي وعــى بوارجهــم الحربيــة وممارســة أنــواع التعذيــب بحقهــم.

وتزايــدت معانــاة اليمنيــن نتيجــة عــدد مــن اإلجــراءات اإلضافيــة التــي اتخذتهــا دول تحالــف العــدوان، فقــد 
ــات  ــواردات األساســية الالزمــة إلنقــاذ األرواح، وكثفــت عملي ــدة لحظــر دخــول الســلع وال ــوداً متزاي فرضــت قي
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ــة. ــدة بهــدف إخراجــه عــن خدمــة املالحــة البحري ــاء الحدي اســتهداف مين

وضاعــف تحالــف العــدوان وســائله لقتــل اليمنيــن بإغــالق مطــار صنعــاء الــدويل كليــاً، إذ منــع أكثــر مــن 95 
ألــف مواطــن مــن الســفر إىل الخــارج لتلقــي العــالج، مــا أدى إىل وفــاة نحــو 15 ألــف مريضــا منهــم، وعرقــل 

عــودة حــوايل 70 ألــف مغربــاً وعالقــاً يف الخــارج.

وتمــادت دول العــدوان يف اإلجــراءات الالإنســانية بالدفــع إىل إصــدار قــرار بنقــل البنك املركــزي اليمنــي إىل محافظة 
عــدن التــي تســيطر عليهــا دول تحالــف العــدوان والجماعــات اإلرهابيــة، ونتــج عــن ذلــك انقطــاع رصف مرتبــات 
موظفــي الدولــة منــذ أول شــهر مــن إصــدار هــذا القــرار، وبتلــك املمارســات تكــون دول تحالــف العــدوان قــد 
ضاعفــت مــن وســائلها لزيــادة معانــاة املدنيــن وقطعــت آخــر مصــادر توفــري لقمــة العيــش األساســية ملاليــن 
ــح  ــة وأصب ــانية حقيقي ــة إنس ــن كارث ــه اليم ــاكات، يواج ــك االنته ــن تل ــبق م ــا س ــة مل ــة حتمي اليمنين.وكنتيج
ماليــن اليمنيــن يعيشــون يف ظــل أوضــاع معيشــية بالغــة الصعوبــة، حيــث لــم تقتــر الحــرب القائمــة عــى 
تدمــري البنيــة التحتيــة للبــالد وتفــي وبــاء الكولــريا واملجاعــة، بــل ســاعدت أيضــاً عــى تنامــي ظاهــرة اإلرهــاب 

وســيطرة الجماعــات اإلرهابيــة عــى العديــد مــن املــدن واملناطــق اليمنيــة.

وأكــدت وزارة حقــوق اإلنســان أن األعــوام الثالثــة املاضيــة شــهدت تنــاٍم متزايــد للعمليــات اإلرهابيــة التــي تبناهــا 
تنظيــم القاعــدة يف اليمــن، وتنوعــت بــن تنفيــذ اغتيــاالت والتفجــري باســتخدام الســيارات املفخخــة والعمليــات 
ــن  ــش واألم ــد الجي ــات ض ــن عملي ــة، وش ــار الحكومي ــدن واملق ــات وامل ــام املديري ــة إىل اقتح ــة، باإلضاف االنتحاري

وتنفيــذ عمليــات الذبــح والقتــل والســحل بالهويــة.

ويشــري ملخــص تقريــر وزارة حقــوق اإلنســان إىل وفــاة مــا يقــارب ألــف و 162 شــخصاً وجــرح أكثــر مــن ألــف 
و199 آخريــن بســبب األعمــال اإلرهابيــة التــي قامــت بهــا املجاميــع املتطرفــة كداعــش والقاعــدة والتــي تتلقــى 

الدعــم والتمويــل مــن قبــل دول تحالــف العــدوان.

ومــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا اليمنيــون عــى مــدى ألــف يــوم، التعذيــب واإلخفــاء القــري حيــث قامــت 
دول تحالــف العــدوان وبقيــادة اإلمــارات بإنشــاء وإعــداد تشــكيالت عســكرية أمنيــة واســتحداث وإدارة ســجون 
ومعتقــالت رسيــة داخــل املحافظــات الجنوبيــة خاصــة حرمــوت، عــدن وشــبوة وتســعى حاليــا إىل التشــكيل 

نفســه يف تعــز ومــأرب.

ومــع مــرور الوقــت أصبحــت أهــداف عــدد مــن الــدول التــي تتقــدم تحالــف العــدوان عــى اليمــن جليــة وذلــك 
ــى  ــتيالء ع ــة لالس ــات الهائل ــخريها اإلمكاني ــة وتس ــزر اليمني ــات والج ــن املحافظ ــدد م ــالل ع ــالل احت ــن خ م
ــاص  ــكل خ ــة بش ــيطرة الكامل ــا يف الس ــزت جهوده ــا ورك ــارشت إدارته ــزر وب ــات والج ــك املحافظ ــدرات تل مق
ــات  ــع البيان ــان أن جمي ــوق اإلنس ــراتيجية.وتؤكد وزارة حق ــوارد االس ــن امل ــدداً م ــك ع ــي تمتل ــق الت ــى املناط ع
واإلحصــاءات ال تعتــر نهائيــة نظــراً الســتمرار العــدوان والزال هنــاك العديــد مــن الضحايــا لــم يتــم الوصــول 
إليهــم يف الوقــت الراهــن، والبيانــات تحتــاج إىل تحديــث مســتمر مــن خــالل املســح الشــامل الــذي تعتــزم الــوزارة 

القيــام بــه خــالل املرحلــة القادمــة.

الوضــع اإلنســاني يف اليمــن تجــاوز حــدود مــا يمكــن توصيفــه باألزمــة، وبــات البلــد عــى شــفا كارثــة إنســانية 
مزدوجــة، إذ يهــدد البــالد وبــاء الكولــريا، واملجاعــة وســوء التغذيــة وانعــدام األمــن الغذائــي.

وحســب مــا أعلنــت عنــه العديــد مــن منظمــات األمــم املتحــدة ومنهــا اليونيســيف والصحــة العامليــة وبرنامــج 
الغــذاء العاملــي، فلــم تتســبب الهجمــات الجويــة يف قتــل املدنيــن فقــط بــل دمــرت بشــكل كبــري البنيــة التحتيــة.

ــم  ــي ل ــعب اليمن ــق الش ــدوان بح ــف الع ــا تحال ــي ارتكبه ــيمة الت ــاكات الجس ــدوان واالنته ــن الع ــوم م ــف ي أل
يحــرك خاللهــا املجتمــع الــدويل ومنظماتــه الحقوقيــة ســاكنا، لكــن املؤكــد أنهــا جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية 
ــعوب ال  ــخ والش ــا فالتاري ــب مرتكبوه ــات ويحاس ــه امللف ــح في ــذي تفت ــوم ال ــيأتي الي ــادم وس ــقط بالتق ــن تس ل

تنــى.
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غارتان على مديرية اجلراحي باحلديدة

]04/يناير/2018[ الحديدة - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة 
لجراحي. ا

إصابة طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على رازح بصعدة ومخس غارات على مناطق متفرقة

]04/يناير/2018[ صعدة - سبأ: 

أصيب طفل بمحافظة صعدة اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح الحدودية.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف أماكــن متفرقــة 
بمديريــة رازح بقصــف صاروخــي ومدفعــي مــا أدى إىل إصابــة طفــل بجــروح متوســطة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مدينــة صعــدة أحدثــت أرضاراً بالغــة بممتلــكات املواطنن 
ومنازلهــم املجــاورة، كمــا اســتهدف بغــارة مديريــة الظاهــر الحدودية.

وشن طريان العدوان غارتن عى مدينة الربوعة يف عسري وغارة عى موقع الطلعة يف نجران.

غارتان على مديرية صرواحبمأرب

]04/يناير/2018[ مأرب - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مناطــق 
الربيعــة واملطــار بــرواح خلفتــا أرضارا بممتلــكات املواطنــن.

مخس غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]04/يناير/2018[ الجوف - سبأ: 

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم خمــس غــارات عــى منطقتــي اليتمــة واملهاشــمة بمديريــة خــب 
ــعف بالجوف. والش

وأوضــح مصــدر أمنــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات طــريان العــدوان الســعودي خلفــت 
أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنــن.
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طريان العدوان يستهدف البيضاء وصنعاء بثالث غارات

]04/يناير/2018[ صنعاء - سبأ: 

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى إدارة أمــن مديريــة 
ناطــع بمحافظــة البيضــاء وغــارة عــى منطقــة حــي بمديريــة نهــم يف محافظــة صنعــاء.

ثالث غارات وقصف مدفعي على مديرية صرواح 

]05/يناير/2018[ مأرب - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان الســعودي اســتهدفت مناطــق متفرقــة 
بمديريــة رصواح، خلفــت أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنــن.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي منازل املواطنن برواح.

مخس غارات على صعدة وجنران

]05/يناير/2018[ صعدة - سبأ: 

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم خمــس غــارات عــى أماكــن متفرقــة بمحافظــة صعــدة وقطــاع 
. ن نجرا

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غــارة عــى  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
حفــار ميــاه للمواطــن يحيــى باكــر بمنطقــة ولــد مســعود بمديريــة ســحار، مــا أدى إىل تدمــريه وإصابــة طفلــة 

بجــروح.

ــة  ــة رازح وغــارة عــى مديري وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة األزهــور بمديري
ــة. باقــم الحدودي

ــى  ــف ع ــق مكث ــل تحلي ــران يف ظ ــة بنج ــع الطلع ــى موق ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك
ــران. ــدة ونج ــة صع محافظ

استشهاد طفل بقصف مدفعي للمرتزقة مبديرية الغيل يف اجلوف

]06/يناير/2018[ الجوف - سبأ: 

استشهد طفل اليوم جراء قصف مدفعي ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمديرية الغيل يف الجوف.

ــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان الســعودي اســتهدفوا منــزل مواطــن  ــاء اليمني ــة األنب وأكــد مصــدر محــي لوكال
ــد محســن هــادي العبيــدي. ــد املجي بقذيفــة هــاون مــا أدى إىل استشــهاد الطفــل عب
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استشهاد وإصابة ستة مواطنني يف غارات متفرقة بصعدة

]06/يناير/2018[ صعدة - سبأ: 

استشــهد مواطــن وأصيــب خمســة آخريــن يف غــارات لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى منــازل املواطنن 
وممتلكاتهــم يف محافظــة صعده.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزال 
بمنطقــة الجــوازات، مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر وتدمــري املنــزل، مشــريا إىل أن الطــريان املعــادي 
ــن  ــة مواط ــا أدى إىل إصاب ــحار م ــة س ــح بمديري ــى الطل ــة احم ــزيل بمنطق ــاز املن ــة للغ ــى محط ــارة ع ــن غ ش
واحــراق املحطــة, كمــا أصيــب ثالثــة مواطنــن يف ثالث غــارات عــى منــزل مواطــن يف منطقــة الخفجــي باملديرية.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى ســوق جيــاش للخــروات خلفــت أرصاراً كبــرية يف 
محــالت التعبئــة والتصديــر التابعــة للمواطنــن، واســتهدف بغارتــن منطقتــي طيبــة االســم والفــرع بمديريــة 

كتاف.كمــا أصيبــت امــرأة جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة رازح بمحافظــة صعــدة.

وشن خمس غارات عى منطقتي البقع والعطفن بمديرية كتاف، وغارة عى موقع الطلعة يف نجران.

وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان شــن سلســلة غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم الحدوديــة خلفــت 
أرضارا ماديــة بالغــة باملمتلــكات العامــة والخاصــة.

طريان العدوان يستهدف بغارة كسارة أحجار يف باجل

]06/يناير/2018[ الحديدة - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية باجل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة كســارة 
أحجــار يف باجــل.

غارة على دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء

]06/يناير/2018[ صنعاء ـ سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى دار الرئاســة بالعاصمة 
. ء صنعا

طريان العدوان يستهدف حجة بـ12 غارة

]07/يناير/2018[ حجة- سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية كحالن الرشف بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارة اســتهدفت مزرعــة مواطــن يف منطقة 
أفــر باملديرية.وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن 11 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميدي.



24

يوميات العـ2018ـــدوان

سلسلة غارات على عدد من احملافظات

]07/يناير/2018[ محافظات ـ سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة دواجــن يف 
منطقــة دمــاج بمديريــة الصفــراء محافظــة صعــدة، وشــن غــارة عــى منطقــة الظاهــر بمديريــة املالحيــط.

وأكــد املصــدر إصابــة طفلــن ووقــوع أرضار يف ممتلــكات املواطنــن إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
عــى ســوق الحفــرة يف مديريــة منبــه، كمــا اســتهدف قصــف مماثــل مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح.

وشــن طــريان العــدوان غارتــن عــى مديريــة رصواح بمحافظــة مــأرب، وغــارة عــى منطقــة اليتمــة بمديريــة 
خــب والشــعف يف محافظــة الجــوف، كمــا شــن ثــالث غــارات عــى القاعــدة البحريــة بمحافظــة الحديــدة.

وحسب املصدر شن الطريان خمس غارات عى مجازة يف عسري.

إستشهاد مخسة موطنني باستهداف طريان العدوان ميناء اخلوبة باحلديدة

]08/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

إستشــهد خمســة مواطنــن جــراء اســتهداف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي مســاء اليــوم مينــاء الخوبــة 
بمديريــة اللحيــة بمحافظــة الحديــدة.

ــروة  ــى الث ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مبن ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملديري وأوضــح مصــدر أمن
ــى. ــن يف املبن ــة، مــا أدى إىل استشــهاد خمســة مــن العامل ــة باللحي ــاء الخوب الســمكية بمين

تدمري مسجد ومنزل مبنطقة مسورة يف نهم

]08/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة يف نهم.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان دمــر بغارتــن مســجد  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكال
ــز الرشيــف بمنطقــة مســورة يف نهــم. ــزل املواطــن عبدالعزي وكــذا من

استشهاد امرأة برصاص مرتزقة العدوان مبديرية املتون يف اجلوف

]08/يناير/2018[ الجوف - سبأ:

استشــهدت امــرأة اليــوم برصــاص مرتزقــة العــدوان الســعودي األمريكــي بمنطقــة الفيــض يف مديريــة املتــون 
بمحافظــة الجــوف.

وأكــد مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا امــرأة قنصــاً يف الــرأس خــالل 
قيامهــا برعــي األغنــام يف منطقــة الفيــض.
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11 غارة للطريان املعادي على مديريتي حرض وميدي

]08/يناير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 11 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 11 غــارة 
ــدي باملحافظــة. ــي حــرض ومي مديريت

إصابة امرأة بقصف سعودي على رازح يف صعدة

]08/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

أصيبــت امــرأة اليــوم بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح يف 
محافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف عــدة مناطــق 
بمديريــة رازح بالقصــف الصاروخــي واملدفعــي مــا أدى إىل إصابــة امــرأة بجــروح نقلت عــى إثرها إىل املستشــفى.

ــة، وغــارة  وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي شــن غــارة عــى منطقــة القــد باملديري
ــم أدت إىل تدمــريه. ــة باق ــزل مواطــن يف مديري أخــرى عــى من

استشهاد 12 مواطنا بغارات استهدف سيارات بطريق النجيبة- حيس بتعز

]09/يناير/2018[ تعز - سبأ:

ــا اليــوم إثــر غــارات لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت ســيارات يف طريــق  استشــهد 12 مواطن
النجيبة-حيــس بمحافظــة تعــز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف ســيارات محملــة 
بالفحــم يف طريــق النجيبــة – حيــس مــا أدى إىل استشــهاد 12 مواطنــا.

غارة على مديرية صرواح يف مأرب 

]9/يناير/2018[ مأرب - سبأ: 

ــة )ســبأ( أن الطــريان شــن غــارة عــى مديريــة رصواح بمحافظــة  ــاء اليمني ــة األنب أكــد مصــدر عســكري لوكال
مــأرب.
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تسع غارات على حرض وميدي

]09/يناير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي باملحافظــة.

32 غارة باستخدام قنابل عنقودية على ضالع همدان

]10/يناير/2018[ صنعاء - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 32 غارة عى محافظة صنعاء، باستخدام قنابل عنقودية.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ٍســبأ( أن الغــارات اســتهدفت منطقــة ضــالع همــدان 
مخلفــة أرضار كبــرية بمنــازل وممتلــكات املواطنــن.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي استخدم قنابل عنقودية خالل قصفه للمنطقة. 

32 شهيدا وجرحيا مبحافظة صعدة

]10/يناير/2018[ صعدة- سبأ

ارتكــب طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم مجــزرة مروعــة باســتهدافه ســوق شــعبي بمديريــة كتــاف 
ومنــازل املواطنــن يف محافظــة صعــدة.

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد 12 مواطنــاً وإصابــة آخر بغــارة لطــريان العدوان 
ــاف، كمــا استشــهد خمســة مواطنــن إثــر  ــارة مديريــة كت اســتهدفت ســوقاً شــعبياً بمنطقــة وادي آل أبــو جب

غارتــن اســتهدفتا ســيارة يف املنطقــة نفســها.

وأشــار املصــدر إىل استشــهاد طفلــن وإصابــة رجــل وثالثــة أطفــال آخريــن يف غــارة عــى منــزل بمنطقــة املحجر 
يف مديريــة باقــم، وأصيبــت امرأتــان وطفلــة جــراء غــارة أخــرى اســتهدفت منــزالً باملديريــة ذاتها.

واستشــهدت طفلتــان وجرحــت امــرأة وطفــالن آخــران ودّمــر منــزالن يف غــارات لطــريان العــدوان عــى منطقــة 
ــدود  ــرس الح ــريان ح ــدا بن ــة ش ــاء مديري ــن أبن ــن م ــهد مواط ــا استش ــة، فيم ــر الحدودي ــة غم ــدان بمديري تش
السعودي.وشــن طــريان العــدوان ثــالث غــارات عــى معســكر كهــالن واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي 

ســعودي منطقــة الغــور بمديريــة غمــر الحدوديــة.

ثالث غارات مزرعة بالتحتيا

]10/يناير/2018[ الحديدة - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية التحتيا بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني باملحافظة لـ)سبأ( أن الغارات استهدفت مزرعة أحد املواطنن باملديرية.
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غارتان وقصف مدفعي على مديرية صرواح مبأرب

]10/يناير/2018[ مأرب - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان الســعودي اســتهدفوا بعــدد 
مــن قذائــف املدفعيــة منــازل ومــزارع املواطنــن بمناطــق متفرقــة بــرواح.

منسق الشؤون اإلنسانية: حياة اليمنيني تعتمد على إبقاء املوانئ مفتوحة

]11/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

أكــد منســق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن جمــي ماكغولدريــك أن حيــاة اليمنيــن، الذيــن يحتــاج أكثــر مــن 22 
مليــون منهــم إىل مســاعدات إنســانية، تعتمــد عــى إبقــاء املوانــئ مفتوحــة دون انقطــاع أو تأخــري.

ــه »إن اليمــن  ــة )ســبأ( نســخة من ــاء اليمني ــة األنب ــوم تلقــت وكال ــه الي ــان صــادر عن وقــال ماكغولدريــك يف بي
يســتورد حــوايل 90 يف املائــة مــن احتياجاتــه األساســية مــن الغــذاء وتقريبــا كل احتياجاتــه مــن الوقــود واألدويــة، 
وبالتــايل فــإن عمــل جميــع املوانــئ بمــا يف ذلــك موانــئ الحديــدة والصليــف وعــدن، أمــر بالــغ األهميــة لتلبيــة 

اإلحتياجــات الحيويــة لليمنيــن«.

وأشــار إىل أن 13 ســفينة قامــت منــذ 20 ديســمر بإيصــال مــواد غذائيــة ووقــود تشــتد الحاجــة إليــه يف اليمــن، 
بينمــا هنــاك ســفن أخــرى يف طريقهــا للوصــول. وقــال »هــذا أمــر إيجابــي، لكنــه أقــل بكثــري ممــا هــو مطلــوب 

لتلبيــة االحتياجــات اإلجماليــة مــن الغــذاء والوقــود«.

ــد مــن  ــد تــؤدي إىل مزي ــل أو ق ــة أعمــال تتســبب يف عراقي ــاع عــن أي ــزاع عــى اإلمتن ــع أطــراف الن وحــث جمي
ــي. ــعب اليمن ــاة للش املعان

ودعــا ماكغولدريــك التحالــف عــى وجــه التحديــد إىل مواصلــة الســماح بدخــول الســفن إىل موانــئ البحــر األحمــر. 
وأضــاف »إن التدفــق املســتمر للــواردات هــو رشيــان الحيــاة للماليــن مــن اليمنيــن مــن الفئــات األكثــر ضعفــاً«.

كمــا دعــا جميــع أطــراف النــزاع يف اليمــن إىل الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون اإلنســاني الــدويل بضمــان 
ــرشكاء يف  ــل ال ــهيل عم ــن وتس ــكان املحتاج ــع الس ــة إىل جمي ــة ودون إعاق ــانية برع ــاعدات اإلنس ــول املس وص

املجــال اإلنســاني.

طريان العدوان يشن غارتني على حمافظتي حجة والبيضاء

]11/يناير/2018[ البيضاء-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظتي حجة والبيضاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة جبــل شــبكة ناطــع 
بمحافظــة البيضــاء، وشــن غــارة أخــرى عــى مديريــة مســتبأ بمحافظــة حجــة.
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استشهاد مواطنني اثنني من الرعاة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]11/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

ــن  ــاة متنقل ــتهدفت رع ــعودي اس ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط ــالث غ ــوم بث ــان الي ــهد مواطن استش
ــدة. ــة صع ــراء بمحافظ ــة الصف بمديري

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
خيــام البــدو الرحــل بمنطقــة عكــوان بمديريــة الصفــراء مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن أثنــن وإتــالف خيامهــم.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة مجــز، فيمــا تعرضــت مناطــق متفرقــة بمديريــة 
منبــه لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي خلــف أرضاراً يف مــزارع املواطنــن والطــرق.

كما استهدف طريان العدوان بخمس غارات وادي آل أبوجبارة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأشــار املصــدر إىل أن مروحيــات األباتــي التابعــة للعــدوان قصفــت بـــ31 صاروخــاً قريتــي حامضــة وقمــر يف 
جيــزان، فيمــا شــن الطــريان الحربــي غــارة عــى مجــازة يف عســري.

الطريان املعادي يشن غارتني على العاصمة صنعاء

]11/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عنيفتن عى مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن 
دائــرة األشــغال العســكرية بمديريــة شــعوب خلفــت أرضار بمنــازل املواطنــن واملمتلــكات العامــة والخاصــة.

غارتان على مديرية حيفان مبحافظة تعز

]11/يناير/2018[ تعز - سبأ:

أوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطريان املعادي شن غارتن عى مديرية حيفان بمحافظة تعز.

15 غارة على حمافظة ذمار 

]12/يناير/2018[ ذمار -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي اليوم 15 غارة عى محافظة ذمار.

ــتاد  ــى اإلس ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
الريــايض بمدينــة ذمــار، ممــا تســبب يف تدمــري مدرجاتــه ومقــرات األنديــة الرياضيــة، كمــا شــن غارتــن عــى 
معســكر قــوات األمــن املركــزي بحــارة الجمــارك، مــا أدى إىل ألحــاق أرضار بالغــة يف منــازل املواطنــن املجــاورة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن معســكر الرشطــة العســكرية بمنطقــة ذمــار القــرن 
وثــالث غــارات عــى املعهــد التقنــي الصناعــي بمنطقــة ذي ســحر مديريــة عنــس، ممــا تســبب يف تدمــري ورش 

ومعامــل وقاعــات املعهــد، كمــا اســتهدف بخمــس غــارات معســكر ســامه يف مديريــة عنــس.
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استشهاد وإصابة مواطنني اثنني برصاص حرس احلدود السعودي بصعدة

]12/يناير/2018[ صعدة-سبأ:

استشهد مواطنا وأصيب آخر اليوم برصاص قوات حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قــوات حــرس الحــدود الســعودي أطلقــت النــار 
عــى مواطنــن بمنطقــة الرقــو بمديريــة منبــه مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر.

ــا لقصــف صاروخــي  ــه وشــدا الحدوديتــن، تعرضت وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي منب
ــكات املواطنــن. ومدفعــي ســعودي طــال ممتل

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة بنــي معــاذ بمديريــة ســحار خلفــت أرضاراً 
ماديــة بالغــة.

أربع غارات وقصف مدفعي على صرواح مبأرب

]13/يناير/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
مناطــق متفرقــة بمديريــة رصواح خلفــت أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنــن.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية عدد من املناطق برواح.

وكان طريان العدوان قد استهدف مساء أمس منزل مواطن برواح ما أدى إىل استشهاد صاحب املنزل.

أربع غارات على احلديدة

]13/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى الجبانــة 
بمديريــة الحــايل واســتهدف بغارتــن الخــط العــام بمديريــة حيــس.

العدوان يستهدف البيضاء بغارة

 ]13/يناير/2018[ البيضاء- سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى إدارة أمــن القريشــية 
يف الــزوب بمحافظــة البيضــاء.
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19 غارة وقصف مدفعي ومروحي على صعدة وجيزان

]13/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم اليــوم سلســلة غــارات اســتهدفت مناطــق متفرقــة بمحافظــة 
صعــدة وقطــاع جيــزان.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة 
الظاهــر وغــارة عــى مبنــى املحكمــة بمديريــة باقــم، كمــا شــن غــارة عــى منــزل مواطــن بمديريــة باقــم وغــارة 

عــى منطقــة الصــوح بمديريــة كتــاف.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي شــن خمــس غــارات عــى الــدود وقريــة حامضــة 
بجيــزان، فيمــا اســتهدفت مروحيــات األباتــي قريتــي قمــر وحامضــة بعــدد مــن الصواريــخ.

وذكــر املصــدر أن مناطــق متفرقــة مــن مديريــات رازح ومنبــه وغمــر الحدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي 
ومدفعــي ســعودي.

وشــن طــريان العــدوان اإلجرامــي غــارة عــى روضــة الشــهداء بمنطقــة الحمــزات بمديريــة ســحار أدت إىل تدمــري 
وتــرر عــرشات القبــور يف الروضــة.

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة أخــرى عــى مخــزن للكتــب املدرســية تابــع ملدرســة حمــزة بــن 
عبــد املطلــب يف املنطقــة مــا أدى إىل تلــف اآلالف مــن الكتــب.

ــة  ــى قري ــارات ع ــس غ ــران وخم ــة يف نج ــع الطلع ــى موق ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــاد املص وأف
حامضــة وجبــل ومســحية الــدود يف جيــزان، فيمــا قصفــت مروحيــات األباتــي قريتــي قمــر وحامضــة بعــدد 

ــخ. مــن الصواري

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]14/يناير/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن منــازل ومــزارع املواطنــن يف رصواح تعرضت 
لقصــف مدفعــي مــن مرتزقة العــدوان.

غارتان لطريان العدوان على اجلبل األسود حبرف سفيان بعمران

]14/يناير/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن الجبــل 
األســود يف حــرف ســفيان.
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غارة على مديرية اجلحملية يف تعز

]14/يناير/2018[ تعز ـ سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة الجحمليــة يف 
محافظــة تعــز.

العدوان يستهدف حمافظة صعدة بـ 14 غارة وقصف صاروخي

]14/يناير/2018[ صعدة -سبأ:

أصيبت امرأة بقصف صاروخي سعودي اليوم استهدف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو اســتهدف بالصواريــخ منطقــة نملــة 
بمديريــة منبــه مــا أدى إىل إصابــة امــرأة بجــروح بليغــة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي شــن غارتــن عــى منــازل املواطنــن بمنطقــة نيــد 
الثمــي بمديريــة منبــه الحدوديــة، كمــا شــن أربــع غــارات عــى منطقــة مــران بمديريــة حيــدان، فيمــا تعرضــت 

مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

كما أصيبت طفلة بجروح خطرية بانفجار قنبلة عنقودية يف مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة عى منطقة عكوان بمديرية الصفراء.

وشــن الطــريان غــارة عــى منــزل أحــد املواطنــن بمديريــة كتــاف وأربــع غــارات عــى منطقــة البقــع وغارتــن 
عــى منطقــة الصــوح باملديريــة نفســها.

اجمللس النروجيي: جيب السماح للموانئ الرئيسية بتلقي اإلمدادات.. اليمن ليس لعبة

]15/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

ــد مــن  ــاة املزي ــل وف ــم قب ــة بشــكل دائ ــئ اليمني ــح املوان ــن، رضورة إعــادة فت ــس النرويجــي لالجئ  أكــد املجل
ــاس. الن

كمــا أكــد مديــر املجلــس النرويجــي لالجئــن يف اليمــن معتصــم حمــدان يف بيــان تلقتــه وكالــة اإلنبــاء اليمنيــة 
)ســبأ( أن اإلجــراءات التــي اتخذهــا التحالــف بقيــادة الســعودية لوقــف تدفــق الوقــود واإلمــدادات بمثابــة وســائل 

بطيئــة لقتــل النــاس.. معتــراً تقاعــس مجلــس األمــن الــدويل يســاعدها يف ذلــك.

وقــال »ســتنتهي يف 19 ينايــر فــرة الثالثــن يومــاً التــي حددهــا التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والتــي تــم 
تخفيــف تدابــري الحصــار خاللهــا، وهــذا يــؤدي إىل وجــود حالــة مــن عــدم اليقــن عــى نطــاق واســع حــول مــا 

ســيحدث بعــد ذلــك، ممــا يــرك املاليــن مــن الشــعب اليمنــي معلقــن يف امليــزان«.

وأضــاف »مــا بــدا عــى الــورق أنــه ســيكون سياســة جيــدة لتخفيــف الحصــار لــم يفعــل ســوى القليــل جــداً 
ــن  ــم ع ــتقرار الناج ــدم االس ــة، إن ع ــواد الغذائي ــود وامل ــل الوق ــية مث ــة األساس ــواد اليومي ــعار امل ــض أس لخف
سياســات التحالــف التعســفية بحيــث يغلقــون املوانــئ يومــاً ويعيــدون فتحهــا يف يــوم آخــر يزيــد مــن حــدة 
املشــاكل بالنســبة للســكان اليمنيــن ويــرك رشكات الشــحن واملســتوردين والبائعــن دون ضمانــات بــأن املينــاء 
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ســيبقى مفتوحــا، ممــا يعمــل عــى الحفــاظ عــى التضخــم بحيــث يصعــب عــى معظــم الشــعب اليمنــي تحّمــل 
تكاليــف رشاء الغــذاء«.

وشــدد املجلــس النرويجــي عــى أهميــة أن يســتمر تســليم البضائــع التجاريــة إىل موانــئ اليمــن يف البحــر األحمــر، 
ويجــب فتــح املوانــئ بشــكل دائــم. و تابــع »يف حــن وصلــت أطنــان مــن املــواد الغذائيــة والوقــود إىل املوانــئ يف 
األســابيع األخــرية، وهــي أول اإلمــدادات التجاريــة التــي تصــل بعــد حصــار دام 45 يومــاً عــى اليمــن، ال يــزال 
17.8 مليــون شــخص يكافحــون مــن أجــل توفــري مــا يكفــي مــن الطعــام كل يــوم، وهنــاك 8.4 ماليــن يمنــي 

معرضــون لخطــر الوقــوع يف املجاعــة«.

ــق  ــالد، فتغل ــاء الب ــع أنح ــة يف جمي ــدادات بالجمل ــل اإلم ــن أو نق ــن طح ــود، ال يمك ــدون الوق ــه ب ــدان إىل أن ــار حم وأش
ــود  ــدادات الوق ــرى إم ــة إىل أن ن ــن بحاج ــال »نح ــة. وق ــزودات الطاق ــدون م ــفيات ب ــرك املستش ــاه وت ــات املي مضخ
قادمــة إىل موانــئ اليمــن كل أســبوع، مــع ضمانــات بأنــه لــن يكــون هنــاك انقطــاع للمســاعدة يف إحــكام القبضــة عــى 
االحتياجــات القصــوى«، مضيفــا: »نحــن بحاجــة إىل ضمــان مطلــق بــأن املوانــئ الرئيســية يف اليمــن ســوف يســمح لهــا 
بتلقــي اإلمــدادات التجاريــة باملعــدل املطلــوب بعــد هــذه النافــذة التــي بلغــت مدتهــا ثالثــن يومــاً، اليمــن ليــس لعبــة«.

وبحســب بيانــات لجنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش عــام 2017م فقــد تــم تريــف 1.69 مليــون 
طــن مــن الوقــود يف موانــئ الحديــدة ورأس عيــى خــالل العــام، وهــو مــا يقــارب ثلــث الحجــم املطلــوب وصولــه 

إىل هــذه املوانــئ لتلبيــة االحتياجــات.

غارة تستهدف منزل مواطن مبديرية صرواح يف مأرب

]15/يناير/2018[ مأرب - سبأ:

 دمر طريان العدوان السعودي األمريكي منزال بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

ــزل املواطــن  ــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف بغــارة من ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي لوكال
ــل. ــريه بالكام ــا أدى إىل تدم ــة رصواح م ــوار بمديري ــة ض ــدي يف منطق ــعد الزاي ــد مس ــف أحم ناي

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارة على مزرعة يف اجلراحي باحلديدة

]15/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

 استشــهد وأصيــب خمســة مواطنــن اليــوم بغــارة شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى مديريــة 
ــدة. الجراحــي بمحافظــة الحدي

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن غارة استهدفت مزرعة بمنطقة 
الطفشة بمديرية الجراحي، ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة ثالثة آخرين يف حصيلة أولية.

طريان العدوان يشن 12 غارات على مديرية حرف سفيان بعمران

]15/يناير/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 غارات عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســبع غــارات 
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الجبــل األســود، وخمــس غــارات عــى معســكر العمالقــة بمديريــة حــرف ســفيان.

غارتان شرق كهبوب يف حمافظة حلج

]15/يناير/2018[ لحج - سبأ:

أكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطريان شن غارتن رشق كهبوب يف محافظة لحج.

إصابة امرأتني بانفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان و15 غارة بصعدة

]15/يناير/2018[ صعدة -سبأ:

ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــات الع ــن مخلف ــة م ــة عنقودي ــار قنبل ــر انفج ــوم إث ــروح الي ــان بج ــت امرأت أصيب
ــدة. ــة صع بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن امرأتــن أصيبتــا بجــروح خطــرية بانفجــار 
قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات العــدوان يف منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن يف محافظــة صعــدة أربــع غــارات عــى منطقــة الثعبــان، وغارتــن عــى 
ــق  ــى الطري ــن ع ــن غارت ــحار، وش ــة س ــى بمديري ــة أحم ــى منطق ــارة ع ــم، وغ ــة باق ــة يف مديري ــة مندب منطق

العــام أســفل منطقــة مــران بمديريــة حيــدان وغــارة عــى منطقــة الصبــة بمديريــة الظاهــر.

كمــا شــن الطــريان ثــالث غــارات عــى منطقــة العطفــن بمديريــة كتــاف، يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي 
ومدفعــي ســعودي منطقــة الغــور بمديريــة غمــر ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة منبــه الحدوديــة.

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى وادي جــارة يف جيــزان وغــارة عــى موقــع املخــروق يف 
نجــران.

السياحة والرتويج يطالبان بإيقاف عبث وتدمري القوات اإلماراتية احملتلة لسقطرى

]15/يناير/2018[ صنعاء - سبأ :

طالبــت وزارة الســياحة ومجلــس الرويــج الســياحي، األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن، رسعــة إســتصدار قــرار دويل 
ــة مــن العبــث بــأرايض محافظــة أرخبيــل ســقطرى وتدمــري إمكانياتهــا  ــة املحتل ــع القــوات اإلمارتي عاجــل يمن

الطبيعيــة ونظامهــا البيئــي.

كمــا طالبــت الــوزارة ومجلــس الرويــج يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه األمــم املتحــدة 
ــاس  ــد املس ــى صعي ــتفزة ع ــة واملس ــا العدواني ــن ترفاته ــف ع ــارات الك ــى اإلم ــط ع ــن الضغ ــس األم ومجل

ــداء والتدخــل الســافر يف جزيــرة ســقطرى. ــة عــر االعت بالســيادة اليمني

وقــال البيــان »يف ســابقة خطــرية هــي األوىل مــن نوعهــا منــذ بــدء العــدوان عــى بالدنــا دعــت اإلمــارات ســكان 
الجزيــرة إىل اســتفتاء شــعبي لتقريــر املصــري يف االنضمــام إليهــا, دون امتــالك أي حــق يف ذلــك الفعــل املتطــاول 
عــى الســيادة اليمنيــة, وتعتــر هــذه الخطــوة هــي األخطــر منــذ احتــالل القــوات اإلماراتيــة ملحافظــة أرخبيــل 

جزيــرة ســقطرى اليمنيــة«.
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وأدان البيــان اســتمرار القــوات اإلماراتيــة العبــث بــأرايض أرخبيــل ســقطرى مــن خــالل أعمــال الحفــر والتجريف 
التــي تتنــاىف والخصوصيــة البيئيــة التــي تمتــاز بهــا الجزيــرة، وبشــكل يؤثــر عــى موقــع ســقطرى يف التصنيــف 

العاملــي كأحــد أجمــل وأنــدر األماكــن الطبيعيــة والســياحية يف العالــم.

ــع  ــة املواق ــن قائم ــرة ضم ــف الجزي ــى تصني ــلبا ع ــر س ــة تؤث ــال اإلجرامي ــك األفع ــل تل ــان أن مث ــر البي وذك
البيئيــة والبحريــة ذات األهميــة البيولوجيــة املســجلة مــن قبــل منظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة 
)اليونســكو( يف قرارهــا رقــم )1263( وهــو مــا يجعلهــا، دوليــاً، تابعــة التفاقيــة التنــوع الحيــوي وال يجــوز بــأي 

شــكل مــن األشــكال املســاس بأنظمتهــا الطبيعيــة.

ــط  ــرض الحائ ــن ورضب ع ــة والقوان ــاوز لألنظم ــد تج ــداءات يع ــذه الن ــع ه ــاوب م ــدم التج ــان ع ــر البي وأعت
باملواثيــق الدوليــة وعــدم احرامهــا, األمــر الــذي ســيعود ســلبا عــى مصداقيــة النظــام العاملــي برمتــه.. ولفــت 
ــع  ــض املواق ــف لبع ــر والتجري ــال الحف ــادت بأعم ــرة تم ــودة يف الجزي ــة املوج ــوات اإلماراتي ــان إىل أن الق لبي
ــب  ــة النه ــتمرارها يف عملي ــة إىل اس ــات، باإلضاف ــن النبات ــادرة م ــواع ن ــا ألن ــتهر باحتضانه ــي تش ــة الت الطبيعي
املنظــم للكائنــات البحريــة والنباتيــة يف الجزيــرة مــن طيــور نــادرة ونباتــات هــي األنــدر عــى مســتوى العالــم.

وأكــدت الــوزارة واملجلــس، تعــرض بعــض املواقــع داخــل الجزيــرة إىل أعمــال تخريبيــة تســببت فيهــا بعــض 
الــرشكات اإلماراتيــة التــي تســعى إىل إيجــاد موطــئ قــدم لهــا داخــل الجزيــرة ممــا خلــف أرضارا بالغــة باملواقــع 
األثريــة والطبيعيــة يف شــواطئ محميــات الســالحف وجبــل حــوارى، وهــو األمــر الــذي يعــد مخالفــة للقانــون 

الــدويل الــذي يجــرم التعــدي عــى مثــل هــذه األماكــن ناهيــك عــن كونهــا محميــات طبيعيــة عامليــة.

ودعــت الــوزارة ومجلــس الرويــج، كل املنظمــات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة وخصوصــا منهــا البيئية والســياحية 
القيــام بمســئوليتها تجــاه هــذه األعمــال التخريبيــة التــي تمارســها اإلمــارات يف الجزيرة.

ــوي فيهــا إىل تســليط الضــوء عــى مــا  ــوع الحي ــي الجزيــرة والتن ــة ومحب ــان وســائل اإلعــالم الدولي ودعــا البي
تتعــرض لــه ســقطرى مــن تدخــالت ســافرة أثــرت بشــكل كبــري عــى نُظمهــا البيولوجيــة التــي تعــد إرثــاً عامليــاً 

وحقــاً إنســانياً وكشــف ذلــك للمهتمــن بالشــأن البيئــي العاملــي.

ــتوى  ــى املس ــطن ع ــات والناش ــة واملنظم ــات اإلعالمي ــة املؤسس ــود كاف ــر جه ــة تضاف ــى أهمي ــان ع ــدد البي وش
الداخــي والخارجــي لكشــف زيــف ادعــاء قــوى العــدوان وتبيــان الوجــه الحقيقــي لوجودهــم عــى األرض اليمنية.

طريان العدوان يدمر منزل مواطن مبديرية نهم

]16/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

دمر طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم منزل مواطن بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان دمــر بغــارة منــزل مواطــن 
بمنطقــة األرشاف يف نهــم وتــرر املنــازل املجــاورة.

ثالث غارات تستهدف اخلط العام مبديرية حيس باحلديدة

]16/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات الخط العام بمديرية حيس.
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أربع غارات على اجلبل األسود بعمران

]16/يناير/2018[ عمران - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعوي األمريكــي مســاء اليــوم أربــع غــارات عــى مديريــة حــرف ســفيان بمحافظــة 
عمــران.

ــاالت يف  ــبكة اتص ــتهدفت ش ــارات اس ــبأ( أن الغ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــا. ــا أدى إىل انقطاعه ــة م ــود باملديري ــل االس الجب

سبع غارات على صعدة

]16/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن ثــالث غــارات 
عــى منطقــة الثعبــان بمديريــة باقــم، وغارتــن عــى منطقــة الصــوح بمديريــة كتــاف.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتن عى منطقتي املالحيط والحصامة بمديرية الظاهر.

كمــا شــن الطــريان املعــادي غارتــن عــى منطقــة الشــومية يف مديريــة غمــر وعــرش غــارات عــى مناطــق متفرقــة 
بمديريــة كتــاف، يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي منطقــة الغــور بمديريــة غمــر ومناطق 

ــه ورازح. ــة بمديريتي منب متفرق

17 وكالة ومنظمة دولية تدعو إىل فتح ميناء احلديدة بشكل كامل وغري مشروط

]17/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

دعــت 17 مــن وكاالت اإلغاثــة واملنظمــات الدوليــة غــري حكوميــة العاملــة يف اليمــن، إىل فتــح مينــاء الحديدة بشــكل 
كامــل وغــري مــرشوط للســماح بتدفــق الغــذاء والوقــود دون انقطــاع.

ــة موانــئ اليمــن يف البحــر  ــد عــى أهمي ــة )ســبأ( التأكي ــاء اليمني ــة األنب ــه وكال ــان تلقت وجــددت الــوكاالت يف بي
األحمــر لضمــان تدفــق اإلمــدادات بشــكل رسيــع وفعــال مــن حيــث التكلفــة واآلمــان؛ خاصــة يف ظــل عــدم وجــود 

موانــئ أخــرى لديهــا القــدرة عــى اســتبدال الوظيفــة التــي يقــوم بهــا مينــاء الحديــدة.

كمــا دعــت املجتمــع الــدويل إىل القيــام بمســؤولياته مــن أجــل أن يحصــل النــاس يف اليمــن عــى مــا يكفــي مــن 
الغــذاء للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

وأشــار البيــان إىل أنــه تــم تفريــغ املســاعدات اإلنســانية والســلع التجاريــة يف موانــئ البحــر األحمــر اليمنيــة منــذ 
أن أعلــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية عــن فتــح املوانــئ مؤقتــا للســفن التجاريــة يف 20 ديســمر.

وأضــاف »ومــع ذلــك، فــإن رشكات الشــحن واملســتوردين والبائعــن يشــعرون بالغمــوض تجــاه مــا ســيحدث بعــد 
انقضــاء الثالثــن يومــا, وذلــك يعمــل عــى إدامــة التضخــم الــذي يجعــل الحصــول عــى الغــذاء صعبــا بالنســبة 
ملعظــم أفــراد الشــعب اليمنــي، يف حــن أن الــواردات الغذائيــة كان مــن املفــرض أن تزيــد خــالل فــرة االمتيــاز 

إال أن أقــل مــن 25 يف املائــة مــن الوقــود املتوقــع اســترياده عــر موانــئ البحــر األحمــر يأتــي حاليــا إىل اليمــن«.
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ــا زاد مــن  ــذ فــرض الحصــار، مم ــم تنخفــض بشــكل ملحــوظ من ــان أن أســعار الســلع الرئيســية ل وأكــد البي
انعــدام األمــن الغذائــي يف جميــع أنحــاء البــالد، حيــث مــن الــروري أن تتســع رقعــة تدفــق اإلمــدادات إىل اليمــن 

وتحســينها مــن أجــل تغيــري الظــروف املؤديــة إىل انتشــار الجــوع واملــرض واملعانــاة.

ويف هــذا الصــدد حــذر املديــر القطــري ملنظمــة أوكســفام يف اليمــن شــن ستيفنســون، مــن إغــالق مينــاء الحديــدة 
مــرة أخــرى. وقــال »إن املاليــن مــن اليمنيــن ســوف يعانــون مــن نقــص الغــذاء والوقــود وامليــاه النظيفــة التــي 

يحتاجونهــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة«.

وحســب البيــان املشــرك فقــد أدى الحصــار املفــروض عــى جميــع املداخــل يف اليمــن يف نوفمــر 2017 مــن قبــل 
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية إىل نقــص حــاد يف الغــذاء والوقــود وزيــادة يف األســعار حرمــت النــاس مــن 

الحصــول عــى امليــاه النظيفــة والغــذاء والرعايــة الصحيــة.

ــا  ــات حالي ــب املئ ــا أصي ــريا، فيم ــا بالكول ــتبه إصابته ــة يش ــون حال ــن ملي ــر م ــك أكث ــان أن ھنال ــح البي وأوض
بالدفترييــا.. مؤكــدا أن اســتمرار الحصــار أو عــدم اتخــاذ إجــراءات لضمــان اســتدامة الــواردات، ســيدفع اليمــن 

ــا معالجــة األرضار. ــاه وســيصُعب حينه ــد ُعقب ــا ال يُحم إىل م

كمــا أكــد البيــان أن ماليــن اليمنيــن يف حاجــة عاجلــة إىل الغــذاء واألدويــة والوقــود وتلــك االحتياجــات يمكــن 
أن يتــم شــحنها عــر مينــاء الحديــدة إذا مــا تــم رفــع الحصــار الــذي فرضــه التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

بالكامــل ليعمــل املينــاء بكامــل طاقتــه.

وقالــت الــوكاالت »إن البلــد بأكملــه يكافــح مــن أجــل البقــاء خاصــة األطفــال الذيــن يعتــرون أكثــر املترريــن 
وال يوجــد بديــل عمــي عــن مينــاء الحديــدة الــذي يعمــل بكامــل طاقتــه وتجاهــل هــذه الحقيقــة ســيزيد مــن 

بــؤس الشــعب اليمنــي، ويعيــق عمــل املجتمــع اإلنســاني إلنقــاذ األرواح وتخفيــف املعانــاة«.

واعتــرت التســليم الوشــيك للرافعــات الجديــدة إىل الحديــدة دليــل عــى حســن النيــة وخطــوة إيجابيــة لزيــادة 
قــدرة املينــاء األكثــر حيويــة يف اليمــن.. داعيــة إىل توســيع نطــاق ھــذا األمــر، مــن خــالل فتــح مينــاء الحديــدة 

دون رشوط أو أطــر زمنيــة تؤثــر عــى تدفــق اإلمــدادات التجاريــة الهامــة.

ــاذ  ــراف إىل اتخ ــع األط ــية لدف ــوط الدبلوماس ــع الضغ ــق جمي ــد آن األوان أن تُطب ــرك »لق ــان املش ــم البي واختت
ــراع«. ــذا ال ــاء ه ــة إلنه ــانية الالزم ــجاعة واإلنس ــارات الش الخي

استشهاد أربعة مواطنني بغارتني استهدفتا سيارة مبديرية املخا يف تعز

]17/يناير/2018[ تعز-سبأ:

ــا  ــة املخ ــى مديري ــوم ع ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن لط ــوم بغارت ــن الي ــة مواطن ــهد أربع استش
ــز. ــة تع بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن ســيارة 
ــة يف  ــوق النجيب ــى س ــن ع ــن غارت ــا ش ــن، كم ــة مواطن ــهاد أربع ــا أدى إىل استش ــا م ــة املخ ــود بمديري يف االزي

مديريــة مــوزع بمحافظــة تعــز.
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العدوان يستهدف حمافظات صنعاء وصعدة واجلوف

]17/يناير/2018[ محافظات - سبأ:

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي شــن ثــالث  ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر عســكري لوكال
غــارات عــى مديريــة نهــم بمحافظــة صنعــاء.

ــه عــى محافظــة صعــدة مســتهدفا املواطنــن ومزارعهــم، حيــث أصيــب  وواصــل طــريان العــدوان شــن غارات
ثالثــة مواطنــن بغــارة لطــريان العــدوان عــى مزرعــة يف منطقــة آل الزمــاح بمديريــة باقــم، كمــا شــن غارتــن 

عــى منطقــة آل قــراد بنفــس املديريــة.

ــى  ــارات ع ــان غ ــه، وثم ــة منب ــيخ بمديري ــة آل الش ــى منطق ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــدر إن ط ــر املص وذك
ــات  ــت مروحي ــة رازح، وقصف ــعبان بمديري ــة ش ــى منطق ــارة ع ــن غ ــا ش ــاف، كم ــة كت ــع بمديري ــة البق منطق

ــاف. ــة كت ــجع بمديري ــة ش ــي منطق األبات

ــا  ــعودي، فيم ــي س ــف صاروخ ــت لقص ــة تعرض ــه الحدودي ــة منب ــة بمديري ــة الدوش ــدر أن منطق ــن املص وب
ــة رازح  ــة غمــر ومناطــق متفرقــة بمديري ــه ومنطقــة الغــور بمديري ــة منب تعرضــت منطقــة آل الشــيخ بمديري

ــم. ــن ومزارعه ــكات املواطن ــف أرضار بممتل ــعودي خل ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ لقص

ويف محافظــة الجــوف أصيــب مواطنــن أثنــن بغارتــن اســتهدفتا شــاحنة مــواد إيوائيــة للنازحــن بمديريــة بــرط 
. ن لعنا ا

األوتشا: ارتفاع عدد احملتاجني للمساعدات اإلنسانية باليمن إىل 2ر22 مليون شخص

]18/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:

ــاج  ــديدي االحتي ــخاص ش ــدد األش ــاع ع ــا« ارتف ــانية »أوتش ــئون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس ــم املتح ــب األم ــد مكت أك
للمســاعدات يف اليمــن إىل 11.3 مليــون شــخص بزيــادة أكثــر مــن مليــون شــخص منــذ شــهر يونيــو 2017م.

وأوضحــت وثيقــة االحتياجــات اإلنســانية يف اليمــن للعــام 2018م التــي أعدهــا مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية نيابــة عــن الفريــق القطــري اإلنســاني والــرشكاء، تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة 
منهــا، أن مــا يقــدر بنحــو 22.2 مليــون شــخص يحتاجــون إىل نــوع مــن أنــواع املســاعدات اإلنســانية أو الحمايــة، 
يشــمل ذلــك 11.3 مليــون شــخص يعانــون مــن احتياجــات شــديدة وذلــك بزيــادة أكثــر مــن مليــون شــخص 

منــذ يونيــو 2017م.

ــدة  ــرايف لش ــع الجغ ــعاً يف التوزي ــاك توس ــن أن هن ــا تب ــم تحليله ــي ت ــات الت ــة إىل أن البيان ــارت الوثيق وأش
االحتياجــات، باعتبــار ذلــك ترجمــة مبــارشة للحــوادث املتصلــة بالنــزاع والنــزوح املطــول بســببه كمــا ينعكــس 

ــررة. ــات املت ــدد املديري ــة ويف ع ــة ماس ــم يف حاج ــن ه ــخاص الذي ــدد األش ــادة ع ــك يف زي ذل

ولفتــت وثيقــة االحتياجــات اإلنســانية إىل ارتفــاع عــدد املديريــات التــي حققــت أعــى درجــة مــن الشــدة مــن 21 
مديريــة إىل 26 مديريــة خــالل خمســة أشــهر فقــط.

ويف حــن أوضحــت االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2017 م والتقريــر الــدوري للرصــد أن االحتياجــات هــي أكثــر 
شــدة يف وحــول تعــز وحجــة وصعــدة، فــإن االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2018م يســلط الضــوء عــى زيــادة 

تفاقــم احتياجــات الســكان عــى طــول الســاحل الغربــي.

ــق،  ــذه املناط ــاق يف ه ــع النط ــزوح واس ــاج إىل الن ــدة االحتي ــم ش ــرايف يف تفاق ــول الجغ ــة التح ــت الوثيق وأرجع
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مضافــاً إليــه املســتوى العــايل ألوجــه الضعــف القائمــة يف األصــل؛ بمــا يف ذلــك ارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة، 
محــذرة مــن اســتمرار هــذه املناطــق يف إظهــار مســتويات عاليــة مــن الشــدة يف ظــل اســتمرار النــزاع ومحدوديــة 
فــرص وصــول الــرشکاء العاملــن يف املجــال اإلنســاني إلجــراء التقييمــات وإيصــال املســاعدات للتخفیــف مــن 

الوضــع املتدهــور.

ونوهــت إىل أن املناطــق التــي تتســم بأعــى مســتوى مــن شــدة االحتياجــات عــر القطاعــات بحاجــة إىل اســتجابة 
متكاملــة لضمــان توفــري الخدمــات األساســية وخدمــات الحمايــة املنقــذة لــألرواح.

وبحســب الوثيقــة تشــري التقديــرات إىل أن 17.8 مليــون شــخص – ســتة مــن كل 10 يمنيــن – ال يعرفــون مــن 
ــام  ــة لع ــة العاملي ــة الصح ــرات منظم ــن تقدي ــة ع ــة باملائ ــا خمس ــادة قدره ــة، بزي ــم التالي ــتأتي وجبته ــن س أي
2017م، ومــن أصــل هــذا العــدد، يعانــي حــوايل 8.4 مليــون شــخص أي مــا يعــادل 29 باملائــة مــن إجمــايل عــدد 
الســكان مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد ويواجهــون مســتويات مرتفعــة مــن الجــوع وتزايــد خطــر املجاعــة، 

وقــد قفــز هــذا الرقــم مــن 6.8 مليــون يف عــام 2017م، ممــا أدى إىل زيــادة مقلقــة بلغــت 24 يف املائــة.

وأشــارت الوثيقــة إىل أن غالبيــة هــذه الفئــات الضعيفــة مــن الســكان توجــد يف محافظــات لحــج وتعــز وأبــن 
ــث  ــاء، حي ــران والبيض ــوف وعم ــار والج ــوت وإب وذم ــاء وحرم ــبوة وصنع ــدة وش ــة والحدي ــدة وحج وصع
يواجــه مــا مجموعــه 107 مــن أصــل 333 مديريــة اآلن مخاطــر متزايــدة باالنــزالق إىل املجاعــة، بزيــادة قدرهــا 

ــل 2017 م. ــذ أبري ــة من 13 يف املائ

ــاد، يف  ــي الح ــن الغذائ ــع الرئيســية النعــدام األم ــالن الدواف ــازاال يمث ــزاع وانعــدام األمــن م ــة »الن ــت الوثيق وقال
ظــل آثــار مدمــرة عــى ســبل كســب العيــش والحالــة التغذويــة يف مناطــق النــزاع، فــإن القيــود عــى الــواردات 
التجاريــة واإلنســانية وانقطاعهــا والنــزوح الجماعــي وفقــدان الدخــل وشــح الوقــود وارتفــاع األســعار وتعطــل 
نظــم الســوق وارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة وانهيــار الخدمــات العامــة كلهــا عوامــل تــؤدي إىل تفاقــم الحالــة«.

ويف قطــاع الصحــة ذكــرت وثيقــة االحتياجــات أن 16.4 مليــون شــخص يف 215 مديريــة يف جميــع أنحــاء اليمــن 
ــة  ــخص يف حاج ــون ش ــم 9.3 ملي ــة منه ــة الصحي ــكايف إىل الرعاي ــول ال ــان الوص ــاعدة لضم ــون إىل املس يحتاج
ماســة بزيــادة تصــل إىل 79.3 باملائــة منــذ أواخــر عــام 2014 م، ممــا يــدل عــى األثــر الكارثــي النهيــار النظــام 

الصحــي بعــد عامــن ونصــف مــن النــزاع.

وأفــادت أن 50 باملائــة فقــط مــن املرافــق الصحيــة يف 16 محافظــة شــملها املســح تعمــل بكامــل طاقتهــا وأن عدم 
ــؤدي إىل  ــة ي ــدادات الهام ــن اإلم ــا م ــة وغريه ــترياد األدوي ــات يف اس ــن والصعوب ــن الصحي ــات العامل ــع مرتب دف
اســتنفاد قــدرة قطــاع الصحــة العــام، يف حــن ال يســتطيع غالبيــة الســكان تحمــل تكاليــف الخدمــات الصحيــة 

التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص.

وأكــد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، أن بــاء الكولــريا الــذي بــدأ يف االنتشــار عــام 2016م 
أحــدث دليــل عــى مــدى تعطــل النظــام الصحــي يف ظــل وجــود 900 ألــف حالــة مشــتبه فيهــا وألفــن و192 
ــة و21  ــل 333 مديري ــن أص ــات م ــاء يف 305 مديري ــى الوب ــث تف ــر 2017م حي ــى 5 نوفم ــاة حت ــة وف حال

ــالد. محافظــة مــن أصــل 22 محافظــة يف الب

ــة  ــالح البني ــم إص ــم يت ــا ل ــرى م ــة أخ ــدوث موج ــح ح ــن املرج ــت، وم ــض الوق ــاء لبع ــتمر الوب ــع أن يس وتوق
ــور. ــى الف ــة ع ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح ــاه وال ــية للمي ــة األساس التحتي

كمــا أشــارت الوثيقــة إىل أن آخــر تقريــر متــاح عــن برنامــج التحصــن املوســع يف شــهر ســبتمر 2017م، يبــن 
أن التغطيــة الروتينيــة للتحصــن ال تــزال منخفضــة )الجرعــة الثالثــة مــن اللقــاح خمــايس التكافــؤ بنســبة 68 

باملائــة والجرعــة الثانيــة للحصبــة والحصبــة األملانيــة بنســبة 47 باملائــة(.

ووفقــاً للوثيقــة تركــز معــدالت الوفيــات غــري العاديــة بشــكل أســايس بــن األطفــال واألمهــات واملــرىض الذيــن 
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يعانــون مــن األمــراض املعديــة أو ســوء التغذيــة أو األمــراض غــري املعديــة أو الذيــن ال يســتطيعون الحصــول عــى 
الرعايــة الصحيــة بســبب النــزاع.

كمــا أوضحــت أن 50 باملائــة مــن املرافــق الصحيــة تعمــل بكامــل طاقتهــا، وتنخفــض هــذه النســبة إىل مــا دون 
20 باملائــة مــن املرافــق يف عــدة محافظــات متــررة، بمــا يف ذلــك مــأرب والجــوف والبيضــاء، وأقــل مــن 30 

باملائــة يف تعــز وصعــدة والضالــع.

وأضافــت »اســتندت الرامــج اإلنســانية يف مجــال الصحــة عامــي 2015 م و 2016 م إىل الحــد األدنــى مــن قــدرات 
ــم تتمكــن وزارة الصحــة  ــذ شــهر أغســطس 2016 م، ل وزارة الصحــة العامــة والســكان لتوفــري الخدمــات، من
مــن توفــري التمويــل لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية، ومنــذ ذلــك الحــن، ازداد الضغــط عــى الــرشكاء العاملــن يف 

املجــال اإلنســاني لســد الفجــوة الهائلــة يف خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة«.

وتطرقــت الوثيقــة إىل احتياجــات الرعايــة الصحيــة الرئيســية التــي يتعــن معالجتهــا لكافــة الفئــات الســكانية 
ــة  ــة الصحي ــق الرعاي ــألرواح يف مراف ــذة ل ــات املنق ــة الخدم ــن حزم ــى م ــد األدن ــار إىل الح ــمل االفتق ــي تش والت
األوليــة والثانويــة، االفتقــار إىل الوصــول إىل الرعايــة األساســية والرعايــة يف املستشــفيات املنقــذة لــألرواح وانهيــار 
برامــج الصحــة العامــة الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن خطــر وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة وتفــي 
ــة  ــريا والحصب ــل الكول ــي يمكــن تجنبهــا )مث ــات الت ــؤدي إىل تفــي األمــراض والوفي ــا ي ــة، مم األمــراض املعدي

واإلســهال املائــي الحــاد يف عــام 2017 م( والتفــي املحتمــل لألمــراض العابــرة للحــدود.

باإلضافــة إىل عــدم كفايــة القــدرة عــى الوقايــة مــن األوبئــة وتفــي األمــراض ومكافحتهــا، وخاصــة الكولــريا، 
مــن خــالل توفــري امليــاه املأمونــة واملرافــق الصحيــة والعــالج الســليم للحــاالت والتحصــن، وعــدم توفــر التكاليف 
التشــغيلية بمــا يف ذلــك رواتــب العاملــن الصحيــن حتــى تتمكــن املرافــق الصحيــة مــن العمــل بالحــد األدنــى 
مــن طاقتهــا وكــذا االفتقــار إىل األدويــة األساســية واإلمــدادات الطبيــة واملعــدات مــع اســتمرار تدفقهــا املوثــوق 

عــن طريــق إزالــة القيــود عــى الــواردات واملعامــالت املاليــة.

وأشــارت الوثيقــة إىل تقلــص حيــز العمــل اإلنســاني بســبب اســتمرار النــزاع، حيــث يواجــه رشكاء الصحــة قيــوداً 
عــى الوصــول للمســتهدفن، كمــا أن القيــود املســتمرة عــى الــواردات واملعامــالت املاليــة تــؤدي أيضــاً إىل الكثــري 
ــذة  ــية املنق ــات األساس ــف العالج ــل تكالي ــتطيعون تحم ــن ال يس ــرىض الذي ــن امل ــة » ب ــات الصامت ــن » الوفي م
لــألرواح أو ال يســتطيعون العثــور عليهــا، كمــا انخفضــت قــدرة النــاس عــى تحمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة 

بشــكل كبــري يف ظــل اســتمرار تدهــور الحالــة العامــة لســبل كســب العيــش.

أمــا يف قطــاع امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، فتشــري التقديــرات إىل أن 16 مليــون يمنــي بحاجــة 
ــرشب  ــة لل ــاه الصالح ــول إىل املي ــى الوص ــاظ ع ــول أو الحف ــى الوص ــدرة ع ــالك الق ــانية المت ــاعدات إنس إىل مس
واملرافــق األساســية للــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، مــن بينهــم 11.6 مليــون شــخص يف حاجــة ماســة.

ــع 160  ــة م ــة باملقارن ــة ماس ــخص يف حاج ــون ش ــة أو 11.6 ملي ــر 222 مديري ــاً، تعت ــة »حالي ــت الوثيق وقال
مديريــة أو 7.3 مليــون شــخص، ويمكــن أن يُعــزى ذلــك جزئيــاً إىل ازديــاد حــاالت اإلصابــة بالكولــريا املشــتبه 

ــام 2017م«. ــالد يف ع ــاء الب ــع أنح ــا يف جمي فيه

ــري  ــتمرار يف توف ــم لالس ــن الدع ــد م ــة إىل املزي ــي بحاج ــرف الصح ــاه وال ــبكات املي ــة أن ش ــت الوثيق وأوضح
الحــد األدنــى مــن الخدمــات، وتشــري التقديــرات أيضــاً إىل أن 38 باملائــة مــن ســكان اليمــن مشــركن يف خدمــات 

شــبكات أنابيــب امليــاه، مــع تغطيــة أعــى يف املناطــق الحريــة )42 باملائــة(.

كمــا أشــارت إىل أنــه بســبب االفتقــار إىل الكهربــاء واإليــرادات، يعتمــد عمــل شــبكات األنابيــب اعتمــاداً كبــرياً عــى 
الدعــم املقــدم مــن الــرشكاء العاملــن يف املجــال اإلنســاني، وحيثمــا توقفــت شــبكات األنابيــب، يعــود النــاس إىل 
مصــادر امليــاه الحــرة غــري املحســنة أو يعتمــدون عــى املســاعدات الخرييــة مــن اآلخريــن، ممــا يــؤدي يف الغالــب 

إىل وصــول غــري منتظــم وغــري كاف إىل مصــادر ميــاه غــري مأمونــة.
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ــذ عــام  ــة من ــة االقتصادي ــة مــن األرس املعيشــية مــن تراجــع الحال ــاة 78 باملائ ــة« يف ظــل معان وتابعــت الوثيق
2015 م، ال يســتطيع ســوى جــزء مــن الســكان تحمــل تكاليــف نقــل امليــاه بالشــاحنات، ويف حــن أن مــا يقــدر 
ــكان  ــة الس ــراض أن غالبي ــن اف ــه يمك ــزل، فإن ــا يف املن ــج مياهه ــية تعال ــن األرس املعيش ــة م ــتة باملائ ــو س بنح
ــإن  ــراً، ف ــريا مؤخ ــي الكول ــياق تف ــرشب، يف س ــة لل ــة الصالح ــاه املأمون ــى املي ــول ع ــى الحص ــن ع ــري قادري غ
هنــاك حاجــة إىل مضاعفــة الجهــود املبذولــة لضمــان جــودة امليــاه وذلــك لضمــان حصــول الســكان عــى امليــاه 

املأمونــة«.

ــق  ــي يف املناط ــرف الصح ــاه ال ــة مي ــي ورداءة معالج ــرف الصح ــبكات ال ــف أداء ش ــؤدي ضع ــت »ي وأضاف
الحريــة وضعــف أوضــاع الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املناطــق الريفيــة إىل تفاقــم خطــر انتشــار 
الكولــريا وغريهــا مــن األمــراض، ويتــم توفــري خدمــات جمــع القمامــة بشــكل رئيــي مــن قبــل الســلطات املحليــة 
يف معظــم أنحــاء البــالد، ولكــن معظمهــا بالــكاد تعمــل يف الوضــع الراهــن، ولذلــك، ونتيجــة للتحديات التشــغيلية، 

فإنــه يلــزم بــذل جهــود لتعزيــز انتظــام وجــودة إدارة النفايــات الصلبــة«.

وفيمــا يتعلــق بالحالــة التغذويــة يف اليمــن، بينــت الوثيقــة أنــه تــم تصنيــف 12 محافظــة مــن أصــل 22 محافظة 
عــى أنهــا حالــة طــوارئ، حيــث تشــري التقديــرات إىل أن حــوايل 7 ماليــن شــخص بحاجــة إىل خدمــات لعــالج 
ســوء التغذيــة أو الوقايــة منــه، بمــا فيهــم 2.9 مليــون شــخص بحاجــة إىل عــالج ســوء التغذيــة الحــاد منهــم 1.8 
مليــون طفــل دون ســن الخامســة بمــا فيهــم مــا يقــرب مــن 400 ألــف طفــل مصابــن بســوء التغذيــة الحــاد 
الوخيــم، وهــم بحاجــة إىل إلحاقهــم بشــكل عاجــل يف برامــج التغذيــة العالجيــة، و 1.1 مليــون امــرأة مــن النســاء 

الحوامــل واملرضعــات.

ــراوح  ــن ت ــال الذي ــة األطف ــى رعاي ــن ع ــات والقائم ــل واملرضع ــاء الحوام ــن النس ــون م ــت إىل أن 2.3 ملي ولفت
أعمارهــم بــن صفــر و 23 شــهراً بحاجــة إىل خدمــات التغذيــة الوقائيــة التــي تشــمل تقديــم االستشــارات بشــأن 

تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال.

وتشــري التقديــرات إىل أن 15.1 باملائــة مــن األطفــال مصابــن بســوء التغذيــة الحــاد مــع معــدل تقــزم يبلــغ 47 
باملائــة، يرتــب عــى تدهــور الحالــة التغذويــة مقرنــة مــع نقــص املغذيــات الدقيقــة حــدوث تأثــري ضــار عــى 

األطفــال دون ســن الخامســة وعــى بقــاء النســاء الحوامــل واملرضعــات عــى قيــد الحيــاة.

وقالــت »50 باملائــة مــن املرافــق الصحيــة تعمــل بكامــل طاقتهــا، ومــن بــن هــذه املرافــق التــي تعمــل فــإن 74 
باملائــة منهــا فقــط تقــدم بعــض خدمــات التغذيــة، وتقــدم 46 باملائــة منهــا العــالج لــكل مــن ســوء التغذيــة 

الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل«.

واســتناداً إىل معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل وســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ومعــدالت التقــزم، فقــد تــم 
تحديــد 32 مديريــة بوصفهــا حرجــة للغايــة و171 مديريــة بوصفهــا حرجــة، كمــا أظهــرت مســوحات منهجيــة 
ــة  ــا يف عــام 2017م أن انتشــار ســوء التغذي ــم إجراؤه ــي ت ــة والتحــوالت الت ــم القياســية لإلغاث ــة والتقيي الرقاب
الحــاد الشــامل يــراوح مــن 3.9 باملائــة يف مرتفعــات إب الرشقيــة إىل 25.3 باملائــة يف مناطــق الســهول يف لحــج.

وعــالوة عــى ذلــك، فــإن 2.3 مليــون امــرأة مــن النســاء الحوامــل واملرضعــات و 4.6 مليــون طفــل دون ســن 
الخامســة بحاجــة إىل مكمــالت املغذيــات الدقيقــة، بالنظــر إىل أن انتشــار فقــر الــدم لــدى األطفــال الذيــن تــراوح 
أعمارهــم بــن 6 أشــهر و 59 شــهراً يبلــغ 86 باملائــة بينمــا يبلــغ لــدى النســاء الحوامــل واملرضعــات 71 باملائــة، 
ــة  ــة، وتغطي ــتة باملائ ــد س ــالت الحدي ــة، ومكم ــبة 55 باملائ ــد نس ــن ) أ ( عن ــة بفيتام ــة التكميلي ــل التغطي وتظ

مكافحــة الديــدان 12 باملائــة عــى التــوايل.

واســتعرضت الوثيقــة احتياجــات املــأوى واللــوازم املنزليــة األساســية التــي ازدادت بصــورة كبــرية، حيــث ارتفــع 
عــدد األشــخاص املحتاجــن مــن 4.5 مليــون شــخص إىل 5.4 مليــون شــخص، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 
ــة  ــك املــوارد والوصــول لالســتجابة لتلبي ــة عــن األشــخاص املحتاجــن يف العــام 2017م متجــاوزة بذل 17 باملائ

االحتياجــات املتزايــدة.
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وأوضحــت أن شــدة االحتياجــات تحولــت تدريجيــاً مــن تعــز وعــدن وحجــة وريمــة واملحويــت إىل الضالــع وإب 
وحرمــوت والحديــدة وأمانــة العاصمــة حيــث تســتضيف هــذه املواقــع نســبة عاليــة مــن النازحــن حديثــاً.

وأكــدت أن الحالــة اإلنســانية مازالــت متقلبــة يف ظــل اســتمرار النــزوح الداخــي املتعــدد خــالل العامــن ونصــف 
العــام املاضيــن باإلضافــة إىل حالــة طــوارئ مطولــة أدت إىل تعميــق أوجــه الضعــف القائمــة واســتنفاد آليــات 

التكيــف للســكان املترريــن.

وفيمــا يخــص قطــاع التعليــم، تشــري التقديــرات إىل أن 1.9 مليــون طفــل يفتقــرون إىل التعليــم يف اليمــن، وأكثــر 
ــال  ــرض األطف ــة، ويتع ــة الصحي ــق بالنظاف ــتجابة تتعل ــي واس ــم تعليم ــة إىل دع ــب بحاج ــون طال ــن 4.1 ملي م
النازحــن يف ســن الدراســة واألطفــال الذيــن هــم يف ســن الدراســة يف مناطــق املــدارس املغلقــة ملخاطــر فقــدان 
التعليــم املرتفعــة، فيمــا يتعــرض األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة لخطــر إهمالهــم وحرمانهــم مــن حقهــم يف 

التعليــم.

ــع أنحــاء البــالد، فــإن  وأفــادت الوثيقــة أنــه نتيجــة النتشــار أمــراض اإلســهال املائــي الحــاد الكولــريا يف جمي
أكثــر مــن 7.5 مليــون طالــب معرضــون لخطــر اإلصابــة باألمــراض بســبب انهيــار الخدمــات الصحيــة وخدمــات 

امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف املحافظــات املتــررة.

وأشــارت إىل أنــه بحلــول شــهر ســبتمر 2017 م، تعرضــت 256 مدرســة ألرضار كليــة بســبب الغــارات الجويــة 
والقصــف، فيمــا تعرضــت ألــف و 413 مدرســة أخــرى ألرضار جزئيــة أثنــاء النــزاع، ويعيــش النازحــون حاليــاً 
يف 150 مدرســة مــن أصــل 686 مدرســة تــم اســتخدامها للغــرض نفســه منــذ بدايــة النــزاع بســبب عــدم وجــود 

مــأوى بديــل، ومــا زالــت 23 مدرســة مــن أصــل 34 مدرســة تحتلهــا الجماعــات املســلحة.

وتتمثــل االحتياجــات األساســية لقطــاع التعليــم يف دعــم األطفــال املترريــن مــن خــالل إعــادة تأهيــل املــدارس 
وحلــول التعليــم البديلــة مثــل الفصــول الدراســية املؤقتــة للتعليــم والفصــول الدراســية امللحقــة والدعــم النفــي 

واالجتماعــي واللــوازم املدرســية والتدريــب والتوعيــة للمعلمــن واألرس.

وحتــى شــهر ســبتمر 2017 م، مــازال نحــو مليونــي شــخص نازحــن داخــل اليمــن، ويعيــش أكثــر مــن نصــف 
النازحــن داخليــاً حاليــا يف أماكــن لجــوء يف حجــة وتعــز وأمانــة العاصمــة وعمــران، وتشــري الوثيقــة إىل أنــه بعــد 
عامــن ونصــف مــن النــزاع، أصبــح النــزوح حالــة مطولــة للغالبيــة العظمــى مــن النازحــن داخليــاً، ممــا زاد 

مــن تعميــق أوجــه الضعــف.

ــن  ــم م ــا لديه ــتنزفون م ــاً يس ــم أيض ــتضيفة له ــات املس ــاً واملجتمع ــن داخلي ــة أن النازح ــت الوثيق وأوضح
ــة عــى الخدمــات األساســية  ــزوح املطــول يف وضــع ضغــوط إضافي ــات بصــورة رسيعــة، ويســتمر الن احتياطي
ــات  ــن االحتياج ــدءاً م ــات ب ــن االحتياج ــعة م ــة واس ــوء مجموع ــزوح يف نش ــبب الن ــا يتس ــالً، كم ــحيحة أص الش
األساســية للبقــاء عــى قيــد الحيــاة التــي تتطلــب مســاعدة فوريــة إلنقــاذ األرواح، وصــوالً إىل املزيــد مــن الدعــم 
عــى املــدى املتوســط، بمــا يف ذلــك املســاعدة يف مجــال ســبل كســب العيــش لتمكــن االعتمــاد عــى الــذات ودعــم 

ــتضيفة. ــات املس املجتمع

وفقــاً للتقريــر الســادس عــرش لفريــق العمــل املعنــي بحركــة الســكان، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن النازحــن 
داخليــاً واملجتمعــات املحليــة املســتضيفة تشــري إىل أن الغــذاء بوصفــه الحاجــة ذات أولويــة بالنســبة لهــم، يليــه 
الحصــول عــى الدخــل واملــأوى وامليــاه، غــري أن االحتياجــات تختلــف اختالفــاً كبــرياً تبعــاً لطــول فــرة النــزوح، 
مــن االحتياجــات الطارئــة املنقــذة للحيــاة للنازحــن الجــدد، إىل الدعــم األطــول أجــالً الــذي يعتمــد عــى قــدرات 

ومهــارات النازحــن.

ــة أو  ــان عام ــون يف مب ــاً يعيش ــن داخلي ــن النازح ــخص م ــة )417.600( ش ــو 23 باملائ ــة أن نح ــت الوثيق وبين
ــاً مــا تكــون الخدمــات يف هــذه األماكــن محــدودة،  ــة أو يف مســتوطنات عشــوائية متناثــرة، وغالب مراكــز جماعي

ــز االســتجابة اإلنســانية. ــا يســتدعي تعزي ــة، مم ــرية يف مجــال الحماي ويواجــه الســكان مخاطــر كب
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وحســب التقييــم األســايس للمواقــع املســتضيفة للنازحــن داخليــاً لعــام 2017م الــذي تــم إجــراءه يف 14 محافظة، 
يواجــه حــوايل 69 باملائــة مــن هــذه املواقــع نقصــاً يف امليــاه؛ فيمــا تمتلــك 58 باملائــة مــن املواقــع القــدرة عــى 
ــول إىل  ــى الوص ــدرة ع ــك الق ــع تمتل ــن املواق ــة م ــن 10 باملائ ــل م ــي؛ وأق ــرف الصح ــق ال ــول إىل مراف الوص
الخدمــات الصحيــة. كمــا يعيــش أكثــر مــن 77 باملائــة إمــا مــع املجتمعــات املســتضيفة )1.1 مليــون شــخص( أو 
يف مســاكن مســتأجرة )480 ألــف شــخص( وتتســبب الطبيعــة الطويلــة األمــد للنــزوح يف إرهــاق قــدرة النازحــن 

داخليــاً واملجتمعــات املســتضيفة عــى التكيــف، ممــا يجعلهــم يف حالــة أكثــر ضعفــاً.

وذكــر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن مــا يقــدر بنحــو 88.5 باملائــة مــن النازحــن داخليــاً 
ــن،  ــن عام ــر م ــم ألكث ــتمر نزوحه ــخصاً اس ــة )1.401.360( ش ــم 69.2 باملائ ــام، منه ــن ع ــر م ــوا ألكث نزح
ــك فقــدان ســبل كســب  ــا يف ذل ــر التدهــور االقتصــادي عــى األرس املعيشــية، بم ــداً إث ــد الوضــع تعقي ــا يزي مم
العيــش وعــدم دفــع املرتبــات وتعطــل برامــج الحمايــة االجتماعيــة، ممــا يُضِعــف قــدرة املجتمعــات املحليــة عــى 
الصمــود.. الفتــة إىل أن النازحــن داخليــاً غــري القادريــن عــى تحمــل تكاليــف اســتئجار املســاكن أو العيــش مــع 

املجتمعــات املســتضيفة هــم أكثــر ضعفــاً.

ــهر  ــة يف ش ــن 19 باملائ ــاً م ــن داخلي ــتضافة النازح ــع اس ــن يف مواق ــن املقيم ــبة النازح ــاع نس ــار إىل ارتف وأش
ــر  ــداد أك ــا أع ــد به ــي توج ــات الت ــت املديري ــبتمر 2017 م، وانتقل ــهر س ــة يف ش ــر 2016 م إىل 23 باملائ أكتوب
ــدة  ــر ح ــي األكث ــن الغذائ ــدام األم ــة انع ــن حال ــر م ــتوى أك ــدة إىل مس ــورة متزاي ــاً بص ــن داخلي ــن النازح م
مقارنــة بعــام 2017م، فيمــا تواجــه 73 مديريــة يف 17 محافظــة مســتوى حــرج )أعــى درجــة مــن الشــدة( مــن 

ــن. ــاً والعائدي ــن داخلي ــة للنازح ــي والنظاف ــرف الصح ــاه وال ــات املي احتياج

وبينــت الوثيقــة أنــه باإلضافــة إىل املســاعدات الطارئــة املنقــذة لــألرواح، يحتــاج النازحــون داخليــاً الذيــن نزحــوا 
لفــرة طويلــة واملجتمعــات املســتضيفة لهــم إىل حلــول أكثــر اســتدامة، ويشــمل ذلــك الوصــول إىل ســبل كســب 
ــات  ــن املجتمع ــبء ع ــف الع ــول وتخفي ــتنزاف األص ــن اس ــد م ــع املزي ــل ملن ــدرة للدخ ــطة امل ــش واألنش العي
املســتضيفة، كمــا يحتــاج النازحــن إىل تعزيــز فــرص الحصــول عــى الخدمــات األساســية، بمــا يف ذلــك الصحــة 

ــة والتعليــم. ــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحي واملي

استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارتني مبديرية الصفراء بصعدة

]18/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــوم، يف غارتــن شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى مديري أستشــهد مواطــن وأصيــب آخــر الي
ــراء بمحافظــة صعــدة. الصف

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن الطريــق 
العــام يف منطقــة الرزامــات بمديريــة الصفــراء مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر.

وحسب املصدر شن طريان العدوان السعودي األمريكي غارة عى وادي جارة يف جيزان.

ست غارات لطريان العدوان على مديرية ذباب يف تعز

]18/يناير/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وذكر مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منطقتي العمري وحوزان باملديرية.
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غارة على مصنع للثلج مبحافظة حجة

]18/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

ــج يف  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مصنعــاً للثل ــاء اليمني ــة األنب ذكــر مصــدر عســكري لوكال
ــة حــريان بمحافظــة حجــة. مديري

إصابة مواطنني اثنني بغارتني استهدفتا شاحنة مواد إيوائية باجلوف

]18/يناير/2018[ الجوف - سبأ:

ــن  ــماء اليم ــة س ــة ملؤسس ــاحنة تابع ــتهدفتا ش ــعودي اس ــدوان الس ــريان الع ــن لط ــر غارت ــان إث ــب مواطن أصي
ــوف. ــان بالج ــرط العن ــة ب ــن بمديري ــة للنازح ــاعدات إيوائي ــع مس ــة توزي ــالل عملي خ

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن مســاء أمــس غارتن عى الشــاحنة 
يف بــرط العنــان مــا أدى إىل احراقهــا وإصابــة اثنــن مــن عمــال توزيــع املــواد اإليوائيــة بجــروح خطرية.

طريان العدوان يشن 15 غارة على صعدة وعسري وجنران

]19/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــر مص وذك
محطــة للمشــتقات النفطيــة بمنطقــة فــروة يف مديريــة ســحار، وغــارة عــى الخــط العــام يف منطقــة آل عقــاب 

ــة نفســها. باملديري

وأشار املصدر إىل أن الطريان امُلعادي شن غارة عى الخط العام بمنطقة آل عمار يف مديرية الصفراء.

واســتهدف طــريان العــدوان بأربــع غــارات منطقــة البقــع بمديريــة كتــاف، وشــن غــارة عــى منطقــة آل صبحــان 
بمديريــة باقــم، وشــن أربــع غــارات عــى مدينــة الربوعــة يف عســري، وغــارة عــى موقــع الطلعــة يف نجــران.

العدوان يستهدف احلديدة ومأرب

]19/يناير/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن أحــد الصياديــن أصيــب وهــو عــى متــن قاربــه إثــر 
اســتهدافه مــن قبــل زوارق العــدوان قبالــة ســواحل الصليــف بمحافظــة الحديــدة.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب. 
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12 غارة لطريان العدوان على حرض وميدي

]20/يناير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 12 غ ــادي ش ــريان املع ــبأ( أن الط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

استشهاد رجل وامرأة بغارة على رازح يف صعدة

]20/يناير/2018[ صعدة ـ سبأ:

استشــهد رجــل وامــرأة اليــوم بغــارة شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى مديريــة رازح يف محافظــة 
. ة صعد

ــريان  ــارة لط ــر غ ــه إث ــل وزوج ــهاد رج ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــد مص وأك
ــة. ــار باملديري ــة غم ــى منطق ــدوان ع الع

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عى مجازة يف عسري، وغارتن عى موقع الرشفة يف نجران.

طريان العدوان يستهدف مأرب وتعز

]20/يناير/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة رصواح يف 
محافظــة مــأرب، وغــارة عــى مفــرق الوازعيــة بمحافظــة تعــز.

األمم املتحدة تطلق خطة االستجابة اإلنسانية لليمن مببلغ 96ر2 مليار دوالر

]21/يناير/2018[ صنعاء - سبأ: 

ــام  ــن للع ــانية لليم ــتجابة اإلنس ــة االس ــاء، خط ــوم بصنع ــاني الي ــل اإلنس ــدة ورشكاء العم ــم املتح ــت األم أطلق
ــار دوالر. ــغ 96ر2 ملي 2018م بمبل

وقــال املنســق املقيــم للشــئون اإلنســانية باليمــن جيمــي ماكغولدريــك يف املؤتمــر الصحفــي »إن األمــم املتحــدة 
بحاجــة لتقديــم املســاعدات املنقــذة لــألرواح لعــدد 13 مليــون و100 الــف شــخص خــالل هــذا العــام«.

وأشــار إىل أن الــراع املتصاعــد منــذ ثــالث ســنوات أدى إىل تحويــل اليمــن إىل أســواء أزمــة إنســانية مــن صنــع 
ــم 11  ــانية منه ــاعدات إنس ــمة إىل مس ــف نس ــون و200 ال ــكان 22 ملي ــاع الس ــة أرب ــاج ثالث ــث يحت ــرش، حي الب

مليــون و300 الــف بحاجــة شــديدة إىل مســاعدات عاجلــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

ــل  ــأ يف ظ ــال ينش ــن األطف ــال م ــال كام ــي أن جي ــر الصحف ــن املؤتم ــادر ع ــان ص ــك يف بي ــا كغولدري وأوضــح م
املعانــاة والحرمــان، وهنــاك قرابــة مليــون طفــل خــارج املــدارس ومليــون و800 الــف طفــل دون ســن الخامســة 
مــن العمــر يعانــون ســوء التغذيــة الحــاد و400 الــف طفــل يعانــون ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ويتعرضــون 
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للمــوت بعــرشة أضعــاف مقارنــة بأقرانهــم إذا لــم يتلقــوا العــالج الطبــي الــالزم.

ــعب  ــها الش ــي يعيش ــة الت ــل للمحن ــي الح ــت ه ــانية ليس ــاعدات اإلنس ــانية أن املس ــئون اإلنس ــق الش ــد منس وأك
اليمنــي لكنهــا رشيــان الحيــاة الوحيــد للماليــن مــن اليمنيــن. وأضــاف »يناشــد رشكاء العمــل اإلنســاني املجتمــع 

الــدويل لدعــم هــذا الرشيــان الــروري للغايــة«.

ــخاص  ــاج واألش ــديدي االحتي ــخاص ش ــتهدف األش ــام 2018 تس ــانية للع ــتجابة اإلنس ــة االس ــار إىل أن خط وأش
ــاس. ــديد وامل ــاج الش ــزالق إىل االحتي ــر االن ــن لخط املعرض

وبــن أن الخطــة صممــت لتلبيــة احتياجــات النازحــن داخليــا والعائديــن واملجتمعــات املحليــة املســتضيفة عــى 
نحــو أكثــر اســتدامة مــن خــالل تنفيــذ برامــج إنســانية متكاملــة يف املناطــق التــي تركــز فيهــا مخاطــر مجتمعة 

للمجاعــة وتفــي األمــراض والنــزوح طويــل األمــد.

وقــال منســق الشــؤون اإلنســانية »إن األولويــة االســراتيجية لخطــة األســتجابة اإلنســانية لليمــن 2018م تتمثــل 
يف العمــل مــع املؤسســات الوطنيــة التــي توفــر الخدمــات األساســية ملنــع انهيارهــا«.. حاثــا املانحــن عــى دعــم 

الشــعب اليمنــي الــذي مــا يــزال يواجــه احتياجــات لــم يســبق لهــا مثيــل.

استهداف مديرية نهم بغارتني

]21/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم مديرية نهم بمحافظة صنعاء بغارتن.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
قطبــن باملديريــة مخلفــاً أرضاراً بممتلــكات ومنــازل املواطنــن.

مخس غارات على حجة

]21/يناير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأشار مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مديريتي حرض وميدي.

سبع غارات و31 صاروخا من طريان االباتشي على صعدة

]21/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات استهدفت أماكن متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان شــن غارتــن عــى منطقــة املالحيط 
بمديريــة الظاهــر، وغــارة عــى الطريــق العــام بمديريــة غمر.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة شــجع بمديريــة كتــاف خلفــت ارضاراً يف ممتلكات 
املواطنن.
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كما استهدف الطريان املعادي بثالث غارات وادي صر بمديرية سحار.

ــة قمــر و13 صاروخــاً عــى  ــع للعــدوان 18 صاروخــا عــى قري ــق طــريان األباتــي التاب وحســب املصــدر أطل
ــزان. ــي غارتــن عــى وادي جــارة يف جي ــا شــن الطــريان الحرب ــة الخــل، فيم قري

أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]21/يناير/2018[ مأرب - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان، اســتهدفت مناطــق متفرقة 
بــرواح، خلفــت أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنن.

العدوان يستهدف اجلوف وحلج بثمان غارات

 ]21/يناير/2018[ محافظات - سبأ:

ــب  ــة خ ــى مديري ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــر مص ذك
ــج. ــة لح ــوب يف محافظ ــوب كهب ــارات جن ــت غ ــن س ــوف، وش ــة الج ــعف بمحافظ والش

استهداف جامعة العلوم والتكنولوجيا يف تعز من قبل مرتزقة العدوان

]22/يناير/2018[

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا جامعــة العلــوم والتكنولوجيا 
بمديريــة صالــة يف تعــز باملدفعيــة مــا أدى إىل وقــوع أرضار مادية.

طريان العدوان يشن غارتني على العاصمة صنعاء

]22/يناير/2018[ صنعاء - سبأ

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى تبة التلفزيون بالعاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا مبنــى التلفزيــون 
وخلفتــا أرضاراً باملبنــى ومنــازل وممتلــكات املواطنــن املجــاورة.

استشهاد واصابة 12 مواطنا يف قصف منزل ومركز صحي وسلسلة غارات على مناطق متفرقة يف صعدة 

]22/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــنها ط ــارة ش ــراء غ ــوم ج ــاء الي ــال ونس ــم أطف ــاً بينه ــب 12 مواطن ــهد وأصي  استش
ــدة. ــة صع ــحار يف محافظ ــة س ــي بمديري ــز صح ــزل ومرك ــى من ــي ع األمريك
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وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزل 
مواطــن يشــغل جــزءاً منــه مركــزاً صحيــاً بمنطقــة املصاعبــة يف مديريــة ســحار، مــا أدى إىل استشــهاد ســبعة 

مواطنــن بينهــم خمســة أطفــال وامــرأة وإصابــة خمســة آخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهدف بأربــع غــارات منطقــة محضــة بالقــرب مــن مدينــة صعــدة 
مســتهدفاً ورشــة إلصــالح الســيارات وطاحــون قمــح أدت إىل تدمريهمــا، فيمــا شــن خمــس غــارات عــى مديريــة 
شــدا الحدوديــة وثــالث غــارات عــى منطقــة صــر بمديريــة ســحار خلفــت أرضاراً ماديــة، كمــا شــن العــدوان 

غارتــن عــى وادي صــر بمديريــة ســحار، و ثــالث غــارات عــى منطقــة آل عــي بمديريــة رازح.

ــة  ــة بمديري ــة والحصام ــط واملنزال ــق املالحي ــارات مناط ــت غ ــتهدف بس ــدوان اس ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك
ــر. الظاه

ــة رازح  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط ــاً اس ــعودياً مكثف ــاً س ــاً ومدفعي ــاً صاروخي ــدر أن قصف ــر املص وذك
ــن ومزارعهــم. ــكات املواطن ــرية بممتل ــاً خســائر كب ــر، مخلف ــة غم ــة الغــور بمديري ــه ومنطق ــة منب ومديري

ويف جيزان شن الطريان خمس غارات عى جبل تويلق وقنبورة وجبل أحمد سلمان.

ست غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]23/يناير/2018[ الجوف - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة ســبلة وشــن ثــالث غــارات أخــرى عــى منطقــة اليتمــة بمديريــة خــب والشــعف.

 بغارات لطريان العدوان بصعدة
ً
استشهاد وإصابة 16 مواطنا

]23/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب 16 مواطنــاً اليــوم بغــارات لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي بمديريــة منبــه بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بعــدة غــارات منزل 
مواطــن وســيارتن يف الطريــق العــام بمديريــة منبــه، مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة عــرش مواطنــا وإصابــة ثالثــة 

آخريــن يف حصيلــة أوليــة.

وأشــار املصــدر إىل أن هــذه الجريمــة املروعــة تأتــي بعــد ســاعات مــن جريمــة ســابقة اســتهدف فيهــا طــريان 
العــدوان ســيارة مواطــن بمديريــة رازح وأدى إىل استشــهاد تســعة مواطنــن بينهــم أربعــة أطفــال وامرأتــن.

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى منطقــة آل صبحــان بمديريــة باقــم، فيمــا تعرضت 
مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح لقصــف صاروخــي ومدفعي.
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طريان العدوان يشن غارتني على مديرية صرواح مبأرب

]23/يناير/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا مناطــق متفرقــة وخلفتــا أرضاراً 
ــكات املواطنــن. بممتل

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا باملدفعية مزارع ومنازل املواطنن.

العدوان يستهدف اجلوف واحلديدة

]23/يناير/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة 
املصلــوب بمحافظــة الجــوف، كمــا شــن غــارة عــى مطــار الحديــدة الــدويل.

طريان العدوان يستهدف ثالث آليات ملرتزقته مشال صرواح مبأرب

]24/يناير/2018[ مأرب - سبأ:

ــة  ــل بحــرة بمديري ــف جب ــه خل ــة بمرتزقت ــات محمل اســتهدف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي ثــالث آلي
ــأرب. رصواح بم

ــى يف  ــى وجرح ــقوط قت ــن س ــفرت ع ــارات أس ــبأ( أن الغ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــات. ــراق اآللي ــدوان وإح ــة الع ــوف مرتزق صف

وأشــار املصــدر إىل أن اســتهداف العــدوان ملرتزقتــه يأتــي يف ســياق الراعــات الداخليــة بــن فصائــل املرتزقــة 
ومموليهــم.

استشهاد مواطنني اثنني بغارة لطريان العدوان يف بني حشيش بصنعاء

]24/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

استشــهد مواطنــان بغــارة شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى مديريــة بنــي حشــيش بمحافظــة 
صنعــاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
ذبــاب بمديريــة بنــي حشــيش، مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن.



49

يوميات العـ2018ـــدوان

طريان العدوان يشن غارتني على مدارس العمري بتعز

]24/يناير/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مــدارس 
العمــري بمديريــة ذبــاب.

أربع غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]24/يناير/2018[ الجوف - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم أربــع غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة خــب والشــعف 
بمحافظــة الجــوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة باملديرية.

استشهاد مواطنني اثنني بغارة استهدفت سيارة مبديرية الصفراء بصعدة

]24/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطنان اليوم بغارة لطريان العدوان السعودي األمريكي استهدفت سيارة بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة أثنــاء مرورها 
عــى جــر نشــور بمديريــة الصفــراء، مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن وتدمري الســيارة.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية باقم.

أربع غارات على مديرية ميدي

]24/يناير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن أربع غارات عى مديرية ميدي.

طريان العدوان يستهدف مديرية صرواح خبمس غارات

]25/يناير/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت وادي الربيعــة وســوق 
رصواح والخــط العــام وخلفــت أرضارا بممتلــكات املواطنــن.



50

يوميات العـ2018ـــدوان

استشهاد وإصابة أربعة أطفال بقصف مدفعي للمرتزقة و 10 غارات على تعز

]25/يناير/2018[ تعز-سبأ:

استشهد وأصيب أربعة أطفال اليوم بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان يف منطقة عصيفرة بمحافظة تعز.

ــال  ــة أطف ــب ثالث ــهد وأصي ــل استش ــبأ( أن طف ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــرة. ــة عصيف ــزال بمنطق ــتهدف من ــدوان اس ــة الع ــي ملرتزق ــف مدفع ــن بقص آخري

وذكر املصدر أن طريان العدوان استهدف بغارتن األمن املركزي بمنطقة كالبة.

وكان طــريان العــدوان قــد شــن يف وقــت ســابق اليــوم أربــع غــارات عــى تبــة الضنــن وجبــل الهــان ومفــرق 
رشعــب.

وشن غارتن عى منطقة االحيوف بالوازعية، كما شن غاراتن عى مدارس العمري بمديرية ذباب.

طريان العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي

]25/يناير/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني باجلوف

]25/يناير/2018[ الجوف - سبأ:

استشــهد وأصيــب خمســة مواطنــن اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت ســيارتهم يف 
مديريــة بــرط العنــان بالجــوف.

وأكــد مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة اثنــن بغــارة لطــريان 
العــدوان اســتهدفت ســيارة املواطــن حســن متعــب جاراللــه يف منطقــة رحــوب بمديريــة بــرط العنــان.

العدوان يستهدف صعدة وحلج وجيزان

]25/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى منطقتــي 
البقــع والعطفــن بمديريــة كتــاف يف محافظــة صعــدة وغــارة عــى الطريــق العــام يف منطقــة بــركان بمديريــة 

ــه الحدوديتــن. رازح، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مديريتــي رازح ومنب

وحسب املصدر استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي جبل الدود يف جيزان بغارة.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة غرب كهبوب يف لحج.
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ست غارات على تعز

]26/يناير/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســت غــارات 
منطقــة الدفــاع الجــوي.

سبع غارات على صعدة

]26/يناير/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى مديرية سحار بمحافظة صعدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم اســتهدف بســبع  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكال
ــاه للمنطقــة. غــارات منطقــة الحمــزات بمديريــة ســحار بالقــرب مــن مــرشوع مي

وأشــار املصــدر إىل طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي كثــف مــن تحليقــه يف ســماء أغلــب مديريــات املحافظــة 
بعــد أن ارتكــب عــدد مــن الجرائــم املروعــة خــالل األســبوع املــايض.

وشن طريان العدوان السعودي األمريكي غارة عى مجازة يف عسري.

طريان العدوان يستهدف بأربع غارات اخلط العام مبديرية حيس باحلديدة

]26/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
الخــط العــام بمديريــة حيــس.

استشهاد وإصابة ستة مواطنني من أسرة واحدة بغارة استهدفت منزهلم بتعز

]27/يناير/2018[ تعز - سبأ:

ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــوم بغ ــدة الي ــن أرسة واح ــن م ــتة مواطن ــب س ــهد وأصي  استش
ــز. ــة تع ــة بمحافظ ــم يف التعزي ــتهدفت منزله اس

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان اســتهدف منــزل يف منطقــة الركبــة 
بالتعزيــة مــا أدى إىل استشــهاد امــرأة وطفلــن وإصابــة رجــل وطفلــن مــن أرسة واحــدة.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى تبة هايل.

كما شن طريان العدوان غارتن عى الستن وغارة عى جبل حبي.
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طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]27/يناير/2018[ مأرب - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان الســعودي اســتهدفت مناطــق الربيعــة 
وهيــالن بــرواح مخلفــة أرضارا بمــزارع املواطنــن.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مناطق متفرقة برواح.

غارة على جزيرة كمران باحلديدة

]27/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى جزيــرة 
كمــران.

العدوان يستهدف صعدة وصنعاء

]27/يناير/2018[ صنعاء ـ سبأ:

ــه  ــي رازح ومنب ــن مديريت ــة م ــق متفرق ــرض مناط ــبأ( تع ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــد مص أك
ــعودي. ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــدة لقص ــة صع ــن بمحافظ الحدوديت

كما شن طريان العدوان غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

11 غارة على حجة

]28/يناير/2018[ حجة  - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 11 غارة عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مديريتي حرض وميدي.

كما شن العدوان ثالث غارات عى مديرية بكيل املري بمحافظة حجة.

العدو يشن ست غارات على حلج

]28/يناير/2018[ لحج  - سبأ:

 شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي مســاء اليــوم خمــس غــارات عــى منطقــة املــح بالقبيطــة وغــارة 
عــى منطقــة حمالــة بكــرش يف محافظــة لحــج.



53

يوميات العـ2018ـــدوان

غارة على مديرية نهم

]28/يناير/2018[صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة 
رمــادة باملديريــة.

طريان العدوان يشن مخس غارات على مديرية املصلوب باجلوف

]28/يناير/2018[ الجوف - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم، خمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

ــازل  ــت أرضارا بمن ــدوان خلف ــريان الع ــارات ط ــبأ( أن غ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــوب. ــة املصل ــن بمديري ــزارع املواطن وم

ست غارات على مديرية كتاف يف صعدة

]28/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى 
منطقتــي العطفــن واإلمــارة باملديريــة.

كما أصيب مواطنان بنريان حرس الحدود يف مديرية رازح.

وأشار املصدر إيل أن العدو عاود قصفه الصاروخي واملدفعي عى مناطق متفرقة من املديرية الحدودية.

وحسب املصدر شن طريان العدوان غارة عى موقع الرشفة يف نجران.

استشهاد مواطن بغارة استهدفت جرافة أسفل مفرق شرعب بتعز

]28/يناير/2018[ تعز - سبأ:

 استشــهد مواطــن اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت جرافــة أســفل مفــرق رشعــب 
بمحافظــة تعــز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة جرافــة 
ألحــد املواطنــن أســفل مفــرق رشعــب مــا أدى إىل استشــهاد الســائق.
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سبع غارات على مديريتي حرض وميدي مبحافظة حجة

]29/يناير/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

ست غارات على مديرية الصلو بتعز

]29/يناير/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى 
مديريــة الصلــو.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بصاروخ كاتيوشا منزل مواطن يف منطقة الحوبان.

12 غارة على عدة مناطق بصعدة منها قنابل عنقودية

]29/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم 12 غــارة عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة مســتخدماً 
قنابــل عنقوديــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
االمــارة وجبــل محجوبــة بمديريــة كتــاف.

وأشــار إىل أن الطــريان املعــادي شــن ثمــان غــارات عــى وادي عــالف بمديريــة ســحار منهــا بقنابــل عنقوديــة، 
وغــارة عــى منطقــة بنــي معــن بمديريــة رازح الحدوديــة.

وذكر املصدر أن العدو السعودي عاود قصفه الصاروخي واملدفعي عى مديريتي رازح وشدا الحدوديتن.

وأفــاد املصــدر أن خمســة مواطنــن مــن أرسة واحــدة استشــهدوا يف الغــارة التــي شــنها طــريان العــدوان عــى 
منــزل يف منطقــة بنــي معــن بمديريــة رازح.

كما استشهد طفل بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي األمريكي بمديرية منبه بمحافظة صعدة.

سبع غارات على حمافظة حلج 

]29/يناير/2018[ لحج - سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى منطقــة كــرش 
يف محافظــة لحــج.
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استشهاد وإصابة سبعة مواطنني بأربع غارات يف مديرية أرحب

]30/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

ــى  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــنها ط ــارات ش ــع غ ــوم بأرب ــن الي ــبعة موطن ــب س ــهد وأصي استش
ــاء. ــة صنع ــب بمحافظ ــة أرح مديري

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
املجمــع الحكومــي يف بيــت مــران بمديريــة أرحــب مــا أدى إىل استشــهاد خمســة مواطنــن وإصابــة أثنــن.

إصابة مواطنني اثنني بانفجار قنبلة وقصف مدفعي بصعدة

]30/يناير/2018[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطنان اليوم إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان وقصف مدفعي سعودي بمحافظة صعدة.

وذكــر مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــاً أصيــب بجــروح جــراء انفجــار قنبلــة 
مــن مخلفــات العــدوان بمنطقــة غافــرة يف مديريــة الظاهــر.

وأكد املصدر إصابة مواطن من أبناء مديرية شدا بجروح خطرية إثر قصف مدفعي سعودي عى املديرية الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية

كما شن العدوان غارة عى منطقة حفصن بمديرية سحار ما أدى إىل إصابة مواطن.

طريان العدوان يشن غارة على اجلحملية بتعز

]30/يناير/2018[ تعز - سبأ:

أوضح مصدر محي أن طريان العدوان السعودي األمريكي شن مساء اليوم غارة عى الجحملية بمحافظة تعز.

العدوان يستهدف احلديدة بأربع غارات

 ]30/يناير/2018[ الحديدة - سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة اللحيــة 
وغــارة رشق منطقــة قطابــة بمديريــة الخوخــة يف الحديدة.

استشهاد وإصابة أكثر من 37 مواطنا بغارتني على سوق وجسر بعمران

]31/يناير/2018[ عمران - سبأ:

استشــهد 17 مواطنــا وأصيــب أكثــر مــن 20 آخريــن اليــوم بغارتــن شــنهما طــريان العــدوان الســعودي األمريكي 
عــى جــر العــرات وســوق بمنطقــة املفخــاذ بمديريــة قفلــة عــذر بمحافظــة عمران.
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وأوضــح مديــر أمــن املحافظــة العميــد محمــد املتــوكل لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 
ــرع  ــد أن ه ــة بع ــارة الثاني ــن الغ ــاود ش ــر، وع ــة الج ــع بداي ــاذ الواق ــوق املفخ ــر وس ــى الج ــارة األوىل ع الغ
املواطنــن إلســعاف املصابــن وانتشــال الضحايــا، مــا أدى إىل استشــهاد 17 مواطنــا وإصابــة أكثــر مــن 20 آخرين.

وأشار إىل أن من بن الشهداء والجرحى مسافرين عى الخط العام الرابط بن مديرية حوث والقفلة عاهم حرض محافظة حجة.

ثالث غارات على حمافظة صنعاء 

]31/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
الرشيــة بمديريــة بنــي حشــيش خلفــت أرضاراً بممتلــكات املواطنــن ومنازلهــم.

كما استهدف بغارة مزرعة مواطن بمنطقة ضالع ما أدى تررها وترر عدد من املنازل املجاورة.

مخس غارات على العاصمة صنعاء

]31/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عنيفة عى مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باألمانــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقــة الحشيشــية، خلفــت خســائر كبــرية بمنــازل املواطنــن وممتلكاتهــم.

طريان العدوان يشن مخس غارات على حرض وميدي

]31/يناير/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي باملحافظــة.

غارتان على مديرية اللحية باحلديدة

]31/يناير/2018[ الحديدة -  سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا مديرية اللحية.
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فبــرايــر
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طريان العدوان يشن مخس غارات على العاصمة صنعاء

]01/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم، خمس غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي.

أربع غارات الطريق العام مبديرية حيس باحلديدة

]01/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
الطريــق العــام بمديريــة حيــس.

19 غارة على حرض وميدي حبجة

]01/فرباير/2018[ حجة – سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن 19 غارة بمديريتي حرض وميدي.

استهداف مزرعة دواجن بتعز

]01/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محافظة تعز، استهدف بإحداها مزرعة دواجن.

ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــاب. ــم بالضب ــل املنع ــى جب ــن ع ــن غارت ــا ش ــو، كم ــة الصل ــن يف مديري ــة دواج ــتهدف مزرع اس

مخس غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة

]01/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم خمــس غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة، فيمــا 
تعرضــت مناطــق أخــرى لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
ــا  ــدان، كم ــة حي ــران بمديري ــة م ــى منطق ــارة ع ــع وغ ــة البق ــى منطق ــارة ع ــاف، وغ ــة كت ــن بمديري العطف

ــة ســاقن. اســتهدف بغــارة أخــرى مديري
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وذكــر املصــدر أن مديريــة منبــه ومدينــة جــاوي بمديريــة مجــز ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح الحدوديــة 
تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

مخس غارات على حمافظتي عمران واجلوف

]01/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مديريــة 
حــرف ســفيان بمحافظــة عمــران وغــارة عــى املهاشــمة بمديريــة خــب والشــعف يف محافظــة الجــوف.

إصابة مواطنني اثنني بغارة لطريان العدوان على طريق رازح بصعدة

]02/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

ــؤدي إىل  ــام امل ــق الع ــتهدفت الطري ــي اس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــوم بغ ــان الي ــب مواطن أصي
ــدة. ــة صع ــة رازح بمحافظ مديري

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن املواطنــن ســالم مقبــل صــالح الرازحــي 
)45عامــاً( و محمــد أحمــد حســن قاســم الرازحــي )28عامــاً( أصيبــا بجــروح بليغــة إثــر غــارة لطــريان العدوان 

عــى الطريــق العــام املــؤدي إىل مديريــة رازح.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة مــران بمديريــة حيــدان، وأخــرى عــى مديريــة 
ســاقن خلفــت أرضاراً ماديــة.

إستشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارة على خميم للبدو يف اجلوف

]02/فرباير/2018[ الجوف-سبأ:

استشــهد مواطنــا وأصيــب ثالثــة آخريــن اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت مخيــم 
للبــدو بمديريــة بــرط املــرايش محافظــة الجــوف.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف أرسة املواطــن 
ــة آخريــن وإحــراق  ــة ثالث ناجــي ســعدة الفرجــة بمنطقــة أســحر، مــا أســفر عــن إستشــهاد مواطــن وإصاب

الخيــام.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بسلسلة غارات على صعدة

]02/فرباير/2018[ صعدة-سبأ:

استشــهد مواطنــا وأصيــب مواطــن آخــر يف أربــع غــارات لطــريان العــدوان الســعودي األمريكي اســتهدفت ســوقي 
الربــي واملهــاذر والخــط العــام بمحافظــة صعدة.

ــوق  ــى س ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــيارات. ــن الس ــدد م ــرر ع ــن وت ــهاد مواط ــا أدى إىل استش ــوقن م ــم باملتس ــي املزدح الرب
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وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غارتــن عــى الخــط العــام بمنطقــة فــروة، وغــارة أخــرى عى 
محــالت تجاريــة يف ســوق املهــاذر أدت إىل إصابــة مواطــن وتــرر محــالت املواطنــن التجاريــة وســيارات أخــرى.

واستشــهد وأصيــب ثالثــة مواطنــن بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم اســتهدفت مديريــة 
غمــر بمحافظــة صعــدة، كمــا شــن طــريان العــدوان غــارة عــى الخــط العــام بمديرية غمــر، مــا أدى إىل استشــهاد 
مواطنــن اثنــن وإصابــة آخر.وقــال املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة األزهــور يف رازح، وغارة 
أخــرى عــى منطقــة الشــومية بمديريــة غمــر، فيمــا تعرضــت مناطــق متفرقــة بمديريتــي منبــه ورازح لقصــف 

مدفعــي ســعودي طــال ممتلــكات املواطنــن والطرقــات العامــة.

طريان العدوان يشن غارة على مديرية حيس باحلديدة

]02/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن غارة عى مديرية حيس.

تسع غارات على حجة وتعز وعسري

]02/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى مديريتــي 
حــرض وميــدي يف محافظــة حجــة، كمــا شــن غــارة عــى مديريــة الصلــو بمحافظــة تعــز.

ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى مدينة الربوعة يف عسري.

غارة على نهم

]03/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية نهم.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارة خلفــت أرضاراً بممتلــكات املواطنــن 
ومزارعهــم.

طريان العدوان يشن مثان غارات على حرض وميدي

]03/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.
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سبع غارات على حمافظتي احلديدة وصعدة

]03/فرباير/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى املعهــد  ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر عســكري لوكال
ــدة. ــة الحدي ــة بمحافظ ــة اللحي ــي يف مديري املهن

وذكــر املصــدر أن الطــريان شــن غارتــن عــى مدينــة صعــدة ومحيطهــا وغارتــن مماثلتــن عــى منطقــة األزهــور 
بمديريــة رازح، مبينــاً أن مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا الحدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي 

ســعودي.

 جراء استهداف العدوان مبىن البحث اجلنائي
ً
استشهاد وإصابة 65 مواطنا

]04/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــتهداف ط ــراء اس ــن ج ــب 58 آخري ــل وأصي ــم طف ــن بينه ــبعة مواطن ــهد س استش
ــاء. ــة صنع ــي بالعاصم ــث الجنائ ــى البح ــوم مبن ــي الي األمريك

ــث  ــى البح ــن مبن ــتهدف بغارت ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن وأوضــح مص
ــن. ــب 58 آخري ــل وأصي ــم طف ــن بينه ــبعة مواطن ــهاد س ــا أدى إىل استش ــان م ــة ذهب ــي يف منطق الجنائ

13 غارة على مديرية حيس باحلديدة

]04/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 13 غــارة عــى مديرية 
ــذ الصباح. ــس من حي

سبع غارات على حرض وميدي

]04/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.
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سلسلة غارات لطريان العدوان على مدينة صعدة

]04/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

أصيب أربعة مواطنن اليوم يف غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي استهدفت مدينة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الخــط 
العــام بمدينــة صعــدة مــا أدى إىل إصابــة أربعــة مواطنــن هــم: عبــد اللــه صالــح عبداللــه، وليــد حســن محمــد 

البعلــويل، أرشف عبداللــه محمــد الفيــي، عــي عبداللــه الوادعــي.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان شــن غــارة أخــرى عــى إحــدى النقــاط األمنيــة بمحيــط مدينــة صعــدة، كمــا شــن 
غارتــن عــى منطقــة األزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة.

كمــا شــن طــريان العــدوان سلســلة غــارات عــى أســفل جبــل مــران، وخمــس غــارات عــى منطقــة العطفــن 
ــاف. ــة كت بمديري

وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بسبع غارات منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر.

وذكــر املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف منطقــة آل فاضــل بمديريــة حيــدان ومناطــق 
متفرقــة مــن مديريــة رازح الحدوديــة.

العدوان يستهدف حلج وجيزان بأربع غارات

]04/فرباير/2018[ لحج - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى كهبــوب بمحافظــة 
لحــج، وشــن ثــالث غــارات عــى وادي جــارة يف جيــزان.

غارتان على مديرية نهم

]05/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن خلفتــا أرضاراً بمنــازل املواطنــن 
وممتلكاتهــم.

اصابة اربعة اطفال يف انفجار قنبلة عنقودية و 35 غارة على حمافظة حجة 

]05/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

أصيــب أربعــة أطفــال اليــوم إثــر انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات العــدوان يف مديريــة عبــس بمحافظــة 
حجــة.

ــه  ــوا بعضهــم إصابت ــال أصيب ــة )ســبأ( أن أربعــة أطف ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملديري وأوضــح مصــدر أمن
ــة عبــس. ــة الشــعاب بمديري ــات العــدوان يف منطق ــة مــن مخلف ــة عنقودي ــر انفجــار قنبل بليغــة إث
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كمــا شــن طــريان العــدوان ثمانــي غــارات عــى منطقــة املقشــاب بمديريــة كعيدنــة وغــارة عــى مديريــة حــريان، 
وشــن 26 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميــدي.

استشهاد وإصابة 13 مواطن بغارات على صعدة

 ]05/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

ــرت ســيارتن بغــارات العــدوان عــى منطقــة القطينــات  استشــهد ســتة مواطنــن وأصيــب ســبعة آخريــن وُدمِّ
بمديريــة  باقــم بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة املالحيط 
بمديريــة الظاهــر، وســبع غــارات عــى منطقتــي مندبــة وآل الحماقــي بمديريــة باقــم.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى وادي آل أبوجبــارة بمديريــة كتــاف، فيما اســتهدف 
قصــف صاروخــي ســعودي منطقتــي البقعــة وآل الشــيخ بمديريــة منبــه الحدودية.

كمــا واصــل طــريان العــدوان جرائمــه بمحافظــة صعــدة، حيــث استشــهد أربعــة مواطنــن وأصيــب ســبعة جــراء 
غــارات طــريان العــدوان عــى ســيارات يف منطقــة رغافــة بمديريــة مجــز.

كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي ست غارات عى مجازة يف عسري.

استشهاد وإصابة 12 مواطنا بغارة على الطريق العام بعمران

]06/فرباير/2018[ عمران - سبأ:

ــا اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت الطريــق العــام  استشــهد وأصيــب 12 مواطن
ــة بمحافظــة عمــران. بمديريــة القفل

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الطريــق 
العــام يف منطقــة مجزعــة بمديريــة القفلــة مــا أدى إىل استشــهاد تســعة مواطنــن وإصابــة ثالثــة آخريــن.

طريان العدوان يلقي ثالث قنابل عنقودية على مديرية صرواح مبأرب

]06/فرباير/2018[ مأرب - سبأ:

القــى طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي مســاء اليــوم ثــالث قنابــل عنقوديــة عــى مديريــة رصواح بمحافظــة 
مــأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنية)ســبأ( أن طــريان العــدوان الســعودي القــى ثــالث قنابــل عنقوديــة 
عــى منطقــة املشــجح رشق مديريــة رصواح.



65

يوميات العـ2018ـــدوان

12 غارة لطريان العدوان على حرض وميدي

]06/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 12 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارات يف صعدة

]06/فرباير/2018[ صعدة ـ سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب ثالثــة آخــرون بينهــم امرأتــن اليــوم بغــارات طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي 
عــى محافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
خيــام البــدو الرحــل أدت إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر يف منطقــة املهــاذر بمديريــة ســحار.

وذكــر املصــدر أن امرأتــن أصيبتــا بغــارة اســتهدفت منطقــة البقعــة بمــران يف مديريــة حيــدان، وأشــار إىل أن 
الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى منطقــة ليــه بمديريــة الظاهــر.

وشن طريان العدوان ثالث غارات عى منطقة مندبة وجبل شعري وثالث غارات عى منطقة طخية يف مديرية مجز.

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان األباتــي التابــع للعــدوان أطلــق أكثــر مــن أحــد عــرش صاروخــاً عــى وادي جــارة 
ــاً  ــرى تجمع ــارة أخ ــتهدف بغ ــازة واس ــة مج ــى قري ــارات ع ــالث غ ــي ث ــريان الحرب ــن الط ــا ش ــزان، فيم يف جي

ملرتزقتــه وآلياتهــم غــرب القريــة.

 مبدينة حوث يف عمران
ً
ثالث غارات تستهدف جسرا

]07/فرباير/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مدينة حوث بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
جــراً يف الخــط العــام باملدينــة.

استشهاد امرأة وابنتها بغارة للطريان يف تعز

]07/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

ــة  ــعودي يف مديري ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارة لط ــوم بغ ــا الي ــب زوجه ــا وأصي ــرأة وابنته ــهدت ام استش
ــز. ــة تع ــو بمحافظ الصل

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن امــرأة وابنتهــا استشــهدتا وأصيــب رب األرسة 
املواطــن محمــد ســعيد مغلــس إثــر اســتهداف طــريان العــدوان ملنزلهــم يف مديريــة الصلــو.
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تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]07/فرباير/2018[ صعدة  - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
البقــع بمديريــة كتــاف وعــاود اســتهدافها بثــالث غــارات.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى منطقــة املالحيــط بمديريــة الظاهــر، كمــا شــن 
غــارة عــى منطقــة الصــوح بمديريــة كتــاف

طريان العدوان يستهدف حرض وميدي بأربع غارات

]07/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
مديريتــي حــرض وميــدي.

11غارة على مديرية اجلراحي باحلديدة

]07/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مديرية الجراحي.

ثالث غارات على صعدة إحداها استهدفت مدرسة

]08/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديريتي باقم ورازح بمحافظة صعدة.

وأفــاد مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مدرســة يف 
منطقــة آل عــي بمديريــة رازح الحدوديــة، وشــن غارتــن عــى منطقــة مندبــة بمديريــة باقــم.

وذكــر املصــدر أن الطــريان األمريكــي الســعودي شــن غارتــن عــى وادي جــارة يف جيــزان وغــارة عــى مجــازة يف 
. عسري
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استشهاد مصور قناة الساحات يف غارة باحلديدة

]08/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

استشهاد مصور قناة الساحات يف غارات طريان العدوان األمريكي السعودي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مصــور قنــاة الســاحات عبــد اللــه املنتــر استشــهد يف 
غــارات طــريان العــدوان عــى مديريــة حيــس.

استشهاد سبعة مواطنني من أسرة واحدة يف خب والشعف باجلوف

]08/فرباير/2018[ الجوف - سبأ:

استشــهد ســبعة مواطنــن بينهــم نســاء وأطفــال مــن أرسة واحــدة بغارتــن لطــريان العــدوان اســتهدفت منزلهــم 
بمنطقــة ســلبة يف مديريــة خــب والشــعف بالجــوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان إستهدف منزل املواطن عي حسن عشال 
بمنطقة سلبة بغارتن، ما أسفر عن إستشهاد سبعة من أفراد أرسته جلهم من النساء واألطفال.

وأوضح مصدر محي أن طريان العدوان استهدف منطقة اليتمة بنحو 12 غارة، خلفت أرضارا يف ممتلكات املواطنن.

ست غارات على مديرية حرف سفيان بعمران

]08/فرباير/2018[ عمران - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى 
مديريــة حــرف ســفيان.

طريان العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي

]08/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن 10 غارات عى مديريتي حرض وميدي.

ثالث غارات شرق صرب بتعز

]08/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن ثالث غارات رشق صر.
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استهداف ناقلة دواجن باحلديدة

]08/فرباير/2018[ الحديدة-سبأ:

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ناقلة للدواجن ألحد املواطنن بمحافظة الحديدة.

ــة  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ناقل ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي املحافظــة لوكال
ــا أدى إىل تدمريهــا. ــد، م ــي الجراحــي وزبي ــق مديريت للدواجــن عــى طري

ثالث غارات على مديرية كتاف يف صعدة

]09/فرباير/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

ــارات  ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــاد مص وأف
ــة. ــات باملديري ــة الرصيف منطق

11 غارة لطريان العدوان على مديريتي حرض وميدي ومنطقة اجلر حبجة

]09/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارات ع ــن 10 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة أن طريان العدوان شن غارة عى منطقة الجر بمديرية عبس.

إصابة طفالن وامرأة بانفجار قنبلة من خملفات العدوان باحلديدة

]09/فرباير/2018[ الحديدة-سبأ:

أصيــب طفــالن وامــرأة اليــوم إثــر انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات العــدوان يف مديريــة التحيتــا محافظــة 
الحديــدة.

ــة  ــوا بانفجــار قنبل ــن وامــرأة أصيب ــة )ســبأ( أن طفل ــاء اليمني ــة األنب ــي باملحافظــة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــا. ــة التحيت ــة بمديري ــة املتين ــات العــدوان يف منطق ــة مــن مخلف عنقودي
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 طريان العدوان يشن 30 غارة على صعدة وعسري

]10/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 30 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة وعسري.

وأوضــح مصــدر عســكري بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 19 غــارة عــى مندبــة 
والثعبــان بمديريــة باقــم يف صعــدة ومجازة بعســري.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أيضــا ســت غــارات عــى مديريــة الظاهــر خلفــت أرضار بممتلــكات 
املواطنــن ومزارعهــم.

وأوضــح املصــدر أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات منطقــة العطفــن بمديريــة كتــاف، وشــن غارتــن 
عــى وادي جــارة بالخوبــة يف جيــزان مــع تحليــق مكثــف عــى تلــك املناطــق.

وأشار املصدر إىل إصابة مواطن من أبناء مديرية شدا الحدودية بنريان قوات حرس الحدود السعودي.

مخس غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]10/فرباير/2018[ الجوف - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان غــارات العــدوان اســتهدفت منطقــة املهاشــمة بمديريــة 
خــب والشــعف وخلفــت أرضارا بممتلــكات املواطنــن.

طريان العدوان يشن تسع غارات على حرض وميدي

]10/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

غارة على مطار احلديدة

]10/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مطــار 
الحديــدة.
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ثالث غارات على نهم

]10/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم.

ــة )ســبأ( أن غــارات طــريان العــدوان خلفــت خســائر  ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باملديري
ــن. ــزارع املواطن ــكات وم بممتل

طريان العدوان يدمر ثالث سيارات للمواطنني يف رازح

]10/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

 دمــر طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم ثــالث ســيارات تابعــة للمواطنــن يف مديريــة رازح 
الحدوديــة بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة آل 
عــي بمديريــة رازح مــا أدى إىل تدمــري ثــالث ســيارات تابعــة للمواطنــن وتــرر املنــازل واملمتلــكات املجــاورة.

ــه الحدوديــة، تعرضــت لقصــف صاروخــي  وأشــار املصــدر إىل أن منطقتــي آل الشــيخ وآل مقنــع بمديريــة منب
ومدفعــي ســعودي مــا أدى إىل نفــوق عــدد مــن األغنــام وتــرر مــزارع املواطنــن.

ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات عى الطلعة بنجران.

استشهاد تسعة مواطنني من أسرة واحدة بغارتني على منزل يف احلديدة

]11/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد تســعة مواطنــن بينهــم خمــس نســاء اليــوم بغارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفتا 
منزلهــم بمديريــة الجراحــي يف محافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــزل يف 
منطقــة الرشجــة بمديريــة الجراحــي مــا أدى إىل استشــهاد تســعة مــن أفــراد األرسة بينهــم خمــس نســاء.. وشــن 

غــارة عــى مديريــة اللحيــة.

20 غارة على حرض وميدي

]11/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 20 غــارة 
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت
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أربع غارات على صرواح مبأرب

]11/فرباير/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

ــة  ــق متفرق ــتهدفت مناط ــارات اس ــبأ( أن الغ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن. ــكات املواطن ــت أرضاراً بممتل ــة وخلف باملديري

11 غارة وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

]11/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

ــا  ــدة، فيم ــة صع ــة بمحافظ ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــوم 11 غ ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط  ش
ــرى. ــق أخ ــي مناط ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص اس

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
آل قــراد بمديريــة باقــم وغــارة عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز.

وأوضــح املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة أســفل جبــل مــران بمديريــة حيــدان، وتعرضــت مناطــق متفرقة 
يف مــران ومنطقــة الرقــة التابعــة للمديريــة لقصــف صاروخــي ومدفعي ســعودي.

ــت  ــي تعرض ــة الت ــة رازح الحدودي ــور بمديري ــة األزه ــى منطق ــن ع ــن غارت ــريان ش ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــي. ــف صاروخ لقص

وذكــر املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح ومنطقــة 
الغــور بمديريــة غمــر ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة منبــه الحدوديتــن.

 وشن طريان العدوان األمريكي السعودي خمس غارات عى موقع الطلعة يف نجران.

غارة على العاصمة صنعاء

]12/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان استهدف بغارة قاعدة الديلمي.

طريان العدوان ومرتزقته يستهدفون صرواح مبأرب

]12/فرباير/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفتا مناطــق رشق رصواح وخلفتــا أرضاراً 
ــزارع املواطنن. بم
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وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا باملدفعية منازل ومزارع املواطنن يف مناطق متفرقة باملديرية.

استشهاد سبعة مواطنني باستهداف طريان العدوان بئر ماء بتعز

]12/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

ــاء يف  ــر م ــعودي ب ــي الس ــدوان األمريك ــرين الع ــتهداف ط ــراء اس ــوم ج ــاء الي ــن مس ــبعة مواطن ــهد س  استش
ــز. ــة تع ــو بمحافظ ــة الصل مديري

ــاء يف  ــر م ــتهدف ب ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــة. ــة أولي ــر يف حصيل ــة أخ ــن وإصاب ــبعة مواطن ــهاد س ــا أدى إىل استش ــو م ــة الصل مديري

 إىل احلديدة اختطفتهم حبرية العدوان قبل شهرين
ً
عودة 39 صيادا

]12/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

 وصــل إىل مينــاء االصطيــاد بمدينــة الحديــدة اليــوم 39 صيــاداً اختطفتهــم القطــع البحريــة التابعــة للعــدوان 
أثنــاء قيامهــم باالصطيــاد وإيداعهــم الســجون الســعودية.

وأوضــح رئيــس هيئــة مصائــد البحــر األحمــر عبــد القــادر الوادعــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الصياديــن 
املفــرج عنهــم تــم احتجازهــم قبــل شــهرين يف عــرض البحــر.

وأشــار إىل أن الهيئــة ســتعمل بالتنســيق مــع فــرع االتحــاد الســمكي باملحافظــة عــى تأهيــل الصياديــن املفــرج 
عنهــم والبحــث عــن مانحــن ملســاعدة كافــة الصياديــن املترريــن مــن العــدوان ومنحهــم املســاعدات الروريــة 

للتخفيــف مــن معاناتهــم بعــد أن فقــدوا قواربهــم أثنــاء عمليــة اختطافهــم.

30 غارة على اجلوف وصعدة وحجة وجنران وعسري

]12/فرباير/2018[ محافظات - سبأ:

أفــاد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة املصلــوب 
بمحافظــة الجــوف.

ــاً ســعودياً اســتهدف منطقــة الغــور بمديريــة غمــر ومنطقــة  ــاً ومدفعي وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخي
الرقــة بمديريــة حيــدان يف محافظــة صعــدة، يف حــن شــن الطــريان غــارة عــى مديريــة كتــاف.

وشــن طــريان العــدوان 16 غــارة عــى مناطــق متفرقــة يف مديريتــي حــرض وميــدي بمحافظــة حجــة، وثمــان 
غــارات عــى موقعــي الرشفــة والشــبكة يف نجــران، كمــا شــن ثــالث غــارات عــى الربوعــة يف عســري.
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استشهاد وإصابة سبعة مواطنني باستهداف سوق شعبي حبجة

]13/فرباير/2018[ حجة ـ سبأ:

استشــهد وأصيــب ســبعة مواطنــن اليــوم جــراء ثــالث غــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى ســوق 
شــعبي بمديريــة بكيــل املــري يف محافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
ــن مــن  ــة أربعــة آخري ــن وإصاب ــة مواطن ــل املــري، مــا أدى إىل استشــهاد ثالث ســوق حضــاض الشــعبي يف بكي

الباعــة واملتســوقن.

وشن الطريان غارة عى مديرية حريان و 30 غارة عى مديريتي حرض وميدي باملحافظة.

ثالث غارات لطريان العدوان على مديرية مقبنة بتعز

]13/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة الكمــب بمديريــة مقبنــة.

16 غارة على صعدة وقصف صاروخي ومدفعي على رازح

]13/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 15 غــارة عــى محافظــة صعــدة، فيمــا تعرضــت مديريــة رازح 
لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مناطــق الظاهــر واملالحيــط وليــه بمديريــة الظاهــر، وعــرش غــارات عــى منطقــة طيبــة االســم بمديريــة كتــاف.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أيضاً غارة عى منطقة الفرع باملديرية.

استشهاد امرأتني وطفلني احدهم رضيع بغارة على مديرية صرواح

]14/فرباير/2018[ مأرب - سبأ:

استشــهدت امرأتــان وطفــالن أحدهــم رضيــع بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت منزلهــم يف 
منطقــة آل حجــالن بمديريــة رصواح بمــأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزل 
املواطــن أحمــد صالــح جعفــر، مــا أســفر عــن استشــهاد امرأتــن وطفلــن أحدهــم رضيــع مــن أفــراد أرستــه.

ــاء الســكنية وتدمــري املنشــآت العامــة  ــازل واألحي وأدان املصــدر اســتمرار العــدوان الســعودي يف اســتهداف املن
ــب. ــكات الخاصــة يف ظــل صمــت دويل معي واملمتل
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استشهاد امرأتني إثر غارتني لطريان العدوان على حمطة غاز باحلديدة

]14/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهدت امرأتــان اليــوم جــراء غارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي يف مديريــة الجراحــي بمحافظــة 
لحديدة. ا

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن محطــة 
غــاز بمديريــة الجراحــي مــا أدى إىل استشــهاد امرأتــن، وتدمــري املحطــة وتــرر ممتلــكات املوطنــن املجــاورة 

للمحطــة.

27 غارة على حرض وميدي مبحافظة حجة

]14/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 27 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

طريان العدوان يشن تسع غارات على صعدة وجنران

]14/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة صعدة وقطاع نجران.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة البقعــة 
بمــران يف مديريــة حيــدان، وأربــع غــارات مديريــة باقــم، فيمــا تعرضــت مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح لقصــف 

صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن أربع غارات عى موقع الطلعة بنجران.

مخس غارات على مناطق متفرقة بنهم

]14/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بنهم بمحافظة صنعاء.

ــت أرضارا  ــدوان خلف ــريان الع ــارات ط ــبأ( أن غ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملديري ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن. ــزارع املواطن ــازل وم بمن
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ست غارات وقصف مدفعي ملرتزقة العدوان على مديريتي الصلو وخدير بتعز

 ]14/فرباير/2018[ محافظات ـ سبأ:

استشــهاد طفــل وجــرح أربعــة مواطنــن جــراء قصــف مدفعــي ملرتزقــة العــدوان يف مديريــة الصلــو بمحافظــة 
تعــز.

واوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(ان طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى املديريــة 
وثــالث غــارات أخــرى عــى مديريــة خديــر.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على احلديدة

]14/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الــدوار 
الجنوبــي بمدينــة الحديــدة، وغارتــن عــى منطقــة املجيلــس بمديريــة التحتيــا.

10 غارات على حمافظة صعدة وعسري

]15/فرباير/2018[ صعدة-سبأ:

استشهد مواطنا اليوم بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي عى منطقة عن بمحيط مدينة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى كــري عــن 
بمحيــط مدينــة صعــدة، مــا أدى إىل استشــهاد أحــد املواطنــن وتــرر الطريــق العــام بشــكل كبــري.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى منطقــة البقــع بمديريــة كتــاف، وغــارة عــى 
ــر  ــل وذك ــة بممت ــا أرضاراً مادي ــت جميعه ــحار خلف ــة س ــاذر بمديري ــة امله ــى منطق ــارة ع ــم، وغ ــة باق مديري

ــن عــى مجــازة يف عســري. املصــدر أن الطــريان املعــادي شــن غارت

12 غارة على حرض وميدي

]15/فرباير/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 12 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

وأشار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.
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غارتان على معسكر األمن املركزي والتشريفات مبديرية صالة بتعز

]15/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية صالة بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى معســكر 
األمــن املركــزي والترشيفــات بمديريــة صالة.

ثالث غارات على ورشة اصالح سيارات بصنعاء

 ]15/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى ورشــة  ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر عســكري لوكال
ــاء. ــة صنع ــة بالعاصم ــة الجنائي ــارع األدل ــيارات بش ــالح س إص

إصابة ثالثة أطفال بانفجار قنبلة عنقودية باحلديدة

]16/فرباير/2018[ الحديدة -سبأ:

ــي  ــة الدريهم ــدوان يف مديري ــات الع ــن مخلف ــة م ــة عنقودي ــار قنبل ــراء انفج ــوم ج ــال الي ــة أطف ــب ثالث أصي
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

ــرة  ــم خط ــوا وحالته ــال أصيب ــة أطف ــبأ( أن ثالث ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملديري ــدر مح ــح مص وأوض
ــي. ــة الدريهم ــجرية بمديري ــة الش ــدوان يف منطق ــات الع ــن مخلف ــة م ــة عنقودي ــار قنبل ــراء انفج ج

طريان العدوان يشن 10 غارات على صعدة وعسري

]16/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 10 غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة وقطــاع 
عســري.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة 
ــة  ــى مديري ــارة ع ــن غ ــا ش ــم، كم ــة باق ــان يف مديري ــة آل صبح ــرى منطق ــارة أخ ــة رازح وبغ ــة بمديري الحجل

ــاف. ســحار.. وثــالث غــارات عــى منطقتــي الصــوح والفــرع بمديريــة كت

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة األزهــور وغــارة عــى منطقــة آل عــي بمديريــة 
رازح الحدوديــة. 

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة مــن مديريــة منبــه الحدوديــة ومنطقــة الغــور بمديريــة غمــر تعرضــت 
لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي. 

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتن عى مجازة يف عسري وغارة عى الرشفة يف نجران.
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21 غارة على مديريات حريان وحرض وميدي حبجة

]16/فرباير/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 21 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى مديريــة 
حــريان، كمــا شــن 20 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميــدي.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارة استهدفت سيارة يف نهم

]16/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

 استشــهد وأصيــب أربعــة مواطنــن مســاء اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي يف مديريــة نهــم 
بمحافظــة صنعــاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة 
ــن. ــة مواطن ــة أربع ــهاد وإصاب ــا أدى إىل استش ــران، م ــة العق ــد يف منطق ــح عبي ــن مصل املواط

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ست غارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم.

استشهاد ستة مواطنني بغارة لطريان العدوان يف تعز

]16/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

ــوم عــى  استشــهد ســتة مواطنــن بينهــم طفــل بغــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي فجــر الي
ــة بمحافظــة تعــز. ــة مقبن مديري

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة شــاحنة 
يف مقبنــة، مــا أدى إىل استشــهاد ســتة مواطنــن بينهــم طفــل يف حصيلــة أوليــة.

أربع غارات على حمافظة اجلوف

]16/فرباير/2018[ الجوف - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة 
خــب والشــعف وغــارة عــى مديريــة املصلــوب بمحافظــة الجــوف.

 يف جمزرة للعدوان يف كتاف بصعدة
ً
استشهاد وإصابة 18 مواطنا

]17/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن لط ــوم بغارت ــاء الي ــال ونس ــم أطف ــاً بينه ــب 18 مواطن ــهد وأصي  استش
ــدة. ــة صع ــاف بمحافظ ــة كت ــتهدفت مديري اس
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ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى ســيارات  وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنب
مواطنــن بمنطقــة العقيــق مــا أدى إىل استشــهاد مــن كانــوا عــى متــن الســيارة ثــم عــاود اســتهداف املســعفن 

لريتفــع عــدد الشــهداء إىل 18 شــهيداً وجريحــاً واحــداً يف حصيلــة أوليــة.

استشهاد مواطن يف استهداف طريان العدوان جسر وادي مور حبجة

]17/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

ــور  ــر وادي م ــتهدفت ج ــعودي اس ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــنها ط ــارات ش ــوم بغ ــن الي ــهد مواط استش
ــران. ــة وعم ــي حج ــن محافظت ــط ب الراب

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن سلســلة مــن الغــارات اســتهدفت 
ــدوان  ــريان الع ــن ط ــا ش ــاه، كم ــل للمي ــاحنة نق ــري ش ــن وتدم ــهاد مواط ــا أدى إىل استش ــور، م ــر وادي م ج

األمريكــي 14 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميــدي.

طريان العدوان يدمر أبراج االتصاالت مبديرية مناخة

]17/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

 دمر طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أبراج االتصاالت بمديرية مناخة محافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان تحالــف العــدوان اســتهدف بثــالث 
ــن  ــازل املواطن ــرر من ــة إىل ت ــا باإلضاف ــا أدى إىل تدمريه ــة م ــبام باملديري ــل ش ــاالت بجب ــراج االتص ــارات اب غ

ــم. وممتلكاته

مخس غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]17/فرباير/2018[ الجوف - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم خمــس غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة خــب والشــعف 
. لجوف با

ــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات مناطــق  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي لوكال
ــن. ــكات املواطن ــت أرضارا بممتل ــة وخلف ــة باملديري ــراء اليتم ــمة وصح املهاش

ست غارات على صعدة

]17/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديريتي مجز ورازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز.
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وأكــد مصــدر أمنــي أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة آل عــي بمديريــة رازح مــا أدى إىل استشــهاد 
املواطــن محمــد صالــح عيظــة وتــرر منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارة لطريان العدوان على احلديدة

]18/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

ــا يف  ــة التحيت ــن بمديري ــزارع املواطن ــى م ــارة ع ــوم غ ــاء الي ــعودي مس ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط  ش
ــدة. ــة الحدي محافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة 
أحــد املواطنــن بمديريــة التحيتــا، مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة آخريــن.

استشهاد مواطنني بغارتني لطريان العدوان يف كتاف بصعدة

]18/فرباير/2018[ صعدة-سبأ:

استشــهد مواطنــان اليــوم بغارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت ســيارة مواطــن يف مديريــة 
كتــاف بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غارتــن عــى 
ــائق  ــهاد س ــا أدى إىل استش ــاف م ــة كت ــة بمديري ــة الخليط ــالمة يف منطق ــح آل س ــع صال ــن مان ــيارة املواط س

ــل. ــيارة بالكام ــري الس ــه وتدم ــر كان يرافق ــخص آخ ــيارة وش الس

أكثر من 20 غارة على حرض وميدي

]19/فرباير/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 20 غــارة 
عــى مديريتــي حــرض وميــدي.

طريان العدوان السعودي يشن أربع غارات على مديرية نهم

]19/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف منطقــة محــي بنهــم بأربــع 
غــارات خلفــت أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنــن.
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تسع غارات على مديرية صرواح

]19/فرباير/2018[ مأرب - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات طــريان العــدوان الســعودي اســتهدفت منــازل 
ومــزارع املواطنــن يف مناطــق متفرقــة بمديريــة رصواح مخلفــة أرضارا كبــرية فيهــا.

اصابة مواطنني بغارة لطريان العدو على سحار بصعدة

]19/فرباير/2018[ صعدة -سبأ:

اصيــب مواطنــان بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم، اســتهدفت مديريــة ســحار بمحافظــة 
صعــدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غــارة عــى  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
الخــط العــام بمنطقــة آل عقــاب بمديريــة ســحار مــا أدى إىل إصابــة مواطنــن اثنــن وتدمــري ســيارة مواطــن.

وأشــار املصــدر إىل أن العــدو الســعودي اســتهدف منطقــة آل عمــر بمديرية منبــه الحدوديــة بالقصــف الصاروخي 
مــا أدى إىل تدمــري منــزل مواطــن ونفــوق عــدد مــن املــوايش واألغنــام، باإلضافــة إىل اســتهداف أماكــن متفرقــة 

بمديريــة رازح ايضــاً.

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي خمس غارات عى موقعي الرشفة والسديس يف نجران.

ثالث غارات على مديرية امليناء باحلديدة

]20/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية امليناء بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مبنــى الرشطــة العســكرية بمديريــة املينــاء.

 ملرتزقته مشال صرواح يف مأرب
ً
طريان العدوان يستهدف جتمعا

]20/فرباير/2018[ مأرب ـ سبأ:

 اســتهدف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم بغــارة جويــة تجمعــاً ملرتزقتــه خلــف جبــل بحــرة شــمال 
رشق مديريــة رصواح يف محافظــة مــأرب.

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ســقوط قتــى وجرحــى يف صفــوف املرتزقــة جــراء الغــارة 
وســط حالــة مــن التذمــر نتيجــة االســتهداف املتعمــد ملواقعهــم.

وأشار املصدر اىل أن استهداف العدوان ملرتزقته يأتي يف سياق التصفيات بن فصائل املرتزقة ومموليهم.
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16 غارة على مناطق متفرقة حبجة

]20/فرباير/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بحجــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 12 غــارة عــى مناطــق متفرقة 
بمديريتــي حــرض وميــدي، مشــريا إىل أن الطــريان املعــادي شــن 4 غــارات عــى منطقــة العطــن بمديريــة بكيــل املري.

تسع غارات على مفرق املخا وموزع يف تعز

]20/فرباير/2018[ تعز-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مفــرق 
املخــا وســبع غــارات عــى مديريــة مــوزع بمحافظــة تعــز.

14 غارة على حمافظتي صعدة واجلوف

]20/فرباير/2018[ محافظات-سبأ:

ــع  ــى البق ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
وثــالث غــارات عــى الطريــق العــام بمديريــة ســاقن يف صعــدة، كمــا شــن خمــس غــارات عــى مديريــة باقــم 

ــدان. ــة حي ــة مــران بمديري ــا اســتهدف قصــف صاروخــي ســعودي منطق ــة، فيم الحدودي

وشن غارتن عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

13 غارة على حمافظة ذمار

]21/فرباير/2018[ ذمار - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم 13 غــارة اســتهدفت منطقــة قــاع الحقــل يف مديريــة ضــوران 
آنــس بمحافظــة ذمــار، مخلفــة أرضارا يف مــزارع وممتلــكات املواطنــن.

غارة على مديرية سنحان

]21/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة 
الســواد مــا أدى إىل تــرر منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم.
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سبع غارات على حجة

]21/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بحجــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى مناطق 
متفرقــة بمديريتــي حــرض وميدي.

غارة على موقع الكمني للمدرعات اإلماراتية بتعز

]21/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى موقــع 
الكمــن للمدرعــات اإلماراتيــة رشق مفــرق مــوزع.

طريان العدوان يشن غارة على مديرية بيت الفقيه باحلديدة

]21/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مفــرق 
الجــاح بمديريــة بيــت الفقيــه.

استشهاد وإصابة 18 مواطنا بغارة على بصعدة

]21/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــوم عــى مديري ــا جــراء غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الي ــب 18 مواطن استشــهد وأصي
ــدة. ــة صع ــراء بمحافظ الصف

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة عــدد مــن 
ســيارات األجــرة يف طريــق آل عمــار بمديريــة الصفــراء مــا أدى إىل استشــهاد 15 مواطنــا وإصابــة ثالثــة آخريــن.

وشــن الطــريان غارتــن عــى منطقــة البقــع بمديريــة كتــاف و غــارة عــى مدينــة صعــدة، فيمــا اســتهدف قصــف 
صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي شــدا و منبــه الحدوديتــن.
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طريان العدوان يشن غارات على حمافظة ذمار

]22/فرباير/2018[ ذمار - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى محافظة ذمار.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت منطقــة قــاع الحقــل يف مديريــة 
ضــوران آنــس.

مخس غارات على حرض وميدي

]22/فرباير/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

وأشار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.

ثالث غارات على منطقة احلمرة مبديرية الصليف باحلديدة

]22/فرباير/2018[ الحديدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة الحمــرة بمديريــة الصليــف.

استشهاد مواطن إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على رازح بصعدة

]22/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد مواطــن بمحافظــة صعــدة اليــوم إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف منطقــة بنــي 
ــاح يف رازح. صي

ــا استشــهد إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي  ــة )ســبأ( أن مواطن ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي لوكال
ــاح بمديريــة رازح. ســعودي عــى منطقــة بنــي صي

ولفت املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة الظاهــر، كمــا شــن 
غــارة عــى منطقــة شــعيب يف رازح.



84

يوميات العـ2018ـــدوان

ست غارات على املصلوب وخب والشعف باجلوف

]22/فرباير/2018[ الجوف - سبأ:

ــوب  ــعف واملصل ــب والش ــي خ ــى مديريت ــارات ع ــت غ ــوم س ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــوف. بالج

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات مناطــق 
املهاشــمة وحبــش بمديريــة خــب والشــعف.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارة عى منطقة مالحا بمديرية املصلوب.

غارتان على مديرية موزع مبحافظة تعز

]22/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة مــوزع  ــاء اليمني ــة األنب ذكــر مصــدر عســكري لوكال
بمحافظــة تعــز. 

طريان العدوان يشن عشر غارات على حرض وميدي

]23/فرباير/2018[ ميدي - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم عرش غارات عى محافظة حجة.

ــي  ــتهدفت مديريت ــرش اس ــارات الع ــبأ( أن الغ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ح

ــدوان  ــة الع ــكرية ملرتزق ــة عس ــوا مدرع ــعبية أحرق ــان الش ــش واللج ــكري إىل أن الجي ــدر عس ــار مص ــا أش فيم
ــي. ــاحل الغرب ــه يف الس ــاروخ موج بص

إصابة طفلة جبروح خطرية بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان يف تعز

]23/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

أصيبــت طفلــة بجــراح خطــرية إثــر ســقوط قذيفــة ملرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة صــر 
املــوادم بمحافظــة تعــز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطفلــة فريــدة زيــد أصيبــت بجــراح خطــرة 
جــراء قذيفــة أطلقهــا مرتزقــة العــدوان عــى قريــة الدبيســة بمديريــة صــر املــوادم.
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12 غارة على صعدة وجنران

]23/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى محافظة صعدة.

ــتهداف  ــت باس ــدوان اعرف ــوى الع ــبأ( أن ق ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــكري باملحافظ ــدر عس ــح مص وأوض
ــالث  ــن ث ــريان ش ــاً أن الط ــدة، مبين ــة صع ــوب مدين ــي جن ــذاء العامل ــج الغ ــع برنام ــل تتب ــاحنة نق ــن وش عربت

ــاف. ــة كت ــارة بمديري ــة االم ــى منطق ــرى ع ــارات أخ ــالث غ ــة وث ــى املدين ــارات ع غ

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان شــن غارتــن عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز وغــارة عــى مديريــة باقــم.. 
وثــالث غــارات عــى الطلعــة يف نجــران.

وذكــر املصــدر أن ممتلــكات املواطنــن تــررت إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق متفرقــة 
مــن مديريــة رازح.

مخس غارات على احليمة الداخلية مبحافظة صنعاء

]24/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

ــة  ــة محافظ ــة الداخلي ــة الحيم ــى مديري ــارات ع ــس غ ــوم خم ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــاء. صنع

واوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان تحالــف العــدوان اســتهدف بـــ 5 
ــن. ــكات املواطن ــا ارضار بممتل ــوب مخلف ــة االحب ــارات عزل غ

طريان العدوان يستهدف مديرية الصلو يف تعز بثالث غارات

]24/فرباير/2018[ تعز  - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مديريــة الصلــو.

ست غارات على حرض وميدي

]24/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة يف مديريتــي حــرض وميــدي.

وذكــر املصــدر أن مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية اســتهدفت تجمعــات ملرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي 
وآلياتهــم شــمال صحــراء ميــدي.
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إصابة ثالثة مواطنني بينهم امرأة بقصف جوي وصاروخي بصعدة

]24/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

ــف العــدوان عــى مناطــق  ــر قصــف جــوي وصاروخــي لتحال ــوم إث ــم امــرأة الي ــن بينه ــة مواطن ــب ثالث أصي
ــدة. ــة صع ــة بمحافظ متفرق

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم شــن 
ســت غــارات عــى حفــار ميــاه يف منطقــة املهــاذر بمديريــة ســحار مــا أدى إىل إصابــة مواطنــن اثنــن وتدمــري الحفــار.

وأشــار املصــدر إىل أن العــدو الســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح بقصــف صاروخــي ومدفعــي 
مــا أدى إىل إصابــة امــرأة بجــروح، وشــن غارتــن عــى جبــل املنمــار ووداي الحبــال بمديريــة ســاقن مــا أدى إىل 

قطــع الخــط العــام، وشــن غــارة عــى منطقــة آل الشــيخ بمديريــة منبــه الحدوديــة.

واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي منطقــة الغــور يف غمــر ومناطــق متفرقــة مــن مديريــات منبــه 
ورازح و شــدا الحدوديــة مــا أدى إىل إصابــة امــرأة وتــرر منــازل املواطنــن ونفــوق عــدد مــن املــوايش، وشــن 

غارتــن عــى وادي جــارة يف جيــزان.

ست غارات لطريان العدوان على مديرية الصلو يف تعز

]25/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن ست غارات عى مديرية الصلو.

مخس غارات على حرض وميدي حبجة

]25/فرباير/2018[ ميدي - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

ــس  ــتهدفت بخم ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

استشهاد وإصابة مواطنني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة 

]25/فرباير/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب مواطنــان بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مديريــة رازح الحدوديــة بمحافظــة 
. ة صعد

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطــن استشــهد وأصيــب آخــر إثــر قصــف 
صاروخــي ومدفعــي ســعودي طــال مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح.
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وأشــار املصــدر إىل أن منــازل ومــزارع املواطنــن تــررت بشــكل كبــري بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
عــى مديريــة غمــر الحدوديــة.. مبينــاً أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مديريــة باقــم.

وحسب املصدر شن الطريان املعادي غارة عى موقع الرشفة يف نجران.

20 غارة على مناطق متفرقة باجلوف ومأرب

]26/فرباير/2018[ مأرب-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان الســعودي اســتهدف بســبع غــارات 
مناطــق متفرقــة بمديريــة رصواح بمــأرب، مشــريا اىل ان طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى مديريــة املتــون 

وســبع غــارات عــى مديريــة خــب والشــعف بالجــوف.

عشر غارات على حرض وميدي

]26/فرباير/2018[ ميدي - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم عرش غارات عى محافظة حجة.

ــي  ــتهدفت مديريت ــرش اس ــارات الع ــبأ( أن الغ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ح

استشهاد وإصابة 19 مواطنا بثالث غارات لطريان العدوان بصعده

]27/فرباير/2018[ صعدة -سبأ:

ــاً يف ثــالث غــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم عــى  استشــهد وأصيــب تســعة عــرش مواطن
مديريــة ســحار بمحافظــة صعــدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غــارة عــى  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــزل. ــراد املن ــة ســحار مــا أدى إىل استشــهاد عــدد مــن أف ــزل مواطــن يف منطقــة حفصــن بمديري من

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان الغاشــم عــاود اســتهداف املــكان بعــد توافــد املســعفن مــا أدى إىل ارتفــاع 
حصيلــة الشــهداء إىل خمســة مواطنــن والجرحــى أربعــة عــرش مواطنــاً كحصيلــة غــري نهائيــة.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارة استهدفت منزهلم بنهم

]27/فرباير/2018[ صنعاء-سبأ:

استشــهد ثالثــة مواطنــن وأصيــب اثنــن آخريــن اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان اســتهدفت منزلهــم يف منطقــة 
قطبــن بنهــم.
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وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن امــرأة واثنــن مــن أبنائهــا استشــهدوا وأصيــب اثنــن 
آخريــن بغــارة لطــريان العــدوان اســتهدفت منزلهــم بمنطقــة قطبــن.

طريان العدوان يشن مخس غارات على مديرية صرواح

]27/فرباير/2018[ مأرب - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
مناطــق متفرقــة بمديريــة رصواح خلفــت أرضارا بممتلــكات املواطنــن.

استشهاد أربعة مواطنني بغارة لطريان العدوان باحلديدة

]27/فرباير/2018[ الحديدة - سبأ:

ــا بمحافظــة   استشــهد أربعــة مواطنــن اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي يف مديريــة التحتي
الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة املواطنــن 
يف منطقــة الفــازة يف مديريــة التحيتــا، مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة موطنــن.

سبع غارات على حرض وميدي

]27/فرباير/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى مديريتــي 
حــرض وميــدي.

العدوان يشن عدد من الغارات على صعدة مستخدما قنابل عنقودية

]27/فرباير/2018[ صعدة  - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم عــدد مــن الغــارات عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة 
مســتخدما قنبــال عنقوديــة.

ــي  ــى منطقت ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
األزهــور وشــعيب بمديريــة رازح، وشــن غــارة عــى مشــتل مكتــب الزراعــة يف منطقــة العنــد بمديريــة ســحار.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غــارة عــى البقــع، وقصــف بالقنابــل العنقوديــة 
املناطــق الغربيــة بمديريــة منبــه الحدودية.
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وذكــر املصــدر أن قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف منطقتــي البقعــة وآل الشــيخ بمديريــة منبــه 
ومنطقــة الغــور بمديريــة غمــر ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح خلــف أرضار بمــزارع وممتلــكات املواطنــن.

أربع غارات على مديرية الصلو مبحافظة تعز

]27/فرباير/2018[ تعز - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مديريــة 
ــو يف محافظــة تعــز. الصل

ثالث غارات على مديرية ناطع بالبيضاء

]28/فرباير/2018[ البيضاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة البيضاء.

ــع  ــة ناط ــى مديري ــارات ع ــالث غ ــن ث ــريان ش ــبأ ( أن الط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــة. باملحافظ

استشهاد وإصابة مثان فتيات إثر غارة على منطقة البغيل باحلديدة

]28/فرباير/2018[ الحديدة-سبأ:

استشــهدت خمــس فتيــات وأصيبــت ثــالث إثــر غــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى منطقــة البغيــل 
بمديريــة حيــس محافظــة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى نمطقــة 
البغيــل، مــا أدى إىل استشــهاد خمــس فتيــات وإصابــة ثــالث أخريــات.

استشهاد وإصابة 10 مواطنني بينهم نساء وأطفال بغارة استهدفت منزل بصعدة

]28/فرباير/2018[ صعدة-سبأ:

استشــهد وأصيــب 10 مواطنــن اليــوم بينهــم نســاء وأطفــال إثــر غــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 
عــى محافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزل أحــد 
املواطنــن يف منطقــة قحــزة بمديريــة صعــدة مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة ســتة آخريــن بينهــم 

نســاء وأطفــال.

وذكر املصدر ان طريان العدوان شن غارة عى وادي جارة بجيزان وغارة عى مجازة بعسري.



90

يوميات العـ2018ـــدوان

طريان العدوان يستهدف مأرب واجلوف وحجة بـ 14 غارة

]28/فرباير/2018[ محافظات - سبأ:

شــن طــريان العــدوان غــارة عــى مديريــة رصواح بمحافظــة مــأرب، كمــا شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة خــب 
والشــعب بالجــوف.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ(ان الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى مديريــة وشــحة 
واســتهدف بثمــان غــارات مديريتــي حــرض وميــدي بمحافظــة حجــة.
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مـــارس
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طريان العدوان يشن غارتني على العاصمة صنعاء

]02/مارس/2018[ صنعاء ـ سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى 
منطقــة عطــان.

أربع غارات على مديرية بني مطر

]02/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية بني مطر محافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
جبــل عيبــان وغــارة عــى منطقــة الصباحــة خلفــت أرضار بممتلــكات املواطنــن ومنازلهــم.

مثان غارات وقصف صاروخي يستهدف صعدة

]02/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي أمــس ثمــان غــارات عــى محافظــة صعــدة فيمــا تعرضــت مناطــق 
متفرقــة باملحافظــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

ــي  ــة بن ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطق ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر عســكري لوكال
ــاف. ــة كت ــارة بمديري ــن واإلم ــي العطف ــى منطقت ــارات ع ــبع غ ــة رازح، وس ــن يف مديري مع

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح ومنطقتــي آل الشــيخ وآل مقنــع بمديريــة منبــه تعرضــت 
لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي خلــف أرضار بممتلــكات ومــزارع املواطنــن.

كما أصيب طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان األمريكي السعودي بمديرية حيدان.

ثالث غارات على مديرية صرواح

]02/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مناطــق متفرقــة بــرواح.
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العدوان يشن تسع غارات على حرض وميدي

]02/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة يف مديريتــي حــرض وميــدي.

استشهاد ثالث نساء بغارة لطريان العدوان مبديرية موزع بتعز

]03/مارس/2018[ تعز - سبأ:

 استشهدت ثالث نساء اليوم بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي بمديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة شــمال العريــش 
بمديريــة مــوزع مــا أدى إىل استشــهاد ثــالث نســاء.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة شمال رشق معسكر خالد يف مديرية موزع.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]03/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت منــازل ومــزارع املواطنــن بمناطــق متفرقة 
بــرواح وخلفــت أرضارا فيهــا، مشــريا اىل ان مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف املدفعيــة عــددا مــن املناطــق برواح.

طريان العدوان يشن 18 غارة على حرض وميدي

]03/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 18 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

11 غارة وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف صعدة

]03/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

ــا  ــدة، فيم ــر بصع ــاف والظاه ــي كت ــى مديريت ــارة ع ــوم 11 غ ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط  ش
ــعودي. ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــة لقص ــة باملحافظ ــق متفرق ــت مناط تعرض
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ــى  ــارات ع ــع غ ــن تس ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــر. ــة الظاه ــظ بمديري ــة املالحي ــى منطق ــن ع ــاف، وغارت ــة كت ــل بمديري ــم والقذامي ــة اإلس ــي طيب منطقت

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح الحدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
وأنبــاء عــن ســقوط ضحايــا.

ــة  ــة بمديري ــة الرق ــي منطق ــي ومدفع ــف صاروخ ــا بقص ــتهدف أيض ــعودي إس ــدو الس ــدر أن الع ــر املص وذك
ــر. ــة غم ــور بمديري ــة الغ ــدان ومنطق حي

كما استشهد طفالن وأصيب امرأة وطفلها إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح.

27 غارة على صعدة وحجة وصنعاء وجنران 

]04/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 27 غــارة عــى محافظــات صعــدة وحجــة وصنعــاء ونجــران مــا أدى 
إىل استشــهاد امــرأة وإصابــة طفلــن.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن يف محافظــة صعــدة غارتــن 
عــى منطقــة آل مجــدع وغــارة عــى منطقــة الثعبــان بمديريــة باقــم، كمــا شــن غارتــن عــى منطقــة العشــة 

بمديريــة ســحار.

ــة  ــزل مواطــن بغــارة لطــريان العــدوان عــى منطقــة غمــار بمديري ــب ودمــر من ــّن املصــدر أن طفــالً أصي وب
رازح، وشــن الطــريان غــارة عــى منطقــة شــعيب باملديريــة، وغــارة عــى منطقــة مــران بمديريــة حيــدان وغــارة 

مماثلــة عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز.

ــفل  ــق أس ــت مناط ــا تعرض ــر، فيم ــة الظاه ــط بمديري ــة املالحي ــى منطق ــارات ع ــع غ ــريان أرب ــن الط ــا ش كم
جبــل مــران بمديريــة حيــدان واملناطــق الغربيــة بمديريــة منبــه ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح لقصــف 

ــعودي. ــي س ــي ومدفع صاروخ

وذكــر املصــدر أن امــرأة استشــهدت متأثــرة بجراحهــا وأصيبــت ابنتهــا إثــر عــرش غــارات شــنها طريانــا العــدوان 
عــى الجبــل األســود وجبــل عيبــان يف مديريــة بنــي مطــر بمحافظــة صنعــاء.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان غارتــن عــى منطقــة املــزرق يف مديريــة حــرض بمحافظــة حجــة، وغارتن 
عــى موقــع الشــبكة يف نجران.

استشهاد وإصابة ستة مواطنني بقصف مدفعي على سوق بتعز

]05/مارس/2018[ تعز - سبأ:

 استشــهد وأصيــب ســتة مواطنــن بينهــم طفــل اليــوم جــراء قصــف مدفعــي ملرتزقــة العــدوان بمديريــة صالــة 
بمحافظــة تعــز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفــل استشــهد وأصيــب خمســة مواطنــن 
إثــر ســقوط قذيفــة مدفعيــة للمرتزقــة عــى ســوق الجملــة بمديريــة صالــة.
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17 غارة على حرض وميدي

]05/مارس/2018[ حجة  - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 17 غــارة عــى مناطق 
متفرقــة يف مديريتــي حــرض وميدي.

فيما أكد مصدر عسكري إحراق آلية عسكرية ملرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي بقصف مدفعي.

سلسلة غارات وأكثر من 100 صاروخ وقذيفة تستهدف صعدة

]05/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

 شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم سلســلة غــارات عــى محافظــة صعــدة، فيمــا تعرضــت مديرية 
رازح لقصــف بأكثــر مــن 100 صــاروخ وقذيفة.

ــن يف  ــزل مواط ــارة من ــر بغ ــدوان دم ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــة رازح. ــور بمديري ــة األزه منطق

ــم  ــة اإلس ــة وطيب ــاحة ومحجوب ــق رش ــى مناط ــارات ع ــبع غ ــن س ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــة رازح. ــماء مديري ــة يف س ــل ضوئي ــى قناب ــاف، وألق ــة كت ــرع بمديري والف

ــة  ــق متفرق ــة مناط ــة مدفعي ــاروخ وقذيف ــن 100 ص ــر م ــتهدف بأكث ــعودي اس ــدو الس ــدر أن الع ــر املص وذك
ــن. ــزارع املواطن ــكات وم ــرية بممتل ــت أرضار كب ــة رازح خلف بمديري

كما تعرضت منطقتي آل الشيخ وأل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

واستهدف بغارة منزل مواطن يف منطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية أدت إىل تدمريه بالكامل.

ويف نجــران شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي ثــالث غــارات عــى موقــع الطلعــة وغارتــن عــى موقــع 
الشــبكة.

مخس غارات على مناطق متفرقة بنهم

]06/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بنهم بمحافظة صنعاء.

ــام  ــي وي ــق مح ــتهدفت مناط ــدوان اس ــارات الع ــبأ( أن غ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــن. ــزارع املواطن ــازل وم ــة أرضارا بمن ــم، مخلف ــورة بنه ومس
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مثان غارات على مديريتي التحيتا واجلراحي

]06/مارس/2018[ الحديدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ثمــان غــارات عــى مديريتــي التحيتــا والجراحــي بمحافظــة 
الحديــدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكال
ــة الجراحــي. ــا وغارتــن عــى مديري ــة التحيت ــن بمديري مــزارع املواطن

كما استهدف بغارتن مصنع زيوت جوار النادي السياحي بمديرية املراوعة.

تسع غارات على صعدة وجنران

]06/مارس/2018[ صعدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم تســع غــارات جويــة عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة 
وقطــاع نجــران.

ــع  ــوم أرب ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن مســاء الي ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــة. ــى املديري ــارات ع ــبع غ ــاً س ــن صباح ــن ش ــة، يف ح ــة رازح الحدودي ــور بمديري ــة األزه ــى منطق ــارات ع غ

كمــا شــن الطــريان ثــالث غــارات اســتهدفت أماكــن متفرقــة بمديريــة حيــدان خلفــت أرضاراً ماديــة يف ممتلــكات 
ــق  ــل تحلي ــران يف ظ ــة بنج ــع الطلع ــى موق ــارات ع ــس غ ــن خم ــدوان ش ــريان الع ــريا إىل أن ط ــن، مش املواطن

مكثــف عــى املنطقــة.

طريان العدوان يشن تسع غارات على حجة

]06/مارس/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

استشهاد وإصابة 11 مواطنا بغارة استهدفت منزل بهمدان

]07/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 استشــهد ســبعة مواطنــن وأصيــب أربعــة آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال مســاء اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان 
األمريكــي الســعودي اســتهدفت منــزل يف مديريــة همــدان بمحافظــة صنعــاء.

ــزل  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة من ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باملديري
مواطــن عــى خــط شــمالن وادي ظهــر مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة أطفــال وامرأتــن ورجــل وإصابــة أربعــة 

آخريــن.
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غارة على حمافظة الضالع

]07/مارس/2018[ الضالع - سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان اســتهدف بغــارة منطقــة العرفــاف  بمريــس يف 
محافظــة الضالــع.

استشهاد وإصابة عشرة مواطنني بغارات على صعدة

]07/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب عــرشة مواطنــن اليــوم أغلبهــم نســاء وأطفــال يف أربــع غــارات لطــريان العــدوان األمريكــي 
الســعودي اســتهدفت محيــط مدينــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
منطقــة كهــالن بمحيــط املدينــة اســتهدفت إحداهــا منــزل مواطــن مــا أدى إىل استشــهاد طفلــة وإصابــة تســعة 

آخريــن أغلبهــم نســاء وأطفــال مــن أفــراد األرسة.

كما استشهد وأصيب أربعة مواطنن بنريان حرس الحدود السعودي بمديريتي شدا ومنبه الحدوديتن.

15 غارة على حرض وميدي

]07/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 15 غــارة عــى مناطق 
ــرض وميدي. ــي ح مديريت

أربع غارات على تعز

]07/مارس/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مطــار 
تعــز الــدويل وشــن غارتــن عــى منطقــة الذكــرة بمديريــة التعزيــة.
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مثان غارات على صرواح ونهم

]07/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمان غارات عى مناطق متفرقة برواح يف مأرب ونهم.

ــة  ــى مديري ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم. ــة بنه ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــع غ رصواح وأرب

استشهاد ستة مواطنني بغارات طريان العدوان باحلديدة

]08/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

 استشهد ستة مواطنن اليوم إثر ثالث غارات لطريان العدوان األمريكي السعودي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى أحــد 
املــزارع يف وادي زبيــد مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وفقــدان آخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن خمســة مواطنــن استشــهدوا بغــارة لطــريان العــدوان بالقــرب مــن ســوق دهمــش بمديرية 
. بيد ز

ولفت املصدر إىل أن العدوان استهدف يف وقت سابق هناجر دواجن بمديرية الجراحي.

وذكر املصدر أن غارتن من طائرة بدون طيار استهدفتا منطقة جبل رأس.

العدوان يستهدف حمافظتي صنعاء وعمران

 ]08/مارس/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن معســكر فريجــة 
بمديريــة أرحــب بمحافظــة صنعــاء.

وأكــد املصــدر أن ســتة مواطنــن بينهــم ثــالث نســاء أصيبــوا إثــر غــارات لطــريان العــدوان اســتهدفت خيــام 
للبــدو يف مديريــة حــوث بمحافظــة عمــران.

إصابة مخسة مواطنني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

]08/مارس/2018[ صعدة-سبأ: 

ــة  ــق متفرق ــتهدف مناط ــعودي اس ــي س ــف مدفع ــاء يف قص ــال ونس ــم أطف ــن بينه ــة مواطن ــت خمس أصيب
ــدة. ــة صع ــات محافظ بمديري

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف بقصــف مدفعــي 
مديريــة شــدا، مــا أدى إىل إصابــة امرأتــن وطفلــة بجــروح، كمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ســعودي مديريــة 

رازح الحدوديــة، مــا أدى إىل إصابــة مواطنــن اثنــن.
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وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى جبــل شــعري ومنطقــة آل صبحــان بمديريــة باقــم، 
وغارتــن عــى مديريــة مجز.

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي ثالث غارات عى موقع الطلعة يف نجران.

مثان غارات على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف

]08/مارس/2018[ الجوف - سبأ:

ــأرب  ــي م ــة بمحافظت ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــان غ ــوم ثم ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط  ش
ــوف. والج

ــة  ــى مديري ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
ــأرب. رصواح بم

ــعف  ــب والش ــة خ ــمة بمديري ــة املهاش ــى منطق ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــم. ــة بنه ــة املجاوح ــى منطق ــارة ع ــوف، وغ بالج

22 غارة على حجة

 ]08/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية حريان بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة 
مواطــن يف مديريــة حــريان، كمــا شــن أكثــر مــن 20 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميــدي.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية نهم

]08/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ ( أن الطــريان اســتهدف بثــالث غــارات منطقــة املجاوحــة 
باملديريــة خلفــت أرضار بمنــازل املواطنــن.

رئيسة بعثة االحتاد األوروبي: جيب أن تتوقف احلرب يف اليمن اآلن

]09/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

أكــدت رئيســة بعثــة االتحــاد األوروبــي لــدى اليمــن انتونيــا كالفــو بيورتــا تأييــد االتحــاد األوروبــي للتســوية 
ــة لألزمــة يف اليمــن. وقالــت »يجــب أن تتوقــف الحــرب اآلن«. السياســية التفاوضي

ــبأ(  ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ــرأة تلق ــي للم ــوم العامل ــبة الي ــا بمناس ــان له ــو يف بي ــا كالف ــت انتوني وأضاف
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ــي  ــة الت ــون مــن الحــرب الجاري ــون يعان ــزال اليمني ــوم العاملــي للمــرأة، ال ي ــه »ونحــن نحتفــل بالي نســخة من
توشــك عــى دخــول عامهــا الرابــع والنســاء هــن األشــد تأثــرا مــن هــذا الــراع املدمــر ويواصلــن دفــع الثمــن 

ــاة«. األغــى الســتمرار الحــرب يف شــتى مناحــي الحي

وأشــارت إىل أن حجــم معانــاة جميــع اليمنيــن جــراء الحــرب ال يوصــف ولألســف تــم إهمــال الركيــز عــى املــرأة 
ــكل كبري. ــا بش وحقوقه

كمــا أكــدت رئيســة بعثــة االتحــاد األوروبــي اســتمرار االتحــاد بزخــم متجــدد دعــم الجهــود التــي تقودهــا األمــم 
املتحــدة للتوصــل إىل حــل ســيايس راســخ والــذي مــن رشوط نجاحــه أن يشــمل املــرأة وتمكينهــا.

وقالــت »ال يوجــد حــل عســكري لهــذه األزمــة، إن أي اتفــاق ســيايس يرمــي إىل وقــف الحــرب واألزمــة اإلنســانية 
الراهنــة يف اليمــن يجــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار املــرأة وتطلعاتهــا فمــن شــأن تمكــن املــرأة أن يســهم يف تعزيــز 

الســالم وإعــادة بنــاء املجتمعــات وتعزيــز التعــايف بعــد النــزاع«.

وجــددت تأكيــد االتحــاد األوروبــي عــى اســتئناف دفــع مرتبــات موظفــي الدولــة. وقالــت »عــدم دفــع املرتبــات 
يفاقــم مــن املعانــاة والفقــر يف اليمــن ملــا لذلــك مــن تأثــري عــى القطاعــات األساســية كالتعليــم والرعايــة الصحية، 

ممــا يرتــب عليــه إعاقــة ذهــاب الفتيــات إىل املــدارس ووصــول النســاء إىل خدمــات الصحــة اإلنجابيــة«.

وأشــارت إىل أن املــرأة اليمنيــة تظــل مســاهما قويــا يف االقتصــاد الوطنــي خاصــة يف القطــاع الزراعــي برغــم كل 
ــاء املرونــة االقتصاديــة لســكان  ــة أن االتحــاد األوروبــي ركــز بشــكل متزايــد عــى بن التحديــات القائمــة.. مبين

الريــف ممــا يســاعد املجتمعــات املحليــة عــى الوصــول إىل الخدمــات األساســية وتحســن ظروفهــم املعيشــية.

وأكــدت أن النســاء اليمنيــات أثبتــن عــى مــدى التأريــخ أنهــن يشــكلن عوامــل قويــة للتغيــري ولديهــن اإلمكانــات 
واملهــارات لرســم مســتقبل أكثــر إرشاقــا لبلدهــن.

ــتقبل  ــاء مس ــراف لبن ــة األط ــع كاف ــاون م ــى التع ــي ع ــاد األوروب ــزام االتح ــا، الت ــو بيورت ــا كالف ــدت انتوني وأك
يزخــر بالفــرص املتســاوية لنســاء ورجــال اليمــن. وقالــت »ومــن أجــل ذلــك، يجــب أن تتوقــف الحــرب اآلن«.

مخس غارات على احلديدة

]09/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي صباح اليوم ثالث غارات عى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

 وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مــزارع أحــد املواطنــن باملديريــة.

كما شن غارتن عى مديرية املنصورية ومطار الحديدة الدويل.

 

سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

]09/مارس/2018[ صعدة -سبأ: 

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم سلســلة غــارات جويــة اســتهدفت مناطــق متفرقــة بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر امنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبا( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن غارتــن عــى 
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مديريــة الظاهــر، وعــرش غــارات عــى منطقتــي األزهــور والقــد والحجلــة بمديريــة رازح الحدوديــة خلفــت أرضاراً 
ماديــة بالغــة يف ممتلــكات املواطنــن.

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة بمديريــة منبــه الحدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
اســتهدف مــزارع املواطنــن والطرقــات العامة.

كما استشهدت امرأة إثر قصف مدفعي سعودي عى مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأصيبــت امــرأة أخــرى إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا الحدوديــة، 
وتعرضــت مناطــق متفرقــة مــن مديريــة منبــه لقصــف صاروخــي.

وكثــف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي غاراتــه عــى محافظــة صعــدة حيــث شــن غارتــن عــى منطقــة 
املالحيــط بمديريــة الظاهــر، وغــارة عــى منــزل ومزرعــة مواطــن يف منطقــة آل الزمــاح بمديريــة باقــم، وشــن 

غارتــن عــى مديريــة شــدا وثــالث غــارات عــى منطقــة الفــرع بمديريــة كتــاف.

ويف نجران شن طريان العدوان غارة عى موقع الطلعة.

استشهاد ثالثة مواطنني بغارتني على مزرعة بصرواح

]09/مارس/2018[ مأرب  - سبأ:

ــة رصواح  ــة بمديري ــتهدفت مزرع ــعودي اس ــدوان الس ــريان الع ــن لط ــوم يف غارت ــن الي ــة مواطن ــهد ثالث  استش
ــأرب. بم

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان، اســتهدف مزرعــة بمنطقــة 
آل حجــالن مــا أســفر عــن استشــهاد ثالثــة مواطنــن.

اصابة اربعة اطفال بقذيفة ملرتزقة العدوان يف حمافظة تعز

]9/مارس/2018[ تعز - سبأ:

ــة  ــا مرتزق ــة أطلقه ــوا بقذيف ــال أصيب ــة أطف ــبأ( أن أربع ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
ــة. ــة التعزي ــا شــن الطــريان املعــادي غــارة عــى مديري ــة ســامع يف محافظــة تعــز، فيم العــدوان عــى مديري

غارتان على مديرية نهم

]10/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا منطقــة مســورة باملديرية 
و خلفتــا أرضاراً بممتلــكات املواطنــن ومنازلهم
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إصابة ثالثة مواطنني يف غارات لطريان العدوان بصعدة

]10/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

ــم  ــة باق ــى مديري ــم ع ــي الغاش ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــوم بغ ــن الي ــة مواطن ــب ثالث  أصي
ــدة. ــة صع ــة بمحافظ الحدودي

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غــارة عــى  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــة طفــل وشــاب ورجــل مســن كلهــم مــن أرسة واحــدة بجــروح بليغــة. ــة باقــم مــا أدى إىل إصاب مديري

واشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى مناطــق متعــددة بمديريــة رازح الحدوديــة خلفــت 
ارضاراً ماديــة بممتلــكات املواطنــن.

ووفقاً للمصدر شن الطريان أربع غارات عى وادي جاره يف جيزان.

طريان العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي

]10/مارس/2018[ ميدي - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة ) ســبأ ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســت غــارات 
مديريتــي حــرض وميــدي.

سبع غارات على تعز واجلوف والبيضاء

]10/مارس/2018[ محافظات -سبأ:

ــة  ــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى املطــار بمديري ــاء اليمني ــة األنب ذكــر مصــدر عســكري لوكال
ــل بمحافظــة الجــوف. ــة الغي ــة يف محافظــة تعــز، وشــن خمــس غــارات عــى مديري التعزي

واستهدف بغارة سيارة أحد املواطنن عى الخط الواصل بن مديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]11/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

ــازل  ــت أرضاراً بمن ــعودي خلف ــدوان الس ــارات الع ــبأ( أن غ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــة. ــن يف املديري ــزارع املواطن وم



104

يوميات العـ2018ـــدوان

13 غارة على العاصمة صنعاء

]11/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 غارة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان استهدف بـ 13 غارة قاعدة الديلمي.

11 غارة على حرض وميدي

]11/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 11 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

ثالث غارات على مديرية حرف سفيان بعمران

]11/مارس/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارت 
جبــل الــذراع األحمــر بمديريــة حــرف ســفيان.

سبع غارات على مديرية الغيل باجلوف

]11/مارس/2018[ الجوف - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى مديرية الغيل بالجوف.

ــاقية  ــواق والس ــتهدف وادي ش ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــارات. ــبع غ ــل بس ــة الغي بمديري

مثان غارات على احلديدة

]11/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم سبع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
ــار  ــارة مط ــتهدف بغ ــد، واس ــة زبي ــة يف مديري ــى مزرع ــارات ع ــع غ ــن أرب ــي وش ــة الجراح ــة يف مديري مزرع

ــدويل. ــدة ال الحدي
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طريان العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]11/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

ــت  ــا تعرض ــدة، فيم ــة بصع ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــوم 13 غ ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــعودي. ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــدا لقص ــي رازح وش مديريت

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريــة باقــم وغــارة عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز.

ــتهدف  ــاف واس ــة كت ــرع بمديري ــة الف ــى منطق ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــى  ــن ع ــة رازح وغارت ــد بمديري ــة الق ــى منطق ــارة ع ــن غ ــا ش ــارة، كم ــو جب ــن يف آل أب ــيارة مواط ــارة س بغ

ــر. ــة الظاه ــظ بمديري ــة املالحي منطق

وذكــر املصــدر أن مناطــق متفرقــة بمديريتــي رازح وشــدا تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي خلــف 
ــكات املوطنن. ــزارع وممتل ارضار بم

وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غــارة عــى مجــازة يف عســري و غــارة عــى موقــع 
الطلعــة يف جيــزان

غارتان على مزرعة يف زبيد باحلديدة

]12/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة 
املرشــدية بمديريــة زبيــد.

ست غارات على اجلوف وحلج

]12/مارس/2018[ محافظات ـ سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى مديريــة خــب 
والشــعف بمحافظــة الجــوف، وغــارة عــى كهبــوب يف لحــج.

إصابة امرأة وطفليها يف سلسلة غارات على صعدة

]12/مارس/2018[ صعدة-سبأ:

أصيبت امرأة وطفليها اليوم بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم اســتهدف بغــارة  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكال
ــزل بالكامــل. ــة امــرأة وطفليهــا وتدمــري املن ــة مــا أدى إىل إصاب ــة رازح الحدودي ــزل مواطــن يف مديري من

ــف  ــة رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي خل وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة بمديري
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ــم. ــن ومنازله ــكات املواطن أرضار بممتل

وأوضــح املصــدر أن الطــريان شــن أربــع غــارات عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز و ثــالث غــارات عــى منطقة 
أضيــق ووادي آل أبــو جبــارة وغــارة عــى منطقــة الفــرع بمديريــة كتــاف يف محافظــة صعدة.

ولفت املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ست غارات عى موقع الطلعة يف نجران.

ست غارات على حرض وميدي

]12/مارس/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســت غــارات 
مديريتــي حــرض وميــدي.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية صرواح مبأرب

]12/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى املديريــة خلفتــا 
أرضار بمــزارع املواطنــن، مشــريا إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقصــف مدفعــي عــدد مــن املنــازل باملديرية.

غارتان على مدينة ذمار

]13/مارس/2018[ ذمار - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مدينة ذمار.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن املركــز التدريبــي 
العــام للرشطــة يف منطقــة ذمــار القــرن باملدينــة، مــا أدى إىل تــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن.

ست غارات على مديرية القريشية بالبيضاء

]13/مارس/2018[ البيضاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

ــارات  ــتهدف بســت غ ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اس ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح وذكــر مص
ــة. ــب باملديري ــب والعلي ــي الثعال منطقت
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ثالث غارات على مديرية همدان

]13/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية همدان محافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
تبــة العــرة خلفــت أرضار بمــزارع املواطنــن.

مخس غارات على حرض وميدي

]13/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

ست غارات على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف

]13/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بمأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن أربع غارات عى مديرية املصلوب بالجوف.

12 غارة على مطار صنعاء الدويل

]14/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12غاراة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مطار صنعاء الدويل.

العدوان يستهدف صعدة وتعز

 ]13/مارس/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة األزقــول 
بمديريــة ســحار يف محافظــة صعــدة، واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي منطقــة الغــور بمديريــة 

غمــر ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا مــا أدى إىل أرضار يف مــزارع املواطنــن.

وشن طريان العدوان غارة بالقرب من مفرق الوازعية يف محافظة تعز.
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طريان العدوان يشن تسع غارات على احلديدة

]14/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم تسع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســبع غــارات معســكر 
اللــواء العــارش بمديريــة باجــل يف محافظــة الحديــدة، وشــن غارتــن عــى الخــط الرابــط بــن مديريتــي زبيــد والتحيتــا.

14 غارة تستهدف العاصمة صنعاء

 ]14/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 12 غــارة عــى مطــار صنعــاء 
الــدويل وغارتــن عــى قاعــدة الديلمــي الجويــة.

استشهاد طفل بنريان حرس احلدود السعودي يف شدا بصعدة

]14/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

استشهد طفل اليوم بمديرية شدا بمحافظة صعدة بنريان حرس الحدود السعودي.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن حــرس الحــدود الســعودي أطلــق النــار عــى 
طفــل يف املديريــة الحدوديــة، مــا أدى إىل استشــهاده.

ــدوث أرضاراً يف  ــا أدى إىل ح ــة رازح م ــى مديري ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــن. ــكات املواطن ممتل

كما شن طريان العدوان ست غارات عى منطقتي آل صبحان والسداد بمديرية باقم يف محافظة صعدة.

وحسب املصدر شن طريان العدوان غارة عى الربوعة يف عسري.

مناقشة مسودة تقرير »جرائم احلرب يف اليمن وعدم اإلفالت من العقاب«

]15/مارس/2018[صنعاء - سبأ :

 نظمــت مؤسســة الــرشق األوســط للتنميــة وحقــوق اإلنســان بصنعــاء اليــوم ورشــة عمــل ملناقشــة مســودة تقرير 
»جرائــم الحــرب يف اليمــن.. تعزيــز املســاءلة وعــدم اإلفــالت مــن العقــاب« بمشــاركة 30 محامــي وحقوقي.

واســتعرضت مســودة التقريــر االنتهــاكات املمنهجــة لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاني التــي ارتكبهــا 
ــا  ــتخدمت فيه ــارات اس ــدوان آالف الغ ــريان الع ــن ط ــث ش ــارس 2015م، حي ــذ م ــدوان من ــف الع ــريان تحال ط
ــال والنســاء،  ــن جلهــم مــن األطف ــة آالف املدني ــل وإصاب ــا تســببت يف مقت ــة املحظــورة دولي ــر العنقودي الذخائ

وتســببت تلــك الغــارات يف شــلل شــبة تــام للحيــاة.

ــراس  ــاالت األع ــواق وص ــكنية واألس ــدن الس ــاء وامل ــن يف األحي ــتهداف املدني ــدوان يف اس ــد الع ــارت إىل تعم وأش
ــرق  ــتهداف الط ــع واس ــفيات واملصان ــور واملستش ــري الجس ــد وتدم ــوارب الصي ــزوح وق ــات الن ــزاء ومخيم والع
واملوانــئ واملطــارات واملــدارس والجامعــات واملســاجد واملواقــع التاريخيــة واألثريــة ومخــازن األغذيــة واملــزارع 
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ــاالت. ــاء واالتص ــبكات الكهرب ــود وش ــات الوق ــاه ومحط ــار املي وأب

وأكــدت مســودة التقريــر أن الغــارات الجويــة منــذ مــارس 2015م وحتــى مــارس 2018م تســببت يف مقتــل 15 
ألــف و388 مدينــا منهــم ألفــن و773 طفــل وألفــن و248 امــرأة وتســببت يف إصابــة 30 ألــف و213 مدنيــا .. 

مبينــة أن هــذه األعــداد مرشــحة للزيــادة يف ظــل اســتمرار الغــارات.

ــواد  ــول امل ــى وص ــدوان ع ــوى الع ــا ق ــي تفرضه ــددة الت ــود املش ــط أن القي ــرشق األوس ــة ال ــرت مؤسس وذك
ــبب يف  ــة، تس ــانية واإلغاثي ــاعدات اإلنس ــة، واملس ــتقات النفطي ــة واملش ــتلزمات الطبي ــة واملس ــة الغذائي الروري

ــة. ــار املجاع ــات انتش ــن تداعي ــذر م ــدة تح ــم املتح ــل األم ــا جع ــاني مم ــع اإلنس ــم الوض ــور وتفاق تده

حيــث اشــار مســاعد األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية ســتيفن أوبرايــن يف ينايــر 2017م إىل أن 
نحــو 17 مليــون مــن ســكان اليمــن يفتقــرون إىل الغــذاء الــكايف وأن ثالثــة ماليــن طفــل عــى األقــل يعانــون مــن 

ســوء التغذيــة ويواجهــون خطــرا كبــريا.

وأشــارت إىل أن دول تحالــف العــدوان عمــدت إىل إســتجالب املرتزقــة للقيــام بعمليــات قتاليــة يف األرايض اليمنيــة 
منهــا عــدن, حرمــوت والبيضــاء، وقدمــت الدعــم املبــارش للعنــارص والجماعــات املســلحة املتطرفــة كالقاعــدة 
ــات  ــف الجبه ــلحة يف مختل ــة املس ــادة املواجه ــة، وقي ــام القتالي ــن امله ــد م ــذ العدي ــا تنفي ــت إليه ــش وأوكل وداع
الداخليــة، وتــم تمكينهــا مــن الســيطرة عــى العديــد مــن املــدن اليمنيــة والقيــام بتنفيــذ عمليــات القتــل واإلبــادة 

والذبــح واإلعدامــات.

ــة  ــة وممارس ــجون الري ــاء الس ــة وإنش ــالل األرايض اليمني ــت باحت ــارات قام ــر أن اإلم ــودة التقري ــت مس وبين
التعذيــب واإلخفــاء القــري وإنتهــاك الســيادة اليمنيــة والعبــث املمنهــج بمحميــة ســقطرى الطبيعيــة مــن خــالل 

النهــب وتجريــف الثــروة الطبيعيــة والشــعب املرجانيــة واألحيــاء البحريــة والنباتــات النــادرة.

وبحســب مؤسســة الــرشق األوســط فقــد وثقــت عــدد مــن الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف نفــذت يف )20( 
ــة  ــة حج ــم محافظ ــة، ث ــة العاصم ــا أمان ــده تليه ــة صع ــن يف محافظ ــكا باملدني ــدها فت ــت أش ــة، وكان محافظ

ــة املحافظــات. ــم يف بقي ــة الجرائ وتتفــاوت بقي

وأوضحــت املؤسســة أن محافظــة صعــدة جــاءت مقدمــة املحافظــات األكثــر تــررا، فمنــذ مايــو 2015م حــن 
أعلنــت قــوات تحالــف العــدوان املحافظــة منطقــة عســكرية، أصبحــت بــكل مــا فيهــا وبــكل مديرياتهــا وعزلهــا 
وقراهــا أهــداف عســكرية تتعــرض للهجــوم الجــوي والــري الشــامل وبــدون أي تمييــز واســتخدمت مختلــف 

أنــواع األســلحة والذخائــر العنقوديــة املحرمــة.

ــان والناجــن مــن  ــة واملشــاهدات وإفــادات شــهود العي ــل التقنــي لألدل وأضافــت املســودة » مــن خــالل التحلي
الضحايــا، يمكــن التأكيــد عــى أن الغــارات الجويــة محــل التحقــق تــم توجيههــا بشــكل مبــارش ومتعمــد ضــد 

هــدف ذو طبيعــة مدنيــة وقــد تســببت الغــارات يف ســقوط ضحايــا مــن املدنيــن«.

كمــا أن الغــارات الجويــة وجهــت بشــكل مبــارش ومتعمــد صــوب مدنيــون كانــوا يمارســون نشــاطهم اليومــي يف 
اإلصطيــاد ســعياً خلــف لقمــة العيــش لتوفــري حيــاة كريمــة لهــم وملــن يعولــون مــن أفــراد، يتمتعــون بحمايــة 
دوليــة بطبيعتهــم املدنيــة وألنهــم ال يشــاركون يف األعمــال القتاليــة وليــس لهــم أي عالقــة مبــارشه أو غــري مبارشة 

باملعــارك العســكرية.

وتناولــت املســودة اســتهداف املنشــآت والطواقــم الطبيــة حيــث وثقــت املؤسســة أرضار مبــارشة يف )270( مرفقــاً 
صحيــاً منهــا )180 مستشــفى ومســتوصف ومركــز صحــي( باإلضافــة إىل تدمــري )كي وجزئــي( يف )232( وحــدة 
ــات وزارة  ــاً إلحصائي ــعاف، ووفق ــيارة إس ــراق )40( س ــري وإح ــجن وتدم ــاج األوكس ــع إلنت ــة و)2( مصان صحي

الصحــة فقــد قتــل )75( مــن كوادرهــا الصحيــة وجــرح )212( جــراء تلــك الغــارات .

كمــا ســبب الحصــار املفــروض عــى اليمــن ومنــع دخــول املشــتقات النفطيــة واملســتلزمات واملحاليــل الطبيــة، 
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ــات  ــرف العملي ــة وغ ــات املركزي ــفيات كالعناي ــن املستش ــري م ــة يف كث ــام الحيوي ــغيل األقس ــرياً يف تش ــاً كب عائق
ــال . ــات األطف ــوي وحاضن ــيل الكل ــزة الغس وأجه

ــة واملســتلزمات  ــة تعانــي مــن انعــدام األدوي ــد مــن املرافــق الصحي وبينــت مؤسســة الــرشق األوســط أن العدي
الطبيــة وشــحت الوســائل واألدويــة الوقائيــة وميــاه الــرشب وتراكــم مئــات األطنــان مــن القمامــة والنفايــات ممــا 
أدى إىل ازديــاد حــاالت الوفــاة بــن املــرىض الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة كــداء الســكري وأمــراض القلــب 

والرشايــن والفشــل الكلــوي ومختلــف أنــواع الرطــان.

ــة  ــات الجمهوري ــن محافظ ــدد م ــام 2016، يف ع ــة ع ــريا نهاي ــاء الكول ــي وب ــر إىل تف ــودة التقري ــت مس وتطرق
هــي أبــن، وعــدن، والبيضــاء، والضالــع، والحديــدة، والجــوف، وعمــران، وذمــار، وحجــة، وإب، ولحــج، وريمــة، 

وصنعــاء، وتعــز، وكذلــك مدينــة صنعــاء.

وفيمــا يتعلــق باســتهداف املؤسســات التعليميــة، أوضحــت مســودة التقريــر أن مــا يعــادل 40 باملائــة مــن إجمايل 
عــدد األطفــال يف ســن الدراســة محرومــون مــن التعليــم.. حيــث أدى الغــارات الجويــة واالشــتباكات إىل تدمــري 
ــة باإلضافــة إىل وقــف ابتعــاث الطــالب اليمنيــن إىل الخــارج والعجــز عــن توفــري  ــات مــن املرافــق التعليمي املئ

نفقــات الطــالب املبتعثــن ســابقاً للدراســة.

وتطرقــت إىل تعمــد العــدوان يف اســتهداف املوانــئ واملطــارات املدنيــة ومخــازن وناقــالت املــواد الغذائيــة وصوامــع 
الغــالل، وأبــار امليــاه والســدود والحواجــز املائيــة رغــم الحمايــة الدوليــة التــي يوفرهــا القانــون الــدويل اإلنســاني 

لهــذه املنشــآت املدنيــة.

وأكــدت املســودة أن اســتهداف تلــك املنشــآت تســبب يف إحــداث أرضار مبــارشة عــى الســكان املدنيــن وفاقــم مــن 
معاناتهــم، وتنــدرج ضمــن الوســائل غــري املرشوعــة يف قواعــد االشــتباك الــذي يجــرم إســتخدام التجويــع كواحــدة 
ــة  ــتوجب املالحق ــي تس ــرة الت ــم الخط ــن الجرائ ــد م ــرب وتع ــكرية والح ــة العس ــاليب املواجه ــائل وأس ــن وس م

الجنائيــة للمســؤولن عــن إرتكابهــا.

ــة  ــطارية، فراغي ــة، انش ــل عنقودي ــا )قناب ــن بينه ــاً م ــة دولي ــلحة املحرم ــدوان لألس ــتخدام الع ــتعرضت اس واس
،صوتيــة، نرونيــه وفســفورية( يف أحيــاء مأهولــة بالســكان يف فــج عطــان – نقــم – النهديــن – حــي الدائــري – 

حــي مذبــح( بأمانــة العاصمــة ومحافظــة صعــدة.

وأبــرزت املســودة جرائــم التطهــري العرقــي واإلبــادة ألرستــي آل الجنيــد والــروري يف قــرى الــراري بمحافظــة 
. تعز

ــانية  ــة اإلنس ــاني والكارث ــدويل اإلنس ــون ال ــاكات القان ــة إىل أن إنته ــط للتنمي ــرشق األوس ــة ال ــارت مؤسس وأش
املأســاوية واملتناميــة جــراء قصــف العــدوان والحصــار واســتهداف املدنيــن ونــزوح املاليــن وانعــدام االحتياجــات 
األساســية وتوقــف منظومــة الخدمــات وانهيــار القطــاع الطبــي، باإلضافــة إىل التحذيــرات الدوليــة مــن خطــورة 
ــف  ــة دول تحال ــة الدولي ــات الحقوقي ــر املنظم ــات تقاري ــون واتهام ــا اليمني ــي منه ــي يعان ــة الت ــم الكارث حج
ــاءلة  ــق ومس ــب تحقي ــرب، يتطل ــم الح ــي إىل جرائ ــدويل ترتق ــون ال ــرة للقان ــاكات خط ــكاب انته ــدوان بارت الع
دوليــة بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة وإنصــاف الضحايــا وتعزيــز آليــة املســاءلة وعــدم اإلفــالت مــن العقــاب.

وأكــدت مســودة التقريــر أن اآلليــات الدوليــة منــذ بــدء العــدوان عــى اليمــن وحتــى اليــوم بخصــوص انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان ضلــت قــارصة ولــم تتخــذ األمــم املتحــدة إزاء ذلــك أي إجــراءات تضمــن املســائلة وعــدم إفــالت 

مرتكبــي تلــك الجرائــم واالنتهــاكات مــن العقــاب .

ــة لوقــف العمليــات الجويــة والحصــار  وبــن أن تقاعــس األمــم املتحــدة يف عــدم اتخــاذ خطــوات جــادة وعاجل
ــة  ــي الكارث ــغ يف تنام ــدور البال ــم كان ال ــاكات والجرائ ــق يف االنته ــتقلة للتحقي ــة مس ــة دولي ــيس آلي ــن تأس وع
اإلنســانية يف اليمــن واســتمرار مسلســل القتــل اليومــي آلالف املدنيــن واســتمرار كافــة التجــاوزات واالنتهــاكات 
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ــة الثالثــة أعــوام املــايض. الخطــرية للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الــدويل طيل

ــاه  ــة تج ــة واألخالقي ــه القانوني ــاء بالتزامات ــل للوف ــرك العاج ــدويل بالتح ــع ال ــر املجتم ــودة التقري ــت مس ودع
الســكان املدنيــن يف اليمــن واتخــاذ قــرارات فوريــة لوقــف العــدوان ورفــع الحصــار الجــوي والــري والبحــري 
والســماح بدخــول كافــة االحتياجــات األساســية الغذائيــة والطبيــة واملشــتقات النفطيــة وتقديــم اإلغاثــة العاجلــة 

للشــعب اليمنــي وضمــان إعــادة النازحــن واملهجريــن إىل مناطقهــم.

وشــددت عــى تشــكيل لجنــة دوليــة مســتقلة ومحايــدة لتقــيص الحقائــق والتحقيــق يف الجرائــم املرتكبــة ضــد 
املدنيــن وتفعيــل املالحقــة واملســاءلة وضمــان عــدم إفــالت مرتكبيهــا مــن العقــاب.

ــة  ــة ولجن ــف املقــرر الخــاص بالجماعــات اإلرهابي ــة إىل تكلي ــف لإلرهــاب .. داعي ــت املســودة دعــم التحال وأدان
الجــزاءات املفروضــة عــى تنظيــم القاعــدة وذلــك للتحقيــق يف عالقــة الســعودية ودول التحالــف بتبنــي ودعــم 
ــلم  ــن والس ــز األم ــان تعزي ــاب لضم ــة اإلره ــة يف مكافح ــات الدولي ــاء باإللتزام ــن والوف ــاب يف اليم ــل اإلره وتموي

ــن. الدولي

ودعــا املشــاركون يف الورشــة األمــم املتحــدة إىل تحمــل مســؤوليتها وفقــا للقــرار 2216.. مؤكديــن أهميــة التنســيق 
والتعــاون مــع املنظمــات املحليــة واإلقليميــة للحفــاظ عــى حقــوق الضحايــا يف املســائلة واملتابعة.

وطالبــوا بالعمــل الجــاد عــى مالحقــة التحالــف بقيــادة الســعودية لــدى املؤسســات الدوليــة املعنيــة بمحاكمــة 
مجرمــي الحــرب .. الفتــن إىل عــدم مرشوعيــة التدخــل الســعودي يف اليمــن وارتــكاب الجرائــم بحــق املدنيــن.

واستنكر املشاركون يف الورشة بشدة استخدام التحالف للقنابل العنقودية يف حربه عى اليمن.

ــة الورشــة يف ظــل اســتمرار جرائــم العــدوان  وكان منســق الورشــة نــور الديــن العزعــزي قــد أكــد عــى أهمي
بحــق املدنيــن وتأتــي يف إطــار مــرشوع تعزيــز دور اآلليــات الدوليــة للمســاءلة الجنائيــة ملرتكبــي جرائــم الحــرب 

يف اليمــن.

ــبع  ــان يف س ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات جس ــل انته ــم تمث ــس جرائ ــي خم ــر تغط ــودة التقري ــار إىل أن مس وأش
محافظــات هــي )صعــدة, صنعــاء, عــدن, حرمــوت, الحديــدة, تعــز, البيضــاء( للفــرة مــن 26 مــارس 2015 

ــمر 2017م. ــوالً إىل ديس وص

مخس غارات على مديرية صرواح مبأرب

]15/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات طــريان العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة 
بــرواح وخلفــت أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنــن.

ــالن  ــة آل حج ــة بمنطق ــتهدفت مزرع ــعودي اس ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارة لط ــن بغ ــب مواط ــا أصي كم
ــأرب. ــة م ــة رصواح بمحافظ بمديري



112

يوميات العـ2018ـــدوان

25 غارة على احلديدة

]15/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 25 غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات 
مديريــة باجــل، خلفــت أرضار بممتلــكات املواطنــن.

كما شن أربع غارات عى محمية برع ما أدى إىل إصابة مواطنن اثنن.

وأصيبت امرأة وطفلتان اليوم إثر استهداف طريان العدوان منزلهن يف مديرية التحيتا.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن ســت غــارات عــى مديريــة الجراحــي وأربــع غــارات عــى مديريــة 
التحيتــا، كمــا شــن ثــالث غــارات جنــوب مديريــة الجراحــي.

13 غارة على حرض وميدي

]15/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 13 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

طريان العدوان يشن غارتني على حمافظة إب

]15/مارس/2018[ إب - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة إب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن شــعب 
املحــرق بالقاعــدة.

ست غارات على مديرية نهم

]15/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارت عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارت  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكال
ــن. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــت أرضاراً بم ــات خلف ــة والحنش ــة املجاوح منطق
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سبع غارات على صعدة

]15/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى صعدة.

ــل  ــى جب ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملديري ــدر مح ــح مص وأوض
شــعري وثــالث غــارات عــى منطقتــي آل صبحــان والســداد بمديريــة باقــم، خلفــت أرضاراً بمــزارع وممتلــكات 

ــة ســاقن. ــل بــن عريــج يف مديري ــراج االتصــاالت بجب املواطنــن، وغــارة عــى أب

كما شن طريان العدوان غارتن عى منطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية، فيما تررت مزارع املواطنن يف مناطق 
متفرقة من املديرية جراء القصف الصاروخي واملدفعي السعودي الذي استهدف أيضاً مناطق متفرقة من مديرية شدا.

وأصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الغاشم يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متعــددة يف مديريتــي رازح ومنبــه تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
مكثــف طــال ممتلــكات املواطنــن ومنازلهــم محدثــاً أرضاراً بالغــة فيهــا.

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غــارة عــى موقــع الطلعــة يف نجــران واســتهدف 
بغــارة أخــرى مرتزقتــه يف موقــع بجــل بجيــزان.

مخس غارات على حمافظة عمران

]16/مارس/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم خمس غارات عى محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة ســودة عــدان بمديريــة عيــال رسيــح، و شــن غارتــن عــى منطقــة عجمــر بمديريــة حــوث.

ست غارات على منزل ومزرعة باحلديدة

]16/مارس/2018[ الحديدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات مستهدفا منزل ومزرعة بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منــزل 
مواطــن رشق مديريــة حيــس.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى مزرعــة مواطــن يف منطقــة الغــوادر بمديريــة بيــت 
الفقيــه.

كما شن طريان العدوان غارتن عى مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.
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طريان العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]16/مارس/2018[ صعدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى مديريتي رازح وكتاف بمحافظة صعدة.

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــاف. ــة كت ــرد بمديري ــة ف ــى منطق ــارات ع ــع غ ــة، وتس ــة رازح الحدودي ــد بمديري ــور والق ــي األزه منطقت

ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ ــت لقص ــدا تعرض ــه وش ــات رازح ومنب ــة بمديري ــق متفرق ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
ــن. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــف أرضار بم ــعودي، خل س

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن ثــالث غــارات عــى موقعــي الســديس والرشفــة يف 
نجــران.

10 غارات لطريان العدوان على مديريتي حرض وميدي

]17/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم عرش غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ عــرش غــارات 
مديريتــي حــرض وميــدي.

تسع غارات على احلديدة

]17/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة 
اللحيــة.

كما شن ثالث غارات عى مزرعة يف منطقة الحسينية ما أدى إىل إصابة مواطنن اثنن.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بغارتن إحدى املزارع يف وادي سهام بمديرية باجل.

ست غارات على صعدة

]17/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي ســت غــارات عــى محافظــة صعــدة، فيمــا تعرضــت مناطــق أخــرى 
لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
منطقــة الســوداء بمديريــة مجــز، و ثــالث غــارات أخــرى عــى مديريــة باقــم.

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح الحدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
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خلــف أرضاراً بمــزارع وممتلــكات املواطنــن.

غارتان على منطقة جارف مبديرية بالد الروس

]18/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
جــارف بمديريــة بــالد الــروس.

ثالث غارات على مأرب واجلوف

]18/مارس/2018[ مأرب-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن رصواح وخلفــت 
أرضارا بمــزارع املواطنــن، مشــريا إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بعــرشات القذائــف منــازل ومــزارع املواطنن 

يف مناطــق متفرقــة بــرواح.

وشن طريان العدوان غارة عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

طريان العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي

]18/مارس/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارات ع ــن 10 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

فيمــا أشــار مصــدر عســكري إىل أن مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية دكــت تجمعــات ملرتزقــة العــدوان شــمال 
صحــراء ميدي.

سبع غارات على مديريتي الصفراء وجمز بصعدة

]18/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــز بمحافظ ــراء ومج ــي الصف ــى مديريت ــارات ع ــبع غ ــوم س ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. صع

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقــة مــذاب بمديريــة الصفــراء، وشــن غارتــن عــى منطقــة املغســل بمديريــة مجــز.
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وذكــر املصــدر أن مروحيــات األباتــي التابعــة للعــدوان قصفــت دار النــر وقايــم الصيابــة يف جيــزان بعــرشات 
الصواريــخ.

ثالث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء

]19/مارس/2018[ البيضاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة ناطــع.

مثان غارات على حرض وميدي

]19/مارس/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمان غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

قصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]19/مارس/2018[ صعدة ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل وقــوع أرضار ماديــة يف ممتلــكات املواطنــن ونفــوق 
ــة بمحافظــة  ــه الحدودي ــة منب عــدد مــن املــوايش جــراء القصــف الصاروخــي واملدفعــي الســعودي عــى مديري

صعــدة.

رئيسة بعثة االحتاد األوروبي: احلرب يف اليمن جيب أن تتوقف

]20/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

 قالــت رئيســة بعثــة االتحــاد األوروبــي انتونيــا كالفــو بيورتــا »إن الحــرب املأســاوية يف اليمــن يجــب أن تتوقــف 
إذا أردنــا لهــذه األزمــة اإلنســانية غــري املســبوقة أن تنتهــي«.

وأضافــت بيورتــا التــي تــزور صنعــاء حاليــاً »يعانــي الشــعب اليمنــي بشــكل كبــري مــن هــذه الحــرب والتــي 
تســببت بواحــدة مــن أســوأ الكــوارث اإلنســانية«.

وأشــارت إىل أن زيارتهــا الثانيــة لصنعــاء تأتــي ضمــن جهــود االتحــاد األوروبــي يف التواصــل مــع جميــع األطراف 
لحثهــم عــى االنخــراط يف محادثــات إليجــاد تســوية سياســية دائمــة وإيصــال عــدد مــن الرســائل ذات الطابــع 

ني. إلنسا ا

وأكــدت يف بيــان صحفــي تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه، أن االتحــاد األوروبــي يدعــم الجهــود 
األمميــة للتوصــل إىل تســوية سياســية دائمــة لألزمــة اليمنيــة، ويدعــو جميــع األطــراف لالنخــراط وبنوايــا حســنة 

مــع جهــود املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن جريفيــث.

وذكــر البيــان أن االتحــاد األوروبــي ملتــزم بدعــم اليمــن وشــعبه حيــث رفــع مســاعداته اإلنســانية منــذ بدايــة 
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الــراع لتصــل إىل 196 مليــون يــورو.. الفتــاً إىل أنــه ســيتم اســتثمار 71 مليــون يــورو إضــايف هــذا العــام يف 
مشــاريع لصالــح النازحــن وتعزيــز حقــوق اإلنســان وتعزيــز صمــود املجتمعــات الريفيــة والحمايــة الزراعيــة.

غارة على مديرية بيت الفقيه باحلديدة

]20/مارس/2018[ الحديدة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــرين العــدوان اســتهدف بغــارة مفــرق 
الحــاج بمديريــة بيــت الفقيــه.

تسع غارات على مخيس بني سعد باحملويت

]20/مارس/2018[ املحويت-سبأ:

ــعد  ــي س ــة بن ــة بمديري ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــع غ ــوم تس ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــت. ــة املحوي محافظ

وذكــر مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات منطقــة تحمس 
وغــارة علــی منطقــة ديــر الرشيــف بمديريــة بنــي ســعد.. متســببة يف أرضار بمنــازل ومــزارع املواطنن.

طريان العدوان يستهدف صعدة وجنران بعشر غارات

]20/مارس/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم عرش غارات عى محافظة صعدة وقطاع نجران.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
ــكات  ــت أرضاراً يف ممتل ــحار خلف ــة س ــح بمديري ــة الطل ــى منطق ــن ع ــاف، وغارت ــة كت ــرع بمديري ــة الف منطق

املواطنــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى موقــع الشــبكة يف نجــران يف ظــل تحليــق مســتمر 
عــى املنطقــة.

11 غارة على مديريتي حرض وميدي

 ]20/مارس/2018[ حجة - سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 11 غــارة عــى مديريتــي حــرض 
وميــدي بمحافظــة حجــة.
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استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارة لطريان العدوان بنهم

]21/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

ــم  ــة نه ــيارتهم بمديري ــتهدفت س ــعودي اس ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــن بغ ــة مواطن ــب خمس ــهد وأصي  استش
ــاء. ــة صنع محافظ

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة مواطــن يف 
منطقــة مســورة بمديريــة نهــم مــا أســفر عــن استشــهاد اثنــن وإصابــة ثالثــة آخريــن.

ثالث غارات على مطار صنعاء الدويل

]21/مارس/2018[ صنعاء  - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى أمانة العاصمة.

ــالث غــارات  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بث ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باألمان
ــدويل. مطــار صنعــاء ال

استشهاد مواطن بنريان حرس احلدود السعودي بصعدة

]21/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

 استشهد مواطن اليوم بنريان حرس الحدود السعودي بمديرية منبه محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قــوات حــرس الحــدود الســعودي اســتهدفت 
املواطنــن بمنطقــة آل الشــيخ بمديريــة منبــه الحدوديــة، مــا أدى إىل استشــهاد أحــد املواطنــن.

كمــا شــن العــدوان ثــالث غــارات عــى منــازل املواطنــن يف منطقــة آل الشــيخ بمديريــة منبــه مــا أدى إىل تدمــري 
منزلــن وتــرر عــدد مــن املنــازل املجــاورة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أيضــاً أربــع غــارات عــى منطقــة كهــالن بمحيــط مدينــة صعــدة، 
ــف  ــة رازح بقص ــة بمديري ــق متفرق ــعودي مناط ــدو الس ــتهدف الع ــا اس ــم، فيم ــة باق ــى مديري ــن ع وغارت

ــي. ــي ومدفع صاروخ

طريان العدوان يستهدف مديرية التحيتا باحلديدة

]21/مارس/2018[ محافظات ـ سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان مواطــن وابنــه اصيبــا بإصابــات خطــرية إثــر غــارات 
للعــدوان اســتهدفت مزرعتهــم يف مديريــة التحيتــا بمحافظــة الحديــدة.
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غارتان تستهدف منطقة كرش يف حلج

]22/مارس/2018[ لحج - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى منطقة كرش بمحافظة لحج.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا جبــل شــيفان والحويمي 
ــة كرش. يف منطق

غارة على تبة التلفزيون بالعاصمة صنعاء

 ]22/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان شــن غــارة عــى تبــة التلفزيــون بالعاصمــة 
صنعــاء.

استشهاد وإصابة 15 مواطنا بغارتني لطريان العدوان بصعدة

]22/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب 15 مواطنــا اليــوم بينهــم نســاء وأطفــال بغارتــن شــنهما طــريان العــدوان األمريكي الســعودي 
اســتهدفت منــزل مواطــن بمديريــة غمــر بمحافظــة صعدة. 

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي، شــن 
غارتــن عــى منــزل املواطــن تركــي ســالم جابــر بمنطقــة آل عامــر بمديريــة غمــر مــا أدى اىل استشــهاد عــرشة 

مواطنــن أغلبهــم نســاء وأطفــال، وإصابــة خمســة آخريــن. 

وغارتن عى وادي جارة  يف جيزان، وغارة عى موقع الطلعة يف نجران.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارة يف احلديدة

]22/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

 استشــهد مواطنــان وأصيــب ثالــث اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة الجراحــي 
بمحافظــة الحديــدة.

ــة  ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ناقل وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنب
ــة بالحطــب يف الخــط العــام بمديريــة الجراحــي مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة ثالــث. محمل

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن أيضــاً غارتــن عــى منطقــة الجبانــة بمديريــة الحــايل، وغارتــن 
عــى القاعــدة البحريــة، واســتهدف بثمانــي غــارات مديريــة الجراحــي.
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منظمة العفو الدولية تنتقد تسليح الواليات املتحدة وبريطانيا حتالف العدوان السعودي

]23/مارس/2018[ جنيف – سبأ : 

إنتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة دوالً غربيــة مــن بينهــا الواليــات املتحــدة وبريطانيــا ملواصلــة تســليحها تحالــف 
العــدوان العســكري الــذي تقــوده الســعودية عــى اليمــن منــذ ثــالث ســنوات والــذي ادى اىل ازهــاق ارواح املدنيــن 

والتســبب بمعانــاة رهيبــة للســكان.

وحــذرت املنظمــة يف بيــان نــرش اليــوم الجمعــة مــن أن إمــدادات األســلحة إىل النظــام الســعودي وحلفائــه »تحــدث 
آثــاراً مدمــرة عــى حيــاة املدنيــن« يف اليمــن.

وقالــت مديــرة البحــوث للــرشق األوســط يف املنظمــة لــن معلــوف ان العــدوان تســبب »بمعانــاة رهيبــة للســكان 
املدنيــن، فاملــدارس واملستشــفيات تحوَّلــت إىل أنقــاض، وآالف األشــخاص أُزهقــت أرواحهــم، وماليــن األشــخاص 

ــة إىل مســاعدات إنســانية«. نزحــوا عــن ديارهــم، وباتــوا يف حاجــة ماسَّ

وحــذرت معلــوف مــن أنــه »ثمــة أدلــة كثــرية عــى أن تدفــق األســلحة غــري املســئول إىل قــوات التحالــف الــذي 
ــة باملدنيــن اليمنيــن«. تقــوده الســعودية أدى إىل إلحــاق أرضار هائل

وقالــت ان ذلــك »لــم يــردع الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة وغريهمــا مــن الــدول، ومنهــا فرنســا وإســبانيا 
وإيطاليــا، مــن االســتمرار يف شــحن أســلحة تُقــدَّر قيمتهــا بمليــارات الــدوالرات«.

طريان العدوان يشن غارتني على صرواح يف مأرب

]23/مارس/2018[ مأرب-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان اســتهدفت منــازل املواطنــن وألحقــت 
أرضارا كبــرية فيهــا، مشــريا إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بعــرشات القذائــف مــزارع ومنــازل املواطنــن يف 

مناطــق متفرقــة بــرواح.

سبع غارات حمافظة حلج

]23/مارس/2018[ لحج-سبأ:

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم مدرسة يف منطقة كرش بمحافظة لحج.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى إحــدى 
املــدارس يف منطقــة كــرش، كمــا اســتهدف بخمــس غــارات منطقــة حمالــة يف كــرش.
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11 غارة على حرض وميدي

]23/مارس/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 11 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

استشهاد مواطنني اثنني بغارة لطريان العدوان يف التحيتا باحلديدة

]23/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد مواطنــان بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم اســتهدف ســيارتهم بمديريــة التحتيــا 
محافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة 
ــاحل  ــى س ــارة ع ــن غ ــا ش ــه، كم ــل وابن ــهاد رج ــا أدى إىل استش ــا م ــة التحيت ــام بمديري ــط الع ــن يف الخ مواط

ــا. ــة التحيت الفــازة بمديري

العدوان يستهدف صعدة واجلوف

]23/مارس/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن امــرأة حامــل استشــهدت إثــر انفجــار قنابــل عنقودية 
ألقاهــا طــريان العــدوان عــى منطقتــي الحمــزات والطويلــة بمديريــة ســحار يف محافظــة صعــدة، وشــن الطــريان 

غارتــن عــى منطقتــي الفــرع و طيبــة االســم بمديريــة كتــاف.

وذكــر املصــدر أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا باألســلحة طاقــة شمســية إلحــدى آبــار امليــاه يف مزرعــة بمنطقــة 
الباطــن بمديريــة املتــون يف محافظــة الجــوف، فيمــا شــن الطــريان ســت غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة 

املصلــوب.

استشهاد ستة مواطنني بينهم اطفال بغارات استهدفت مزرعة باحلديدة

]24/مارس/2018[ الحديدة - سبأ: 

استشــهد ســتة مواطنــن بينهــم أطفــال اليــوم بغــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعوي يف مديريــة بيــت 
ــدة. ــه بمحافظــة الحدي الفقي

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
مزرعــة بمنطقــة الحســينية بمديريــة بيــت الفقيــه مــا أدى إىل استشــهاد ســتة مواطنــن بينهــم أطفــال.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتن عى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.
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استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارتني لطريان العدوان بصعدة

]24/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

 استشــهد وأصيــب أربعــة مواطنــن اليــوم بغارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اســتهدفت 
ســيارة مواطــن يف مديريــة شــدا بصعــدة.

وأوضــح مصــدر امنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى ســيارة 
مواطــن يف منطقــة الضيعــة بمديريــة شــدا مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن أثنــن وإصابــة اثنــن بجــروح.

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف 
منــازل املواطنــن.

كما استشهد مواطن جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يف مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة القــد بمديريــة رازح وغارتــن عــى منطقــة طخيــة 
بمديريــة مجــز.

ثالث غارات على حرض وميدي

]24/مارس/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

ــود الســعودين  ــش واللجــان الشــعبية دكــت تجمعــات للجن ــة الجي ــا أشــار مصــدر عســكري إىل أن مدفعي فيم
شــمال صحــراء ميــدي.

غارتان على مديرية املصلوب مبحافظة اجلوف

]24/مارس/2018[ الجوف - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى مديريــة املصلوب 
ــة الجوف. بمحافظ

حقوق اإلنسان: إستشهاد وإصابة وإعاقة أكثر من 38 ألف مواطنا جراء العدوان على اليمن

]25/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

أكــدت وزارة حقــوق اإلنســان استشــهاد وإصابــة وإعاقــة 38 ألــف و500 مواطنــا بينهــم نســاء وأطفــال جــراء 
العمليــات العســكرية لتحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي بصــورة مبــارشة.

وأوضحــت وزارة حقــوق اإلنســان يف مؤتمــر صحفــي اليــوم بصنعــاء حــول جرائــم وانتهــاكات العــدوان بقيــادة 
الســعودية منــذ ثــالث ســنوات أن العمليــات العســكرية املبــارشة التــي شــنها ويشــنها طــريان العــدوان تســببت 
يف استشــهاد 13ألــف و 987 بينهــم ألفــن و949 طفــال وألفــن و60 امــرأة, وإصابــة 24 ألــف و513 بجــروح 
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منهــم ألفــن و810 طفــل وألفــن و536 أمــرأة باإلضافــة إىل إعاقــة ألفــن و50 شــخص .

وذكــر الــوزارة يف تقريــر صحفــي أن 296 ألــف و834 مواطنــا قضــوا بصــورة غــري مبــارشة جــراء العمليــات 
العســكرية توزعــت أســبابها مــا بــن 17 ألــف و608 بســبب عــدم قدرتهــم للســفر إىل الخــارج لتلقــي العــالج, 
وألــف و200 بســبب مــرض الفشــل الكلــوي وألفــن و236 بســبب إصابتهــم بالكولــريا, فيمــا قــى 247 ألــف 
طفــل جــراء ســوء التغذيــة، باإلضافــة إىل مــن قضــوا جــراء األعمــال اإلرهابيــة وحــاالت الخــوف والهلــع، كمــا 
أصيــب البعــض منهــم بحــاالت نفســية، وتــم تســجيل 3 باملائــة مــن مواليــد 2015 حتــى 2018 تشــوهات خلقيــة 

يف األجنــة واملواليــد, وســجلت 450 حالــة إجهــاض ومليــون مصــاب بالكولــريا.

وبــن التقريــر أن الحصــار املفــروض عــى اليمــن تســبب يف نــزوح أكثــر مــن )3.3( مليــون داخــل اليمــن, وبــات 
مــا يقــارب 30 باملائــة مــن العالقــن خــارج اليمــن بســبب منــع فتــح مطــار صنعــاء الــدويل مــن إجمــايل عــدد 

العالقــن واملغربــن البالــغ 70 ألــف شــخص .

وتســبب الحصــار يف منــع دخــول الســفن املحملــة باملــواد الغذائيــة والدوائيــة واملشــتقات النفطيــة ، مــا تســبب 
يف تأخــر عــدد مــن املنظمــات الدوليــة العاملــة يف إيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل مســتحقيها يف الوقــت املحــدد.

وأشــار إىل أن العــدوان تســبب يف كارثــة إنســانية حيــث أصبــح أكثــر مــن 22 مليــون مواطــن مــن الســكان بحاجة 
ــن  ــن م ــون مواط ــي 17.8 ملي ــة, ويعان ــذاء وصح ــن إىل غ ــون مواط ــاج 11.3 ملي ــانية ويحت ــاعدات إنس إىل مس
حالــة انعــدام األمــن الغذائــي، فيمــا يحتــاج 16 مليــون مواطــن إىل امليــاه النقيــة والــرف الصحــي، باإلضافــة 

إىل أن أكثــر مــن 35 باملائــة مــن ســكان اليمــن ضمــن مــؤرش املرحلــة الخامســة » مرحلــة املجاعــة ».

وأكــد التقريــر تعمــد تحالــف العــدوان يف تجويــع الشــعب اليمنــي مــن خــالل اســتهداف أكثــر مــن أربعــة آالف 
ــوت  ــة آالف و500 بي ــذاء وثالث ــالت غ ــي و502 ناق ــزن غذائ ــت يف 660 مخ ــة تمثل ــأه زراعي ــع ومنش و948 موق
ــل  ــل عس ــف و575 منح ــزارع و41 أل ــول وم ــف و10 حق ــاديا وأل ــا إرش ــزا ومجمع ــة و39 مرك ــة محمي زراعي
وألــف و16 مزرعــة إنتــاج محاصيــل و31 حظــرية مــوايش وثالثــة ماليــن قطيــع متنــوع مــن املــوايش » األبقــار، 

األغنــام، املاعــز والجمــال »

ــف  ــوات ري وأل ــات وقن ــز وخزان ــدود وحواج ــن »س ــة ماب ــآت مائي ــة آالف و10 منش ــتهداف ثماني ــم اس ــا ت كم
و90 مضخــة ميــاه وآبــار وشــبكات ري حديثــة, وتــم منــع الصياديــن مــن ممارســة الصيــد يف بامليــاه اإلٌقليميــة 
اليمنيــة واســتهدافهم بشــكل مبــارش وقتــل عــدد منهــم وإحــراق قواربهــم، وتــم تدمــري أكثــر مــن أربعــة آالف 

و586 قــارب صيــد.

ــواحل  ــد يف س ــة الصي ــة مهن ــن ممارس ــون م ــدي محرم ــاد تقلي ــف صي ــن 50 أل ــد ع ــا يزي ــر أن م ــن التقري وب
البحــر األحمــر والبحــر العربــي .. الفتــا إىل أنــه تــم احتجــاز عــدد مــن الصياديــن مــن قبــل دول تحالــف العــدوان 

وكــذا احتــالل بعــض الجــزر اليمنيــة ومنــع الصياديــن منهــا. 

وتطــرق التقريــر إىل حجــم الدمــار الــذي ألحقــه العــدوان يف عــدد مــن املحافظــات بصــورة ممنهجــة وصــل إىل 
ــارش  ــتهداف مب ــة إىل اس ــرض باإلضاف ــة ح ــدة ومديري ــة صع ــا كمحافظ ــدن بأكمله ــات وم ــري محافظ ــد تدم ح

ــة. ــة واملبانــي الخدمي ــازل، األســواق، واملستشــفيات واملراكــز الصحي للمن

وأفــاد التقريــر إىل أن عــدد الذيــن نزحــوا جــراء العــدوان ثالثــة ماليــن و389 ألــف و358 مواطنــا داخــل اليمــن 
بينهــم مليــون و762 ألــف 466 نازحــة, كمــا تســبب العــدوان يف تهجــري قــري، حيــث تــم تهجــري املواطنــن 
ــن  ــري م ــاد الق ــذا اإلبع ــدة وك ــدن صع ــرى وم ــايل ق ــري أه ــة وتهج ــات الجنوبي ــن املحافظ ــة م ــب الهوي بحس
املنــازل والقــرى كمــا حصــل يف الــراري، بيــت الجنيــد، بيــت الرميمــه. وفيمــا يخــص املستشــفيات واملراكــز 
الصحيــة أوضــح التقريــر أنــه تدمــري 420 مستشــفى ومرفــق ومنشــأة صحيــة بــن كامــل وجزئــي وتوقــف عــن 

العمــل تمامــاً بنســبة 5 باملائــة, فيمــا أصبــح ألــف و300 مرفــق صحــي يعمــل جزئيــاً.
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كمــا تســبب الحصــار يف انعــدام بعــض أصنــاف األدويــة كأدويــة االنعــاش والتخديــر, األدويــة الخاصــة باألمراض 
املزمنــة والرطــان ومحاليــل املختــرات وفحوصــات األنســجة ومحاليــل الغســيل الكلوي.

وبخصــوص املؤسســات التعليميــة واألكاديميــة ذكــر التقريــر أن ألفــن و641 منشــأة تعليميــة وتربويــة, وتوقفــت 
785 مدرســة بســبب تواجــد النازحــن فيهــا, وكــذا تدمــري 23 جامعــة حكوميــة وأهليــة.

ــا و400 منشــاة  ــا وجزئي ــة ومســموعة ومقــرؤة كلي ــة مرئي ــم اســتهداف 19 مؤسســة إعالمي ــر ت ــا للتقري ووفق
ــرشكات  ــا ل ــا تابع ــاء و271 مصنع ــة كهرب ــبكة ومحط ــأة وش ــة و420 منش ــة وخاص ــاالت حكومي ــبكة اتص وش
خاصــة و450 منشــأة ومحطــة وناقــالت نفطيــة وغازيــة و85 منشــأة ومرفــق ريــايض, كمــا تــم تدمــري خمســة 

آالف كيلــو مــر مــن الطــرق و 95 جــرا.

وحســب التقريــر فــإن تحالــف العــدوان دمــر تســعة مطــارات مدنيــة منهــا املبنــى الجديــد ملطــار صنعــاء الــدويل 
قيــد اإلنشــاء و14 مينــاء بــري وبحــري وأربــع طائــرات مدنيــة وســتة قطاعــات للطــريان مدنــي واألرصــاد, وإحراق 
ــري 600  ــة إىل تدم ــاء باإلضاف ــار صنع ــي )VOR-DME( بمط ــاد املالح ــاز اإلرش ــة جه ــري منظوم ــالف وتدم وإت
مســجدا وتــرر 393 موقعــا أثريــا ومعلمــا تاريخيــا وممتلــكات ثقافيــة، وتدمــري 291 منشــأة ومقــرات ســياحية.

وكانــت وزيــرة حقــوق اإلنســان عليــاء فيصــل عبــد اللطيــف قالــت يف افتتــاح املؤتمــر » إننــا اليــوم عــى أعتــاب 
العــام الرابــع مــن العــدوان عــى اليمــن الــذي تشــنه دول التحالــف بقيــادة الســعودية وحلفائهــا وبدعــم مبــارش 
ــة  ــه األخالقي ــاء بالتزامات ــى عــن الوف ــا وفرنســا وصمــت دويل مهــن ومخــزي عجــز حت ــكا وبريطاني مــن أمري

واملهنيــة يف تجــاه اليمنيــن ».

وأضافــت »إن العــدوان منــذ 26 مــارس 2015 شــن عدوانــا طــال املدنيــن والبنيــة التحتيــة مــن خــالل اســتجالب 
ــن  ــة ضم ــادة الجماعي ــحل واإلب ــح والس ــدية والذب ــة الجس ــات التصفي ــام عملي ــذ مه ــم تنفي ــة أوكل له مرتزق

مرشوعــه التدمــريي يف اليمــن«.

واعتــرت وزيــرة حقــوق اإلنســان تشــكيل فريــق الخــراء خطــوة أوىل يف طريــق العدالــة واملســائلة لضمــان عــدم 
اإلفــالت القتلــة مــن العقــاب .. مشــرية إىل أن الــوزارة تتعامــل مــع فريــق الخــراء بايجابيــة وســتزوده بملفــات 

االنتهــاكات التــي وقعــت منــذ بدايــة العــدوان.

وجــددت الوزيــرة عليــاء دعوتهــا لألمــم املتحــدة بتحمــل مســؤوليتها األخالقيــة واملهنيــة يف اتخــاذ خطــوات عاجلة 
إليقــاف العــدوان ورفــع الحصــار عــن اليمن.

ويف الفعاليــة التــي حرهــا نائبــة وزيــر الثقافــة هــدى أبــالن ومستشــار وزارة حقــوق اإلنســان حميــد الرفيــق 
ووكيــل وزارة حقــوق اإلنســان عــي صالــح تيســري.. اســتعرض رئيــس الهيئــة العامــة لآلثــار واملتاحــف مهنــد 

الســياني، األرضار التــي لحقــت بقطــاع الســياحة واآلثــار .

وأشــار إىل أن طــريان العــدوان تعمــد اســتهداف املــدن التاريخيــة كصنعــاء القديمــة ومــأرب وكــذا اعتداء مســلحي 
القاعــدة وداعــش عــى بعــض املــزارات وتفجريهــا وقيامهــم بأعمــال التجريــف والحفــر العشــوائي ووضــع بعض 

الشــعارات عــى املبانــي التاريخية.

طريان العدوان يواصل غاراته اإلجرامية على حمافظتي صعدة وحجة

]25/مارس/2018[ محافظات - سبأ:

ــزان،  ــة وجي ــدة وحج ــي صع ــى محافظت ــة ع ــه اإلجرامي ــعودي غارات ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــل ط واص
ــي. ــي ومدفع ــف صاروخ ــة لقص ــق الحدودي ــت املناط وتعرض
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ــي  ــى مديريت ــارة ع ــن 11 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــزان. ــاع جي ــارة يف قط ــى وادي ج ــارة ع ــة, وغ ــة حج ــدي بمحافظ ــرض ومي ح

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهدف بغــارة جبــل شــعري يف مديريــة باقــم, وشــن غــارة عــى منطقــة 
غمــار بمديريــة رازح يف محافظــة صعــدة، الفتــا إىل أن مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي رازح و شــدا الحدوديتــن 

ومنطقــة الغــور بمديريــة غمــر تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مــا أدى إىل إصابــة امــرأة.

وزارة اإلعالم تؤكد املضي يف مواكبة الصمود الشعبي

]25/مارس/2018[ صنعاء - سبأ :

 أكــدت وزارة اإلعــالم مضيهــا وكل الصحفيــن واإلعالميــن والعاملــن يف املؤسســات اإلعالميــة الرســمية، يف مواكبــة 
ــة  ــة التضليلي ــرب اإلعالمي ــد الح ــعبية، وتفني ــان الش ــش واللج ــارات الجي ــات وانتص ــعبي، وتضحي ــود الش الصم

التــي يشــنها إعــالم العــدو ومرتزقتــه.

كمــا أكــدت الــوزارة يف بيــان خــاص بالذكــرى الثالثــة للصمــود تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، بــذل كل 
ــة  ــة وعدال ــراز مظلومي ــي، وإب ــعب اليمن ــق الش ــدوان بح ــاكات الع ــم وانته ــف جرائ ــاه كش ــي باتج ــد إبداع جه

ــات. ــم، مهمــا اســتمر العــدوان ومهمــا عظمــت الخســائر والتضحي ــه للعال قضيت

ــات  ــذ الســاعات األوىل وباملــوازاة مــع العملي ــه وعــى مــدى الثــالث الســنوات املنرمــة، ومن ــان أن وأوضــح البي
العســكرية، شــن العــدوان حربــاً موازيــة اســتهدفت اإلعــالم الوطنــي مــن خــالل التشــويش، ثــم إيقــاف وحجــب 
بــث القنــوات اليمنيــة الرســمية واألهليــة عــى قمــري »عربســات ونايلســات«، ثــم مــن خــالل استنســاخ عــدد مــن 

هــذه القنــوات.

وأشــار البيــان إىل الحظــر والتعتيــم الــذي مارســته قــوى العــدوان ليشــمل العــرشات مــن الصفحــات عــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي »فيــس بــوك«، باإلضافــة إىل عــدة حــاالت حجــب عــى قنــاة يوتيــوب.

ــة تحالــف العــدوان وصــول العــرشات مــن الصحفيــن الدوليــن إىل اليمــن، ممــا ضاعــف مــن  ولفــت إىل عرقل
التعتيــم عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا يف اليمــن، حتــى وصفــت الحــرب العدوانيــة عــى اليمــن بـ«الحرب املنســية«.

وتطــرق البيــان إىل الجرائــم واالنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا املؤسســات اإلعالميــة الوطنيــة بالقصــف الجــوي 
ــرر  ــذا ت ــاع، وك ــذا القط ــن يف ه ــن والعامل ــن اإلعالمي ــرشات م ــرح الع ــهاد وج ــذي أدى إىل استش ــارش ال املب

ــة العــدوان. ــدي مرتزق ــة جــراء القصــف، أو النهــب عــى أي ــي واملنشــآت اإلعالمي عــرشات املبان

ــن  ــا للصحفي ــددة دعوته ــادم.. مج ــقط بالتق ــن تس ــاكات ل ــم واالنته ــذه الجرائ ــالم أن ه ــدت وزارة اإلع ــا أك كم
ــارشة. ــم تحالــف العــدوان عــن قــرب ومــن الواقــع مب ــارة اليمــن واالطــالع عــى جرائ الدوليــن لزي

وأعربــت وزارة اإلعــالم عــن الشــكر والتقديــر لــكل األصــوات الحــرة التــي ســاعدت عــى كــر الحصــار اإلعالمــي 
الــذي فرضــه تحالــف العــدوان عــى بالدنــا.

وحثــت املنظمــات الحقوقيــة اإلقليميــة والدوليــة عــى املزيــد مــن التأييــد واملنــارصة اإلعالميــة ملظلوميــة الشــعب 
اليمنــي، وقضيتــه العادلــة.

كمــا جــددت الــوزارة الدعــوة لــكل الصحفيــن اليمنيــن يف الخــارج العــودة إىل بالدهــم، وااللتحــام مــع شــعبهم 
وزمالئهــم يف معركــة الدفــاع عــن الوطــن والــذود عــن كرامتــه واســتقالله.

وذكــر البيــان أن وزارة اإلعــالم بمختلــف قطاعاتهــا ومؤسســاتها وتكويناتهــا تعرضــت الســتهداف ممنهــج ســواء 
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بالقصــف املبــارش أو مــن خــالل النهــب والتدمــري.. مبينــاً أن الخســائر املاديــة جــراء هــذا االســتهداف بلغــت 56 
مليــاراً و 680 مليــون ريــال.

ــريان  ــتهداف ط ــراء اس ــوزارة ج ــام ال ــوان ع ــى دي ــت بمبن ــي لحق ــة الت ــائر املادي ــت الخس ــان بلغ ــب البي وحس
العــدوان لباحــات املبنــى نحــو أربعــن مليــون ريــال، فيمــا قــدرت خســائر وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ بـــ 740 

مليــون ريــال.

حيــث تعرضــت مكاتــب الوكالــة للتدمــري الكامــل نتيجــة الغــارات الجويــة العدوانيــة يف محافظــات صعــدة، ريمة، 
وعمــران، فيمــا تــم نهــب جميــع ممتلــكات وأثــاث وتجهيــزات مكاتــب الوكالــة يف كل مــن »عــدن، أبــن، تعــز، 

شــبوة، مــأرب، البيضــاء« مــن قبــل مرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي.

ــدة، ذمــار، ومطــار صنعــاء نتيجــة  ــة يف محافظــات إب، البيضــاء، الحدي ــب الوكال ــر مكات ــان إىل تأث ولفــت البي
قصــف طــريان العــدوان ألهــداف مجــاورة لهــا.

وأشــار إىل أنــه ونتيجــة للعــدوان والحصــار املتواصــل منــذ ثــالث ســنوات توقفــت مطابــع الوكالــة عــن العمــل، 
مــا أدى إىل توقــف إصــدار جريــدة السياســية اليوميــة والتــي كانــت تــدر عائــدات كبــرية للوكالــة وموظفيهــا مــن 

صحفيــن وفنيــن وعاملــن.

وتعرضــت قنــاة اليمــن الفضائيــة واســتديوهاتها للقصــف الجــوي املبــارش، مــا أدى إىل خســائر ماديــة تقــدر بـــ 
695 مليــون ريــا ، يف حــن يقــدر إجمــايل الخســائر التــي لحقــت بمؤسســة الثــورة للصحافــة والطباعــة والنــرش 
بنحــو مليــار و 761 مليــون ريــال جــراء تعــرض عــدد مــن مبانيهــا للقصــف الجــوي، فيمــا تعــرض بعــض 

مبانيهــا يف عــدد مــن املحافظــات للنهــب والتدمــري عــى أيــدي مرتزقــة العــدوان.

ولفــت البيــان إىل أنــه وبســبب الحصــار والعــدوان توقــف الطبــع التجــاري للمؤسســة وتراجعــت نســبة النشــاط 
التجــاري للتوزيــع واإلعالنــات.

ــر مــن عامــن ونصــف نتيجــة للعــدوان  ــان فقــد توقفــت صحيفــة الجمهوريــة عــن الصــدور ألكث ووفقــاً للبي
ــر العــام املــايض. ــل أن تعــاود الصــدور مــن العاصمــة صنعــاء يف أكتوب األمريكــي الســعودي، قب

وقــد لحقــت بمؤسســة الجمهوريــة خســائر ماديــة تقــارب ثمانيــة مليــارات ونصــف مليــار ريــال، فباإلضافــة 
للقصــف الجــوي تعرضــت املؤسســة ومطابعهــا يف مدينــة تعــز للنهــب والتدمــري، وطــال النهــب مخازنهــا بــكل 
ــن  ــالل عام ــا خ ــن توقفه ــة ع ــائر الناجم ــة إىل الخس ــة، إضاف ــريات املختلف ــن املش ــا م ــا واحتياطاته محتوياته

ونصــف العــام.

وأوضــح البيــان أن إجمــايل الخســائر التــي لحقــت بمؤسســة 14 أكتوبــر للصحافــة والطباعــة والنــرش بلــغ نحــو 
أربعــة مليــارات و 700 مليــون ريــال .

وببــن أن املؤسســة ومطابعهــا تعرضــت للنهــب والتدمــري، وكذلــك تعرضــت مخازنهــا بــكل محتوياتهــا للنهــب 
عــى أيــدي مرتزقــة العــدوان، إضافــة إىل الخســائر املاديــة الناجمــة عــن توقــف صــدور الصحيفــة لفــرة طويلــة.

وتطــرق البيــان إىل خســائر القنــوات الفضائيــة الرســمية حيــث تعــرض مبنــى قنــاة ســبأ للتدمــري الــكي جــراء 
غــارة جويــة عدوانيــة، وتقــدر الخســائر املاديــة للقنــاة بنحــو 330 مليــون ريــال، فيمــا بلــغ إجمــايل الخســائر 

املاديــة لقنــاة عــدن الفضائيــة 450 مليــون ريــال وقنــاة حرمــوت الفضائيــة 255 مليــون ريــال.

وبلغــت الخســائر املاديــة إلذاعــة تعــز املحليــة 255 مليــون ريــال، وإذاعــة لحــج 247 مليونــاً و 500 ألــف ريــال، 
و إذاعــة صعــدة 240 مليــون ريــال، وإذاعــة حجــة 255 مليــون ريــال، وإذاعــة أبــن 240 مليــون ريــال وإذاعــة 

املــكال 255 مليــون ريــال.

وأشــار البيــان إىل أن الخســائر املاديــة ملركــز اإلرســاالت اإلذاعيــة بالصباحــة محافظــة صنعــاء بلغــت 307 ماليــن 
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و500 ألــف ريــال، ومركــز اإلرســاالت باملراوعــة بمحافظــة الحديــدة 337 مليونــاً و 500 ألــف ريــال، باإلضافــة إىل 
306 ماليــن خســائر مركــز االرســال االذاعــي بشــعوب يف أمانــة العاصمــة

كمــا تعــرض نحــو 27 مركــز إرســال إذاعــي وتلفزيونــي )اف ام وميكروويــف( يف عدد مــن محافظــات الجمهورية 
للتدمــري الــكي والجزئــي جــراء القصــف الجــوي للعــدوان، مــا أدى إىل خســائر ماديــة تصــل إىل خمســة مليــارات 

272 مليونــاً و 500 ألــف ريــال.

العدوان يستهدف مديرية اخلبت يف احملويت

]26/مارس/2018[ املحويت - سبأ:

 استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم مديرية الخبت بمحافظة املحويت.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة رشق منطقــة  ــاء اليمني ــة األنب وذكــر مصــدر محــي باملحافظــة لوكال
ــن. ــكات املواطن ــازل وممتل ــت أرضاراً يف من ــت خلف ــة الخب ــة يف مديري العماري

تسع غارات على حرض وميدي

]26/مارس/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

تضرر مزارع املواطنني إثر أربع غارات لطريان العدوان باحلديدة

]26/مارس/2018[ الحديدة-سبأ:

ــة  ــينية بمحافظ ــد والحس ــي زبي ــى مديريت ــارات ع ــع غ ــوم أرب ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. الحدي

وأكــد مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( تــرر عــدد مــن مــزارع املواطنــن جــراء أربــع 
غــارات شــنها طــريان العــدوان عــى مديريتــي زبيــد والحســينية.

12 غارة على حمافظة صعدة

]26/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
املحــرام بمديريــة الصفــراء وغــارة عــى معســكر الجمهوريــة بمدينــة صعــدة.

وأشار إىل أن الطريان استهدف بغارة منطقة آل الصيفي بمديرية سحار.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات عى منطقة الجعملة بمديرية مجز.
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ــع غــارات  ــة ســحار وأرب ــة آل الصيفــي بمديري وشــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي غــارة عــى منطق
عــى منطقتــي املليــل ومحجوبــة بمديريــة كتــاف، فيمــا تعرضــت مناطــق متفرقــة مــن مديريــة منبــه الحدوديــة 

لقصــف صاروخــي ســعودي.

ثالث غارات على تعز وصنعاء وحلج

]26/مارس/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة مــوزع  ــة األنب أوضــح مصــدر عســكري لوكال
بمحافظــة تعــز، وغــارة عــى مديريــة نهــم، كمــا شــن غــارة عــى منطقــة كــرش بمحافظــة لحــج.

متحدث هيئة الطريان: حظر العدوان يتسبب بوفاة اكثر من 17 الف حالة مرضية

]26/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

اكــد املتحــدث بأســم الهيئــة العامــة للطــريان املدنــي واألرصــاد الدكتــور مــازن غانــم، ان الحظــر املفــروض عــى 
الطــريان واغــالق املنافــذ الجويــة والبحريــة والريــة اليمنيــة مــن قبــل تحالــف العــدوان خــالل الســنوات الثــالث 

املاضيــة تســبب بوفــاة أكثــر مــن 17ألــف و608 حالــة مرضيــة لعــدم قدرتهــا عــى الســفر للعــالج.

وقــال املتحــدث الرســمي للهيئــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الحصــار املفــروض عــى اليمــن يزيــد مــن 
معانــاة الشــعب اليمنــي ويحرمهــم مــن ابســط حقوقهــم يف الحصــول عــى العــالج والغــذاء والــدواء والوقــود.

واوضــح ان أكثــر مــن اربعــة ماليــن مــن املغربــن اليمنيــن غــري قادريــن عــى زيــارة بلدهــم بســبب الحصــار 
والعزلــة املفروضــة عــى اليمــن.

ولفــت إىل ان خســائر قطــاع النقــل الجــوي للجمهوريــة اليمنيــة عــى مــدى ثالثــة أعــوام مــن العــدوان بلغــت 2 
مليــار و803 مليــون و940 الــف دوالر.

ودعــا املتحــدث بأســم هيئــة الطــريان، املبعــوث األممــي املتواجــد حاليــا يف صنعــاء واملجتمــع الــدويل ويف املقدمــة 
االمــم املتحــدة، إىل الضغــط وبشــدة عــى تحالــف العــدوان لرفــع الحظــر املفــروض عــى مطــار صنعــاء الــدويل 

بشــكل فــوري وكامــل، وكل رحــالت الخطــوط الجويــة اليمنيــة والرحــالت التجاريــة واملدنيــة.

غارتان على منطقة كرش بلحج

]27/مارس/2018[ لحج - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة لحج.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
. ش كر
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غارتان على ناطع بالبيضاء

]27/مارس/2018[ البيضاء-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طريان العدوان شن غارتن عى ناطع.

غارتان على مديرية حرف سفيان بعمران

]27/مارس/2018[ عمران - سبأ:

 طريان العدوان األمريكي السعودي غارتن عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
العمشــية بمديريــة حــرف ســفيان.

ثالث غارات على مديرية همدان

]27/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي ثالث غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
ــكات املواطنــن. ــا أرضار مــزارع وممتل منطقــة الغــرزة يف مديريــة همــدان، خلفت

ثالث غارات على مزرعتني باحلديدة

]27/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مزارع املواطنن بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة إحــدى 
املــزارع بمديريــة زبيــد وشــن غارتــن عــى مزرعــة مواطــن بمديريــة التحيتــا.

18 غارة على حرض وميدي

]27/مارس/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 18 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت
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طريان العدوان يستهدف صعدة وتعز بـ13 غارة

]27/مارس/2018[ محافظات - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي أربــع غــارات عــى منطقتــي آل مقنــع وآل الشــيخ بمديريــة منبــه يف 
صعــدة, واســتهدف بغــارة منطقــة الحجلــة بمديريــة رازح, وشــن ثــالث غــارات عــى منطقتــي الدوشــة وآل عمــر 

بمديريــة منبــه وغارتــن عــى مديريــة شــدا.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( ان منطقــة طــالن بمديريــة حيــدان تعرضــت ومناطــق  ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي لوكال
ــن بمحافظــة صعــدة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي تســبب  ــه الحدوديت ــي رازح ومنب ــة بمديرت متفرق
بــأرضار يف ممتلــكات املواطنــن واستشــهدت طفلــة بنــريان حــرس الحــدود الســعودي يف منطقــة الرقــو بمديريــة 

منبــه الحدوديــة.

وأشار املصدر اىل استهداف الطريان بثالث غارات جنوب الساحل الغربي بتعز.

غارة على مديرية صرواح مبأرب

]28/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة مواطــن يف 
مديريــة رصواح.

وأشار املصدر اىل ان املرتزقة استهدفوا بقذائف املدفعية منازل ومزارع املواطنن بمناطق متفرقة برواح.

14 غارة على حرض وميدي

]28/مارس/2018[ حجة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم سلســلة غــارات عــى محافظــة حجة.وأوضــح مصــدر أمنــي 
باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 14 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميــدي.

أكثر من 45 غارة على صعدة وجيزان

]28/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أكثر من 45 غارة عى محافظة صعدة وقطاع جيزان.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن عــرش غــارات عــى مناطــق 
متفرقــة مــن مديريــة منبــه وثمــان غــارات عــى جبــل شــعري ومنطقــة مندبــة بمديريــة باقــم يف محافظــة صعدة.

واســتهدف الطــريان بثــالث غــارات طريــق صعــدة صنعــاء يف منطقــة مــذاب بمديريــة الصفــراء، فيمــا اســتهدف 
قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا الحدوديــة.

وحسب املصدر شن طريان العدوان األمريكي السعودي أكثر من 25 غارة عى مناطق متفرقة يف جيزان.
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استهداف اجلوف وحلج واحلديدة بثالث غارات

]28/مارس/2018[ محافظات ـ سبأ:

شــن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى مديريــة املصلــوب بمحافظــة الجــوف، كمــا شــن غــارة عــى منــزل أحــد 
املواطنــن يف حمالــة بمنطقــة كــرش محافظــة لحــج.

وأشــار مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة الجــاح 
بمديريــة بيــت الفقيــه يف محافظــة الحديــدة.

مثان غارات على حمافظة ذمار

]29/مارس/2018[ ذمار-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمان غارات عى محافظة ذمار.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان اســتهدفت منطقــة قــاع 
ــن. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــة أرضارا يف م ــس، مخلف ــوران آن ــة ض ــل بمديري الحق

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية حرف سفيان بعمران

]29/مارس/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث عى مديرية حرف سفيان يف محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت منطقــة العمشــية شــمال 
حباشــة يف املديريــة.

ست غارات على احلديدة

]29/مارس/2018[ الحديدة ـ سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة الحديدة.

وذكــر مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف جنــوب مديريــة 
الجراحــي بأربــع غــارات.

كما شن طريان العدوان غارة عى مديرية السخنة وغارة عى مديرية برع.
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طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]29/مارس/2018[ مأرب - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم أربــع غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة رصواح بمحافظة 
. رب مأ

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات طــريان العــدوان خلفــت أرضار بمنــازل ومــزارع 
ــرواح. املواطنن ب

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مزارع املواطنن يف مديرية رصواح.

 بينهم نساء بغارات طريان العدوان بصعدة
ً
استشهاد وإصابة أكثر من 23 مواطنا

]29/مارس/2018[ صعدة  - سبأ:

استشــهد وأصيــب أكثــر مــن 23 مواطنــاً بينهــم نســاء اليــوم يف غــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 
عــى مدينــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد ثمانيــة مواطنــن بينهــم أربــع نســاء 
عــى األقــل جــراء 15 غــارة عــى مدينــة صعــدة اســتهدفت خمــس منهــا أحــد األســواق املركزيــة الزراعيــة.

ــه وغــارة عــى منطقــة نشــور  ــة منب وأوضــح املصــدر أن الطــريان شــن غــارة عــى منطقــة آل الشــيخ بمديري
وغارتــن عــى منطقــة زور وادعــة بمديريــة الصفــراء، كمــا شــن غــارة عــى مضخــة ميــاه يف منطقــة األزقــول 

بمديريــة ســحار.

واســتهدف الطــريان املعــادي بثــالث غــارات منطقــة طــالن بمديريــة حيــدان التــي تعرضــت لقصــف صاروخــي 
ــه لقصــف صاروخــي ومدفعــي  ــي رازح ومنب ــا تعرضــت مناطــق متفرقــة مــن مديريت ومدفعــي ســعودي، كم

ــكات املواطنــن. ســعودي مكثــف مــا أدى إىل أرضار يف ممتل

700 مليون ريال خسائر استهداف العدوان املواقع التارخيية باحملويت  

]30/مارس/2018[ املحويت - سبأ:

بلغــت قيمــة الخســائر األوليــة الناتجــة عــن اســتهداف العــدوان األمريكــي الســعودي للمواقــع التاريخيــة واألثريــة 
يف محافظــة املحويــت 700 مليــون ريــال.

وأوضــح مديــر عــام الهيئــة العامــة للحفــاظ عــي املــدن التاريخيــة نبيــل مقــدام لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( 
ــان بالقصــف املبــارش منهــا قلعــة  ــة شــبام كوكب أن طــريان العــدوان اســتهدف عــرشات املواقــع األثريــة بمدين
وبوابــة شــبام التاريخيــة وســمرة املــرازم واألســوار العاليــة املحيطــة باملدينــة ومنتــزه ظفــران املحــاذي لهــا.

ــة إىل  ــبه كي، باإلضاف ــري ش ــزال ألرضار وتدم ــرض 150 من ــا تع ــزالً، فيم ــاً 11 من ــر كلي ــدوان دّم ــّن أن الع  وب
ــان. ــادي كوكب ــر ن ــاه ومق ــة املي ــى مؤسس ــاالت ومبن ــة االتص ــر مؤسس ــائر يف هناج الخس

ــع  ــة فوق ــبام ومحمي ــة ش ــات يف مدين ــة باملومي ــة مليئ ــر صخري ــت مقاب ــف طال ــدام إىل أن أرضار القص ــار مق وأش
الســياحية بالرجــم ومواقــع يف الكنــب وقريتــي حصــن املخــري والســايلة بالطويلة ومنطقــة املصنعــة بمدينــة املحويت.
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13 غارة على مناطق متفرقة باحلديدة

]30/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة 
مواطــن يف مديريــة الجراحــي.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن تسع غارات عى مديريتي الزهرة والقناوص.

كما استشهد مزارع إثر غارتن لطريان العدوان األمريكي السعودي عى مزرعة يف مديرية التحيتا.

18 غارة على حجة واجلوف

]30/مارس/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 غارة عى محافظة حجة والجوف.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى 
مديريــة بنــي قيــس خلفــت أرضار بممتلــكات املواطنــن ومزارعهــم، كمــا شــن 10 غــارات عــى مديريتــي حــرض 

وميــدي.

وشن طريان العدوان يف الجوف غارة عى مديرية املصلوب.

 بغارات طريان العدوان على صعدة 
ً
استشهاد وإصابة 13 مواطنا

]30/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب 13 مواطنــاً بينهــم نســاء وأطفــال بغــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى محافظة 
. ة صعد

ــة )ســبأ( أن امــرأة استشــهدت بغــارة لطــريان العــدوان عــى  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر عســكري لوكال
منطقــة املقــاش القريبــة مــن مدينــة صعــدة، واستشــهد مواطــن جــراء غــارة اســتهدفت منطقــة طــالن بمديريــة 

حيــدان.

ــة  ــتهداف العــدوان ملنزلهــم يف منطق ــل جــراء اس ــم امــرأة وطف ــن بينه ــة مواطن ــهاد ثالث وأكــد املصــدر استش
ــة باقــم. ــب ســتة مواطنــن يف ســت غــارات عــى مديري ــة الظاهــر، فيمــا أصي غافــرة بمديري

وأصيــب طفــل بجــروح خطــرية وتــرر منــزل إثــر غــارة عــى ســوار األســفل يف منطقــة بنــي معــن بمديريــة 
رازح، وشــن طــريان العــدوان غــارة عــى منطقــة القــد باملديريــة نفســها.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان شــن غــارة عــى منطقــة العشــة يف مديريــة ســحار وغــارة عــى منطقــة الصــوح 
بمديريــة كتــاف، كمــا اســتهدف بثــالث غــارات منطقتــي عــالف وآل عمــار واملشــتل الزراعــي.

وحســب املصــدر اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة مــن مديريــات منبــه ورازح 
وشــدا الحدوديــة.

ويف نجران شن طريان العدوان ست غارات عى صحراء األجارش وغارة عى موقع شجع.
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األرقام واملؤشرات تكشف عن أكرب كارثة صحية يف العامل بسبب العدوان واحلصار

]31/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

تكشــف املــؤرشات واألرقــام أن ثــالث ســنوات مــن العــدوان والحصــار تســببت يف كارثــة صحيــة يف اليمــن هــي 
األكــر عــى مســتوى العالــم.

وحســب منظمــات دوليــة وخــراء فــإن هــذه األرقــام واملــؤرشات الخطــرية التــي تظهــر جــزءا مــن تفاصيــل هــذه 
الكارثــة، يف تزايــد مســتمر وال ينبغــي اســتمرار الصمــت إزاء هــذا االنهيــار للمنظومــة الصحيــة والتدمــري املتعمــد 

للمستشــفيات واملرافــق الصحيــة يف اليمــن.

حيــث تســبب العــدوان والحصــار عــى مــدى ثــالث ســنوات بخــروج 55 يف املائــة مــن القطــاع الصحــي عــن 
ــة. ــا إلحصــاءات أممي ــة تعمــل بالحــد األدنــى وفق ــة مــن املرافــق الصحي ــة، و45 يف املائ الجاهزي

و تزايــدت االحتياجــات لألدويــة والعقاقــري واملســتلزمات الطبيــة خاصــة تلــك املتعلقــة بالفشــل الكلــوي والرطان 
وغريهــا مــن األمــراض املزمنــة وهــو مــا يهــدد معظــم الوحــدات الصحيــة باإلغــالق نتيجــة عــدم وجــود املحاليــل 

الالزمــة الســتمرارية عملهــا جــراء الحصــار املطبق.

ــة  ــاه والــرف الصحــي مــا أدى إىل انتشــار ســوء التغذي ــة كاملي كمــا دمــر العــدوان املشــاريع املرتبطــة بالبيئ
وظهــور األوبئــة وصــوالً إىل الكولــريا والدفترييــا، باملقابــل تراجــع الدعــم املقــدم مــن املنظمــات الدوليــة للقطــاع 

الصحــي.

ونتيجــة لهــذا االنحســار للخدمــات الصحيــة رأســياً وأفقيــاً توقفــت بعــض املشــاريع أو كادت عــن أداء مهامهــا 
خاصــة الرامــج الصحيــة مثــل مكافحــة املالريــا والســل واإلســهال والشــمانيا واألنفلونــزا والشــلل الرخــو الحــاد 
وداء الكلــب والبلهارســيا والطفيليــات، ممــا صعــب مواجهــة وبــاء الكولــريا فضــالً عــن ظهــور وبــاء الدفترييــا و 
بحــدة منــذ منتصــف ســبتمر 2017م وتفشــيه بوتــرية متســارعة عــى املســتوى الجغــرايف والفئــات العمريــة يف 

20 محافظــة حيــث وصــل عــدد الحــاالت إىل ألــف و 302 حالــة محتملــة قــى منهــا 76 حالــة.

وتشــري التقاريــر إىل زيــادة معانــاة املواطنــن جــراء ارتفــاع ســوء التغذيــة حيــث أن هنــاك أكثــر مــن 21 مليــون 
مواطــن بحاجــة ملســاعدة إنســانية حســب التقاريــر األمميــة، وأكثــر مــن تســعة ماليــن مواطــن يشــارفون عــى 

الدخــول يف مرحلــة املجاعــة حســب تصنيفــات برنامــج الغــذاء العاملــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة »الفــاو« .

وحســب التقاريــر فــإن مليونــي طفــل يعانــون مــن شــكل مــن أشــكال ســوء التغذيــة ونصــف مليــون طفــل 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة الشــديد الــذي يقــرب مــن الوفــاة .. ووفقــاً ملنظمــة اليونيســيف يتــوىف طفــل كل 10 

دقائــق ألســباب يمكــن الوقايــة منهــا .

حيــث تــويف 52 ألــف طفــل خــالل العــام املــايض ألســباب يمكــن الوقايــة منهــا ، ال يدخــل فيهــم مــن استشــهدوا 
بســبب غــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي، وتؤكــد وزارة الصحــة العامــة والســكان أن عــدد الشــهداء 
والجرحــى نتيجــة العــدوان الذيــن وصلــوا إىل املستشــفيات واملرافــق الصحيــة خــالل ثــالث ســنوات مــن العــدوان 

أكثــر مــن 34 ألفــا و713 شــهيداً وجريحــاً.

وأشــارت إىل أن عــدد الشــهداء بلــغ 10 آالف 807 شــهداء ، منهــم ألفــن و173 طفــالً ، وألفــاً و670 امــرأة، فيمــا 
بلــغ عــدد الجرحــى 21 ألفــاً و 825 جريحــاً ، منهــم ثالثــة آالف و136 طفــالً ، وألفــن و 619 امــرأة.

وتشــري اإلحصــاءات إىل أن مئــات اآلالف مــن املدنيــن ســواء مــن الجرحــى جــراء القصــف املســتمر الــذي طــال 
معظــم مديريــات محافظــة الجمهوريــة أو مــن املصابــن باألمــراض املزمنــة وتفــي األوبئــة بحاجــة إىل عــالج 
وأدويــة ومحاليــل ومســتلزمات طبيــة خاصــة تلــك التــي لــم تعــد متوفــرة يف مخــازن الــوزارة والقطــاع الخــاص 

وســوق األدويــة.
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ــى أن  ــد ع ــظ التأكي ــن حفي ــالم ب ــد س ــور محم ــكان الدكت ــة والس ــة العام ــر الصح ــدد وزي ــدد ج ــذا الص ويف ه
العــدوان تســبب يف انهيــار شــبه كامــل للمنظومــة الصحيــة وشــهدت اليمــن خــالل ثــالث ســنوات مــن العــدوان 

والحصــار أســوأ كارثــة صحيــة وإنســانية.

ــريان  ــري ط ــت يف تدم ــار تمثل ــؤرشات االنهي ــبأ( أن م ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــظ لوكال ــن حفي ــور ب ــح الدكت وأوض
العــدوان للمنشــآت الصحيــة بشــكل مبــارش حيــث وصــل عــدد املنشــآت املدمــرة كليــاً وجزئيــاً 420 منشــأة، كمــا 
اســتهدف 65 ســيارة إســعاف ومصنعــي أكســجن، باإلضافــة إىل استشــهاد 79 مــن الكــوادر الصحيــة وجــرح 

216 آخريــن.

ــة  ــت ثماني ــة بلغ ــرات األولي ــق التقدي ــة وف ــآت الصحي ــت باملنش ــي لحق ــة الت ــائر املادي ــايل الخس ــّن أن إجم وب
ــف دوالر. ــاً و 865 أل ــة 90 مليون ــزات الطبي ــائر التجهي ــال، وخس ــون ري ــارات و 342 ملي ملي

وأشــار الدكتــور بــن حفيــظ إىل أن االســتهداف غــري املبــارش للقطــاع الصحــي مــن قبــل تحالــف العــدوان تمثــل 
يف الســيطرة عــى 70 % مــن مــوارد الدولــة مــن غــاز ونفــط ومنافــذ وجمــارك وغريهــا ممــا حــرم جميــع املرافــق 

مــن املوازنــة التشــغيلية الشــهرية ومنهــا املستشــفيات واملراكــز والوحــدات صحيــة.

ــات  ــرف العملي ــف غ ــنوات أدى إىل توق ــالث س ــدى ث ــى م ــة ع ــاء العمومي ــات الكهرب ــف محط ــح أن قص وأوض
ــاج إىل  ــي تحت ــى الت ــات املوت ــدج وثالج ــال الخ ــات األطف ــوي وحاضن ــيل الكل ــز الغس ــزة ومراك ــة املرك والعناي

ــاعة. ــدار 24 س ــى م ــاء ع الكهرب

وقــال وزيــر الصحــة » يتجــى انهيــار النظــام الصحــي يف اليمــن يف عــدم حصــول أكثــر مــن 48 ألــف موظــف يف 
القطــاع الصحــي عــى املســتوى املركــزي واملحافظــات واملديريــات عــى مرتباتهــم ألكثــر مــن عــام«.

ــا أجــر املاليــن  ــاه مم ــار املي ــات وآب ــادة الســعودية اســتهدف مشــاريع وخزان ــف العــدوان بقي وذكــر أن تحال
مــن املواطنــن عــى رشب ميــاه مــن مصــادر غــري آمنــة فانتــرشت األوبئــة واإلســهاالت والكولــريا.. مشــرياً إىل أن 
إجمــايل حــاالت االشــتباه باإلســهاالت والكولــريا وصلــت إىل مليــون و 72 ألــف حالــة فيمــا تجــاوزت حــاالت الوفــاة 

ألفــن و 261 حالــة .

ــة وخدماتهــا ومنهــا تحصــن األطفــال ضــد 11  وتســبب العــدوان يف تعطيــل 55 يف املائــة مــن املرافــق الصحي
ــة بالتحصــن. مرضــاً قاتــالً مــا أدى إىل تراجــع نســبة التغطي

ولفــت وزيــر الصحــة العامــة إىل أن برامــج التحصــن بــدأت يف اليمــن منــذ أكثــر مــن 40 عامــاً، فجــاء العــدوان 
ليدمــر مــا تحقــق مــن إنجــازات يف رفــع مســتوى املناعــة لــدى األطفــال الذيــن يمثلــون 50 باملائــة مــن الســكان 
حيــث تراجعــت التغطيــة بالتحصــن مــا تســبب يف ظهــور وبــاء الدفترييــا بعــد مــا يقــارب أربعــة عقــود مــن 

اختفائــه.

وأشــار إىل أن اســتمرار الحصــار الجائــر ســيؤدي إىل كارثــة صحيــة ال تقتــر آثارهــا عــى أطفــال اليمن فحســب 
بــل ســتطال البالغــن خاصــة أولئــك الذيــن لــم يحصلــوا عــى تطعيماتهــم يف ســن الطفولة.

ــم  ــتمرار يف تقدي ــود واالس ــتطاعت الصم ــة اس ــك إال أن وزارة الصح ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة » ع ــر الصح ــال وزي وق
ــي  ــاع الصح ــن يف القط ــود العامل ــل صم ــك بفض ــة وذل ــة األولي ــخيصية والرعاي ــة والتش ــا العالجي خدماته

ــاني ». ــي واإلنس ــم الوطن ــام بواجبه ــؤولية للقي ــعارهم للمس واستش

ولعلــه مــن املفيــد اإلشــارة إىل أنــه نتيجــة لهــذه األوضــاع فــإن هنــاك كارثــة إنســانية ال تقــل خطــراً عن ســابقتها 
تواجــه القطــاع الصحــي باليمــن تتمثــل يف الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز الوطنــي لنقــل الــدم وأبحاثــه املهــددة 
بالتوقــف إذا لــم يتــم دعمــه ،نتيجــة انعــدام املحاليــل وِقــرب الــدم مــع تزايــد طلبــات نقــل الــدم يف ظــل وضــع 

الطــوارئ الــذي يمــر بــه اليمــن.
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ويف ظــل تزايــد املخــاوف مــن توقــف املركــز الوطنــي لنقــل الــدم وأبحاثــه عــن تقديــم خدماتــه الصحيــة لعــرشات 
اآلالف مــن املــرىض نتيجــة لعــدم توفــر املحاليــل الطبيــة وقلــة املترعــن تــزداد املخــاوف مــن قبــل مراكــز رعايــة 
مــرض الثالســيميا والــدم الوراثــي عــى صحــة املــرىض الــذي يمثــل لهــم مركــز نقــل الــدم رشيــان الحيــاة الوحيد.

ــة برعــة  ــات الدولي ــة واملنظم ــداء اســتغاثة للجهــات املعني ــة الثالســيميا واملستشــفيات ن ــث وجهــت جمعي حي
ــفيات . ــى يف املستش ــيميا والجرح ــرىض الثالس ــاذ م إنق

وحســب تقاريــر إحصائيــة صــادرة عــن وزارة الصحــة فــإن القطــاع الصحــي يمــر بوضــع كارثــي بــكل مــا 
تعنيــه الكلمــة، تدهــورت يف ظلــه الخدمــات الصحيــة مــع نقــص حــاد يف األدويــة واملحاليــل واملســتلزمات الطبيــة 

واألطبــاء وفــرق التمريــض ومغــادرة الــكادر األجنبــي مــن املرافــق الصحيــة الحكوميــة والخاصــة.

ــددة  ــة مه ــرات العام ــة واملخت ــق الصحي ــة واملراف ــفيات الحكومي ــن املستش ــرياً م ــاءات إىل أن كث ــري اإلحص وتش
ــتلزماتها. ــدام مس ــة انع ــات نتيج ــن املحافظ ــدد م ــوي يف ع ــيل كل ــز غس ــبعة مراك ــت س ــث أغلق ــالق، حي باإلغ

ــن  ــف مواط ــن 700 أل ــر م ــرا أن أكث ــوزارة مؤخ ــه ال ــذي نفذت ــة ال ــراض املزمن ــي لألم ــح الوطن ــر املس وأظه
ــية. ــراض النفس ــرع واألم ــو وال ــط والرب ــكري والضغ ــة كالس ــراض مزمن ــون بأم مصاب

فيمــا أوضحــت اإلحصــاءات أن أكثــر مــن ســتة آالف شــخص مصابــون بالفشــل الكلــوي يتــوىف منهــم 2 إىل 3 
ــان يف  ــة الرط ــن أدوي ــاً م ــر 57 صنف ــدم توف ــة إىل ع ــم باإلضاف ــة به ــل الخاص ــاذ املحالي ــبب نف ــبوعياً بس أس

ــواق. ــوزارة واألس ــازن ال مخ

ــدام  ــة انع ــرىض نتيج ــام امل ــا أم ــالق أبوابه ــددة بإغ ــدم مه ــل ال ــة ونق ــرات املركزي ــن املخت ــت أن 85 % م وبين
ــنوياً  ــفر س ــون للس ــض يحتاج ــف مري ــاك 100 أل ــاءات إىل أن هن ــري اإلحص ــتلزمات الطبية.وتش ــل واملس املحالي
للعــالج يف الخــارج يحــْول إغــالق املطــارات وخصوصــاً مطــار صنعــاء الــدويل دون حقهــم يف الســفر، مــا تســبب 

يف وفــاة أكثــر مــن 17 ألــف حالــة.

وفيمــا يتعلــق بخدمــات رعايــة األمومــة وحديثــي الــوالدة.. أكــدت وكيلــة وزارة الصحــة لقطــاع الســكان الدكتورة 
نجيبــة عبداللــه أن املــرأة مــن أكثــر الفئــات تأثــراً بتدنــي األوضــاع الصحية.

وقالــت »عــالوة عــى املشــكالت الصحيــة العاديــة التــي تمــر بهــا املــرأة جــراء الحمــل والــوالدة فإنهــا تتعــرض 
ألمــراض ســوء التغذيــة واألنيميــا ونقــص وزن األجنــة واإلجهــاض نتيجــة شــحة املــواد الغذائيــة يف ظــل هــذه 
الظــروف«. وأضافــت »بعــد ســنوات عديــدة مــن العمــل يف ســبيل تحســن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ووصولهــا 
ــذا  ــدوان ه ــدر الع ــة، أه ــة اإلنجابي ــؤرشات الصح ــن م ــد م ــن العدي ــن وتحس ــكان اليم ــن س ــة م إىل 70 يف املائ

اإلنجــاز وتراجعــت هــذه الخدمــات إىل الــوراء«.

وأشــارت الدكتــورة نجيبــة إىل أن العــدوان تســبب يف غيــاب كامــل ملصطلــح األمومــة وحديثــي الــوالدة، وخّلــف 
ظروفــاً قاســية عــى األمهــات واألطفــال.

وأكــدت أن معظــم املستشــفيات التــي تقــدم خدمــات الطــوارئ التوليديــة الشــاملة توقفــت يف املديريــات وأصبحت 
ــتهداف  ــد اس ــاً بع ــز خصوص ــة للمراك ــوادر الصحي ــادرة الك ــن مغ ــالً ع ــة، فض ــز املحافظ ــى مرك ــرة ع مقت
العــدوان لهــا وانقطــاع املرتبــات، كمــا أكــدت تــاليش خدمــات وحــدات رعايــة حديثــي الــوالدة يف العديــد مــن 
املرافــق الصحيــة بســبب ســفر الــكادر األجنبــي ونقــص الوقــود واألكســجن واإلمــدادات الالزمــة إلنقــاذ األرواح 
.. مشــرية إىل أن زيــادة النــزوح مــع قلــة الســالمة وفــرص الخصوصيــة يف املخيمــات يحــول دون وصــول النســاء 

إىل رعايــة صحيــة جيــدة .

ــم  ــى حج ــاهد ع ــري ش ــع خ ــى الواق ــن يبق ــة يف اليم ــة الصحي ــال املنظوم ــف لح ــميات والوص ــدد املس ــن تع وب
الكارثــة التــي وصــل إليهــا هــذا القطــاع األهــم لبقــاء اإلنســان عــى قيــد الحيــاة، فمــن نجــا مــن غــارات العــدوان 

ســيموت ألــف مــرة وهــو يبحــث عــن الرعايــة الطبيــة والــدواء.
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14 غارة لطريان العدوان منها قنابل عنقودية على مزارع اجلر حبجة

]31/مارس/2018[ حجة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 14 غــارة مســتخدما قنابــل عنقوديــة عــى املــزارع بمديريــة 
عبــس بمحافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 14 غــارة منهــا ســت 
غــارات بقنابــل عنقوديــة عــى مــزارع الجــر بمديريــة عبــس.

مخس غارات على منطقة محالة بلحج

]31/مارس/2018[ لحج - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى كرش بمحافظة لحج.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقــة حمالــة بكــرش.

أربع غارات على احلديدة

]31/مارس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريــة حيــس وغــارة عــى مزرعــة بمديريــة التحيتــا.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بقصف جوي وصاروخي على صعدة

]31/مارس/2018[ صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب أربعة مواطنن اليوم يف قصف جوي وصاروخي عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن 
غــارة عــى منطقــة الحبيــل بمديريــة الظاهــر، مــا أدى إىل استشــهاد طفــل وإصابــة مواطــن آخــر.

وأشار املصدر إىل إصابة مواطن إثر غارتن لطريان العدوان الغاشم عى منطقة مران بمديرية حيدان.

ولفــت املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي أدى إىل 
إصابــة مواطــن، باإلضافــة إىل حــدوث أرضار يف ممتلــكات املواطنــن بقصــف مماثــل عــى مناطــق متفرقــة مــن 

مديريــة منبــه.
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أكثر من مليار ريال ونصف خسائر استهداف العدوان للطرق واجلسور بصنعاء

]31/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

ــور  ــرق والجس ــعودي للط ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــتهداف ط ــن اس ــة ع ــة الناتج ــائر األولي ــت الخس  بلغ
ــال. ــون ري ــار و550 ملي ــاء ملي ــة صنع بمحافظ

ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــوج لوكال ــي األع ــور ناج ــة الدكت ــرق باملحافظ ــة والط ــغال العام ــب األش ــر مكت ــح مدي وأوض
)ســبأ( أن طــريان تحالــف العــدوان اســتهدف بشــكل مبــارش خــالل ثالثــة أعــوام عــدد مــن الطــرق والجســور يف 

نهــم وخــوالن وجحانــة وبنــي مطــر وبــالد الــروس ومناخــة وصعفــان.

وأشــار إىل أن الطــريان املعــادي دّمــر كليــاً 12جــر وكوبــري وعبــارة منهــا جســور عــن الشــاة وعســاج والبطنة 
والحنشــات وجــر طريــق الجامعــة بنــي شــكوان يف نهــم وجــر الحــذاة الرابــط بــن نهــم ومديريــة أرحب.

ــة  ــة والدرج ــض بجحان ــر ووادي حباب ــي مط ــوار يف بن ــي س ــرة وبن ــور عصف ــدوان جس ــريان الع ــر ط ــا دم كم
الرابــط بــن صعفــان ومناخــة وكوبــري العــادي بخــوالن وعبــارة املديــد يف نهــم وتــرر جــر عطــار بمناخــة 

بــأرضار بليغــة.

ولفــت األعــوج إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف طريــق صنعــاء ذمــار ونقيــل يســلح يف بــالد الــروس بأكثــر مــن 
100 غــارة ونقيــل العرقــوب بخــوالن وبــن غيــالن يف نهــم، كمــا اســتهدف طــرق القليــب والوتــدة ورأس الوتــدة 
بخــوالن، كمــا اســتهدف بسلســلة غــارات مناطــق هامــة وضيقــة عــى طريــق صنعــاء الحديــدة بمناخــة والحيمــة 

الخارجيــة إليقــاف حركــة ســري املركبــات.

وبــن مديــر مكتــب األشــغال أن عــدد مــن الطــرق يف أرحــب وبنــي حشــيش وســنحان وبنــي مطــر وهمــدان 
ــل طــريان العــدوان. تعرضــت ألرضار جــراء اســتهدافها مــن قب
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أبـريـــل
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بوارج العدوان تستهدف مزارع اجلر يف حجة

]01/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

 استهدفت بوارج العدوان الحربية اليوم مديرية عبس بمحافظة حجة.

ــر  ــزارع الج ــت م ــدوان قصف ــوارج الع ــبأ( أن ب ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــا. ــرية فيه ــة أرضاراً كب ــس مخلف ــة عب بمديري

 

مرتزقة العدوان يستهدفون حريب القراميش مبأرب

]01/أبريل/2018[ مأرب - سبأ:

اســتهدف مرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة حريــب القراميــش 
بمحافظــة مــأرب بالقصــف املدفعــي والصاروخــي .

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن منــازل ومــزارع املواطنــن يف قريــة العمــود تعرضــت 
لقصــف صاروخــي ومدفعــي مــن قبــل مرتزقــة العــدوان ، خلــف أرضارا ً كبــرية فيهــا .

مخس غارات على مديرية السربة يف إب

]01/أبريل/2018[ إب-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية السرة بمحافظة إب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
منطقــة قــاع الجامــع وغارتــن عــى الدائــري بمنطقــة نجــد الجماعــي بالســرة.

وأشار املصدر إىل أن غارات طريان العدوان خلفت ارضار يف املمتلكات العامة والخاصة.

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم يف صعدة وحلج

]01/أبريل/2018[ محافظات - سبأ :

ــار  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة آل عم ــاء اليمني ــة األنب ــاد مصــدر عســكري لوكال أف
بمديريــة الصفــراء و غــارة عــى منطقــة آل الشــيخ بمديريــة منبــه الحدوديــة، مبينــاً أن مناطــق متفرقــة باملديرية 

ومديريتــي شــدا و رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

ــالن  ــوة وط ــرادي والنعاش ــة وآل الج ــق الرق ــتهدف مناط ــعودياً اس ــاً س ــاً صاروخي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــة. ــة الرق ــل يف منطق ــة طف ــا أدى إىل إصاب ــدان م ــة حي ــل بمديري ــة آل فاض وجمع

ــة  ــة يف محافظ ــة حمال ــدش بمنطق ــة ق ــن يف قري ــازل املواطن ــدوان من ــة الع ــي ملرتزق ــف مدفع ــتهدف قص واس
لحــج.
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اجمللس النروجيي: املال وحده ال يكفي لوقف الكارثة اإلنسانية يف اليمن

]02/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

طالــب املجلــس النرويجــي لالجئــن، بإنهــاء ازدواجيــة الــدول التــي تتاجــر باألســلحة والقنابــل التــي تُســتخدم 
عــى املدنيــن اليمنيــن يف الوقــت الــذي تتعهــد فيــه باملــال يف محاولــة إلبقائهــم عــى قيــد الحيــاة.

وقــال أمــن عــام املجلــس النرويجــي لالجئــن يــان إيغالنــد »نحــن بحاجــة إىل رؤيــة نهايــة ازدواجيــة الــدول 
التــي تتاجــر يف األســلحة والقنابــل التــي تُســتخدم عــى املدنيــن اليمنيــن يف الوقــت الــذي تتعهــد فيــه باملــال يف 
محاولــة إلبقائهــم عــى قيــد الحيــاة فمــن خــالل القيــادات الواعيــة فقــط، ســنتمكن مــن إيقــاف هــذه الكارثــة 

التــي ســبّبها اإلنســان يف اليمــن«.

وأكــد يف بيــان بالتزامــن مــع انعقــاد مؤتمــر جمــع الترعــات لليمــن يف جنيــف غــداً تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة 
)ســبأ( نســخة منــه أن املــال وحــده ال يكفــي لوقــف الكارثــة اإلنســانية التــي تتكشــف، ولكــن بتغيــري السياســات 

بمــا يف ذلــك الرفــع الكامــل للحصــار عــى اليمــن وإزالــة العقبــات أمــام تســليم املســاعدات.

وتابــع إيغالنــد »يتحمــل العالــم املســؤولية تجــاه الشــعب اليمنــي ويجــب أن يتعهــد بســخاء لهــذه االســتجابة 
اإلنســانية وأن املجتمــع الــدويل يجــب عليــه أن يقــدم أكثــر مــن مجــرد املــال كــون اليمــن بحاجــة إىل خطــوات 
ــانية  ــاعدات اإلنس ــول إىل املس ــل الوص ــة وجع ــات العام ــتعادة الخدم ــة، واس ــئ مفتوح ــاء املوان ــى بق ــظ ع تحاف
ممكنــاً«. وأضــاف »يحتــاج املزيــد واملزيــد مــن األشــخاص إىل املســاعدة التــي أصبــح مــن الصعــب أكثــر فأكثــر 
ــا مــن تقديــم  ــر مــن املــال وحــده، فنحــن بحاجــة إىل املســاعدة لضمــان تمكنن تقديمهــا نحــن بحاجــة إىل أكث

مســاعدات مهمــة يف األماكــن األكثــر حاجــة إليهــا«.

وحســب البيــان تقــدر خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن لهــذا العــام بـــ 2,96 مليــار دوالر، بزيــادة مقدارهــا 
80 يف املئــة منــذ عــام 2016، مبينــاً أن ثــالث ســنوات مــن الحــرب يف اليمــن دمــرت شــبكات األمــان االجتماعــي 

ودفعــت املاليــن مــن النــاس نحــو االعتمــاد عــى املســاعدات.

وأشــار البيــان اىل أن ثالثــة أربــاع ســكان اليمــن ـ أكثــر مــن 22 مليــون نســمة ـ هــم بحاجــة اآلن إىل شــكل مــن 
أشــكال املســاعدات االنســانية أو الحمايــة.

ــار الخدمــات العامــة وتدهــور  ــر انهي ــة يف املجــال اإلنســاني تتصــارع مــع أث ــان أن الجهــات الفاعل وذكــر البي
ــم عــى مــدى عقــود بحيــث يهــدد اآلن بالعــودة مــع  ــداء الكولــريا يف العال االقتصــاد ممــا أدى إىل أكــر تفــشٍّ ل

ــهر. ــذا الش ــدأ ه ــع أن يب ــب واملتوق ــار القري ــم األمط موس

ولفــت البيــان إىل أن عــدم تســلم 1,2 مليــون موظــف حكومــي يف اليمــن رواتبهــم املعتــادة منــذ شــهر أغســطس 
2016 تــرك أكثــر مــن نصــف الســكان دون القــدرة عــى الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة األساســية والتعليــم 

وامليــاه النظيفــة أو خدمــات الــّرف الصحــي.

وقــال البيــان »وقــد تزامــن تعطــل الخدمــات مــع ارتفــاع كبــري ومفاجــئ يف أســعار الســلع األساســية والناجــم 
بشــكل جزئــي عــن التدابــري التــي تمنــع وتحــد مــن الحركــة عــر املوانــئ الرئيســية يف اليمــن«.. وأكــد أن فــرض 
الحصــار الكامــل عــى مينــاء الحديــدة يف شــهر نوفمــر 2017 أدى إىل حــدوث ارتفــاع دراماتيكــي ال يزال مســتمراً 

منــذ ذلــك الحــن.
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شن مخس غارات على حمافظة البيضاء

]02/أبريل/2018[ الييضاء - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
معســكر األمــن املركــزي بمدينــة البيضــاء.

استشهاد وإصابة 26 مواطنا يف غارات على خميم للنازحني باحلديدة

]02/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ:

ــة أوليــة جــراء غــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم يف  استشــهد وأصيــب 26 مواطنــا يف حصيل
مخيــم النازحــن بمديريــة الحــايل بمحافظــة الحديــدة.

ــتهدف  ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــة يف املحافظ ــب الصح ــدر بمكت ــح مص وأوض
مخيــم النازحــن بمديريــة الحــايل مــا أدى استشــهاد 14 مواطنــا معظمهــم نســاء وأطفــال وإصابــة 12 آخريــن.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]02/أبريل/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

ــازل  ــت أرضار يف من ــدوان خلف ــريان الع ــارات ط ــبأ( أن غ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــرواح. ــة ب ــق متفرق ــة مناط ــف املدفعي ــتهدفوا بقذائ ــدوان اس ــة الع ــريا إىل أن مرتزق ــن، مش ــزارع املواطن وم

طريان العدوان يشن مثان غارات على حرض وميدي

]02/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

طريان العدوان يواصل قصف صعدة

]02/أبريل/2018[ محافظات - سبأ:

ــول  ــة األزق ــى منطق ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــد مص أك
بمديريــة ســحار يف محافظــة صعــدة ، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة 

ــه . ــة منب ــع بمديري ــد وآل مقن ــة وآل محم ــرة الرشقي ــر والقه ــيخ وآل عم ــق آل الش ــدا و مناط ــة ش ــن مديري م
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اليونيسف: اهلجوم على النازحني باحلديدة أكثر اهلجمات دموية على األطفال

]03/أبريل/2018[ عمان ـ صنعاء  - سبأ:

أكــدت منظمــة اليونيســف أن الهجــوم عــى مخيــم النازحــن بالحديــدة أمــس، هــو أحــد أكثــر الهجمــات دمويــة 
عــى األطفــال منــذ تصاعــد النــزاع يف اليمــن يف مــارس 2015م.

وقالــت اليونيســف يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه »تحققــت األمــم املتحــدة مــن مقتــل 
العديــد مــن األطفــال خــالل الهجــوم عــى مدينــة الحديــدة الســاحلية، وقــد أُبلــغ عــن فقــدان آخريــن«.

وأضــاف املديــر اإلقليمــي لليونيســف ملنطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا خــريت كابــاالري »ال يمكــن عــى 
اإلطــالق القبــول بــأي مــرر لهــذا التجاهــل الفاضــح لحقــوق األطفــال وللقانــون اإلنســاني الــدويل«.

ودعــت اليونيســف جميــع األطــراف والذيــن لهــم تأثــري التخــاذ إجــراءات فوريــة وااللتــزام بواجبهــم القانونــي 
لحمايــة األطفــال يف اليمــن وإبعادهــم عــن األذى.

ثالث غارات على مديرية احلايل باحلديدة

]03/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة الجبانــة بمديريــة الحــايل.

 

طريان العدوان يشن تسع غارات على حرض وميدي

]03/أبريل/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن تســع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

 

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني بغارات وقصف العدوان بصعدة

]03/أبريل/2018[ صعدة - سبأ:

ــوم بغــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي وقصــف صاروخــي  ــن الي ــب ســبعة مواطن استشــهد وأصي
ومدفعــي عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارة عــى  منــزل مواطن 
بمنطقــة الدوشــة بمديريــة منبــه مــا أدى إىل استشــهاد امرأتــن وإصابــة أربعــة مواطنن.

ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــر قص ــة إث ــدا الحدودي ــة ش ــب بمديري ــن أصي ــدر إىل أن مواط ــار املص وأش
ــة. ــن املديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط اس
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كما تعرضت مناطق متفرقة بمديريا منبه ورازح وباقم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وبن املصدر أن أكثر من 30 صاروخا وقذيفة مدفعية سعودية استهدفت قرى يف مديرية منبه.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتن عى منطقة األزقول.

عشر غارات تستهدف اجلوف

]03/أبريل/2018[ الجوف  - سبأ :

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مديريتــي حــرض وميــدي 
يف محافظــة حجــة بتســع غــارات ، كمــا شــن غــارة عــى منطقــة الســاقية بمديريــة الغيــل يف محافظــة الجــوف .

طريان العدوان يشن مخس غارات على صعدة

]04/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم صبــاح اليــوم خمــس غــارات عــى مديريتــي مجــز والصفــراء 
بمحافظــة صعــدة .

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى منطقة 
الجعملــة بمديريــة مجــز، وغارتــن عــى منطقــة مــذاب بمديريــة الصفــراء خلفــت أرضاراً يف ممتلــكات املواطنن .

 

طريان العدوان يشن غارتني على حرف سفيان بعمران

]04/أبريل/2018[ عمران - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
العمشــية بمديريــة حــرف ســفيان.

 

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارتني على مزرعة باحلديدة

]04/أبريل/2018[ الحديدة – سبأ:

استشــهاد وأصيــب ثالثــة مواطنــن اليــوم إثــر غارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي بمديريــة التحيتــا 
بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة 
بمديريــة التحيتــا مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن أثنــن وإصابــة آخــر.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عى سوق املرز بمديرية جبل راس.

كما استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي بغارتن مديرية الحايل.
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طريان العدوان يواصل غاراته اإلجرامية على صعدة وحجة 

]04/أبريل/2018[ محافظات - سبأ:

واصــل طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي غاراتــه اإلجراميــة عــى محافظــات الجمهوريــة مســتهدفاً املواطنــن 
وممتلكاتهــم خــالل الـــ 24 ســاعة املاضية .

ــة  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى منطق ــاء اليمني ــة األنب وذكــر مصــدر عســكري لوكال
الجعملــة بمديريــة مجــز وغارتــن عــى منطقــة مــذاب بمديريــة الصفــراء ومثلهمــا عــى منطقــة شــعبان بمديرية 

رازح ، كمــا شــن غــارة عــى منطقــة الحكمــي بمنطقــة مــران يف مديريــة حيــدان بمحافظــة صعــدة.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــات شــدا و رازح 
و منبــه الحدوديــة و منطقــة الجمعــة بمديريــة حيــدان .

وأوضح املصدر أن طريان العدوان شن ثمان غارات عى مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

واســتهدف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي بخمــس غــارات تــالل الريــان يف منطقــة حــدة بأمانــة العاصمــة 
، وبغارتــن وادي جــارة يف جيــزان .

املركز القانوني: 36 ألف و828 شهيدا وجرحيا جراء العدوان يف ثالث سنوات

]05/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:

كشــف املركــز القانونــي للحقــوق والتنميــة عــن استشــهاد وإصابــة 36 ألــف و828 مدنيــا، جــراء العــدوان خالل 
ــنوات. ثالث س

وأوضــح املركــز يف فعاليــة نظمهــا اليــوم بصنعــاء بعنــوان »إحصائيــات 3 ســنوات مــن الحــرب عــى اليمــن عــى 
طاولــة فريــق خــراء مجلــس حقــوق اإلنســان«، أن العــدوان العســكري الســعودي عــى اليمــن خلــف 14 ألــف 
ــف و537  ــدوان 22 ال ــع الع ــا أوق ــرأة، كم ــن و86 ام ــل وألف ــة آالف و57 طف ــم ثالث ــا منه ــهيدا مدني و291 ش
ــة األدويــة  ــوا حتــى اليــوم يعانــون مــن قل مــن املدنيــن منهــم ألفــن و869 طفــل وألفــن و284 امــرأة ال زال

واملســتلزمات الطبيــة والعــالج النوعــي بســبب الحصــار يف ظــل صمــت مخــزي ملنظمــات حقــوق اإلنســان.

ويف جانــب البنيــة التحتيــة كشــف املركــز عــن تدمــري العــدوان 15 مطــارا و14 مينــاء والحــاق أرضارا بالطــرق 
والجســور بلغــت ألفــن و425 مــا بــن طريــق وجــر.. وأوضحــت اإلحصائيــات أن العــدوان دمــر 688 خــزان 
ــة يف  ــآت الحيوي ــم املنش ــل أه ــا جع ــاالت م ــبكة اتص ــدات و410 ش ــاء ومول ــة كهرب ــاه و179 محط ــبكة مي وش

اليمــن خــارج نطــاق التغطيــة.

وأشــار املركــز أن العــدوان دمــر أكثــر مــن 413 ألــف و297 منــزال ورشد أكثــر مــن أربعــة ماليــن مواطنــا ودمــر 
903 مســجدا و869 مركــز ومدرســة تعليميــة وتوقفــت أربعــة آالف و500 مدرســة كمــا قصــف 309 مستشــفى 

ومرفــق صحــي و35 مؤسســة إعالميــة.

ويف جانــب الوحــدات اإلنتاجيــة بــن املركــز أن العــدوان دمــر ألــف و761 منشــأة حكوميــة و722 مخــزن أغذيــة 
و596 ناقلــة مــواد غذائيــة و609 ســوق ومجمــع تجــاري و345 محطــة وقــود و262 ناقلــة وقــود و307 مصنــع 

و269 مزرعــة دواجــن ومــوايش و216 موقــع أثــري و264 منشــآت ســياحية و122 ملعــب ومنشــأة رياضيــة.

وطالــب املركــز القانونــي املجتمــع الــدويل بتحمــل مســئوليته القانونيــة واألخالقيــة واإلنســانية تجــاه هذه املأســاة 
األكــر منــذ انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة وفــق تقاريــر املنظمــات الدوليــة.
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13 غارة على العاصمة صنعاء

]05/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي 13 غارة عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس 
غــارات تــالل الريــان بفــج عطــان، وثمــان غــارات مطــار صنعــاء الــدويل.

سبع غارات على القناوص باحلديدة

]05/أبريل/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريــة القنــاوص.

كما شن غارتن عى مديرية حيس خلفتا أرضار بممتلكات املواطنن.

العدوان يستهدف سجن ومكتب املالية بالسوادية بالبيضاء

]05/أبريل/2018[ البيضاء - سبأ:

اســتهدف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي ســجن الســوادية ومكتــب املاليــة بمديريــة الســوادية بمحافظــة 
البيضــاء.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن منتصــف  واوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنب
الليــل عــى البوابــة الرئيســية لســجن الســوادية وغــارة عــى مكتــب املاليــة أدت إىل تدمــري املبنــى بالكامــل.

العدوان يشن 27 غارة على عدد من احملافظات 

]05/أبريل/2018[ محافظات - سبأ:

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن ثــالث  ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر عســكري لوكال
غــارات عــى مديريــة املتــون بمحافظــة الجــوف.

كمــا شــن طــريان العــدوان 15 غــارة عــى ميــدي إلســناد زحــف مرتزقتــه عــى ميــدي لكــن دون إحــراز أي تقــدم 
. لهم

وبــن املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ســعوديا مكثفــا اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة منبــه بصعــدة، كمــا 
شــن الطــريان املعــادي غــارة عــى منطقــة جمعــة بــن فاضــل بمديريــة حيــدان يف صعــدة.

ــة رازح  ــه مناطــق متفرقــة مــن مديري ــا ســعوديا تعرضــت ل ــا ومدفعي ــا للمصــدر فــإن قصفــا صاروخي ووفق
الحدوديــة، كمــا شــن طــريان العــدوان غارتــن عــى مديريــة باقــم.
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ــه  ــة منب ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف  مناط ــعوديا اس ــا س ــا ومدفعي ــا صاروخي ــدر إىل أن قصف ــت املص ولف
ــة. الحدودي

ــوق  ــحار، أدت إىل نف ــة س ــى وادي عــالف بمديري ــعودي ســبع غــارات ع ــي الس وشــن طــريان العــدوان األمريك
عــدد مــن املــوايش، فيمــا حلــق بإســتمرار عــى املنطقــة، كمــا شــن الطــريان املعــادي غــارة عــى موقــع الشــبكة 

يف نجــران.

طريان العدوان يشن غارتني على مزرعة باحلديدة

]06/أبريل/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مزرعة بمديرية التحتيا بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة 
مواطــن يف منطقــة الســويق بمديريــة التحيتــا.

أربع غارات على مديرية حرف سفيان بعمران

]06/أبريل/2018[ عمران-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
مديريــة حــرف ســفيان.

العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي

]06/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 13 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

طريان العدوان يستهدف صعدة بثالث غارات

]06/أبريل/2018[ صعدة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن يف محافظــة صعــدة غــارة عــى 
وادي عــالف بمديريــة ســحار وغارتــن عــى منطقتــي غمــار وآل عــي بمديريــة رازح الحدوديــة .
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أربعة ماليني و500 ألف دوالر خسائر القطاع الصحي بصنعاء جراء العدوان

]07/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ :

ــق  ــآت واملراف ــدوان للمنش ــريان الع ــتهداف ط ــراء اس ــاء ج ــة صنع ــي بمحافظ ــاع الصح ــائر القط ــت خس بلغ
ــة. ــرات األولي ــب التقدي ــف دوالر بحس ــن و500 أل ــة مالي ــنوات، أربع ــالث س ــدى ث ــى م ــة ع الصحي

وأشــار تقريــر صــادر عــن مكتــب الصحــة باملحافظــة تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل أن طــريان العدوان 
اســتهدف 12 منشــأة صحيــة.. مبينــا أن مستشــفى غــران والوحــدة الصحيــة ببنــي حشــيش تــم تدمريهمــا 

كليــا و10 منشــآت تدمــري جزئــي.

وبــن التقريــر أن مستشــفى غــران يف بنــي حشــيش بحاجــة اىل إعــادة بنــاء ورفــده بتجهيــزات طبيــة وتأثيــث 
بتكلفــة تقــدر بمليــون و 500 ألــف دوالر، فيمــا تبلــغ تكلفــة ترميــم املركــز الصحــي باملديــد والوحــدة الصحيــة 

بالوقشــة يف مديريــة نهــم وتزويدهمــا بالتجهيــزات الطبيــة والتأثيــث 300 ألــف دوالر.

ولفــت التقريــر إىل أن تكلفــة األرضار بمستشــفى الشــهيد الــدرة بجحانــة جــراء غــارات طــريان العــدوان بلغــت 
400 ألــف دوالر، فيمــا تســببت غــارات العــدوان عــى منطقــة وعــالن يف بــالد الــروس بخســائر كبــرية بمستشــفى 

وعــالن بقيمــة300 ألــف دوالر.

وذكــر التقريــر أن األرضار يف املركــز الصحــي بســوق الســبت بالحيمــة الخارجيــة تقــدر بـــ 150 ألــف دوالر فيمــا 
بلغــت األرضار بمستشــفى 22 مايــو بضــالع واملركــز الصحــي بقــاع الرقــة بمديريــة همــدان 450 ألــف دوالر، 

ومستشــفى متنــة بمديريــة بنــي مطــر 400 ألــف دوالر .

وذكــر التقريــر أن األرضار التــي طالــت مكتــب الصحــة ومستشــفى ســيان مــع ســكن األطبــاء بمديريــة ســنحان 
واملركــز الصحــي يف بيــت الســيد ببنــي حشــيش ووحدتــي بيــت نعــام وبيــت رجــال يف بنــي مطــر تقــدر ب 500 

ألــف دوالر.

وبحســب التقريــر فــإن غــارات العــدوان تســببت يف تــرر ســتة باصــات إســعاف منهــا أثنــن خرجــت عــن 
الخدمــة نهائيــا مخلفــة خســائر بـــ 300 ألــف دوالر.

ثالث غارات لطريان العدوان على صعدة

]07/أبريل/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي صباح اليوم ثالث غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة .

ــل  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى جب ــاء اليمني ــة األنب ــي باملحافظــة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــة ســحار . ــي معــاذ بمديري ــة صعــدة وغــارة عــى منطقــة بن الســنارة بمديري

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهدف بغــارة الخــط العــام الرابــط بــن صعــدة وصنعــاء خلفــت 
ــذ الفجــر. ــق مكثــف من ــكات العامــة والخاصــة يف ظــل تحلي ــة يف املمتل أرضاراً مادي
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ثالث غارات على احلديدة

]07/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا رشق القطابــة يف مديريــة 
الخوخــة، واســتهدف بغــارة وادي زبيــد جنــوب املحافظــة.

العدوان يشن أربع غارات على عمران

]07/أبريل/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات شــمال 
مديريــة حــرف ســفيان.

العدوان يشن أكثر من 24 غارة على حمافظة حجة

]07/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي أكثر من 24 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 23 غــارة 
عــى مناطــق متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي.

كمــا استشــهد أربعــة أطفــال وامــرأة وجــرح طفــل خامــس إثــر غــارة لطــريان العــدوان عــى منــزل يف منطقــة 
رام بمديريــة مســتبا يف محافظــة حجــة.

10 غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة

]08/أبريل/2018[ صعدة - سبأ: 

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــرش غــارات عــى مديريــة باقــم فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي 
ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة.

ــى  ــارات ع ــرش غ ــن ع ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم. ــة باق ــة بمديري ــق متفرق مناط

ــه ورازح والظاهــر وشــدا تعرضــت لقصــف صاروخــي  ــات منب ــة بمديري وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرق
ــن وتســبب يف نفــوق مــوايش. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــف أرضار بم ــعودي خل ومدفعــي س

واستشــهد مواطنــان بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة شــدا ، وتعرضــت مناطــق متفرقــة مــن 
مديريــة رازح لقصــف صاروخــي ومدفعــي .
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استشهاد مواطنني أثنني إثر مخس غارات على مزرعة باحلديدة

]08/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ: 

ــعودي يف  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط ــس غ ــراء خم ــوم ج ــرون الي ــب آخ ــان وأصي ــهد مواطن استش
ــدة. ــة الحدي ــي بمحافظ ــة الجراح مديري

وأوضــح مصــدر أمنــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
مزرعــة مواطــن يف مديريــة الجراحــي مــا أدى إىل أستشــهاد مواطنــن أثنــن وإصابــة أخريــن.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارات على تعز

]08/أبريل/2018[ تعز - سبأ: 

استشهد وأصيب خمسة مواطنن اليوم بغارات شنها طريان العدوان السعودي األمريكي عى تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة يف 
منطقــة املحــول بمديريــة خديــر مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة أربعــة أخريــن.

ــقوط  ــن س ــاء ع ــة وأنب ــس املنطق ــزال يف نف ــا من ــارة أيض ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــهداء. ش

كمــا شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي ثــالث غــارات عــى الخــط العــام بمديريــة الصلــو خلفــت أرضار 
يف الخــط.

 من أسرة واحدة بغارة على تعز
ً
استشهاد 12 مواطنا

]09/أبريل/2018[ تعز - سبأ :

استشــهد 12 مواطنــاً بينهــم نســاء وأطفــال مــن أرسة واحــدة فجــر اليــوم جــراء غــارة شــنها طــريان العــدوان 
األمريكــي الســعودي اســتهدفت منــزالً يف دمنــة خديــر بمحافظــة تعــز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان ارتكــب جريمــة مروعــة 
باســتهدافه منــزل املواطــن صــادق عبداللــه محمــد الحــاج يف دمنــة خديــر، مــا أدى إىل استشــهاد كافــة أفــراد 

أرستــه املكونــة مــن 12 شــخصاً بينهــم نســاء وأطفــال. 

شن غارة على مديرية الصليف باحلديدة

]09/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة 
الجبانــة بمديريــة الصليــف.
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استشهاد وإصابة سبعة مواطنني بينهم أطفال يف صعدة

]09/أبريل/2018[ صعدة -سبأ:

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــف الع ــا تحال ــدة ارتكبه ــة جدي ــوم يف جريم ــن الي ــبعة مواطن ــب س ــهد وأصي استش
ــدة. ــة صع ــة بمحافظ ــة رازح الحدودي ــم بمديري الغاش

ــة  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطق ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
بــركان بمديريــة رازح مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن بينهــم طفــل وإصابــة آخــر، مؤكــدا استشــهاد امــرأة 

مســنة وطفلــة وإصابــة أخــرى يف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق يف مديريــة رازح.

وكان طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم قــد ارتكــب مجــزرة بمدينــة صعــدة راح ضحيتهــا شــهيدين 
وســبعة جرحــى بينهــم عــدة طالبــات.

110 ماليني ريال خسائر بريد أمانة العاصمة على مدى ثالث سنوات من العدوان

]09/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ :

بلــغ إجمــايل الخســائر و األرضار األوليــة لفــرع الهيئــة العامــة للريــد والتوفــري الريــدي أمانــة العاصمــة خــالل 
ثــالث ســنوات مــن العــدوان 110 ماليــن ريــال .

وأوضــح مديــر عــام بريــد األمانــة عمــار عــي الســدح يف تــرح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ســتة مكاتــب 
ــر  ــارش إث ــكل مب ــررت بش ــن ت ــا للمواطن ــدم خدماته ــات تق ــة املديري ــا يف كاف ــايل 38 مكتب ــن أجم ــد م للري

اســتهدافها بصواريــخ وغــارات طــريان العــدوان.

وأشــار إىل أن هنــاك مكاتــب دمرهــا الطــريان بشــكل كي، وتعرضــت مكاتــب أخــرى ألرضار جزئيــة وتــم تأهيلهــا 
وإعادتهــا للخدمــة .

وأكــد الســدح أن اســتهداف املنشــآت املدنيــة تعــد جريمــة وانتهــاكا صارخــا لــكل القوانــن الدوليــة و اإلنســانية 
، التــي تجــرم اســتهداف البنــى التحتيــة و املنشــآت الخدميــة .

وأشــاد بصمــود موظفــي الريــد واســتمرارهم يف أداء مهامهــم رغــم الظــروف الصعبــة و التحديــات التــي فرضهــا 
العــدوان ،الفتــا إىل أنــه تــم افتتــاح مكتبــن للريــد باألمانــة تقــدم خدماتهــا للمواطنــن .

أربعة شهداء بغارات استهدفت منزال بتعز

]10/أبريل/2018[ تعز-سبأ:

استشــهد أربعــة مواطنــن وأصيــب آخــرون اليــوم بغــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى منــزل 
مواطــن يف مديريــة خديــر بمحافظــة تعــز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن أربعــة مواطنــن استشــهدوا وأصيــب آخرين 
بينهــم أطفــال ونســاء بغــارات طــريان العــدوان عــى منــزل مواطــن يف منطقــة ضبــوان بمديريــة خدير.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة أحــد الجســور املؤديــة إىل مديريــة الصلــو، وشــن غــارة 
عــى ســوق الكمــب بمديريــة مقبنــة.
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إصابة 3 مواطنني يف غارات للعدوان على احليمة اخلارجية

]10/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

ــة  ــة الحيم ــى مديري ــوم ع ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــنها ط ــن ش ــن يف غارت ــة مواطن ــب ثالث أصي
ــاء. ــة صنع ــة محافظ الخارجي

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان تحالــف العــدوان اســتهدف بغارتــن 
ــازل  ــرر من ــرية، وت ــروح خط ــن بج ــة مواطن ــة ثالث ــا أدى إىل إصاب ــور م ــي منص ــل ببن ــي مهله ــة بن منطق

ــن وممتلكاتهــم. املواطن

طريان العدوان يستهدف حمافظة صعدة 

]10/أبريل/2018[ صعدة ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة باقــم 
ــا  ــة منه ــق متفرق ــت مناط ــي تعرض ــدة الت ــة يف صع ــه الحدودي ــة منب ــع بمديري ــة آل مقن ــى منطق ــن ع وغارت

ــعودي. ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ لقص

وأكــد املصــدر إصابــة امــرأة بجــروح جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا 
الحدوديــة، كمــا اســتهدف قصــف مماثــل مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح.

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي سبع غارات عى التباب السود قبالة منفذ عليب يف عسري.

اليونسكو تدين استمرار استهداف العدوان للمدارس واملنشآت التعليمية

]11/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

أدانــت اللجنــة الوطنيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو( اســتمرار اســتهداف العــدوان للمــدارس واملنشــآت 
التعليميــة وآخرهــا اســتهداف مدرســة اإلمــام عــي بــن أبــي طالــب يف رازح بمحافظــة صعــدة.

واســتنكرت اللجنــة يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه بأشــد العبــارات االســتهداف املتعمد 
للمــدارس وقتــل الطفولــة وحرمــان الطــالب مــن حقهــم يف التعليــم، معتــراً إيــاه جريمــة حــرب ضــد الطفولــة 

واإلنســانية ومخالفــة لــكل القوانــن اإلنســانية والدوليــة.

ونــدد البيــان بصمــت األمــم املتحــدة وكافــة املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ويف مقدمتهــا مجلــس األمــن ومنظمــة 
اليونســكو إزاء اســتهداف املــدارس واملنشــآت التعليميــة.. مطالبــاً إياهــا بحمايــة مــا تبقــى مــن املدارس واملنشــآت 

التعليميــة ومحاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم.

استشهاد وإصابة 14 مواطنا يف غارات على صعدة

]11/أبريل/2018[ صعدة - سبأ:

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط ــال بغ ــاء وأطف ــم نس ــوم بينه ــا الي ــرش مواطن ــة ع ــب أربع ــهد وأصي استش
ــدة. ــى صع ــعودي ع الس
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وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن أربعــة أطفــال استشــهدوا وجــرح عــرشة آخريــن بينهــم 
امــرأة وأطفــال إثــر غارتــن شــنهما طــريان العــدوان عــى منطقــة غمــار بمديريــة رازح يف محافظــة صعــدة، 

فيمــا أصيبــت امــرأة مســنة إثــر 3 ثــالث غــارات لطــريان العــدوان عــى منطقــة الحمــزات بمديريــة ســحار.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى الجامعــة الجديــدة يف صعدة مــا أدى إىل استشــهاد حارســها، 
ودمــر الطــريان بغــارة منــزل مواطــن بمديريــة باقــم، وشــن غــارة عــى منطقــة بــركان بمديريــة رازح و غــارة 

أخــرى عــى منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار.

ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــن لقص ــدا الحدوديت ــي رازح و ش ــن مديريت ــة م ــق متفرق ــت مناط وتعرض
ــدان . ــة حي ــران يف مديري ــل م ــفل جب ــق أس ــي مناط ــف صاروخ ــتهدف قص ــا اس ــف ، كم مكث

طريان العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي

]11/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 13 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

العثور على طفلة بني أنقاض منزل أسرتها بعد ثالثة أيام على استهدافه بتعز

]11/أبريل/2018[ تعز - سبأ :

عثــرت فــرق اإلنقــاذ بمحافظــة تعــز عــى طفلــة بــن األنقــاض ال تــزال عــى قيــد الحيــاة بعــد ثالثــة أيــام عــى 
اســتهداف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي منــزل أرستهــا بمديريــة خديــر محافظــة تعــز .

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن فــرق اإلنقــاذ عثــرت عــى طفلــة أثنــاء إزالــة 
أنقــاض املنــزل الــذي اســتهدفه طــريان العــدوان قبــل ثالثــة أيــام بمنطقــة املحــول بمديريــة خديــر .

وأشار إىل أنه تم نقل الطفلة إىل املستشفى لتلقي اإلسعافات الالزمة .

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء

]11/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي مساء اليوم سلسلة غارات عى العاصمة صنعاء .

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات  ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باألمان
ــدويل . مطــار صنعــاء ال

وكان طريان العدوان قد شن غارتن يف وقت سابق عى كلية الطريان بشارع الستن.
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طريان العدوان يستهدف عمران بغارة

]11/أبريل/2018[ عمران ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى مديريــة حــرف 
ســفيان بمحافظــة عمــران.

مليار و 700 مليون ريال خسائر استهداف العدوان القطاع السياحي مبدينة شبام باحملويت

]12/أبريل/2018[ املحويت-سبأ:

ــياحية يف  ــق الس ــعودي للمناط ــي الس ــدوان األمريك ــتهداف الع ــن اس ــة ع ــة الناتج ــائر األولي ــة الخس ــت قيم بلغ
ــال. ــون ري ــار و 700 ملي ــت ملي ــة املحوي ــان بمحافظ ــبام كوكب ــة ش مديري

ــدن  ــی امل ــاظ عل ــة للحف ــة العام ــياحة والهيئ ــب الس ــار ومكت ــة لآلث ــة العام ــركة للهيئ ــر مش ــت تقاري وأوضح
ــق  ــة واملراف ــع اآلثري ــدوان للمواق ــف الع ــا أن قص ــخ منه ــبأ( نس ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ــة تلق التأريخي

ــال.. ــون ري ــا 700 ملي ــة قيمته ــأرضار مادي ــبب ب ــة تس ــبام التأريخي ــة ش ــياحية يف مدين الس

ــائر  ــالث خس ــدوان الث ــنوات الع ــالل س ــان خ ــبام كوكب ــياحي يف ش ــاع الس ــد القط ــی تكب ــر إل ــارت التقاري وأش
بنحــو مليــار ريــال جــراء تجمــد عمــل املنشــآت الســياحية مــن مطاعــم ومتنزهــات وفنــادق بســبب اســتمرار 

ــار. ــدوان والحص الع

ــم  ــی حج ــم إل ــی ابراهي ــد يحي ــدس محم ــت املهن ــة املحوي ــار بمحافظ ــة لآلث ــة العام ــرع الهيئ ــر ف ــار مدي وأش
ــة املحيطــة  ــة وســمرة املــرازم واألســوار العالي ــة شــبام التاريخي ــى لحقــت بــكل مــن قلعــة وبواب األرضار الت

ــا . ــة فيه ــزاء مهم ــري أج ــا أدى إىل تدم ــدوان م ــتهدفها الع ــي اس ــة والت باملدين

ــذ  ــة تنفي ــا وصعوب ــة التــي تمــر بهــا بالدن ــة الراهن ــی التحديــات االقتصادي ــة إل كمــا أشــار مديــر فــرع الهيئ
ــة للحــد مــن تهالكهــا خاصــة مــع قــدوم موســم األمطــار. ــة والتاريخي ــك املواقــع األثري ــم تل أعمــال ترمي

وأكــد أن صمــت املنظمــات الدوليــة املعنيــة إزاء اســتهداف العــدوان للمواقــع األثريــة والتأريخيــة التــي تزخــر بهــا 
مــدن املحويــت وتدمــري املرافــق واملنشــآت الســياحية جريمــة حــرب بحــق اليمــن وتاريخــه وحضارتــه وتراثــه 

االنســاني.

وطالــب املنظمــات الدوليــة املعنيــة باتخــاذ موقــف جــاد إزاء جرائــم التدمــري املمنهــج للمــدن واملواقــع التاريخيــة 
واألثريــة باعتبارهــا مــن الــراث اإلنســاني العاملــي .

استشهاد مواطنني اثنني إثر أربع غارات على مزرعة يف باجل

]12/أبريل/2018[ الحديدة -سبأ:

استشــهد مواطنــان وأصيــب آخــرون اليــوم إثــر أربــع غــارات شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى 
مزرعــة بمديريــة باجــل بمحافظــة الحديــدة.

ــاح اليــوم  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف صب ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكال
بأربــع غــارات إحــدى املــزارع بمديريــة باجــل مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن أثنــن وإصابــة آخريــن.
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طريان العدوان يشن أربع غارات على البيضاء

]12/أبريل/2018[ البيضاء-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
منطقتــي عشــار والعقبــة باملحافظــة.

مخس غارات على مزارع اجلر حبجة

]12/أبريل/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
مــزارع املواطنــن يف منطقــة الجــر بمديريــة عبــس خلفــت دمــار واســع فيهــا.

شن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]12/أبريل/2018[ صعدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبا( أن طفلــة استشــهدت متأثــرة بإصابتها إثــر قصف 
ــف  ــه بقص ــة منزل ــد إصاب ــل بع ــب رج ــا أصي ــدان، فيم ــة حي ــالن بمديري ــة ط ــى منطق ــعودي ع ــي س صاروخ

صاروخــي ســعودي بمنطقــة غافــرة يف مديريــة الظاهــر .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتن. 

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة الحجلــة يف مديريــة رازح وغارتــن عــى منــزل 
ومزرعــة يف مديريــة باقــم ، كمــا شــن غــارة عــى مديريــة شــدا الحدوديــة .

واستهدف طريان العدوان مدينة صعدة بغارتن و منطقة قحزة بثالث غارات.

مرتزقة العدوان يستهدفوا بقذائف املدفعية حمافظة اجلوف 

]12/أبريل/2018[ الجوف - سبأ:

ــة  ــة )ســبأ( إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف املدفعي ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر عســكري لوكال
ــة املتــون بمحافظــة الجــوف. منــزل أحــد املواطنــن يف مديري
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ست غارات على مديرية اللحية باحلديدة

]13/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي ست غارات عى مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مزرعــة أحــد املواطنــن، كمــا اســتهدف بثــالث غــارات أخــرى رشكــة مســلم لألســماك يف املديريــة.

 

إستشهاد مواطن برصاص املرتزقة مبديرية املتون باجلوف

]13/أبريل/2018[ الجوف - سبأ :

إستشهد مواطنا اليوم برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف مديرية املتون بالجوف.

ــا يف  ــتهدفت مواطن ــة اس ــة املرتزق ــبأ( ان قناص ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــن يف  ــازل املواطن ــتهدفت من ــة اس ــة املرتزق ــريا إىل أن مدفعي ــهاده، مش ــن إستش ــفر ع ــا أس ــون، م ــة املت مديري

ــا. ــرية فيه ــة أرضارا كب ــون، مخلف املت

 

طريان العدوان يشن 18 غارة على حرض وميدي

]13/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 18 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

 

طريان العدوان يكثف غاراته على صعدة وجنران

]13/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

كثف طريان العدوان األمريكي السعودي غاراته عى محافظة صعدة ونجران.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان دمــر يف محافظــة صعــدة بغــارة 
ــى  ــرى ع ــارة أخ ــة اإلزد و غ ــي منطق ــام غرب ــق الع ــى الطري ــارة ع ــن غ ــر ، وش ــة غم ــن يف مديري ــزل مواط من

ــة . ــة رازح الحدودي الطريــق العــام يف منطقــة بنــي معــن بمديري

واســتهدف بغارتــن مــرشوع امليــاه يف منطقــة الحمــزات بمديريــة ســحار ، وشــن أربــع غــارات عــى معســكر 
الصيفــي واملطــار بمدينــة صعــدة و غــارة عــى منطقــة قحــزة ، كمــا شــن غــارة عــى منطقــة الجعملــة بمديريــة 

مجــز و أربــع غــارات عــى منطقــة مندبــة بمديريــة باقــم .

وأشــار املصــدر إىل تــرر ممتلــكات املواطنــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق متفرقــة مــن 
مديريتــي منبــه و شــدا الحدوديتــن .

وحسب املصدر شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتن عى موقع السديس يف نجران .
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استشهاد مواطنان بغارات على تعز

]14/أبريل/2018[ تعز -سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي بمحافظــة تعــز لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارة ســيارة 
مواطــن محملــة بالخضــار يف مقبنــة، مــا أدى إىل استشــهاده.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان شــن غارتــن بالقــرب مــن املدينــة الســكنية لعمــال مصنــع اإلســمنت بالــرح وعى 
منطقــة الهيجــة،  كمــا استشــهد طفــل وأصيبــت امرأتــان جــراء غــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 

عــى منطقــة الحائــط بالــرح يف محافظــة تعــز.

غارة على جبل احلمام يف كرش بلحج

]14/أبريل/2018[ لحج - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي عى مديرية كرش بمحافظة لحج .

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة جبــل  وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنب
الحمــام يف كــرش.

 

طريان العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي

]14/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 13 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

 

17 غارة وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة بصعدة

]14/أبريل/2018[ صعدة – سبأ:

ــا  ــدة، فيم ــة صع ــة بمحافظ ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــوم 17 غ ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــرية. ــف أرضار كب ــعودي خل ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــة لقص ــات الحدودي ــت املديري تعرض

ــى  ــارات ع ــان غ ــن ثم ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة رازح. ــة يف مديري ــة الحجل ــى منطق ــن ع ــن غارت ــاف، وش ــة كت ــق بمديري ــرع وأضي ــوح والف ــق الص مناط

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى منطقــة الغــور بمديريــة غمــر، وغــارة عــى منطقــة 
ــة  ــن الجامع ــتهدف بغارت ــحار، واس ــة س ــاذر بمديري ــة امله ــى منطق ــن ع ــراء، وغارت ــة الصف ــوان بمديري عك

ــدة. ــة صع ــمال مدين ــزة ش ــة قح ــدة يف منطق الجدي

وذكــر املصــدر أن مواطــن أصيــب برصــاص حــرس الحــدود الســعودي يف منطقــة الرقــو بمديريــة منبــه فيمــا 
تعرضــت مناطــق متفرقــة باملديريــة لقصــف صاروخــي ســعودي.
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وتعرضــت مناطــق متفرقــة بمديريــات حيــدان والظاهــر ورازح ومنبــه، لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
خلــف أرضار كبــرية يف مــزارع وممتلــكات املواطنــن.

 وحسب املصدر شن طريان العدوان 10 غارات عى موقع الشبكة وغارة عى موقع الطلعة يف نجران .

طريان العدوان يشن أربع غارات على احلديدة

]14/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ:

ــل راس والجراحــي  ــي جب ــع غــارات عــى مديريت ــوم أرب شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي مســاء الي
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
جلــدا بمديريــة الجراحــي.

ــاب الفــج وغارتــن جــوار مفــرق مديريــة  وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة ب
ــل راس. جب

العدوان يستهدف حمافظة حجة بـ19 غارة

]15/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

استشهد مواطنان وطفلة بغارات شنها طريان العدوان األمريكي السعودي عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد طفلــة وإصابــة أمهــا وأختهــا بغــارة 
لطــريان اســتهدفت منــزال يف منطقــة العطــن بمديريــة بكيــل املــري يف محافظــة حجــة ، كمــا شــن الطــريان غــارة 

عــى ســيارة بمنطقــة األبطــح بمديريــة قــارة مــا أدى إىل استشــهاد ســائقها وامــرأة .

ــى  ــارات ع ــبع غ ــدي وس ــرض ومي ــي ح ــى مديريت ــارات ع ــرش غ ــن ع ــادي ش ــريان املع ــدر أن الط ــر املص وذك
ــرض . ــراف ح ــزرق يف أط ــة امل منطق

غارتان على منطقة القربين يف جبلة حمافظة إب

]15/أبريل/2018[ إب-سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي اليــوم غارتــن عــى منطقــة القريــن القريبــة مــن جبــل التعكــر بعزلــة الربــادي 
ــة بمحافظة إب. ــة جبل مديري

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارة األوىل اســتهدفت شــبكات اإلتصــاالت باملنطقــة، 
فيمــا عــاود طــريان العــدوان شــن غــارة عــى املنطقــة نفســها ملحقــا أرضار بمحطــة اإلرســال اإلذاعــي .

ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان حلق بكثافة يف أجواء مدينة إب وضواحيها منذ الصباح.
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طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية موزع بتعز

]15/أبريل/2018[ تعز-سبأ

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريــة مــوزع.

 

طريان العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء

]15/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باألمانــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة فــج 
. ن عطا

 

طريان العدوان يشن غارة على مديرية جبل راس باحلديدة

]15/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة 
جبــل راس .

 

شن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]15/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 غارة عى مناطق متفرقة محافظة صعدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــة املــزرق يف أطــراف حــرض. ــدان وســبع غــارات عــى منطق ــة حي مــران بمديري

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مبنــى املحكمــة يف منطقــة غمــار وغارتــن عــى منطقــة 
ــة  ــذاب بمديري ــة م ــى منطق ــارة ع ــن غ ــادي ش ــريان املع ــا إىل أن الط ــة، الفت ــة رازح الحدودي ــعبان بمديري ش

ــة صعــدة. ــراء وغــارة عــى معســكر كهــالن رشق مدين الصف

كما استشهد مواطنان من أبناء مديرية منبه الحدودية برصاص حرس الحدود السعودي.

ــة رازح  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط ــعودي اس ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــدر إىل أن قص ــار املص وأش
ــة. الحدودي

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتن عى أحد املواقع قبالة جبل قيس يف جيزان .
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 أربع غارات لطريان العدوان على كرش يف حلج

]16/أبريل/2018[ لحج - سبأ :

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم مديرية كرش بمحافظة لحج بأربع غارات .

ــى  ــع غــارات ع ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أرب ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح وذكــر مص
ــرش ــه يف ك ــة وحمال ــي الرشيج منطقت

26 غارة على مناطق متفرقة يف صعدة 

]16/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 26 غارة عى مناطق متفرقة يف صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان اســتهدف بخمــس غــارات منطقــة 
عــالف بمديريــة ســحار و جبــل الصمــع غــرب املدينــة.

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي أربع غارات استهدفت معسكر األمن املركزي بمحيط املدينة .

كمــا شــن العــدوان ثمــان غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم الحدوديــة، وســت غــارات عــى منطقتــي 
الفــرع ووادي آل أبوجبــارة بمديريــة كتــاف .

ــة  ــة األزقــول بمديري وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى كســارة ملصلحــة الطــرق بمنطق
ــة صعــدة. ســحار وغارتــن عــى منطقــة قحــزة بمديري

أربع غارات لطريان العدوان على كرش يف حلج

]16/أبريل/2018[ لحج - سبأ :

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى كرش يف محافظة لحج.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
منطقتــي الرشيجــة وحمالــة بكــرش.

طريان العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي

]16/أبريل/2018[ حجة - سبأ :

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 11 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت
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استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارات على حمافظة صنعاء

]16/أبريل/2018[ صنعاء -سبأ :

ــم  ــان ونه ــة وصعف ــات مناخ ــى مديري ــارات ع ــلة غ ــوم سلس ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــل  ــن ورج ــهاد امرأت ــا أدى إىل استش ــاالت م ــبكات االتص ــن وش ــزارع املواطن ــتهدفت م ــاء اس ــة صنع بمحافظ

ــل . ــة طف وإصاب

ــة  ــة خمس ــل وإصاب ــن ورج ــهاد امرأت ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــد مص وأك
مواطنــن جلهــم نســاء جــراء ســبع غــارات عــى حصــن مســار بمديريــة مناخــة ، فيمــا أصيــب طفــل جــراء 

ــان . ــة صعف ــزارع بمديري ــدى امل ــتهدفت إح ــارة اس غ

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة عى قرية رمادة بمديرية نهم .

استشهاد ستة مواطنني من أسرة واحدة باحلديدة بغارة لطريان العدوان

]16/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ :

 استشــهد ســتة مواطنــن بغــارة شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي مســاء اليــوم عــى مديريــة حيــس 
بمحافظــة الحديــدة .

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف منــزالً يف منطقــة 
الحائــط بمديريــة حيــس، مــا أدى إىل استشــهاد ســتة مواطنــن مــن أفــراد األرسة .

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على حمافظة صعدة وجيزان

]16/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

 واصل طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم شن غاراته عى محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 12 غــارة عــى منطقتــي 
الفــرع والصــوح ووادي آل أبــو جبــارة بمديريــة كتــاف.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن خمــس غــارات عــى منطقــة عــالف بمديريــة ســحار وجبــل الصمــع 
غــرب مدينــة صعــدة، وأربــع غــارات عــى معســكر األمــن املركــزي.

وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن بنــريان حــرس الحــدود الســعودي يف مديريــة منبــه الحدوديــة.. الفتــا إىل أن قصــف 
ــكات  صاروخــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريــات باقــم ورازح وغمــر خلــف أرضار كبــرية بممتل

املواطنــن.

ويف املحافظــة نفســها شــن الطــريان غــارة عــى كســارة ملصلحــة الطــرق يف منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار، 
وغارتــن عــى منطقــة قحــزة شــمال املدينــة وثمــان غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم.

وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن عرش غارات عى جبل الدود يف جيزان .
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شن غارة على مزرعة أحد املواطنني يف احلسينية باحلديدة 

]17/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية الحسينية بمحافظة الحديدة .

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة 
أحــد املواطنــن بمديريــة الحســينية.

شن مثان غارات على مديرية مقبنة بتعز

]17/أبريل/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات 
منطقــة الكمــب بمديريــة مقبنــة.

13 غارة وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة

]17/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

ــف  ــتهدف قص ــا اس ــدة، فيم ــة صع ــى محافظ ــارة ع ــوم 13 غ ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط  ش
ــة. ــة باملحافظ ــق متفرق ــعودي مناط ــي س ــي ومدفع صاروخ

ــى  ــارات ع ــان غ ــن ثم ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز ومديريــة باقــم الحدوديــة، وغارتــن عــى منطقــة املالحيــط بمديريــة الظاهــر.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى منطقــة قحــزة شــمال مدينــة صعــدة وغــارة عــى 
ــة رازح. ــاف واســتهدف بغارتــن منطقــة بنــي معــن بمديري ــة كت منطقــة االمــارة بمديري

وأكــد املصــدر إصابــة امــرأة جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة رازح الحدوديــة.. الفتــا 
إىل أن قصــف صاروخــي ومدفعــي اســتهدف منطقــة الغــور بمديريــة غمــر ومناطــق متفرقــة بمديريــات رازح 

وحيــدان والظاهــر خلــف أرضار كبــرية يف منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم.

ويف جيزان شن الطريان غارتن عى وادي جارة وغارتن عى جبل الدود .

 مخس غارات على موزع يف تعز

]18/أبريل/2018[ تعز - سبأ :

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن خمــس غــارات عــى 
مديريــة مــوزع.
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طريان العدوان يستهدف مزرعة دواجن يف حلج

]18/أبريل/2018[ لحج - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى كرش بمحافظة لحج.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف بخمــس غــارات 
يف كــرش إحداهــا يف مزرعــة دواجــن بمنطقــة الرشيجــة.

العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي

]18/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارات ع ــن 10 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بقصف سعودي وسلسلة غارات على صعدة

]18/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

استشــهد مواطــن وأصيــب آخــران أحدهمــا طفلــة جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى املديريــات 
الحدوديــة يف صعــدة.

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر إثــر قصــف صاروخــي 
ومدفعــي ســعودي مكثــف عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة منبــه الحدوديــة .

ــا  ــدان ، كم ــة حي ــي بمديري ــة آل املقران ــتهدف منطق ــي اس ــف صاروخ ــراء قص ــروح ج ــة بج ــت طفل وأصيب
ــدا . ــي رازح و ش ــن مديريت ــة م ــق متفرق ــي مناط ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص اس

وأوضــح املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الطريــق العــام يف منطقــة آل الشــيخ بمديريــة منبــه ونفوق 
عــدد مــن املــوايش ، كمــا قصــف مناطــق متفرقــة بمدينــة صعــدة بالقنابــل العنقودية .

وشن الطريان سبع غارات عى مديرية باقم ، استهدفت ثالث غارات منها منطقة آل مغرم باملديرية.

طريان العدوان يشن غارتني على كشر يف حجة

]19/أبريل/2018[ حجة - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية كرش بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
عاهــم يف مديريــة كــرش.
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شن أربع غارات على مديرية موزع بتعز

]19/أبريل/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مناطــق 
متفرقــة بمديريــة مــوزع.

مخسة شهداء لثالث غارات استهدف أحد األحياء باحلديدة

]19/أبريل/2018[ الحديدة-سبأ:

استشــهد خمســة مواطنــن اليــوم إثــر ثــالث غــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى أحــد األحيــاء يف 
مديريــة الحــايل بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
أحــد األحيــاء يف جولــة األقرعــي بمديريــة الحــايل، مــا أدى إىل استشــهاد خمســة مواطنــن يف حصيلــة غــري نهائيــة.

طريان العدوان يشن 12 غارات على حجة

]19/أبريل/2018[ حجة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي بحجــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 10 غــارات عــى مديريتــي 
ــرض وميدي. ح

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتن عى منطقة عاهم يف مديرية كرش بمحافظة حجة.

إصابة مخسة مواطنني بغارتني على العاصمة صنعاء

]19/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

 أصيــب خمســة مواطنــن جــراء غارتــان شــنهما طــريان العــدوان عــى محطــة كهربــاء جــوار جولــة املصباحــي 
بالعاصمــة صنعــاء.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة محطــة الكهربــاء  وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنب
ــة املصباحــي وغــارة عــى دار الرئاســة مــا أدى إىل إصابــة خمســة مواطنــن. جــوار جول
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ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]19/أبريل/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
ــعفن إىل  ــول املس ــال دون وص ــدوان ح ــريان الع ــا إىل أن ط ــا .. الفت ــن ضحاي ــاء ع ــدان وأنب ــة حي ــران بمديري م

مــكان الجريمــة يف مــران.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى قريــة بنــي ذهــل وغــارة عــى وادي ليــة بمديريــة الظاهر، 
وغــارة عــى كهــالن، الفتــا إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة شــعبان بمديريــة رازح، وغــارة عــى 

منطقــة قحــزة شــمال مدينــة صعــدة.

وذكر املصدر أن قصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.

غارتان على حمافظة اجلوف 

]19/أبريل/2018[ الجوف - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــدي شــن غارتــن عــى مديريــة املصلــوب 
ــة الجوف. بمحافظ

غارة على مزرعة مواطن يف بكيل املري حبجة

]20/أبريل/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية بكيل املري بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة 
املواطــن محمــد جــران قهبــش بمنطقــة فــاس بمديريــة بكيــل املــري، مــا أدى إىل تدمــري جرافــة وتــرر املرزعــة.

إستشهاد مخسة مواطنني بغارات على حيدان بصعدة 

]20/أبريل/2018[ صعدة - سبأ: 

أستشــهد خمســة مواطنــن وأصيــب آخــرون يف غــارات شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريتي 
حيــدان والظاهــر بمحافظــة صعدة. 

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارات عــى منطقــة 
مــران يف مديريــة حيــدان مــا أدى إىل استشــهاد خمســة مواطنــن وإصابــة آخريــن.

كمــا شــن طــريان العــدوان ثــالث غــارات عــى وادي ليــة بمديريــة الظاهــر، مــا أدى إىل تدمــري ثالثــة منــازل دون 
وقــوع إصابــات.

وشن الطريان أربع غارات عى مديرية باقم و غارتن عى منطقة آل عمار بمديرية الصفراء .
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إستشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطنا بغارات على تعز

]20/أبريل/2018[ تعز-سبأ:

استشــهد 20 مواطنــا وأصيــب آخريــن اليــوم بغــارات شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى محافظــة 
. تعز

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بعــدة غــارات 
ســيارة كانــت تقــل مواطنــن بمنطقــة العريــش بمديريــة مــوزع، مــا أســفر عــن استشــهاد 20 مواطنــا وإصابــة 

آخريــن .

العدوان يشن غارتني على مديرية السوادية بالبيضاء

]20/أبريل/2018[ البيضاء-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة 
الســوادية .

غارتان على مديرية حيس باحلديدة 

]20/أبريل/2018[ الحديدة _ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى مديريــة حيــس 
بمحافظــة الحديــدة .

21 غارة تستهدف حمافظة حجة

]21/أبريل/2018[ حجة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســت غــارات 
مــزارع املواطنــن يف منطقــة الجــر بمديريــة عبــس.

كما شن طريان العدوان 15 غارة عى مديريتي حرض وميدي.
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العدوان يواصل غاراته اإلجرامية على احملافظات باستخدام القنابل العنقودية

]21/أبريل/2018[ محافظات - سبأ:

 واصــل طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي غاراتــه اإلجراميــة عــى مختلــف املحافظــات باســتخدام القنابــل 
ــف  ــة والقص ــف الدخاني ــة بالقذائ ــق الحدودي ــدو املناط ــش الع ــتهدف جي ــا اس ــة، فيم ــة والضوئي العنقودي

ــن. ــن املواطن ــدد م ــة ع ــا أدى إىل إصاب ــي م ــي واملدفع الصاروخ

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــن اثنــن أصيبــا بقصــف صاروخــي ســعودي 
ــه قصــف مدفعــي للعــدو الســعودي عــى منطقــة  عــى مديريــة رازح الحدوديــة، كمــا أصيــب مواطــن يف منزل

غافــرة التابعــة ملديريــة الظاهــر .

ــي  ــدة الت ــة صع ــدان بمحافظ ــة حي ــالن يف مديري ــة ط ــة منطق ــف دخاني ــعودي بقذائ ــش الس ــتهدف الجي واس
ــه  ــة منب ــن مديري ــة م ــق متفرق ــن يف مناط ــكات املواطن ــرر ممتل ــريا إىل ت ــي، مش ــف صاروخ ــت لقص تعرض

ــعودي. ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــراء قص ــة ج الحدودي

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن 12 غــارة عــى محيــط معســكر خالــد بمديريــة مــوزع يف محافظــة تعــز 
ــار تابعــة للعــدوان غــارة عــى  ــار ، كمــا شــنت طائــرة بــدون طي منهــا ســبع غــارات مــن طائــرة بــدون طي

ســوق الــرح بمديريــة مقبنــة.

وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان ألقــى قنبلــة عنقوديــة عــى مديريــة املتــون بمحافظــة الجــوف، وثــالث قنابــل 
ضوئيــة عــى منطقــة الحازميــة و جبــال الصفــراء يف مكــرياس بمحافظــة البيضــاء .

ولفــت املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة املقصــوب بمديريــة القبيطــة يف محافظــة لحــج 
وغــارة عــى منطقــة املريــر يف مديريــة جبــل راس بمحافظــة الحديــدة .

ثالث غارات على منطقة يسبل بالبيضاء

]22/أبريل/2018[ البيضاء-سبأ:

عاود طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم شن ثالث غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة يســبل.

وكان طريان العدوان شن فجر اليوم غارتن عى منطقة فضحة بمديرية ناطع.

شن 21 غارة على مديريتي خدير وموزع بتعز

]22/أبريل/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 21 غارة عى مديريتي خدير وموزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
منطقــة ورزان بمديريــة خديــر وأنبــاء عــن ســقوط ضحايــا.

كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي سبع غارات عى محيط معسكر خالد يف مديرية موزع .
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إصابة ستة مواطنني بغارات على مديرية السربة يف إب

]22/أبريل/2018[ إب -سبأ:

ــرة يف  ــة الس ــى مديري ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــنها ط ــارات ش ــوم بغ ــن الي ــتة مواطن ــب س أصي
ــة إب . محافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
منطقــة قــاع الجامعــة بمديريــة الســرة مــا أدى إىل إصابــة ســتة مواطنــن جــراح بعضهــم خطــرية، مشــريا إىل أن 

الغــارات تســببت أيضــاً بــأرضار يف مــزارع املواطنــن و املمتلــكات العامــة والخاصــة باملنطقــة.

استشهاد أسرة بأكملها بغارة على مزرعة باجلر يف حجة

]22/أبريل/2018[ حجة - سبأ :

ــة مــن خمســة أشــخاص بغــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي   استشــهدت أرسة بأكملهــا مكون
اليــوم عــى منطقــة الجــر بمديريــة عبــس محافظــة حجــة .

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مزرعــة 
يف الجــر إحداهــا اســتهدفت منــزل املواطــن عــي صديــق، مــا أدى إىل استشــهاده وزوجتــه وثالثــة أطفــال .

وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارتن عى منطقة املزرق بمديرية حرض.

طريان العدوان يستهدف صعدة واحلديدة وحلج

]22/أبريل/2018[ محافظات - سبأ :

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن ثــالث غــارات عــى منطقــة قحــزة 
شــمال املدينــة وغارتــن عــى منطقــة ولــد مســعود بمديريــة ســحار، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي 

للعــدوان الســعودي منطقــة الغــور بمديريــة غمــر ومناطــق متفرقــة مــن مديريتــي رازح و منبــه.

كما شن غارة عى منطقة املرير بمديرية جبل راس يف محافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارتن عى منطقة حمالة يف كرش بمحافظة لحج.

اجمللس السياسي األعلى ينعي لألمة استشهاد الرئيس الصماد وخيتار املشاط رئيسا للدورة القادمة

]23/أبريل/2018[ صنعاء -سبأ:

نعــى املجلــس الســيايس األعــى الشــعب اليمنــي واألمــة باستشــهاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح 
الصمــاد. 

وقــد لقــي اللــه تعــاىل مجاهــدا بطــال وهــو يتطلــع إىل لقاء ربــه شــهيدا ظهــر يــوم الخميــس 3 شــعبان 1439هـ 
ــدوان  ــريان الع ــل ط ــن قب ــة م ــارة جوي ــتهدافه بغ ــر اس ــدة اث ــة الحدي ــل 2018 م يف محافظ ــق 19 إبري املواف

األمريكــي الســعودي وهــو يــؤدي واجبــه الوطنــي.
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كمــا أقــر املجلــس اختيــار األخ مهــدي محمــد حســن املشــاط رئيســا للمجلــس الســيايس األعــى للــدورة القادمــة 
وفقــا لالئحــة الداخليــة للمجلــس.

ً
 وجرحيا

ً
ارتفاع ضحايا جمزرة حفل زفاف بني قيس حبجة إىل 88 شهيدا

]23/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

ارتفــع عــدد ضحايــا مجــزرة طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي التــي اســتهدفت حفــل زفــاف بغارتــن يــوم 
امــس بمنطقــة الراقــة يف بنــي قيــس بمحافظــة حجــة إىل 88 شــهيداً وجريحــاً .

وأوضــح مصــدر طبــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن عــدد الشــهداء ارتفــع إىل 33 ، والجرحــى إىل 
55 مواطنــاً ، مشــرياً إىل أن املستشــفى الجمهــوري بحجــة اســتقبل 46 جريحــاً مــن ضحايــا الغــارات .

طريان العدوان يشن ثالث غارات على احلديدة

]23/أبريل/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
ــا. مديريــة التحتي

 بغارة على عبس يف حجة
ً
استشهاد واصابة 31 مواطنا

]24/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

 استشــهد 18 مواطنــاً وأصيــب 13 آخريــن جــراء غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي فجــر اليــوم 
عــى مديريــة عبــس بمحافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة محطــة 
وقــود يف مديريــة عبــس مــا أدى إىل إستشــهاد 18 مواطنــاً وإصابــة 13 آخريــن يف حصيلــة أوليــة.

شن مخس غارات على مديرية أرحب

]24/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريــة أرحــب.
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استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارة استهدفت حفار مياه بصعدة

]24/أبريل/2018[ صعدة – سبأ:

استشــهد وأصيــب خمســة مواطنــن اليــوم يف غــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت حفــار ميــاه 
بمديريــة مجــز محافظــة صعدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة حفــار 
ميــاه يف منطقــة الجعملــة بمديريــة مجــز مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة اثنــن آخريــن .

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة غمــار بمديريــة رازح الحدوديــة، وتســع غــارات 
عــى مديريــة باقــم.

تسع غارات على العاصمة صنعاء وحميطها

]25/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم تسع غارات عى العاصمة صنعاء ومحيطها.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى  ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باألمان
ــان. عــر وثــالث غــارات عــى تــالل الري

وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان اســتهدف جبــل عيبــان بغارتــن وشــن غــارة عــى جبــل ظفــار بمديريــة بنــي 
مطــر .

ثالث غارات على مديرية حيس باحلديدة

]25/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ :

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ثــالث غــارات عــى محافظــة الحديــدة .وأوضــح مصــدر أمنــي 
باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة حيــس .

كمــا شــن طــريان العــدوان غــارة قــرب ســاحة العــروض بمدينــة الحديــدة، تزامنــا مــع خــروج املشــاركن يف 
ــادق . مســرية البن

طريان العدوان يشن ثالث غارات على حلج واجلوف

]25/أبريل/2018[ لحج - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى لحج والجوف.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
حمالــة بكــرش، وشــن غــارة عــى مديريــة املتــون بمحافظــة الجــوف .
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ثالث غارات على مديرية موزع بتعز

]25/أبريل/2018[ تعز - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان أســتهدف بثــالث غــارات 
جنــوب معســكر خالــد بمديريــة مــوزع.

ست غارات على ميدي وعبس يف حجة

]25/أبريل/2018[ حجة - سبأ :

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديريتي ميدي وعبس بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريــة ميــدي وثــالث غــارات عــى منطقــة الجــر بمديريــة عبــس.

نفوق مواشٍ بغارة لطريان العدوان يف حمافظة البيضاء

]25/أبريل/2018[ البيضاء - سبأ :

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
إجــالل بمديريــة الطفــة مــا أدى إىل نفــوق مــوايش.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارتن عى مديرية ذي ناعم.

ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة

]25/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

 شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ســت غــارات عــى صعــدة فيمــا تعرضــت مناطــق متفرقــة 
ــازل املواطنــن. باملحافظــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي خلــف أرضاراً بمن

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
بنــي معــاذ بمديريــة ســحار ، وثــالث غــارات عــى منطقــة آل عمــار بمديريــة الصفــراء .

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة بنــي معــن بمديريــة رازح وغــارة أخــرى عــى 
منطقــة قحــزة شــمال مدينــة صعــدة .

ــة شــدا  ــن يف مديري ــازل ومــزارع املواطن ــاً ســعودياً اســتهدف من ــاً ومدفعي ــاً صاروخي وذكــر املصــدر أن قصف
ــه . ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة منب
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العدوان يعاود شن أربع غارات على حرف سفيان

]25/أبريل/2018[ عمران - سبأ :

ــفيان  ــرف س ــة ح ــى مديري ــارات ع ــع غ ــن أرب ــوم ش ــاء الي ــعودي مس ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــاود ط  ع
ــران. ــة عم بمحافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
منطقــة العمشــية بمديريــة حــرف ســفيان.

ثالث غارت على حمافظة احلديدة

]26/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة الحديدة.

ــي  ــن رشق ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــس . ــة حي ــي مديري ــارة رشق ــة وغ ــة الخوخ ــة بمديري ــة قطاب منطق

إصابة 4 أطفال بانفجار قنبلة من خملفات العدوان بصرواح

]26/أبريل/2018[ مأرب-سبأ:

ــة مــن مخلفــات العــدوان يف منطقــة الرحــة بمديريــة رصواح  أصيــب أربعــة أطفــال اليــوم إثــر انفجــار قنبل
بمــأرب.

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــات ط ــن مخلف ــة م ــبأ( أن قنبل ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــال. ــم أطف ــى جميعه ــة جرح ــقوط أربع ــن س ــفرت ع ــة وأس ــة الرح ــرت يف منطق ــعودي انفج الس

ــة  ــه عــى مديري ــا العــدوان ومرتزقت ــي القــى به ــف الت ــل والقذائ ــات مــن القناب وأشــار املصــدر إىل وجــود املئ
ــكان. ــاة الس ــدا لحي ــكل تهدي ــر تش ــم تنفج رصواح ل

طريان العدوان يشن ثالث غارات على كرش بلحج

]26/أبريل/2018[ لحج-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى كرش بمحافظة لحج.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة حمالــة بكــرش.
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مخس غارات على مديرية موزع بتعز

]26/أبريل/2018[ تعز-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
جنــوب معســكر خالــد بمديريــة مــوزع.

طريان العدوان يشن 21 غارة على عبس وحرض وميدي

]26/أبريل/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي 21 غارة عى محافظة حجة .

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 12 غــارة 
مــزارع الجــر يف مديريــة عبــس وتســع غــارات عــى مديريتــي حــرض وميــدي .

العدوان يواصل استهداف مناطق متفرقة يف صعدة

]26/أبريل/2018[  صعدة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مديريــة رازح بمحافظــة صعــدة تعرضــت لقصــف  
ــازل املواطنــن ، كمــا اســتهدف قصــف مماثــل منطقــة  صاروخــي ومدفعــي ســعودي أســفر عــن أرضار يف من
الغــور يف مديريــة غمــر ، وشــن العــدو الســعودي قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً عــى منــازل ومــزارع املواطنــن 

بمديريــة منبــه.

العدوان يشن تسع غارات على حرض وميدي

]27/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي.

14 غارة على مناطق متفرقة يف صعدة

]27/أبريل/2018[ صعدة - سبأ :

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 14 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى 
منطقــة آل صبحــان بمديريــة باقــم .
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وأشار إىل أن الطريان استهدف بخمس غارات منطقتي العطفن والصوح بمديرية كتاف .

ــاء مديريــة رازح بنــريان حــرس الحــدود الســعودي يف مديريــة  كمــا استشــهد مواطــن وأصيــب أثنــن مــن أبن
ــة . شــدا الحدودي

وأصيب مواطنان بقصف صاروخي سعودي استهدفهم بمنطقة طالن يف مديرية حيدان .

وأشــار املصــدر إىل أن العــدوان عــاود اســتهدافه الصاروخــي واملدفعــي عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح 
ومنطقــة الغــور بمديريــة غمــر .

 وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة عى خيام البدو يف منطقة كدم عزلة نشور بمديرية الصفراء.

إصابة ستة مواطنني بغارات على العاصمة صنعاء

]28/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

أصيــب ســتة مواطنــن جــراء غــارات شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي مســاء أمــس عــى العاصمــة 
صنعــاء.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة 
حــي األعنــاب بمنطقــة شــمالن، مــا أدى إىل إصابــة ســتة مواطنــن.

ــة  ــة بمنطق ــوزارة الداخلي ــدة ب ــكر النج ــارات معس ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
الحصبــة بمديريــة الثــورة، كمــا اســتهدف بثالثــه صواريــخ منطقــة الســبعن منهــا صــاروخ لــم ينفجــر عــى 
مبنــى مركــز الــدم بمستشــفى الســبعن لألمومــة والطفولــة، محدثــاً أرضاراً ماديــة، الفتــا إىل أن طــريان العــدوان 

شــن غارتــن خلــف تبــة التلفزيــون، خلفــت أرضاراً يف منــازل املواطنــن املجــاورة.

استشهاد مواطن وإصابة أثنني من املشاركني يف تشييع الرئيس الصماد 

]28/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب أثنــن مــن املشــاركن يف التشــييع املهيــب للرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد اليــوم 
ــدان الســبعن بالعاصمــة صنعــاء جــراء غــارات طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي. بمي

ــدان  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن محيــط مي ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي لوكال
ــة أثنــن وحــدوث أرضار  ــا مــع تشــييع الرئيــس الصمــاد مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصاب الســبعن تزامن

بجامــع الشــعب.

ثالث غارات على مديريتي مقبنة وموزع بتعز

]28/أبريل/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديريتي مقبنة وموزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن شــمال غــرب 
ســوق الــرح بمديريــة مقبنــة وغــارة رشق معســكر خالــد بمديريــة مــوزع.
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غارات وقصف مدفعي على حمافظة حجة 

]28/أبريل/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي أربع غارات عى مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مــزارع الجــر بمديريــة عبــس.

ــة  ــليلة بمديري ــة ش ــى منطق ــدوان ع ــريان الع ــارة لط ــن بغ ــنة وطفل ــرأة مس ــهاد ام ــدر إىل استش ــت املص ولف
ــرض. ح

ــرض يف  ــة ح ــزرق بمديري ــوق امل ــري وس ــل امل ــة بكي ــن يمديري ــة العط ــدوان منطق ــة الع ــتهدفت مدفعي ــا اس فيم
ــة . ــة حج محافظ

غارات وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف صعدة

]28/أبريل/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــاً وقذيف ــر 50 صاروخ ــتهدف بأكث ــا اس ــدا، فيم ــة ش ــعودي مديري ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص اس
ــدة. ــة صع ــة رازح بمحافظ مديري

وأوضــح مصــدر محــي بمحافظــة صعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا 
اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن أكثــر مــن 50 صاروخــاً وقذيفــة أطلقهــا العــدوان عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح 
الحدودية.

وذكــر املصــدر أن طفــل استشــهد وأًصيــب آخــر وامرأتــن ورجــل إثــر غارتــن لطــريان العــدوان عــى منطقــة 
غمــار بمديريــة رازح يف محافظــة صعــدة .

كمــا استشــهد مواطــن بغــارة اســتهدفت محطــة وقــود ومحــالت تجاريــة يف الخميــس بمديريــة ســاقن، وشــن 
الطــريان ثــالث غــارات عــى منطقتــي الــرار وعــالف بمديريــة ســحار، و ثــالث غــارات عــى البنــك املركــزي 

ومعســكر كهــالن بمدينــة صعــدة .

إصابة مواطنني اثنني بغارة استهدفت مديرية بني احلارث بصنعاء

]29/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ :

 أصيــب مواطنــان اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت بــرج كهربــاء بمديريــة بنــي 
الحــارث بأمانــة العاصمــة.

ــاء يف  ــرج كهرب ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ب ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي لوكال
ــرية. ــه خط ــا إصابت ــن أحدهم ــن اثن ــة مواطن ــا أدى إىل إصاب ــروق م ــاد يف الع ــت املع ــة بي منطق
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تسع غارات على حمافظة صعدة 

]29/أبريل/2018[ محافظات - سبأ :

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي تســع غــارات عــى أمانــة العاصمــة ومحافظــة صعــدة أســفرت عــن 
إصابــة مواطنــن اثنــن ، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــدداً مــن املناطــق الحدوديــة .

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن يف محافظــة صعــدة غــارة 
عــى اللــواء 72 يف منطقــة آل عمــار بمديريــة الصفــراء وثــالث غــارات عــى البنــك املركــزي باملدينــة، وغــارة عــى 

منطقــة آل الشــيخ بمديريــة منبــه.

كما شن طريان العدوان ثالث غارت عى مناطق آل شليل واملهاذر وبني معاذ بمديرية سحار.

ــف  ــت لقص ــة رازح تعرض ــن مديري ــة م ــق متفرق ــر ومناط ــة غم ــور بمديري ــة الغ ــدر إىل أن منطق ــار املص وأش
ــعودي. ــي س ــي ومدفع صاروخ

استهداف مديرية احلايل يف احلديدة بأربع غارات

]30/أبريل/2018[ الحديدة-سبأ :

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم مديرية الحايل يف محافظة الحديدة بأربع غارات.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
منطقــة الجبانــة باملديريــة .

العدوان يشن 23 غارة على مديرية باقم بصعدة

]30/أبريل/2018[ صعدة -سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 23 غــارة عــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة باقــم بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 23 غــارة عــى 
عــدد مــن املناطــق بمديريــة باقــم خلفــت ارضاراً بالغــة بممتلــكات ومــزارع املواطنــن وكذلــك املمتلــكات الخاصة 

.

وأشــار إىل أن الطــريان املعــادي عــاود اســتهداف مبنــى البنــك املركــزي بمدينــة صعــدة لليــوم الثالــث عــى التــوايل 
.

وذكــر املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف منطقــة الغــور بمديريــة غمــر الحدوديــة، كمــا 
عــاود العــدوان قصفــه املدفعــي والصاروخــي عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح.
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إصابة مخسة مواطنني بإنفجار عبوة ناسفة بسوق يف مدينة مأرب

]30/أبريل/2018[ مأرب - سبأ :

 أصيب خمسة مواطنن اليوم بإنفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارة يف سوق القات بمدينة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن عبــوة ناســفة إنفجــرت خلــف ســوق القــات وأوقعــت 
خمســة جرحــى بعضهــم إصابــات بليغــة.

وتشهد املناطق الخاضعة لسيطرة قوى العدوان إنفالت أمني وتصاعد للعمليات اإلرهابية.

العدوان يشن تسع غارات على حرض وميدي

]30/أبريل/2018[ حجة - سبأ :

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

شن غارتني على مديرية التحيتا باحلديدة

]30/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ :

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
املدمــن بمديريــة التحيتــا.



179

يوميات العـ2018ـــدوان

مــايــــو
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استشهاد صياد جراء قصف بوارج العدوان لقوارب الصيادين قبالة احلديدة

]01/مايو/2018[ الحديدة -سبأ:

استشهد صياد جراء قصف بوارج العدوان اليوم قوارب الصيادين قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وأكــد مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد أحــد الصياديــن يف اعتــداء إحــدى بــوارج 
العــدوان عــى قــوارب الصيــد قبالــة ســواحل الحديــدة.

طريان العدوان يشن 15 غارة على باقم بصعدة

]01/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

ــم  ــة باق ــة بمديري ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــرش غ ــة ع ــوم خمس ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. ــة صع بمحافظ

وأوضــح مصــدر امنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان الغاشــم شــن خمســة عــرش 
غــارة خــالل الســاعات املاضيــة مســتهدفاً مــا تبقــى مــن منــازل وممتلــكات املواطنــن يف مناطــق متفرقــة مــن 

مديريــة باقــم مخلفــاً ارضاراً كبــرية جــداً.

ــريه  ــا أدى إىل تدم ــة م ــزي باملدين ــك املرك ــارات البن ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــاورة. ــن املج ــازل املواطن ــرر من وت

ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ ــت لقص ــة تعرض ــه الحدودي ــة منب ــن مديري ــة م ــق متفرق ــدر إىل أن مناط ــر املص وذك
ــم. ــن وممتلكاته ــزارع املواطن ــتهدف م ــعود اس س

12 غارة على ميدي وحرض

]01/مايو/2018[ ميدي - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 12 غــارة 
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

العدوان يستهدف حمافظة البيضاء بغارة

 ]01/مايو/2018[ البيضاء - سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الصيانــة بالقــرب مــن 
مفــرق الصومعــة يف مكــرياس بمحافظــة البيضــاء.
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الطريان املعادي يشن تسع غارات على ميدي وحرض

]02/مايو/2018[ ميدي - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــتسع غــارات 
مديريتــي حــرض وميــدي.

إصابة امرأة بقصف سعودي على مديرية رازح بصعدة

]02/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

 أصيبــت امــرأة اليــوم إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة رازح بمحافظــة صعــدة، فيمــا 
شــن طــريان العــدوان ســت غــارات عــى منطقــة غمــر باملديريــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن امــرأة أصيــت بجــروح إثــر قصــف صاروخــي 
ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا صاروخيــا مدفعيــا اســتهدف عزلتــي القهرتــن وآل الشــيخ بمديريــة منبــه.. الفتــا 
إىل أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى منطقــة عمــار بمديريــة رازح.

طريان العدوان يستهدف اخلط العام مبديرية الدريهمي باحلديدة

]02/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
الخــط العــام بمديريــة الدريهمــي.

العدوان يستهدف صنعاء وعمران

 ]02/مايو/2018[ محافظات - سبأ: 

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة أرحــب 
بمحافظــة صنعــاء.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
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العدوان يستهدف صعدة ومأرب

]04/مايو/2018[ محافظات - سبأ:

ــن  ــة أربع ــن وإصاب ــهاد مواط ــن وأدت إىل استش ــق املواطن ــه بح ــعودي جرائم ــي الس ــدوان األمريك ــل الع واص
ــن. ــم طفل ــن بينه آخري

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــاً استشــهد بنــريان حــرس الحــدود الســعودي 
يف مديريــة شــدا الحدوديــة، فيمــا أصيبــت امــرأة بجــروح خطــرية بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى 

مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح الحدوديــة.

ــتهدفهم  ــعودي اس ــي س ــف صاروخ ــة بقص ــراح متفاوت ــا بج ــع والدهم ــن م ــة طفل ــدر إىل إصاب ــار املص وأش
بمنزلهــم الواقــع يف منطقــة طــالن بمديريــة حيــدان، واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق 

ــن. ــكات املواطن ــن أرضار يف ممتل ــفر ع ــة أس ــدا الحدودي ــه وش ــي منب ــن مديريت ــة م متفرق

ويف محافظــة صعــدة أيضــاً شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي أربــع غــارات عــى حــي عمــار بضواحــي 
مدينــة ضحيــان، وأربــع غــارات أخــرى عــى الطريــق العــام يف مديريــة باقــم.

وذكر املصدر أن الطريان املعادي شن غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

شهيدان بغارة لطريان العدوان يف مديرية اجلراحي باحلديدة

]05/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــة  ــي بمحافظ ــة الجراح ــوم بمديري ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــر غ ــان إث ــهد مواطن  استش
ــدة. الحدي

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان شــن غــارة عــى مزرعــة يف منطقــة 
الجربــة بمديريــة الجراحــي مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن أثنــن.

كما شن طريان العدوان غارتن عى منطقة الكثيب باملديرية.

استشهاد مخسة مواطنني يف باقم بصعدة

]05/مايو/2018[ صعدة  - سبأ:

 استشــهد خمســة مواطنــن اليــوم بغارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت منــزل مواطــن يف 
مديريــة باقــم الحدوديــة بمحافظــة صعــدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــزل  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكال
مواطــن يف منطقــة الزبيــة بمديريــة باقــم، مــا أدى إىل استشــهاد خمســة مواطنــن بينهــم نســاء وأطفــال مــن 

ــدة. أرسة واح

وأشــار املصــدر إىل أن الغارتــن أدتــا إىل تدمــري ســيارة وحراثــة باإلضافــة إىل نفــوق عــدد مــن األغنــام وممتلــكات 
املستهدفة. األرسة 

ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان الغاشم شن 13 غارة عى مناطق متفرقة من مديرية باقم.
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 10 غارات على حرض وميدي

]05/مايو/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بعــرش غــارات 
مديريتــي حــرض وميــدي.

ة لليونسكو تدين تواجد قوات إماراتية يف جزيرة سقطرى وتعتربها قوات احتالل
ّ
اللجنة اليمني

]06/مايو/2018[ صنعاء - سبأ :

اعتــرت األمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة اليمنيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم )اللجنــة اليمنيــة لليونســكو( تواجــد 
القــوات األجنبيــة اإلماراتيــة يف جزيــرة ســقطرى تعــٍد وانتهــاك صــارخ للســيادة الوطنيــة وقــوات احتــالل تســعى 

إىل نهــب واســتغالل الثــروات الطبيعيــة والتاريخيــة يف الجزيــرة.

ــة إىل  ــه، نــزول قــوات إماراتي ــة )ســبأ( عــى نســخة من ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ــان حصل ــة، يف بي وأدانــت اللجن
ــال عســكرية. ــة يف أعم ــرة اليمني ــام الجزي ــرة ســقطرى وإقح جزي

وقــال البيــان »إن األمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم تتابــع التطــورات األخــرية يف جزيــرة 
ــة  ــا األجنبي ــزال قواته ــالل إن ــن خ ــكرية م ــال عس ــرة يف أعم ــام الجزي ــارات بإقح ــة اإلم ــام دول ــقطرى وقي س

ــرة«. للجزي

وأكــدت اللجنــة أن هــذا العمــل مســتهجن ومــدان ويهــدف إىل زعزعــة األمــن واالســتقرار يف الجزيــرة التــي هــي 
ضمــن املحميــات الطبيعيــة يف قائمــة اليونســكو، والتــي بقيــت آمنــه ومســتقرة وبعيــده عــن كل الراعــات طوال 
الفــرة املاضيــة، معتــرا هــذا العمــل هــو اســتكمال لحلقــة التدمــري املمنهــج الــذي تقــوم بــه دولــة اإلمــارات يف 

الجزيــرة لتدمــري الــراث الحضــاري والطبيعــي والتاريخــي لليمــن.

وناشــدت اللجنــة، منظمــة األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة لليونســكو بالتدخــل العاجــل إلخــالء الجزيــرة مــن 
ــوم  ــة تق ــلحة اليمنيّ ــوات املس ــون الق ــة ك ــكرية أجنبي ــات عس ــرة لثكن ــل الجزي ــدم تحوي ــة وع ــوات اإلماراتي الق

بحمايــة الجزيــرة عــى أكمــل وجــه منــذ عــرشات الســنن.

استشهاد طفلة وإصابة آخرين يف غارات على احلديدة

]06/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

 استشــهدت طفلــة وجــرح آخــرون مــن أرسة واحــدة اليــوم جــراء غــارة لطــريان العــدوان اســتهدفت منزلهــم 
بمديريــة بيــت الفقيــه يف محافظــة الحديــدة.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منــزل  وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنب
ــا. ــراد أرسته ــن أف ــن م ــة آخري ــة وإصاب ــهاد طفل ــا أدى إىل استش ــه م ــت الفقي ــة بي ــن يف مديري مواط

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن ســت غــارات عــى مبنــى الهيئــة العامــة لتطويــر تهامــة يف منطقــة 
القطيــع بمديريــة املراوعــة.
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ــة الحســينية،  ــث الخــط الســاحي بمديري ــوب مثل كمــا شــن طــريان العــدوان غارتــن عــى منطقــة الجــاح جن
ــة الجراحــي. وشــن غــارة عــى مزرعــة للمانجــو بمديري

طريان العدوان يشن اكثر من  16 غارة على تعز ومأرب

]06/مايو/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أكثر من 15 غارة مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف بأكثــر مــن 15 
غــارة مناطــق متفرقــة بمدريــة مــوزع.

وأفاد املصدر أن الطريان شن غارة عى منطقة املحجرة بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

15 غارة وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة يف صعدة

]06/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

ــا  ــدة، فيم ــة صع ــة بمحافظ ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــوم 15 غ ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط  ش
ــه. ــم ومنب ــات رازح وباق ــي مديري ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص اس

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى الطريــق 
ــى  ــارات ع ــدى الغ ــن يف إح ــة مواط ــرياً إىل إصاب ــار، مش ــة آل عم ــاه منطق ــاء باتج ــدة وصنع ــن صع ــط ب الراب

منطقــة آل عمــار.

وشن طريان العدوان غارة عى منطقة مذاب بمديرية الصفراء، وغارتن عى مديرية الظاهر.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهدف عــدداً مــن املديريــات الحدوديــة حيــث شــن غــارة عــى مديريــة 
شــدا و غارتــن عــى منطقــة الحجلــة بمديريــة رازح، كمــا شــن ســبع غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة 

. قم با

وذكــر املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريــات رازح وباقــم ومنبــه 
الحدودية.

طريان العدوان يشن 12 غارة على حرض وميدي

]06/مايو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 12 غــارة 
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت
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ً
 وجرحيا

ً
ارتفاع حصيلة جرمية العدوان على مكتب رئاسة  اجلمهورية إىل 96 شهيدا

]07/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

ــر  ــي التحري ــة بح ــة الجمهوري ــب رئاس ــدوان ملكت ــريان الع ــتهداف ط ــة اس ــا جريم ــة ضحاي ــت حصيل ارتفع
ــدارس. ــالب م ــم ط ــاً بينه ــهيداً وجريح ــوم إىل 96 ش ــاء الي ــة صنع بالعاصم

وأوضــح مصــدر طبــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ســتة مواطنــن استشــهدوا بينهــم طالــب وأصيــب 90 
آخــرون بينهــم طــالب جــراء غارتــن شــنهما طــريان العــدوان عــى مكتــب رئاســة الجمهوريــة بحــي التحريــر 

املكتــظ بالســكان واملــدارس.

وأشار املصدر إىل أنه تم نقل املصابن إىل مختلف مستشفيات أمانة العاصمة.

أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]07/مايو/2018[ مأرب - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم أربــع غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة رصواح يف محافظة 
. رب مأ

ــزارع  ــازل وم ــت أرضارا بمن ــارات خلف ــبأ( أن الغ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
املواطنــن يف مديريــة رصواح، مشــريا اىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف املدفعيــة مناطــق متفرقــة باملديرية.

مخس غارات على حمافظة صعدة

]07/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة يف محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مدينــة ضحيــان 
ومنطقــة فلــة بمديريــة مجــز.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهدف بثــالث غــارات محطتــي وقــود ملواطنــن يف منطقــة الصحــن 
بالقــرب مــن مدينــة صعــدة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريات رازح وشدا و باقم الحدودية.

طريان العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي يف حجة

]07/مايو/2018[ حجة - سبأ:

 شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 15 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميــدي بمحافظــة حجــة خــالل 
الســاعات املاضيــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مناطــق متفرقــة يف املديريتن 
غارة.  15 بـ 
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مخس غارات على حمافظة احلديدة

]07/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة الحديدة.

وذكــر مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مطــار الحديــدة 
بغارتــن، وشــن ثــالث غــارات عــى منطقــة كيلــو 16.

16 غارة على مديرية موزع بتعز

]07/مايو/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 غارة عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 16 غــارة  ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باملديري
ــاح. ــذ الصب ــوزع من ــة م ــة بمدري ــق متفرق مناط

اللجنة الدولية للصليب تستنكر الغارات اجلوية على أحياء مكتظة بالسكان يف صنعاء

]08/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

 أعربــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، عــن اســتنكارها للغــارات الجويــة الكثيفــة التــي تُشــّن عــى أحيــاء 
مكتظــة بالســكان يف العاصمــة صنعــاء منــذ مطلــع األســبوع الحــايل، وأودت بحيــاة الكثــري مــن املدنيــن.

وأوضحــت اللجنــة يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه أن الغــارات التــي اســتهدفت املنطقــة 
القريبــة مــن مكتــب رئاســة الجمهوريــة بصنعــاء أمــس اإلثنــن تســببت يف مقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة مدنين، 

بينهــم طفــل، وإصابــة العرشات.

وبينــت اللجنــة أن انفجــارات عنيفــة هــزت الليلــة الســابقة األرجــاء جــوار العــريض، وهــي منطقــة أخــرى مكتظة 
بالســكان يف صنعــاء تقــع قــرب املدينــة القديمــة التاريخية.

ــن مــن مســتلزمات جراحــة  ــة ســارعت لعــالج املصابــن وأرســلت مجموعت ــة الدولي ــان إىل أن اللجن ولفــت البي
الحــرب تكفيــان لعــالج 100 مصــاب بجــروح خطــرية، إىل املستشــفى الجمهــوري ومستشــفى الثــورة بصنعــاء 

بعــد وقــت قصــري مــن وقــوع االنفجــارات يــوم اإلثنــن.

وقــال املديــر اإلقليمــي ملنطقــة الــرشق األدنــى واألوســط باللجنــة الدوليــة روبــري ماردينــي، الــذي يــزور اليمــن 
حاليــاً، »مــن املحــزن أن املدنيــن يف اليمــن هــم دائمــاً مــن يدفــع الثمــن الباهــظ يف هــذا النــزاع الــذي ال تلــوح 
لــه أي نهايــة يف األفــق«. وأضــاف »ســنواصل يف اللجنــة الدوليــة حــث جميــع أطــراف النــزاع عــى احــرام قوانــن 

الحــرب واتخــاذ جميــع االحتياطــات املمكنــة لحمايــة أرواح املدنيــن«.

وتابــع ماردينــي »نحيــي اليــوم، 8 مايــو ذكــرى اليــوم العاملــي للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر وإنهــا ملفارقــة 
أن نحتفــل بذكــرى هــذا اليــوم يف 2018 يف اليمــن، يف الوقــت الــذي ال تحتــل فيــه القواعــد املنظمــة لســري األعمــال 

القتاليــة مكانــة مناســبة يف أولويــات األطــراف املتحاربــة«.
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أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]08/مايو/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

ــق  ــارات مناط ــع غ ــتهدف بأرب ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــن. ــزارع املواطن ــازل وم ــت أرضارا بمن ــرواح خلف ــة ب متفرق

 وسيارة مواطن مبحافظة صعدة
ً
طريان العدوان يستهدف منزال

]08/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

 شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم غارتــن عــى ســيارة مواطــن ومنــزل ومحــل تجــاري بمحافظة 
. ة صعد

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى ســيارة 
مواطــن يف منطقــة عــالف بمديريــة ســحار.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي دمــر بغــارة منــزالً ومحــالً تجاريــاً يف منطقة ليــة بمديريــة الظاهــر.. الفتا 
إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف مناطــق متفرقة مــن مديريتــي منبــه ورازح الحدوديتن.

20 غارة على مديرية موزع بتعز

]08/مايو/2018[ تعز - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 20 غــارة عــى مناطــق 
متفرقــة بمديريــة مــوزع منــذ الصبــاح.

أطباء بالحدود: املدنيون ومن بينهم األطفال تعرضوا للقتل والتشويه جراء الغارات على صنعاء

]09/مايو/2018[ عمان – صنعاء - سبأ:

قالــت منظمــة أطبــاء بــال حــدود »إن غــارات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات بجانــب حــي مكتــظ 
بالســكان يف قلــب العاصمــة صنعــاء تســببت يف مقتــل ســتة وإصابــة مــا ال يقــل عــن 72 شــخصاً«.

وأشــارت منظمــة أطبــاء بــال حــدود يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه، إىل أن مستشــفيي 
الثــورة والجمهــوري بصنعــاء املدعومــن مــن املنظمــة شــهدا تدفقــاً جماعيــاً للقتــى والجرحــى جــراء الغــارات 
التــي اســتهدفت مكتبــاً رئاســياً يقــع بالقــرب مــن أحــد الفنــادق والصيدليــات وأحــد البنــوك واملحــال التجاريــة.

ــز إن املدنيــن ومــن بينهــم األطفــال  ــاء بــال حــدود يف اليمــن جــواو مارتين وأوضــح رئيــس بعثــة منظمــة أطب
ــن  ــوف م ــل الخ ــت ظ ــد تح ــش أح ــب أن يعي ــال »ال يج ــارات. وق ــذه الغ ــراء ه ــويه ج ــل والتش ــوا للقت تعرض
التعــرض للقصــف فيمــا يمــارس حياتــه اليوميــة؛ لكــن مجــدداً نــرى املدنيــن يقعــون ضحايــا الغــارات الجويــة 
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ــاة يف املستشــفيات«. ــد الحي ويصارعــون للبقــاء عــى قي

وبحســب املنظمــة فــإن فريقــاً طبيــاً تابعــاً لهــا كان قــد زار أحــد املستشــفيات يف الوقــت الذي وقــع فيــه الهجوم.. 
ــا  ــاورة ومنه ــفيات املج ــوراً إىل املستش ــا ف ــل الضحاي ــم نق ــع وت ــب رسي ــت يف تعاق ــارات وقع ــرية إىل أن الغ مش

مستشــفيي الجمهــوري والثــورة املدعومــان مــن قبــل منظمــة أطبــاء بــال حــدود.

فيمــا أشــار املســؤول الطبــي للمــرشوع يف املنظمــة الدكتــور عبــد الفتــاح العليمــي، والــذي وصــل إىل مستشــفى 
ــيارات  ــوا يف س ــى وصل ــض الجرح ــة األوىل، إىل أن بع ــارة الجوي ــوع الغ ــن وق ــري م ــت قص ــد وق ــوري بع الجمه
اإلســعاف وبعضهــم أســعفوا عــى دراجــات ناريــة.. ولفــت إىل أن بعــض الجرحــى يعانــون مــن اإلصابــات البالغة 

يف الــرأس وغريهــم لديهــم إصابــات ناتجــة عــن الشــظايا يف أرجلهــم ووقعــت أشــكال متعــددة مــن اإلصابــات.

وقــال العليمــي »رأيــت طفلــة صغــرية تحــاول الدخــول إىل غرفــة الطــوارئ؛ لــم تعــرف إن كانــت ســتجد والدهــا 
حيــاً أم ميتــاً«.

ووفقــاً للمنظمــة فقــد كان املستشــفيان يحتويــان عــى مخزونــات طبيــة قّدمتهــا املنظمــة لكــن رغــم ذلــك نفــذت 
هــذه اإلمــدادات برعــة، علمــاً بــأن الطواقــم الطبيــة صارعــت لعــالج تدفــق الجرحــى.

ــة إىل املستشــفين وطلبــت مــن أخصائــي  ــاء بــال حــدود أرســلت إمــدادات إضافي ــان أن منظمــة أطب وأكــد البي
ــم  ــت أن الطواق ــوري.. وبين ــفى الجمه ــم يف مستش ــرىض وعائالته ــي إىل امل ــي النف ــم الصح ــري الدع ــي توف نف

ــوم. ــراء الهج ــن ج ــالج املصاب ــفين بع ــاء يف كال املستش ــوم الثالث ــاح ي ــتمرت صب ــة اس الطبي

ــف  ــدى ضع ــى م ــوء ع ــّلط الض ــذه، تس ــة كه ــات الجماعي ــع اإلصاب ــن تق ــه »ح ــي إن ــور العليم ــاف الدكت وأض
الرعايــة الصحيــة يف اليمــن اليــوم، وأيضــاً عــى أهميــة الرعايــة الصحيــة بالنســبة إىل املدنيــن العالقــن وســط 

هــذا النــزاع«.

غارتان على العاصمة صنعاء

]09/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غاراتن عى العاصمة صنعاء.

ــار  ــارة مط ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باألمان ــدر مح ــح مص وأوض
ــة عــر. ــل بمنطق ــل الثقي ــدويل وغــارة أخــرى عــى النق ــاء ال صنع

أربع غارات على منطقتي املزرق وفج حرضبحجة

]09/مايو/2018[ حجة  - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
منطقتــي املــزرق وفــج حــرض.
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غارة على مزرعة أحد املواطنني مبديرية جبل راس يف احلديدة

]9/مايو/2018[ الحديدة ـ سبأ:

ــد  ــة أح ــى مزرع ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
ــدة. ــل راس يف الحدي ــة جب ــر بمديري ــة املري ــن يف منطق املواطن

استشهاد أسرة من مخسة أفراد بغارة على مدينة ضحيان يف صعدة

]09/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

ــى  ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارة لط ــراء غ ــوم ج ــراد الي ــة أف ــن خمس ــة م ــهدت أرسة مكون  استش
ــدة. ــة صع ــان بمحافظ ــة ضحي ــم يف مدين منزله

ــارة  ــة بغ ــا األربع ــرأة وأوالده ــهاد ام ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــد مص وأك
ــز. ــة مج ــان بمديري ــة ضحي ــم يف مدين ــتهدفت منزله اس

وأوضح املصدر أن الطريان املعادي شن غارة عى منطقة املختبية باملديرية نفسها.

كمــا استشــهد طفــل وأصيــب رجــل وامــرأة بانفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــا العــدوان بمديريــة رازح، فيمــا 
شــن طــريان العــدوان ســت غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن ثــالث غــارات عــى أطــراف مدينــة صعــدة، 
وغارتــن عــى منطقتــي األزهــور وبنــي معــن بمديريــة رازح، وغــارة عــى منطقــة بنــي معــاذ بمديريــة ســحار.

وذكــر املصــدر أن قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريــات الظاهــر وحيــدان 
ورازح وشــدا خلــف أرضار بمــزارع وممتلــكات املواطنــن.

أمني عام األمم املتحدة يعرب عن قلقه إزاء الغارات على األحياء السكنية بصنعاء

]10/مايو/2018[ نيويورك ـ سبأ:

عــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــس، عــن قلقــه البالــغ إزاء التصعيــد الحــاد يف اليمــن، وتحديــداً 
الغــارات الجويــة التــي شــنتها قــوات التحالــف عــى مبنــى حكوميــاً يف مديريــة التحريــر املكتظــة بالســكان يف 

العاصمــة صنعــاء.

وذّكــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة يف بيــان صــادر عــن الناطــق الرســمي باســمه تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة 
)ســبأ( نســخة منــه، جميــع أطــراف النــزاع بــرورة احــرام القانــون اإلنســاني الــدويل، بمــا يف ذلــك اتخــاذ 
كافــة التدابــري الالزمــة لحمايــة املدنيــن. وقــال »ينبغــي إجــراء تحقيقــات شــاملة يف جميــع االنتهــاكات املحتملــة 

للقانــون اإلنســاني الــدويل، كمــا يجــب مســاءلة املســؤولن عــن االنتهــاكات«.

وناشد األمن العام، األطراف أن تمتنع عن املزيد من التصعيد ألن ذلك يؤثر سلباً عى فرص السالم .

وأشــار أنطونيــو غوترييــس إىل أن التوصــل إىل تســوية سياســية عــن طريــق الحــوار الشــامل بــن اليمنيــن هــو 
الســبيل الوحيــد إلنهــاء الــراع ومعالجــة األزمــة اإلنســانية الجاريــة.
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استشهاد وإصابة 12 مواطنا بغارتني استهدفتا منزال مبنطقة األزرقني بصنعاء

]10/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

 استشــهد وأصيــب 12 مواطنــاً بغارتــن شــنهما طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي فجــر اليــوم عــى منــزل 
بمنطقــة األزرقــن مديريــة همــدان بمحافظــة صنعــاء يف حصيلــة غــري نهائيــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منــزالً 
ــي  ــده ع ــن عب ــد الرحم ــن عب ــهاد املواط ــا أدى إىل استش ــران، م ــاء – عم ــط صنع ــى خ ــن ع ــة األزرق يف منطق

الريــي وزوجتــه واثنــن مــن أطفالــه وكــذا إصابــة أربعــة مــن أطفالــه.

وذكــر املصــدر أن مواطنــن اثنــن استشــهدا جــراء الغارتــن أحدهمــا يف محــل مجــاور واألخــر صاحــب مطعــم 
وأصيــب اثنــان كانــا عــى متــن قاطــرة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان حــال دون إنقــاذ الضحايــا باســتمرار التحليــق املكثــف يف ســماء املنطقــة.. 
الفتــاً إىل وجــود ضحايــا تحــت أنقــاض املنــزل املســتهدف.

ــل يف عــر بغارتــن، وكان شــن غــارة  وأكــد املصــدر أن الطــريان املعــادي عــاود اســتهداف مقــر النقــل الثقي
ــازل يف الحــي املســتهدف. ــة مواطــن بجــراح وتــرر عــدة من مســاء أمــس أدت إىل إصاب

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى تبــة التلفزيــون، فيمــا عــاود اســتهداف مطــار صنعــاء 
الــدويل بغارتــن.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بانفجار قنبلة من خملفات العدوان باحلديدة

]10/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــا  ــة التحيت ــدوان يف مديري ــات الع ــن مخلف ــة م ــار قنبل ــر انفج ــوم إث ــن الي ــة مواطن ــب أربع ــهد وأصي استش
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطــن استشــهد وأصيــب ثالثــة أخريــن إثــر 
انفجــار قنبلــة مــن مخلفــات العــدوان يف منطقــة الحيمــة الســاحلية بمديريــة التحيتــا.

استشهاد وإصابة أربع نساء بغارتني لطريان العدوان يف نهم

]10/مايو/2018[ صنعاء-سبأ:

استشــهدت ثــالث نســاء وأصيبــت إمــرأة بغارتــن لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي شــنهما عــى مديريــة 
نهــم محافظــة صنعــاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة 
بقريــة عيــال محمــد، مــا أدى إىل ثــالث نســاء وإصابــة إمــرأة وتــرر املزرعــة وممتلــكات املواطنــن.

كما استهدف طريان العدوان بثالث غارات مصنع الزجاج بمنطقة ثومة ما أدى إىل تدمريه.
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طريان العدوان يشن تسع غارات على حرض وميدي

]10/مايو/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي.

عشر غارات وقصف مدفعي وصاروخي على صعدة

]10/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

 شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــرش غــارات عــى مديريتــي ســحار وباقــم، فيمــا اســتهدف قصــف 
صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــدداً مــن املديريــات الحدوديــة بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــزل 
مواطــن يف منطقــة آل بيــان بمديريــة ســحار، وثمــان غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم.

ــه  ــي منب ــن مديريت ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط ــعودياً اس ــاً س ــاً ومدفعي ــاً صاروخي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــة. ــر الحدودي ــة غم ــور بمديري ــة الغ ــر ومنطق والظاه

االحتاد األوروبي: تصعيد األعمال العدائية يف اليمن يقوض جهود استئناف حمادثات السالم

]10/مايو/2018[ بروكسل-سبأ:

قــال االتحــاد األوروبــي »إن األســابيع القليلــة املاضيــة شــهدت تصعيــدا كبــريا لألعمــال العدائيــة يف اليمــن نتــج 
عنهــا إصابــات كثــرية وتدمــري للبنيــة التحتيــة املدنيــة«.

وأكــد املتحــدث الرســمي لالتحــاد يف بيــان تقلــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه، أن هــذا التصعيــد 
يتعــارض مــع التــزام جميــع األطــراف بحــل ســيايس للنــزاع يف اليمــن ويــدور ضمــن حلقــة مفرغــة مــن األعمــال 
االنتقاميــة املتتاليــة التــي تخاطــر بتقويــض  جهــود املبعــوث األممــي الخــاص إىل اليمــن مارتــن غريفيــث وتضــع 

جهــود اســتئناف محادثــات الســالم يف خطــر.

وأَضــاف »ليــس هنــاك حــل عســكري للنــزاع يف اليمــن، وحــده الحــل الســيايس التفــاويض عــر عمليــة جامعــة أن 
يضــع حــدا للنــزاع ويســتعيد األمــل باالســتقرار والســالم يف البلــد واملنطقــة«، كمــا أكــد دعــم االتحــاد األوروبــي 

الكامــل وغــري املــرشوط للمبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة الــذي يســتكمل إطــار عمــل للمفاوضــات.

استشهاد امرأة وإصابة طفلة برصاص مرتزقة العدوان باجلوف

]11/مايو/2018[ الجوف-سبأ:

ــة اليــوم برصــاص مرتزقــة العــدوان الســعودي يف مديريــة املتــون بمحافظــة  استشــهدت امــرأة وأصيبــت طفل
الجــوف.
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وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان الســعودي اســتهدفوا منــازل ومــزارع 
املواطنــن بمديريــة املتــون مــا أدى إىل استشــهاد امــرأة وإصابــة طفلــة.

طريان العدوان يشن مخس غارات على املزرق وفج حرض

]11/مايو/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
املــزرق وفــج حــرض.

حتالف العدوان يستهدف سفينة حمملة بالقمح كانت متوجهة مليناء الصليف

]11/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

 أقــدم تحالــف العــدوان أمــس الخميــس عــى اســتهداف ســفينة عــى متنهــا 49 الــف و770 طــن مــن مــادة 
ــاء الصليــف. القمــح كانــت متجهــه إىل مين

وقالــت وزارة النقــل يف بيــان صــادر عنهــا تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه »إن الســفينة انــي 
انيبلــو INCE INEBOLU تعرضــت لالســتهداف مــن تحالــف العــدوان مســاء أمــس الخميــس وهــي يف طريقهــا 
إىل مينــاء الصليــف بمحافظــة الحديــدة بعــد أن أخــذت التريــح بالدخــول مــن مكتــب ال UNVIM يف جيبوتــي 

وتفتيشــها بالكامــل«.

وأكــد البيــان أن الســفينة التــي تــم توجيههــا إىل مينــاء جيــزان قــد تغــرق يف البحــر وال تســتطيع املواصلــة إىل 
مينــاء جيــزان نتيجــة األرضار الكبــرية التــي لحقــت بهــا جــراء االســتهداف.

وحملــت وزارة النقــل تحالــف العــدوان املســئولية الكاملــة جــراء هــذا االســتهداف ومــا ينتــج عنــه مــن كارثــة 
وخســائر كبــرية إذا غرقــت يف عــرض البحــر، مشــريا إىل أن تحالــف العــدوان يتعامــل مــع كل الســفن بالتهديــد 

واالســتهداف بطريقــة مخالفــة للقوانــن واألنظمــة واللوائــح الدوليــة.

334 مليون ريال خسائر استهداف العدوان للمعاهد الفنية باحملويت

]11/مايو/2018[ املحويت-سبأ:

ــة  ــة والفني ــد التقني ــي للمعاه ــعودي األمريك ــدوان الس ــتهداف الع ــن اس ــة ع ــة الناتج ــائر األولي ــت الخس بلغ
ــال. ــون ري ــت 334 ملي ــة املحوي بمحافظ

ــاء  ــة األنب ــك مــزارق لوكال وأوضــح مديــر مكتــب التعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي باملحافظــة الدكتــور عبداملل
ــة  ــة الرجــم، مخلفــا أرضار مادي ــى املعهــد الفنــي والتقنــي يف مديري ــة )ســبأ( أن العــدوان اســتهدف مبن اليمني

ــه. بالغــة يف محتويــات املعهــد وتوقــف الدراســة في

ــا  ــالح م ــم وإص ــادة ترمي ــة إلع ــات مادي ــاد صعوب ــببا يف إيج ــار تس ــدوان والحص ــتمرار الع ــی أن اس ــار إل وأش
ــد. ــام املعه ــة يف أقس ــتعادة الدراس ــدوان واس ــره الع دم
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وبــن الصعوبــات التــي فرضهــا اســتمرار العــدوان والحصــار وتداعياتــه الكارثيــة علــی وضــع التعليــم الفنــي 
واملهنــي باملحافظــة ومــا ســببه ذلــك مــن تفاقــم معانــات 443 طالبــا، وعــدم توفــر اإلمكانــات الفنيــة والغذائيــة 

للدارســن والــدورات التطبيقيــة باملعهــد التقنــي الزراعــي يف الرجــم والخبــت.

وأكــد الدكتــور مــزارق اســتمرار التعليــم الفنــي باملعاهــد التقنيــة والفنيــة باملحافظــة رغــم الظــروف الصعبــة 
وتحديــات املرحلــة االســتثنائية التــي يشــهدها الوطــن.

وطالــب املجتمــع الــدويل واملنظمــات الحقوقيــة بإعــادة النظــر يف مواقفهــا إزاء الجرائــم التــي يرتكبهــا النظــام 
ــم فيهــا. ــل التعلي ــي بهــدف تعطي ــم الفن الســعودي يف اليمــن وتدمــريه ملنشــآت التعلي

19 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]11/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 19 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة بنــي 
معــاذ وغــارة عــى منطقــة آل بيــان بمديريــة ســحار، ودمــر بغــارة مبنــى املحكمــة يف مديريــة رازح الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة مــران يف مديريــة حيــدان وغــارة عــى منطقــة 
غافــرة بمديريــة الظاهــر، وثمــان غــارات عــى منطقــة الحصامــة بمديريــة الظاهــر.

وشن الطريان أربع غارات عى منطقة عكوان بمديرية الصفراء وغارتن عى تويلق.

أكثر من 3 مليارات ريال خسائر استهداف العدوان للمعاهد الفنية والصناعية بصنعاء

]11/مايو/2018[ صنعاء -سبأ:

ــة  ــة والصناعي ــد الفني ــعودي للمعاه ــي الس ــدوان األمريك ــتهداف الع ــن اس ــة ع ــة الناتج ــائر األولي ــت الخس بلغ
ــة  ــر لجن ــا لتقري ــال وفق ــون ري ــارات و 247 ملي ــة ملي ــة أعــوام ثالث ــر مــن ثالث ــاء خــالل أكث بمحافظــة صنع

ــر األرضار. ح

وأوضــح تقريــر صــادر عــن مكتــب التعليــم الفنــي واملهنــي باملحافظــة تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن 
تحالــف العــدوان اســتهدف املعهــد الفنــي الصناعــي بمديريــة جحانــة األكثــر تــررا بأكثــر مــن 12 غــارة أدت 
إىل تدمــريه شــبه كليــا بتكلفــة تقديريــة إلعــادة إنشــاءه وترميــم مكوناتــه تصــل إىل مليــار و 187 مليونــاً و 530 

ألــف ريــال.

وأشــار التقريــر إىل أن العــدوان دمــر معهــد مناخــة تدمــريا جزئيــا يف املبنــى اإلداري والتعليمــي وســكن الطــالب 
واملعلمــن قــدرت تكلفــة إعــادة إنشــاءه بمبلــغ 766 مليونــاً و 703 آالف ريــال، كمــا تســبب طــريان العــدوان يف 
تدمــري صالــة الطعــام ومبنــى العميــد واملبنــى التعليمــي يف املعهــد التقنــي التجــاري بالحيمــة الخارجيــة بخســائر 
قــدرت بمبلــغ 570 مليونــاً و775 ألــف ريــال، الفتــا إىل أن املعهــد التقنــي بمديريــة همــدان تعــرض ألربــع غــارات 
أدت إىل تدمــري املبنــى كليــا وتــرر الــورش والهناجــر بتكلفــة تقديريــة إلعــادة بنائــه 574 مليونــاً و 666 ألــف 

ريــال. 

ــد  ــري ورش املعه ــبب يف تدم ــر وتس ــي مط ــي يف بن ــي الصناع ــد املهن ــتهدف املعه ــدوان اس ــريان الع ــن أن ط وب
ــال. ــاً و107 آالف ري ــة 148 مليون ــة تقديري ــى بتكلف ــزات املبن ــاث وتجهي ــالف األث وإت



195

يوميات العـ2018ـــدوان

استشهاد وإصابة 13 مواطنا يف غارة استهدفت مزرعة باحلديدة

]12/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــزارع  ــد امل ــى أح ــوم ع ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــر غ ــا إث ــب 13 مواطن ــهد وأصي  استش
ــدة. ــة الحدي ــي بمحافظ ــة الجراح بمديري

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة 
بمديريــة الجراحــي مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة تســعة أخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهداف منطقــة الجــاح يف مديريــة بيــت الفقيــه بســبع غــارات، وشــن 
غارتــن عــى منطقــة رأس عيــى بمديريــة الصليــف.

كما شن غارة عى منطقة الساحل بمديرية الدريهمي، وأستهدف بغارة أخرى مديرية اللحية.

8 غارات على حرض وميدي

]12/مايو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

10 غارات وأكثر من 90 صاروخا وقذيفة على مناطق متفرقة بصعدة

]12/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

ــدة  ــة صع ــات محافظ ــى مديري ــي ع ــي واملدفع ــه الصاروخ ــوم قصف ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــل الع  واص
ــن. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــرية يف م ــارا كب ــا دم مخلف

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة هــي الثانيــة منــذ 
الصبــاح عــى منطقــة مــران بمديريــة حيــدان، واســتهدف بغارتــن منطقتــي الحجلــة وبــركان بمديريــة رازح 

الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن خمــس غــارات عــى منطقــة األزهــور وغــارة عــى منطقــة بنــي 
معــن بــرازح.

وذكــر املصــدر أن العــدوان الســعودي قصــف بأكثــر مــن 90 صاروخــاً وقذيفــة مناطــق متفرقــة مــن مديريــة 
رازح الحدوديــة خــالل الســاعات املاضيــة.
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ني باليمن
ّ
ضية حقوق اإلنسان: ارتفاع صارخ يف عدد اإلصابات يف صفوف املدني

ّ
مفو

]13/مايو/2018[ جنيف ـ سبأ:

ــدد  ــارخ يف ع ــاع الص ــال االرتف ــري حي ــه الكب ــن قلق ــان ع ــوق اإلنس ــامي لحق ــدة الس ــم املتح ــوض األم ــر مف ع
ــن. ــن باليم ــوف املدنيّ ــات يف صف اإلصاب

ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــان صحفــي تلقــت وكال ــا شامدســاني يف بي وأكــدت املتحدثــة باســم املفــوض الســامي رافين
)ســبأ( نســخة منــه، أن شــهر أبريــل املــايض كان األكثــر دمويـّـة بالنســبة إىل املدنيـّـن يف اليمــن هــذه الســنة، مــع 

ارتفــاع عــدد اإلصابــات يف صفوفهــم.

وقالــت »ُقِتــل أكثــر مــن 236 مدنيــاً وُجــِرح أكثــر مــن 238 آخريــن يف شــهر أبريــل – مــا يعــادل 474 إصابــة 
بــن قتيــل وجريــح- أّي ضعــف عــدد اإلصابــات التــي تــّم تســجيلها يف شــهر مــارس مــن هــذا العــام«. وأضافــت 
ــاً وثّقهــا مكتــب  »خــالل األســبوع األّول مــن شــهر مايــو، اســتمرت الخســائر الجســيمة مــع ســقوط 63 مدني

األمــم املتّحــدة لحقــوق اإلنســان يف اليمــن، بينهــم ســتة قتــى و57 جريحــاً«.

ــك  ــا يف ذل ــّكان، بم ــة بالس ــق مكتظ ــع يف مناط ــع تق ــى مواق ــرية ع ــات األخ ــاني إىل أن الهجم ــارت شامدس وأش
ــة التــي اســتهدفت املكتــب الرئــايّس يف صنعــاء، تثــري الشــكوَك حيــال احــرام مبــادئ الحيطــة  الربــات الجويّ

ــدويلّ. ــّص عليهــا القانــون اإلنســانّي ال ــي ين ــز والتناســب الت والتميي

ــارة  ــري إىل أّن الغ ــان تش ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتّح ــب األم ــا مكت ــي جمعه ــات الت ــإن املعلوم ــان ف ــب البي وحس
ب املبنــى نفســه مــّرة  األوىل رضبــت املكتــب الرئــايّس مبــارشًة، وهــو يقــع يف منطقــة تكتــّظ بالســّكان كمــا رُضِ
ثانيــة بعــد مــرور ســبع دقائــق عــى الربــة األوىل، مــا تســبّب يف وقــوع املزيــد مــن اإلصابــات يف صفــوف أّول 
املســعفن الذيــن هرعــوا إىل املــكان. ولفــت البيــان إىل الغــارة الجويــة التــي نفذهــا التحالــف واســتهدفت محّطــة 
وقــود يف محافظــة حّجــة مــا أدى إىل مقتــل وجــرح العــرشات. وأضــاف »بــن 26 مــارس 2015 و10 مايــو 2018، 
وثّــق مكتبنــا ســقوط 16 ألــف و432 مدنيــاً منهــم ســتة آالف و385 قتيــالً وعــرشة آالف و47 جريحــاً، نتيجــة 
الربــات الجويّــة التــي قــام بهــا التحالــف بقيــادة الســعوديّة«.ودعت املتحدثــة باســم املفــوض الســامي كافــة 

األطــراف إىل احــرام القانــون اإلنســانّي الــدويلّ.

 ألحد الصيادين باحلديدة
ً
طريان العدوان يستهدف زورقا

]13/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي زورقاً ألحد الصيادين يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى زورق  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكال
ــا. ــة التحتي ــاء الحيمــة بمديري ــة مين قبال

غارتان على صرواح يف مأرب

]13/مايو/2018[ مأرب - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا منطقــة حبــاب بمديريــة 
ــا أرضارا بمــزارع املواطنن. رصواح، وخلفت
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وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية مناطق متفرقة برواح.

12 غارة وقصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقة يف حمافظة صعدة

]13/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديريتي الظاهر وسحار بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة 
الظاهــر وســبع غــارات عــى املهــاذر ومنطقــة األزقــول بمديريــة ســحار.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة بمديرية رازح تعرضت لقصف سعودي بعرشات القذائف والصواريخ.

ووفقاً للمصدر شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتن عى وادي جارة  يف جيزان.

طريان العدوان يشن تسع غارات على حرض وميدي

]13/مايو/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي.

5ر4 مليار ريال خسائر قطاع االتصاالت بأمانة العاصمة خالل ثالثة أعوام من العدوان

]14/مايو/2018[ صنعاء-سبأ:

ــة  ــالل ثالث ــة خ ــة العاصم ــاالت بأمان ــاع االتص ــا قط ــرض له ــي تع ــة الت ــائر واألرضار األولي ــة الخس ــت قيم بلغ
ــال . ــون ري ــارات و500 ملي ــة ملي ــدوان، أربع ــوام الع أع

وأكــد مديــر فــرع املؤسســة العامــة لالتصــاالت بأمانــة العاصمــة حســن عــي الخــزان لوكالــة األنبــاء اليمنيــة 
)ســبأ( أن العــدوان اســتهدف بشــكل مبــارش شــبكة االتصــاالت الهاتفيــة، حيــث دمــر أكثــر مــن ســتة آالف و983 

بــن كبينــه ومقســمات وخطــوط يف جميــع الســنراالت بمديريــات األمانــة العــرش.

ولفــت إىل أن اســتهداف العــدوان للشــبكة الهاتفيــة والبنيــة التحتيــة لفــرع املؤسســة باألمانــة أدى إىل خــروج مئات 
الخطــوط واألرقــام عــن الخدمــة مــا أدى إىل إهــدار كثــري مــن اإليــرادات وتراكــم املديونيــة وإزيــاد فاقــد املبيعــات، 

إضافــة إىل تدنــي مســتوى تحصيل اإليــرادات.

وتطــرق الخــزان إىل الجهــود املبذولــة واألعمــال الفنيــة واإلنشــائية املســتمرة مــن أجــل إصــالح وصيانــة مــا دمره 
العــدوان مــن أرضار بالغــة يف ســنراالت وكبائــن ومقســمات وخطــوط الشــبكة الهاتفيــة بمديريــات األمانــة بمــا 

يكفــل اســتمرار فــرع االتصــاالت يف تقديــم خدماتــه للمشــركن.
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غارة على مديرية نهم

]14/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء أمس غارة عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ــى  ــارة ع ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملديري ــدر مح ــح مص وأوض
ــة. ــون باملديري ــة املدف منطق

غارتان على البيضاء

]14/مايو/2018[ البيضاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
. قيفة

20 غارة  على منطقة املهاذر بصعدة

]14/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان االمريكي السعودي  سلسلة غارات عى مديرية سحار  بمحافظة صعدة.

ــى  ــارة ع ــن 20 غ ــادي ش ــريان املع ــبأ( ان الط ــة )س ــاء اليمني ــة االنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص واوض
منطقــة املهــاذر بمديريــة ســحار خــالل الســاعات املاضيــة, مشــريا اىل ان الطــريان اليــزال مســتمر يف التحليــق.

أربع غارات على صرواح مبأرب

]15/مايو/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريــة رصواح خلفــت أرضارا بمــزارع املواطنــن.

العدوان يستهدف صنعاء واحلديدة بتسع غارات

]15/مايو/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة اســتهدفت محطــة للغــاز 
املنــزيل بمنطقــة القــالض قــاع ســهمان يف مديريــة بنــي مطــر تســببت بــأرضار ماديــة.

وذكــر املصــدر أن الطــريان املعــادي اســتهدف منطقــة الجــاح التابعــة ملديريــة بيــت الفقيــه جنــوب محافظــة 
الحديــدة بخمــس غــارات، وشــن ثــالث غــارات عــى منطقــة كيلــو 16 بمديريــة الحــايل.
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استشهاد وإصابة عشرة مواطنني بغارات لطريان العدوان بصعدة

]15/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثالثــة مواطنــن استشــهدوا وأصيــب اثنــان آخــران 
جــراء ثــالث غــارات لطــريان العــدوان اســتهدفت ســيارتن يف مديريــة كتــاف بمحافظــة صعــدة.

وأصيبــت ثــالث نســاء بغارتــن للطــريان عــى منــزل مواطــن يف منطقــة رشاوي بمديريــة باقــم، وأصيــب مواطــن 
ــل بجــروح ونفــوق أعــداد مــن  ــب طف ــا أصي ــريان حــرس الحــدود الســعودي، كم ــة رازح بن ــاء مديري مــن أبن

املــوايش جــراء القصــف الصاروخــي عــى مديريــة منبــه.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان األمريكــي الســعودي شــن خمــس غــارات عــى منطقــة آل الزمــاح بمديريــة باقــم 
و غــارة عــى منطقــة بنــي معــاذ بمديريــة ســحار.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي باقم و رازح.

بوارج العدوان تقصف مزارع املواطنني يف مديرية باجل باحلديدة

]16/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

 استهدفت بوارج العدوان األمريكي السعودي اليوم مزارع املواطنن يف مديرية باجل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن بــوارج العــدوان قصفــت بســتة صواريــخ 
مــزارع املواطنــن يف منطقــة العــرج بمديريــة باجــل.

مخس غارات على مديرية سحار بصعدة

]16/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم خمس غارات عى مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقــة املهــاذر بمديريــة ســحار.

طريان العدوان يشن مخس غارات على احلديدة

]17/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مزرعــة يف مديريــة التحيتــا، مخلفــة أرضار كبــرية فيهــا، كمــا اســتهدف بخمــس غــارات مديريــة حيــس.
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العدوان يستهدف اجلوف وحجة

]17/مايو/2018[ محافظات - سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا منــازل املواطنــن باألســلحة 
الثقيلــة يف مديريــة املتــون بمحافظــة الجــوف.

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي غارة عى مديرية عبس يف محافظة حجة.

تسع غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة

]17/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

 شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم تســع غــارات عــى محافظــة صعــدة، فيمــا تعرضــت مناطــق 
متفرقــة باملحافظــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى  وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنب
ــة باقــم، كمــا شــن غــارة  ــة ســحار وثــالث غــارات عــى منطقــة آل الحماقــي بمديري منطقــة األزقــول بمديري

ــة صعــدة. ــة شــمال مدين معســكر الجمهوري

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي رازح ومنبــه 
الحدوديتن.

ثالث غارات على مديرية باقم بصعدة

]18/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي ثالث غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ــارات  ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن وأوضــح مص
ــة. ــم الحدودي ــة باق ــي بمديري ــة آل الحماق منطق

طريان العدوان يشن 18 غارة على حجة

]18/مايو/2018[ حجة - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مديريــة 
عبــس، كمــا شــن 18 غــارة عــى مديريتــي حــرض وميــدي.
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ثالث غارات على مديرية نهم

]19/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
منطقتــي محــي واملدفــون.

ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]19/مايو/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بصعدة.

ــى رشق  ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــحار. ــة س ــالف بمديري ــة ع ــدة ومنطق ــة صع مدين

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية باقم الحدودية.

وذكــر املصــدر أن مناطــق متفرقــة بمديريــة رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي خلــف أرضار 
بممتلــكات املواطنــن.

وكان طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن يف وقــت ســابق اليــوم غــارة عــى منطقــة املختبيــة بمديريــة 
مجــز.

أربع غارات على موزع يف تعز

]20/مايو/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مديرية موزع.

ثالث غارات على العاصمة وحمافظة صنعاء

]20/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى العاصمة صنعاء.

ــاء،  ــة الحف ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطق ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــاء. ــة صنع ــدان محافظ ــة هم ــتقبال بمديري ــكر االس ــارة رشق معس وغ
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غارتان لطريان العدوان على مديرية سحار بصعدة

]20/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
املهــاذر بمديريــة ســحار.

أربع غارات على مديرية ميدي مبحافظة حجة.

]20/مايو/2018[ محافظات-سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مديريــة 
ميــدي بمحافظــة حجــة.

ثالث غارات على مديرية بني مطر بصنعاء

]21/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بني مطر محافظة صنعاء.

واوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان تحالــف العــدوان اســتهدف ثــالث 
غــارات منطقــة الصباحــة بجــوار رشكــة النفــط مــا ادى اىل إحــراق قاطــرة وتــرر عــدد مــن منــازل وممتلــكات 

املواطنــن.

طريان العدوان يشن 13 غارة على مديرية كتاف بصعدة وجنران

]21/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 11 غــارة عــى مناطــق 
متفرقــة بمديريــة كتــاف.

ويف نجران شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتن عى موقع الطلعة.

استشهاد صياد وإصابة آخر جراء استهداف العدوان لقاربهم باحلديدة

]21/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد صيــاد وأصيــب آخــر اليــوم، جــراء اســتهداف طــريان العــدوان االمريكــي الســعودي لقاربهــم بالقــرب 
مــن جزيــرة الطرفــة قبالــة الحديــدة.
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وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف بغارتــن قــارب 
صيــد بالقــرب مــن جزيــرة الطرفــة مــا أدى إىل استشــهاد صيــاد وإصابــة ثــاٍن وفقــدان ثالثــة آخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف قاربــاً آخــر بالقــرب مــن الجزيــرة وأنبــاء عــن ضحايــا مــن 
ــن. الصيادي

عشر غارات على تعز وحجة

]21/مايو/2018[ محافظات - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريــة ميــدي.

وشن الطريان املعادي غارة عى مديرية الصلو بمحافظة تعز.

إصابة امرأة جراء قصف سعودي على مديرية رازح بصعدة

]22/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

أصيبت امرأة اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصــف صاروخــي ومدفعي ســعودي اســتهدفت 
مديريــة رازح الحدوديــة مــا أدى إىل إصابــة امــرأة وخســائر يف ممتلــكات املواطنن.

وشــن طــريان العــدوان خمــس غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم يف محافظــة صعــدة أدت إحداهــا 
إىل تدمــري منــزل مواطــن.

وأشار املصدر إىل ان الطريان شن غارة عى الطريق العام يف منطقة النظري باملديرية.

واستهدف طريان العدوان األمريكي السعودي بخمس غارات منطقة الفرع يف مديرية كتاف.

وحســب املصــدر شــن طــريان العــدوان ثــالث غــارات عــى جبــل إم بــي يس وغارتــن عــى وادي جــارة، كمــا شــن 
غــارة عــى تجمعــات مرتزقتــه يف موقــع املســتحدث بجيــزان.

طريان العدوان يستهدف سيارة باحلديدة 

]22/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى سيارة يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة يف 
منطقــة املجيليــس بالتحتيــا وأنبــاء عــن ضحايــا، وشــن غــارة عــى منطقــة الكتيــب بمديريــة املينــاء.
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 10 غارات على مناطق متفرقة مبديريتي حرض وميدي

]22/مايو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 10 غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارات ع ــن 10 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح ــة بمديريت ــق متفرق مناط

العدوان السعودي يواصل قصفه الصاروخي واملدفعي على صعدة

]23/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي ســت غــارات عــى محافظــة صعــدة فيمــا عــاود قصفــه الصاروخــي 
واملدفعــي عــى مديريــة رازح الحدوديــة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الطريــق  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكال
ــة الظاهــر. ــة، وشــن خمــس غــارات عــى مديري ــة رازح الحدودي العــام يف منطقــة النظــري بمديري

وأشــار املصــدر إىل أن العــدوان الســعودي عــاود قصفــه الصاروخــي واملدفعــي عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة 
رازح.

ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ ــه لقص ــة منب ــق بمديري ــت مناط ــا تعرض ــحار، فيم ــة س ــى مديري ــن ع ــن غارت وش
ــعودي. س

استشهاد وإصابة عشرة مواطنني إثر غارة لطريان العدوان باحلديدة

]23/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد ســتة مواطنــن وجــرح ثالثــة آخريــن إثــر غــارة شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم 
عــى منطقــة امليــة بمديريــة بيــت الفقيــه بمحافظــة الحديــدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة اســتهدفت  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكال
ــه، مــا أدى إىل استشــهاد ســتة مواطنــن وثالثــة جرحــى  ــة بمديريــة بيــت الفقي مزرعــة للمانجــو بمنطقــة املي

ــن. ومفقودي

ــن  ــران، وش ــرة كم ــتهدف جزي ــعودي اس ــي الس ــدوان األمريك ــف للع ــب يف قص ــاداً أصي ــدر أن صي ــد املص وأك
ــة. ــايل باملحافظ ــة الح ــة بمديري ــة الجبان ــى منطق ــريان ع الط

تسع غارات لطريان العدوان على مديرية التحيتاباحلديدة

]24/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى  أوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنب
ــدة. ــا بمحافظــة الحدي ــة التحيت مديري
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طريان العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة مستخدما قنابل عنقودية

]24/مايو/2018[ صعدة ـ سبأ:

ــل  ــتخدما قناب ــدة مس ــة صع ــى محافظ ــارات ع ــلة غ ــوم سلس ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــة. عنقودي

ــى  ــارات ع ــدة غ ــن ع ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
مناطــق متفرقــة بمديريــة منبــه الحدوديــة مســتخدماً قنابــل عنقوديــة محرمــة دوليــاً اســتهدفت منــازل املواطنن 

ومزارعهــم باملديريــة.

ــة البقــع  ــة مجــز وخمــس غــارات عــى منطق وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى مديري
ــاف. ــة كت بمديري

وذكر املصدر أن مناطق متفرقة بمديرية شدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

اجمللس اليمني للحقوق واحلريات يطلق تقريره األول عن جرائم العدوان بصعدة

]25/مايو/2018[ صعدة - سبأ :

ــدوان  ــم الع ــن جرائ ــر األويل ع ــوم، التقري ــدة الي ــة صع ــات بمحافظ ــوق والحري ــي للحق ــس اليمن ــق املجل أطل
ــنوات. ــالث س ــالل ث ــة خ باملحافظ

ويف املؤتمــر الصحفــي إلطــالق التقريــر أكــد محافــظ صعــدة محمــد جابــر عــوض، أن املحافظــة تعرضــت لجرائم 
حــرب وإبــادة جماعيــة وتدمــري ممنهــج للبنــى التحتيــة وكل مقومــات الحيــاة خــالل ثــالث ســنوات مــن العــدوان 

يف ظــل صمــت دويل معيــب.

ــز، أن محافظــة صعــدة تعرضــت  ــه أوضــح رئيــس املجلــس اليمنــي للحقــوق والحريــات عــي املتمي مــن جانب
ألبشــع الجرائــم واالنتهــاكات مــن قبــل تحالــف العــدوان، مبينــاً أن العــدوان ارتكــب عــى مــدى ثــالث ســنوات 
أكثــر مــن ســبعن مجــزرة مروعــة باملحافظــة. وقــال »إن أحــداً لــم يتمكــن حتــى اآلن مــن حــر أعــداد الشــهداء 

والجرحــى باملحافظــة والتــي فاقــت الثمانيــة آالف شــهيد وجريــح«. 

وأضــاف »مــا تــم رصــده حتــى اآلن باالســم واإلصابــة نصــف العــدد نتيجــة تعمــد العــدوان اســتهداف االتصاالت 
واملواصــالت وهــو مــا شــكل عائقــاً أمــام اســتكمال الحر«.

واســتعرض املتميــز التقريــر الــذي بــن أن عــدد املرافــق الصحيــة التــي دمــرت كليــاً وجزئيــاً 51 مركــزاً صحيــاً 
ــات  ــدات واملحط ــدد املول ــغ ع ــة، وبل ــاً 267 مدرس ــاً وكلي ــرة جزئي ــدارس املدم ــدد امل ــغ ع ــا بل ــفى، فيم ومستش

واألصنــاف املرتبطــة بقطــاع الكهربــاء 84 مولــداً ومحطــة ومحلقاتهمــا.

وتطــرق إىل الخســائر املهولــة يف قطــاع األعيــان املدنيــة والبنــى التحتيــة التــي تعرضــت لهــا شــبكات االتصــاالت 
ــبابية  ــئات الش ــالم واملنش ــة واإلع ــق العام ــور والحدائ ــرق والجس ــذا الط ــة وك ــات املرفي ــوك والخدم والبن

ــة. والرياضي

ويف الجانــب الزراعــي ذكــر التقريــر أن عــدد املــزارع واملبانــي الزراعيــة التــي اســتهدفها العــدوان بلغــت 578 
مزرعــة ومبنــى تــررت بشــكل كي وجزئــي، الفتــاً إىل أن خســائر النفــط بلغــت نحــو تســعة مليــارات ريــال.

وقدر الخسائر يف قطاع الصناعة والتجارة، واألعيان الدينية واألثرية واملياه بعرشات املليارات.
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استشهاد وإصابة مواطنني اثنني بغارة لطريان العدوان على تعز

]25/مايو/2018[ تعز - سبأ:

استشــهد مواطــن وجــرح آخــر إثــر غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي فجــر اليــوم عــى منطقــة 
الــرح بمحافظــة تعــز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزل 
مواطــن يف منطقــة الــرح بمديريــة مقبنــة؛ مــا أدى إىل استشــهاد وإصابــة مواطنــن اثنــن.

ــدار بنــريان مرتزقــة  ويف تعــز أيضــاً ســقط شــهداء وجرحــى مــن املواطنــن يف ســوق بــري باشــا ويف حــارة ال
ــدوان. الع

إستشهاد مواطنني اثنني إثر غارة على اخلط العام مبديرية زبيد باحلديدة

]25/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــة  ــد بمحافظ ــة زبي ــعودي بمديري ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــنها ط ــارة ش ــر غ ــوم إث ــان الي ــهد موطن إستش
ــدة. الحدي

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة الخــط 
العــام بمديريــة زبيــد، مــا أدى إىل إستشــهاد مواطنــن اثنــن، كمــا اســتهدف بغــارة جرافــة مواطــن يف منطقــة 

الزربيــة يف نفــس املديريــة.

العدوان يستهدف حلج واجلوف وحجة

]25/مايو/2018[ محافظات ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( اصابــة امــرأة وطفــل بجــروح جــراء اســتهداف مرتزقــة 
العــدوان املواطنــن يف منطقــة حاميــم بمديريــة القبيطــة يف لحــج.

وحســب املصــدر شــن الطــريان املعــادي غــارة عــى مديريــة املتــون بمحافظــة الجــوف و أكثــر مــن 35 غــارة 
عــى مديريتــي حــرض و ميــدي بمحافظــة حجــة.

28 غارة على صعدة وجنران

]25/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي 21 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 16 غــارة عــى منــازل 
ومــزارع املواطنــن يف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم الحدوديــة خلفــت ارضاراً كبــرية فيهــا.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى وادي آل أبــو جبــارة بمديريــة كتــاف، باإلضافــة 
إىل غــارة عــى مديريــة مجــز خلفــت خمســة شــهداء وجريــح.
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وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن ســبع غــارات عــى طلعــة رجــال وغــارة عــى موقــع 
املخــروق يف نجــران.

وكيل أمني عام األمم املتحدة: الغارات ختلف أعداد كبرية من القتلى يف صفوف املدنيني

]26/مايو/2018[ نيويورك-سبأ:

أكــد وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، منّســق اإلغاثــة الطارئــة مــارك لوكــوك، أن الغــارات 
الجويــة تتســبب يف تعــرض العديــد مــن اليمنيــن للخطــر، مخلفــة أعــدادا كبــرية مــن القتــى يف صفــوف املدنيــن.

وقــال لوكــوك يف بيــان صــادر عنــه بشــان األوضــاع يف اليمــن »يســاورني قلــق بالــغ إزاء التطــورات األخــرية يف 
اليمــن، فقــد شــهدنا خــالل األســابيع القليلــة املاضيــة تصعيــداً يف الــراع، وزيــادة يف القيــود املفروضــة عــى 

العمــل اإلنســاني، وانخفاضــا يف حجــم الــواردات التجاريــة األساســية«.

وأشــار إىل أن هــذه العوامــل تتســبب يف مضاعفــة الــرر الناجــم عــن أســوأ أزمــة إنســانية يف العالــم يف وقــت 
ــرض  ــور م ــودة ظه ــال ع ــون احتم ــي ويواجه ــن الغذائ ــدام األم ــّدة انع ــن ش ــن م ــن اليمني ــه مالي ــي في يعان

ــي. ــهال املائ ــريا أو اإلس الكول

ولفــت إىل أن أكثــر مــن 22 مليــون شــخصا يف اليمــن بحاجــة إىل مســاعدات إنســانية أو حمايــة ويعانــي نحــو 
8.4 ماليــن شــخص مــن شــّدة انعــدام األمــن الغذائــي ومــن خطــر املجاعــة، وإذا لــم تتحســن هــذه الظــروف، 

فســينضم 10 ماليــن شــخص آخــرون إىل هــذه الرشيحــة بحلــول نهايــة هــذا العــام.

وقــال »طفــل مــن كل أربعــة أطفــال غــري ملتحــق بالتعليــم، مــا يتســبب يف حرمانهــم مــن الفــرص يف حياتهــم وال 
يــزال موظفــو الخدمــة املدنيــة، بمــا يف ذلــك املعلمــون والعاملــون يف املجــال الصحــي يف املناطــق الشــمالية دون 

رواتــب«.

ــذ ديســمر 2017م  ــد الــراع من وأشــار وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، إىل أن تصعي
عــى طــول الســاحل الغربــي ويف تعــز أدى إىل نــزوح أكثــر مــن 130 ألــف شــخص يضافــون إىل حــوايل ثالثــة 

ماليــن شــخص آخريــن أجــروا عــى النــزوح بعيــداً عــن ديارهــم منــذ عــام 2015م.

ودعــا جميــع أطــراف الــراع إىل احــرام التزاماتهــا بموجــب القانــون اإلنســاني الــدويل وضمــان اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات املمكنــة لحمايــة املدنيــن.

وأضــاف »وبينمــا يتواصــل يف الفــرة األخــرية تدفــق واردات املســاعدات، ال تــزال الــواردات التجاريــة مــن األغذيــة 
والوقــود أقــل بكثــري مــن معــدالت مــا قبــل اإلغــالق وإننــي أشــعر بقلــق خــاص إزاء االنخفــاض األخــري يف واردات 

األغذيــة التجاريــة عــر موانــئ البحــر األحمــر«. 

وقــال »كمــا أن الضغــط عــى العملــة وأزمــة الســيولة يف النظــام املــريف اليمنــي يجعــالن مــن حصــول التجــار 
ــك  ــا يف ذل ــريات، بم ــبب التأخ ــاري بس ــحن التج ــدى رشكات الش ــة ل ــت الثق ــرا، وانعدم ــل ي ــواردات أق ــى ال ع
نتيجــة عمليــات التفتيــش التــي تقــوم بهــا قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية بعــد التريــح لهــذه الســفن مــن 
ــة االســتعداد  قبــل مكتــب آليــة األمــم املتحــدة للمراقبــة والتفتيــش«. كمــا أكــد أن املنظمــات اإلنســانية عــى أهبّ
لزيــادة حجــم املســاعدات للســكان يف اليمــن. وقــال »لدينــا املــوارد الالزمــة للقيــام بذلــك، ونحــن ندعــو إىل املزيــد 

مــن التعــاون مــن جميــع األطــراف والجهــات املعنيــة ذات املصلحــة لتحقيــق هــذه الغايــة«.

ــوية  ــل إىل تس ــبقة، للتوص ــدة، دون رشوط مس ــم املتح ــع األم ــة م ــاركة الفعلي ــى املش ــراف ع ــع األط ــث جمي وح
ــتدام. ــالم مس ــؤدي إىل س ــة ت ــة دائم تفاوضي
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استشهاد وإصابة ثالث نساء يف عمران

]26/مايو/2018[ عمران - سبأ:

استشــهدت امرأتــان وأصيبــت ثالثــة يف غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة حــرف 
ســفيان بمحافظــة عمــران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
العبلــة بمديريــة حــرف ســفيان، مــا أدى إىل استشــهاد امرأتــن وإصابــة ثالثــة.

كما استهدف بغارتن الجبل األسود بمديرية حرف سفيان.

طريان العدوان يدمر عدد من زوارق الصيادين وشبكة االتصاالت مبدينة الصليف باحلديدة

]26/مايو/2018[ الحديدة - سبأ: 

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم أربــع غــارات عــى مركــز للصياديــن يف مديريــة باجــل بمحافظة 
الحديــدة مــا أدى إىل تدمــري عــدد من الــزوارق.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان تحالــف العــدوان دمــر عــدد مــن 
زوارق الصياديــن جــراء أربــع غــارات شــنها عــى مركــز الصياديــن يف منطقــة العــرج بمديريــة باجــل.

ــة  ــا بمحافظ ــة التحتي ــى مديري ــعودي، ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارة لط ــر غ ــن اث ــهد مواط ــا استش كم
ــو. ــة كيل ــى منطق ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــدر ان ط ــاف املص ــدة.. وأض الحدي

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بثمان غارات شبكة االتصاالت بمدينة الصليف.

استشهاد وإصابة 15 مواطنا إثر غارتني استهدفتا حمطة شركة النفط بالعاصمة صنعاء

]26/مايو/2018[ صنعاء - سبأ:

ــا اليــوم إثــر غارتــن لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى محطــة رشكــة  أستشــهد وأصيــب 15 مواطن
ــة يف العاصمــة صنعــاء. النفــط اليمني

وأوضــح مصــدر محــي باألمانــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن محطــة 
رشكــة النفــط يف شــارع الســتن، مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن بينهــم امــرأة وإصابــة 11 آخريــن بينهــم 
أطفــال، مشــريا إىل انــدالع حريــق هائــل وأرضار ماديــة كبــرية يف املحطــة والســيارات واملركبــات املــارة مــن جــوار 

. ملحطة ا

مخس غارات على حجة

]26/مايو/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
املــزرق وفــج حــرض.
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استشهاد سبعة مواطنني واصابة 15 آخرين اثر 23 غارة وقصف مدفعي على صعدة

]26/مايو/2018[ صعدة -سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد رجــل وثالثــة أطفــال وإصابــة 15 مواطنــاً 
آخريــن يف غــارة اســتهدفت الخــط العــام بمدينــة صعــدة، كمــا استشــهد رجــالن وطفــل جــراء قصــف صاروخــي 

ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة غمــر الحدوديــة

وشــن الطــريان املعــادي يف محافظــة صعــدة أيضــاً أربــع غــارات عــى منــازل املواطنــن وأحــد املســاجد يف منطقــة 
الحمــزات بمديريــة ســحار، وثمــان غــارات عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز، وأربــع غــارات عــى منطقتــي 

البقــع والعطفــن بمديريــة كتــاف.

واســتهدف طــريان العــدوان بســت غــارات مناطــق شــعبان و آل عــي واألزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة، يف حــن 
تعرضــت مناطــق متفرقــة مــن املديريــة لقصــف صاروخــي ومدفعي ســعودي.

طريان العدوان يستهدف زورق صيانة العائمات البحرية مبيناء احلديدة

]27/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى ميناء الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارة اســتهدفت زورقــاً خاصــاً بصيانــة 
العائمــات البحريــة يف املينــاء.

غارتان على منطقة املهاذر يف سحار بصعدة

]27/مايو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
املهــاذر بمديريــة ســحار.

13 غارات على ميدي

]28/مايو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.

ــى  ــارات ع ــن 10 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــرض. ــة ح ــزرق بمديري ــة امل ــارات منطق ــالث غ ــدوان بث ــتهدف الع ــا اس ــدي، كم ــة مي ــة بمديري ــق متفرق مناط
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إستشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارتني لطريان العدوان باحلديدة

]28/مايو/2018[ الحديدة - سبأ: 

إستشــهد مواطنــان وأصيــب آخــر فجــر اليــوم إثــر غارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي يف مديريــة 
ــدة. الدريهمــي بمحافظــة الحدي

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن ورشــة 
صيانــة للســيارات يف منطقــة النخيلــة بمديريــة الدريهمــي، مــا أدى إىل إستشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة آخــر.

كما أن طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت بغارتن منطقة رأس عيى بمديرية الصليف.

14 غارة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]28/مايو/2018[ صعدة - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي 14 غارة عى محافظة صعدة.

ــاعات  ــن خــالل الس ــبأ( أن طــريان العــدوان ش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح وأوضــح مص
ــق  ــي العطفــن والعقي ــة رازح وثمــان غــارات عــى منطقت ــة أربــع غــارت عــى منطقــة األزهــور بمديري املاضي

ــة. ــة رازح الحدودي ــد بمديري ــة الق ــى منطق ــن ع ــاف، وغارت ــة كت بمديري

ــكنية  ــق س ــتهدف مناط ــي اس ــي ومدفع ــف صاروخ ــراء قص ــروح ج ــب بج ــل أصي ــدر إىل أن طف ــار املص وأش
بمديريــة رازح الحدوديــة، الفتــا إىل أن مناطــق متفرقــة بمديريــة منبــه الحدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي 

ــن. ــكات املواطن ــف أرضار يف ممتل ــعودي خل ــي س ومدفع

معاودة استهداف مديرية سنحان بصنعاء 

]29/مايو/2018[ صنعاء - سبأ: 

عاود طريان العدوان السعودي األمريكي استهداف مديرية سنحان بمحافظة صنعاء. 

واوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
ــكات املواطنــن ومنازلهــم.  ــان، مخلفــا أرضار يف ممتل منطقــة جرب

وكان طريان العدوان شن فجر أمس ثالث غارات عى منطقة جربان لرتفع عدد الغارات إىل ست.

غارتان على منطقة الطايف الساحلية باحلديدة

]29/مايو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
الطايــف الســاحلية بمديريــة الدريهمــي.
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استشهاد مواطن يف غارة على مديرية املخادر يف إب

]29/مايو/2018[ إب - سبأ:

ــن يف  ــى ناقلت ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــنهما ط ــن ش ــرون بغارت ــب آخ ــا وأصي ــهد مواطن استش
ــة إب. ــادر بمحافظ ــة املخ مديري

ــن  ــتهدف بغارت ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــة  ــائقن وإصاب ــد الس ــهاد أح ــا أدى إىل استش ــادر م ــة املخ ــل مديري ــة الدلي ــام بمنطق ــط الع ــاحنتن يف الخ ش

ــاحنتن. ــري الش ــن وتدم آخري

العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي واملدفعي على صعدة

]29/مايو/2018[ صعدة - سبأ: 

عاود العدوان السعودي قصفه الصاروخي واملدفعي عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
األزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة، وعــاود اســتهداف منطقــة العطفــن بمديريــة كتــاف بغــارة ســابعة.

كمــا أصيــب مواطنــاً بجــروح خطــرية جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق متفرقــة مــن 
مديريــة رازح الحدوديــة بمحافظــة صعــدة.

واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مناطــق متفرقــة مــن مديريــات باقــم و شــدا و منبــه و منطقتــي مــران 
والجمعــة بمديريــة حيــدان ومنطقــة الغــور بمديريــة غمــر.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على حجة

]29/مايو/2018[ حجة - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
بنــي حســن بمديريــة عبــس، واســتهدف بغــارة الخــط العــام بمديريــة حــريان.

العدوان يستهدف صنعاء وتعز بست غارات

]30/مايو/2018[ محافظات - سبأ:

ــي  ــة بن ــى مديري ــارة ع ــن غ ــادي ش ــبأ( أن الطــريان املع ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس أوضــح مص
ــاء. ــة نهــم بمحافظــة صنع ــروس، وغارتــن عــى مديري ــالد ال ــة ب مطــر، وغــارة عــى مديري

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتن عى منطقتي الرح وحمري بمديرية مقبنة محافظة تعز.
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12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]30/مايو/2018[ صعدة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظ صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
األزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة، وثــالث غــارات عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن ســبع غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديرية 
. قم با

طريان العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء

]31/مايو/2018[ صنعاء - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة 
حديقــة 21 ســبتمر.

ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة بصعدة

]31/مايو/2018[ صعدة - سبأ: 

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي أمــس، ســت غــارات عــى مناطــق متفرقــة بصعــدة، فيمــا اســتهدف 
قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مديريتــي باقــم وغمــر.

ــى  ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــز. ــة مج ــة بمديري ــة الجعمل ــن منطق ــتهدف بغارت ــاف، واس ــة كت ــن بمديري ــارة ووادي الفحلوي ــة اإلم منطق

وأشــار املصــدر إىل أن قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم ومنطقــة 
الغــور بمديريــة غمــر الحدوديــة.
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يـونـيـــو
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استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بقصف سعودي على رازح يف صعدة 

]01/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهدت امــرأة وأصيــب رجــل وزوجــه فجــر اليــوم بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مديريــة 
رازح بمحافظــة صعــدة.

ــعودياً  ــاً س ــاً ومدفعي ــاً صاروخي ــبأ( أن قصف ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــن.  ــة مواطن ــة ثالث ــهاد وإصاب ــا أدى إىل استش ــة، م ــة رازح الحدودي ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط اس

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى منطقة غمار باملديرية نفسها.

غارة على مديرية حرف سفيان بعمران 

]01/يونيو/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم غارة عى محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مديريــة 
حــرف ســفيان.

مخس غارات على ميدي

]01/يونيو/2018[ ميدي-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات عى ميدي بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
جبهــة ميــدي.

استشهاد تسعة مواطنني بغارة على منزل مواطن مبدينة باقم

]03/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــب آخــرون بغــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مدين ــن وأصي استشــهد تســعة مواطن
ــم بمحافظــة صعــدة. باق

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العدوان اســتهدف بغــارة منــزل مواطن 
يف منطقــة العشــة بمدينــة باقــم، مــا أدى إىل استشــهاد تســعة مواطنــن بينهــم نســاء وأطفــال وإصابــة آخرين.

طريان العدوان يستهدف ناقلة مياه مبديرية نهم

]03/يونيو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارة عى قرية غول بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ــة  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ناقل ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باملديري
ــاه ألحــد املواطنــن بقريــة غــول. مي
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16 غارة على احلديدة

]03/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 غارة عى الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مطــار 
الحديــدة الــدويل، كمــا شــن 15 غــارة عــى مديريــة التحيتــا.

إصابة مخسة مواطنني بينهم طفلة بقصف سعودي على مناطق متفرقة بصعدة

]03/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

ــة إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة  أصيــب خمســة مواطنــن بينهــم طفل
بمحافظــة صعــدة خــالل الســاعات املاضيــة.

ــي  ــف صاروخ ــراء قص ــوا ج ــن أصيب ــة مواطن ــبأ( أن ثالث ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــه الحدودي ــة منب ــن مديري ــة م ــق متفرق ــى مناط ــي ع ومدفع

ــة  ــم بمديري ــتهدف منزله ــعودي أس ــي س ــف صاروخ ــا بقص ــع والده ــت م ــة أصيب ــدر إىل أن طفل ــار املص وأش
الظاهــر.. الفتــا إىل أن قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريــة شــدا الحدوديــة.

استشهاد وإصابة مواطنني اثنني بغارة على عبس يف حجة

]04/يونيو/2018[ حجة - سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب آخــر بغــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي فجــر اليــوم عــى الطريــق 
العــام بمديريــة عبــس محافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارة العــدوان تســببت يف استشــهاد مواطــن 
ــة آخر. وإصاب

طريان العدوان يستهدف صعدة بأربع غارات

]04/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا حفــار ميــاه يف منطقــة 
آل عمــار.

كما شن طريان العدوان غارتن عى الطريق العام بمنطقة مران بمديرية حيدان.

ــة رازح  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط ــعودي اس ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــدر إىل أن قص ــار املص وأش
ــن. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــف أرضار بم ــة، خل الحدودي
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ثالث غارات على كسارة يف باجل باحلديدة

]04/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم ثالث غارات عى مديرية باجل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
كســارة الشــمريي باملديريــة.

وذكر املصدر أن طائرة أمريكية بدون طيار شنت ثالث غارات عى منطقة رأس عيى بمديرية الصليف.

غارتان على مديرية حرف سفيان بعمران

]05/يونيو/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم غارتن عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

ــية  ــة العمش ــتهدفتا منطق ــن اس ــبأ( أن الغارت ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــة. باملديري

إصابة تسعة مواطنني أثر ست غارات بالعاصمة صنعاء

]05/يونيو/2018[ صنعاء - سبأ: 

أصيب تسعة مواطنن جراء ست غارات شنها طريان العدوان السعودي األمريكي عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باألمانــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن خمســة مواطنــن أصيبــوا يف منطقــة الجــراف 
جــوار مستشــفى املؤيــد أثــر ثــالث غــارات لطــريان العــدوان، فيمــا أصيــب أربعــة مواطنــن جــراء ثــالث غــارات 

أخــرى اســتهدفت حــي ســكني يف حــدة بينهــم امرأتــن.

وأشــار املصــدر إىل أن غــارات طــريان العــدوان بحــدة اســتهدفت منشــأة رشكــة ركــوان ومنــزل مواطــن خلــف 
ســوبر ماركــت الجنــدول، نتــج عنهــا حريــق كبــري بالرشكــة وأرضار بالغــة يف املبانــي ومنــازل املواطنــن.

16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة

]05/يونيو/2018[ صعدة - سبأ: 

ــاف ورازح بمحافظــة صعــدة خــالل  ــي كت شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي  16 غــارة عــى مديريت
ــة. ــاعات املاضي الس

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 11 غــارة عــى منطقــة العطفــن 
وثــالث غــارات عــى منطقــة البقــع بمديريــة كتــاف.

وأشــار املصــدر إىل طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة األزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة، فيما اســتهدف 
قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا الحدودية.
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طريان العدوان يستهدف اجلوف وصنعاء

 ]05/يونيو/2018[ محافظات ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة 
ــن يف  ــازل املواطن ــا من ــخ الكاتيوش ــدوان بصواري ــة الع ــتهدف مرتزق ــن اس ــوف، يف ح ــة الج ــون يف محافظ املت
قريــة مالحــا والزغنــة بمديريــة املصلوب.وشــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي غــارة عــى مديريــة نهــم 

بمحافظــة صنعــاء.

غارتان على مديرية احلايل باحلديدة

]05/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
الجابــة بمديريــة الحــايل.

مخس غارات على حمافظة تعز

]06/يونيو/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم خمس غارات عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة 
الضبــاب وشــن أربــع غــارات عــى جبــل العويــد بقريــة الحجــار وســوق األحــد بعزلــة األخلــود يف مديريــة مقبنــة.

استهداف منزل مواطن مبديرية عبس حبجة بغارة

]06/يونيو/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى منزل مواطن بمديرية عبس محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة عــى منــزل 
مواطــن يف منطقــة املحرقــة بمديريــة عبــس.

مخس غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]06/يونيو/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى صعدة.

ــارات  ــع غ ــتهدف بأرب ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــدا الحدودي ــة ش ــارة مديري ــتهدف بغ ــحار، واس ــة س ــح بمديري ــة الطل منطق

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية، ما أدى إىل تدمري منزل مواطن.
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غارتان على حمافظة احلديدة

]06/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة 
مواطــن يف قريــة الجربــة العليــا بمديريــة الدريهمــي.

ــة وأرضار  ــة املرواع ــن يف مديري ــد املواطن ــة أح ــى مزرع ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــكات. ــة يف املمتل مادي

اجمللس النروجيي لالجئني يدعو للتحقيق يف غارات حي حدة بصنعاء

]07/يونيو/2018[ صنعاء - سبأ:

دعــا املجلــس النرويجــي لالجئــن قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية للتحقيــق وتقديــم الروايــة الكاملــة والعامــة 
عــن الغــارات التــى اســتهدفت حــي حــدة بالعاصمــة صنعــاء وأدت إىل تدمــري دار الضيافــة التابــع للمجلــس.

وقــال املديــر اإلقليمــي للمجلــس النرويجــي لالجئــن لــرشق إفريقيــا واليمــن لنايجــل تريكــس يف بيــان تلقــت 
ــق  ــة يف املناط ــلحة القوي ــتخدام األس ــوم أن اس ــذا الهج ــر ه ــه »يظه ــخة من ــبأ( نس ــة )س ــاء اليمني ــة األنب وكال

ــك«. ــام بذل ــن القي ــاع ع ــف االمتن ــى التحال ــب ع ــر ويج ــن يف خط ــع املدني ــكان يض ــة بالس املأهول

وذكــر أن الهجــوم أدى إىل إصابــة ســبعة مدنيــن بينهــم أربعــة أطفــال وتدمــري عــدة منــازل، بمــا يف ذلــك دار 
ضيافــة التابــع للمجلــس يســتضيف موظفــي املنظمــة، مشــرياً إىل أن قــوة االنفجــار تســببت يف تكســري الجــدران 

وتفجــري نوافــذ الــدار الــذي يقــع عــى بعــد أقــل مــن 100 مــر مــن موقــع االرتطــام.

ولفــت البيــان إىل أن املجلــس النرويجــي لالجئــن قــام بتزويــد جميــع األطــراف بمــا فيهــا التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية، باملعلومــات واإلحداثيــات املتعلقــة بعملياتــه مــن أجــل ضمــان ســالمة موظفيــه.

وأعرب املدير اإلقليمي للمجلس عن قلقه تجاه الغارة الجوية التي سقطت بالقرب من منشآته.

ودعــا املجلــس جميــع األطــراف إىل وضــع حــد فــوري للهجمــات العشــوائية والهجمــات املتعمــدة عــى املدنيــن أو 
البنيــة التحتيــة املدنيــة واتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة لتجنــب وتقليــل اإلصابــات بــن املدنيــن.

14 غارة على حممية برع

]07/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم سلسلة غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 14 غــارة 
ــة بــرع مــا أدى إىل تــرر املحــالت التجاريــة وخســائر ماديــة. ســوقا شــعبيا بــرأس محمي

وأكد مصدر أمني أن طريان العدوان شن غارتن عى مديرية اللحية.
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العدوان يستهدف صعدة واجلوف وصنعاء

 ]07/يونيو/2018[ محافظات - سبأ:

إصيبــت امــرأة بجــروح وتدمــري منــزل إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق متفرقــة مــن 
ــة بمحافظــة صعــدة. ــة شــدا الحدودي مديري

وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مصــور قنــاة املســرية أصيــب بجروح جــراء اســتهدافه 
ــون  ــة املت ــة للجيــش واللجــان الشــعبية يف مديري ــه اإلنجــازات امليداني ــاء تغطيت ــل مرتزقــة العــدوان أثن مــن قب

بمحافظــة الجــوف.

وشن طريان العدوان غارة عى مديرية املصلوب وسبع غارات عى مديرية املتون باملحافظة.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي استهدف بغارة منطقة املجاوحة بمديرية نهم يف محافظة صنعاء.

منسقة الشئون اإلنسانية: أي هجوم على احلديدة سيؤثر على مئات اآلالف من املدنيني األبرياء

]08/يونيو/2018[ صنعاء، - سبأ: 

ــدة  ــى الحدي ــار ع ــكري أو حص ــوم عس ــدي، »إن أي هج ــز غران ــن لي ــانية يف اليم ــئون اإلنس ــقة الش ــت منس قال
ــاء«. ــن األبري ــن املدني ــات اآلالف م ــى مئ ــيؤثر ع س

وعــرت يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منهــا عــن الخشــية مــن أن »يخــر مــا يصــل إىل 
250 ألــف شــخص كل يشء، حتــى حياتهــم« جــراء هجــوم عســكري ممكــن عــى مدينــة الحديــدة الســاحلية.

وحســب البيــان تقــدر األمــم املتحــدة ورشكاؤهــا أن مــا يصــل إىل 600 الــف مدنــي يعيشــون حاليــاً يف الحديــدة 
واملناطــق املجــاورة.

ولفتــت غرانــدي إىل أن وقــف الــواردات عــر الحديــدة ألي فــرة مــن الزمــن ســيضع ســكان اليمــن يف خطر شــديد 
ال يمكــن تريــره. وأضافــت »ســارعت املنظمــات اإلنســانية إىل تطويــر خطــة طــوارئ«، مؤكــدة أن أولويــات األمــم 
املتحــدة املســاهمة يف ضمــان حصــول 22 مليــون يمنــي يحتاجــون إىل شــكل مــن أشــكال املســاعدة اإلنســانية 

والحمايــة، عــى الدعــم الــذي يحتاجــون إليــه.

وجــاء يف البيــان »باإلضافــة إىل كونهــا واحــدة مــن أكثــر املناطــق كثافــة ســكانية يف اليمــن، فــإن الحديــدة هــي 
أهــم نقطــة دخــول للغــذاء واإلمــدادات األساســية الالزمــة ملنــع حــدوث مجاعــة وتكــرار وبــاء الكولــريا«. 

ــواد  ــة وامل ــلع التجاري ــمل الس ــا يش ــن، بم ــن واردات اليم ــة م ــن 70 يف املائ ــارب م ــا يق ــان إىل أن م ــار البي وأش
ــارشة. ــدة مب ــمال الحدي ــد إىل ش ــف املتواج ــاء الصلي ــدة ومين ــاء الحدي ــر مين ــل ع ــانية، تدخ اإلنس

وأوضــح البيــان أن اليمــن يشــهد اليمــن بالفعــل أســوأ أزمــة إنســانية يف العالــم، ومــع وجــود العديــد مــن األرواح 
عــى املحــك، يتعــن قطعــاً عــى كل طــرف أن يقــوم بــكل يشء مــن أجــل حمايــة املدنيــن وضمــان حصولهــم عــى 

املســاعدة التــي يحتاجــون إليهــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.
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طريان العدوان يشن مخس غارات على مديريتي التحيتا والدريهمي 

]08/يونيو/2018[ الحديدة  - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم خمــس غــارات عــى مديريتــي التحيتــا والدريهمــي بمحافظــة 
الحديــدة.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى  ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكال
ــة الدريهمــي. ــا وغــارة عــى مديري ــة التحتي مــزارع املواطنــن بمديري

استشهاد وإصابة مواطنني اثنني بنريان حرس احلدود يف صعدة

]08/يونيو/2018[ صعدة - سبأ: 

استشهد مواطن وأصيب آخر بنريان حرس الحدود السعودي يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن حــرس الحــدود الســعودي فتحــوا نــريان 
أســلحتهم عــى املواطنــن يف منطقــة غــور بنــي معــن باملديريــة مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتن.

ــدان  ــة حي ــران بمديري ــة م ــام يف منطق ــق الع ــى الطري ــارة ع ــعودي غ ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط وش
ــدة. ــة صع محافظ

سبع غارات على صرواح مبأرب واملتون باجلوف

]09/يونيو/2018[ مأرب - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم ســبع غــارات عــى مديريــة رصواح بمــأرب ومديريــة املتــون 
بالجــوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الســعودي شــن غارتــن عــى مديريــة 
رصواح وخمــس غــارات عــى مديريــة املتــون بالجــوف مخلفــة أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنــن.

مخس غارات على مديرية جبل حبشي بتعز

]09/يونيو/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية جبل حبي بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
جبــل العنــن باملديريــة.
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6 غارات على حرض وميدي

]09/يونيو/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 6 غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارات ع ــن 6 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت

غارتان تستهدف مديريتي الصفراء ورازح يف صعدة

]09/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــراء ورازح بمحافظ ــي الصف ــى مديريت ــن ع ــوم غارت ــر الي ــعودي فج ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. صع

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة 
آل عمــار بمديريــة الصفــراء، وشــن غــارة أخــرى عــى منطقــة األزهــور يف رازح.

ثالث غارات لطريان العدوان على مديرية احلايل باحلديدة

]09/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
الجبانــة يف مديريــة الحــايل.

ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

]10/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم ست غارات عى محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة 
الحجلــة وشــن غــارة عــى منطقــة األزهــور باملديريــة الحدوديــة.

كمــا اصيــب رجلــن وامــرأة وطفــل بجــروح وتــرر ممتلــكات املواطنــن جــراء غارتــن شــنهما طــريان العــدوان 
عــى مديريــة شــدا الحدوديــة بمحافظــة صعدة.

ــة الصفــراء، فيمــا اســتهدف قصــف  ــي آل عمــار وعكــوان بمديري وشــن طــريان العــدوان غارتــن عــى منطقت
ــن. ــه الحدوديت ــن يف رازح ومنب ــازل املواطن ــرى ومن ــف ق ــعودي مكث ــي س ــي ومدفع صاروخ
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ثالث غارات للطريان املعادي على مديرية نهم

]10/يونيو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة 
نهــم، يف حــن شــن غــارة ثالثــة عــى منــزل مواطــن بقريــة البــدرات باملديريــة.

استشهاد طفل وقصف مدفعي يستهدف تعز واجلوف وحلج من قبل مرتزقة العدوان

]10/يونيو/2018[ محافظات -سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد طفــل بنــريان مرتزقــة العــدوان يف مديريــة جبــل 
حبــي بمحافظــة تعــز.

وذكــر املصــدر أن مدفعيــة املرتزقــة اســتهدفت منــازل املواطنــن بمديريــة املتــون محافظــة الجــوف مــا أدى إىل 
إصابــة امــرأة، كمــا اســتهدف املرتزقــة باألســلحة الرشاشــة منطقــة حوامــرة بكــرش يف محافظــة لحــج.

إصابة عدد من املواطنني جراء غارة استهدفتهم يف احلسينية

]10/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــن يف  ــتهدفت نازح ــي اس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــنها ط ــارة ش ــراء غ ــن ج ــن املواطن ــدد م ــب ع أصي
ــدة. ــة الحدي محافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهداف بغــارة مواطنــن 
ــم  ــم بينه ــدد منه ــة ع ــا أدى إىل إصاب ــه، م ــت الفقي ــة بي ــينية بمديري ــام يف الحس ــط الع ــم يف الخ ــاء نزوحه أثن

أطفــال.

استشهاد وإصابة ستة مواطنني بغارة لطريان العدوان على جزيرة كمران

]11/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة اثنــن آخريــن اليــوم إثــر غــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى 
جزيــرة كمــران بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى جزيــرة 
كمــران مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة اثنــن آخريــن.
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غارة لطريان العدوان على كرش يف حلج

]11/يونيو/2018[ لحج-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم غارة عى كرش بمحافظة لحج.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منطقة السحي يف كرش.

إصابة امرأة بقصف سعودي على مديرية رازح واربع غارات على مناطق متفرقة يف صعدة

]11/يونيو/2018[ صعدة-سبأ:

أصيبت امرأة اليوم يف قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف مديريــة رازح 
الحدوديــة بالصواريــخ وقذائــف املدفعيــة مــا أدى إىل إصابــة امــرأة بجــروح خطــرية وتــرر عــدد مــن منــازل 
ــن  ــريان العــدوان ش ــاً أن ط ــة، مبين ــى املديري ــي ع ــوي والصاروخ ــف الج ــريا إىل اســتمرار القص ــن، مش املواطن
ــكات  ــة يف ممتل ــت أرضاراً بالغ ــة خلف ــاعات املاضي ــالل الس ــة خ ــة باملديري ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــلة غ سلس

املواطنــن.

ــات  ــة بمديري ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــع غ ــوم أرب ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ــك، ش اىل ذل
ــدة. ــة صع محافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غارتــن عــى 
منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز وغــارة عــى منطقــة آل صبحــان بمديريــة باقــم.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة عكــوان يف مديريــة الصفــراء.. الفتــا إىل أن طــريان 
العــدوان حلــق بكثافــة مــع فتــح حاجــز الصــوت فــوق مدينــة صعــدة وضواحيهــا.

العدوان يشن غارة على مديرية الصلو يف تعز

]11/يونيو/2018[ تعز-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم غارة عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مديريــة 
الصلــو.

طريان العدوان يستهدف املعهد التقني يف عبس حبجة

]11/يونيو/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم غارة عى مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارة اســتهدفت املعهــد التقنــي بمديريــة 
عبــس.
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مثان غارات على مديريتي باجل واحلايل 

]11/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى 
منطقــة العــرج بمديريــة باجــل، مشــريا إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منطقــة الجبانــة بمديريــة الحايل.

صندوق األمم املتحدة حيذر من العمليات العسكرية باحلديدة وخطرها على حياة مئات األالف

]12/يونيو/2018[ القاهرة - سبأ:

حذر صندوق األمم املتحدة للسكان من خطورة العمليات العسكرية والقتالية يف الساحل الغربي لليمن.

وقــال املديــر اإلقليمــي لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان للمنطقــة العربيــة الدكتــور لــؤي شــبانه »أن التصعيــد 
ــا  ــالد تكدس ــق الب ــر مناط ــدى أكث ــرا، إح ــدة مؤخ ــة الحدي ــهده مدين ــذي تش ــن، وال ــف يف اليم ــن العن ــري م األخ
بالســكان مــن شــأنه أن يضــع أرواح مــا يقــدر بـــ 250,000 مدنــي يف خطــر بالــغ، ومــن بــن هــؤالء املدنيــن 
نحــو 62,500 امــرأة يف ســن اإلنجــاب، مــن بينهــن 12,000 امــرأة مــن املحتمــل أن يصبحــن حوامــل وبحاجــة 

لخدمــات الــوالدة، بمــا يف ذلــك خدمــات الرعايــة التوليديــة الطارئــة«.

ــل  ــاء الصليــف يمث ــدة مــع مين ــاء الحدي ــة )ســبأ( أن مين ــاء اليمني ــة األنب ــه وكال ــان تلقت وأوضــح شــبانه يف بي
رشيــان الحيــاة لدخــول املــواد الغذائيــة والــدواء والوقــود، والتــي تقــدر بـــ70 يف املائــة مــن الــواردات التجاريــة 
إىل البــالد، ومــن شــأن تعــرض املدينــة لهجــوم ومــا يعقــب ذلــك مــن تصعيــد أن يشــّل جهــود تقديــم خدمــات 

الصحــة اإلنجابيــة، ومــن ثــم تعريــض حيــاة النســاء اللواتــي يحتجــن للرعايــة الطارئــة إىل الخطــر.

ــن  ــزز م ــث ع ــدة حي ــة يف الحدي ــتجابة الريع ــة االس ــن آلي ــزء م ــكان ج ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــن أن صن وب
جهــوده يف مواجهــة هــذا الوضــع اإلنســاني مــن خــالل توفــري حقائــب الكرامــة وكذلــك حقائــب الصحــة اإلنجابية 

فيمــا يواصــل زيــادة إتاحــة الحصــول عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف أنحــاء الحديــدة.

ودعــا كافــة أطــراف النــزاع إىل وقــف القتــال يف الحديــدة، وحمايــة املدنيــن، وضمــان حصولهــم عــى املســاعدات 
التــي يحتاجونهــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة والســماح بالوصــول اإلنســاني بموجــب القانــون الــدويل اإلنســاني.

تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة وإصابة مواطن بقصف سعودي برازح

]12/يونيو/2018[ صعدة -سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم تســع غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة، فيمــا 
أصيــب مواطــن جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي بمديريــة رازح الحدوديــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
ــاف، كمــا اســتهدف بأربــع غــارات منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار. ــة كت ــارة بمديري منطقــة وادي أبــو جب

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة الجعملــة بمديريــة مجــز وحلــق باســتمرار 
عــى ســماء املنطقــة.
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ولفت املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية.

وذكــر املصــدر أن مواطنــا أصيــب بجــروح بجــوار منزلــه جــراء القصــف الصاروخــي واملدفعــي عــى مناطــق 
ــة. ــة رازح الحدودي ســكنية بمديري

العدوان يستهدف مديرية التعزية يف حمافظة تعز

 ]12/يونيو/2018[ محافظات - سبأ: 

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أصابــة رجــل وامــرأة وتدمــري منــزل مواطــن وتــرر 
ــي  ــلحة املتوســطة قريت ــة العــدوان باألس ــتهداف مرتزق ــر اس ــوايش إث ــوق امل ــن ونف عــدد مــن ســيارات املواطن

ــة والــرواس بمديريــة التعزيــة يف محافظــة تعــز. الحوجل

غارة على مزرعة مبديرية اجلراحي باحلديدة

]12/يونيو/2018[ الحديدة -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى أحــدى 
ــكات املواطنــن. ــة الجراحــي خلفــت أرضار بممتل املــزارع بمديري

االحتاد األوروبي: اهلجوم على مدينة احلديدة سيؤدي إىل عواقب مدمرة على السكان

]13/يونيو/2018[ صنعاء-سبأ:

قالــت نائبــة رئيــس املفوضيــة األوروبيــة موغرينــي واملفــوض كريســتوس ســتيليانديس »إن الهجــوم عــى مدينــة 
ومينــاء الحديــدة ســيؤدي إىل عواقــب مدمــرة للســكان املدنيــن«.

وأشــارا يف بيــان مشــرك صــادر عنهمــا اليــوم تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه إىل أن الهجــوم 
عــى مينــاء الحديــدة، والــذي يعتــر مرفقــا حيويــا إليصــال املــواد املنقــذة لــألرواح إىل الشــعب اليمنــي ســيؤدي 

إىل مزيــد مــن التدهــور يف الوضــع اإلنســاني الكارثــي أصــال يف البــالد.

ولفــت البيــان إىل أن آخــر التقاريــر الــواردة اليــوم تشــري إىل اشــتداد العمليــات العســكرية حــول مدينــة ومينــاء 
الحديــدة، والتــي تعتــر الحديــدة أحــد أكثــر املناطــق املأهولــة بالســكان يف اليمــن.

ــن،  ــة املدني ــة لحماي ــل األولوي ــدويل وجع ــاني ال ــون اإلنس ــرام القان ــزاع إىل اح ــراف الن ــة أط ــان كاف ــث البي وح
ويشــمل ذلــك ضمــان بقــاء مينــاء الحديــدة كرشيــان لتدفــق الدعــم اإلنســاني وكنقطــة وصــول تجاريــة للمــواد 
األساســية، موضحــا أن التطــورات األخــرية ســتؤدي إىل مزيــد مــن التصعيــد وعــدم االســتقرار يف اليمــن وتقويــض 

الجهــود الجاريــة للمبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث الســتئناف املســار الســيايس.

وجــدد االتحــاد األوروبــي دعوتــه لكافــة األطــراف إىل املشــاركة مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة الســتئناف 
املحادثــات نحــو حــل ســيايس تفــاويض شــامل.. مؤكــدا اســتعداد االتحــاد تقديــم الدعــم الكامــل للجهــود التــي 

تقودهــا األمــم املتحــدة.
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العدوان يدمر بغارة منزل مواطن يف مديرية نهم 

 ]13/يونيو/2018[ صنعاء - سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان دمــر بغــارة منــزل مواطــن يف قريــة 
البــدرات بمنطقــة مســورة يف مديريــة نهــم محافظــة صنعــاء.

املبعوث األممي: التصعيد يف احلديدة سيكون له تأثري سلبي على استئناف املفاوضات

]13/يونيو/2018[ عمان-سبأ:

قــال املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إىل اليمــن مارتــن غريفيــث »إن التطــورات العســكرية يف الحديــدة مقلقــة 
للغايــة والتصعيــد العســكري لــه عواقــب وخميــة عــى الوضــع اإلنســاني يف البــالد«.

وأضــاف غريفيــث يف بيــان صــادر عنــه اليــوم حــول الوضــع يف الحديــدة »إن التصعيــد ســيكون لــه تأثــري ســلبي 
عــى جهــودي الســتئناف املفاوضــات السياســية للتوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة للنــزاع يف اليمــن«. وقــال »ال 

يســعني إال أن أكــرر وأؤكــد مــن جديــد أن ال حــال عســكريا للــراع«.

وأكــد غريفيــث مواصلــة العمــل عــى أي فرصــة متاحــة لتجنــب املواجهــة العســكرية يف الحديــدة. وأضــاف »نحــن 
ــج  ــات للحديــدة مــع شــأنها أن تعال ــة للتفــاوض عــى ترتيب ــع األطــراف املعني عــى تواصــل مســتمر مــع جمي

الشــواغل السياســية واإلنســانية واألمنيــة لجميــع األطــراف املعنيــة«.

ودعــا املبعــوث األممــي األطــراف إىل اإلنخــراط بشــكل بنــاء مــع جهــود تجنيــب الحديــدة أي مواجهــة عســكرية، 
ــة  ــا أكــد أن األمــم املتحــدة مصممــة عــى املــي قدمــا يف العملي ــط النفــس وإعطــاء فرصــة للســالم، كم وضب

السياســية رغــم التطــورات األخــرية.

وجــدد املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة التأكيــد عــى التــزام األمــم املتحــدة القــوي بالتوصــل إىل 
حــل ســيايس إلنهــاء الــراع يف اليمــن.

استشهاد ثالثة مواطنني بغارات لطريان العدوان على صعدة

]13/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد ثالثــة مواطنــن اليــوم إثــر غــارات شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم عــى محافظــة 
صعــدة.

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
الطريــق العــام يف منطقــة آل عمــار بمديريــة الصفــراء اســتهدفت إحداهــا ســيارة مواطــن، مــا أدى إىل استشــهاد 

مواطنــن اثنــن واحــراق الســيارة بالكامــل.

وأكــد املصــدر األمنــي أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه 
الحدوديــة مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وتــرر منــازل وممتلــكات املواطنــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن أربــع غــارات عــى منطقــة األزقــول بمديريــة 
ســحار، واســتهدف بغــارة مدرســة الوحــدة يف منطقــة غمــار بمديريــة رازح.
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10 غارات على منطقة املنقم يف الدريهمي باحلديدة

]13/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي فجــر اليــوم سلســلة مــن الغــارات عــى مديريــة الدريهمــي بمحافظــة 
لحديدة. ا

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأكثــر مــن 10 
غــارات مــزارع املواطنــن بمنطقــة املنقــم بمديريــة الدريهمــي.

اليونيسف تعرب عن قلقها البالغ إزاء اهلجوم على احلديدة وتدعو حلماية أطفال اليمن

]13/يونيو/2018[ نيويورك - سبأ:

عــرت املديــرة التنفيذيــة لليونيســف هنرييتــا فــور، عــن قلقهــا البالــغ مــن الهجــوم الــذي يتهــدد مدينــة الحديدة 
ــدة  ــال يف الحدي ــة األطف ــة إىل حماي ــا.. داعي ــا وراءه ــاحلية وم ــة الس ــذه املدين ــال يف ه ــى األطف ــيخلفه ع ــا س وم

وجميــع أنحــاء اليمــن.

وأوضحــت املديــرة التنفيذيــة لليونيســف يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن تقديــرات اليونيســف 
تشــري إىل أن مــا ال يقــل عــن 300 ألــف طفــل يعيشــون حاليــاً يف مدينــة الحديــدة واملنطقــة املحيطــة بهــا وهــم 

فتيــان وفتيــات مــا انفكــوا يعانــون منــذ فــرة طويلــة.

وأشــارت إىل أن املاليــن مــن أطفــال اليمــن اآلخريــن يعتمــدون مــن أجــل بقائهــم أحيــاء عــى الســلع اإلنســانية 
والتجاريــة التــي تمــر عــر مينــاء الحديــدة كل يــوم، وإذا انقطعــت الــواردات الغذائيــة، فــإن واحــدة مــن أســوأ 

أزمــات ســوء التغذيــة يف العالــم ســتزداد ســوءاً.

وقالــت »وإذا انقطعــت واردات الوقــود، الــروري لتشــغيل مضخــات امليــاه، ســيتقلص وصــول النــاس إىل ميــاه 
الــرشب أكثــر فأكثــر، ممــا ســيؤدي إىل املزيــد مــن حــاالت اإلســهال املائــي الحــاد والكولــريا، وكالهمــا قــد يكــون 

مميتــاً لألطفــال الصغــار«.

ولفــت البيــان إىل أن هنــاك 11 مليــون طفــل بحاجــة إىل مســاعدات إنســانية يف اليمــن وإن خنــق رشيــان الحيــاة 
هــذا ســيكون لــه عواقــب مدمــرة عــى كل مــن هــؤالء األطفــال. 

وأضــاف »منــذ يومــن فقــط، قامــت فــرق اليونيســف بإيصــال املضــادات الحيويــة واملحاقــن والســوائل الوريديــة 
ــة، إىل رشكائهــا املحليــن يف الحديــدة«..  ــة الجاهــزة لالســتعمال، ومســتلزمات النظافــة الصحي واألغذيــة العالجي
ــن يــدوم إال لفــرة محــدودة؛ ويف حــال تدهــور الوضــع األمنــي، ســتتعرض قــدرة  ــا إىل أن هــذا املخــزون ل الفت

املنظمــة عــى االســتجابة لخطــر شــديد.

وحــث البيــان جميــع أطــراف النــزاع وكل مــن لــه نفــوذ عليهــا عــى وضــع حمايــة األطفــال فــوق كل االعتبــارات 
األخــرى.. مؤكــدا عــى أهميــة بــذل كل الجهــود للحفــاظ عــى ســالمة األطفــال وتزويدهــم بالخدمــات الصحيــة 

والحمايــة وامليــاه والــرف الصحــي والتغذيــة والتعليــم التــي هــم يف أمــس الحاجــة إليهــا.

وشــددت املديــرة التنفيذيــة لليونيســف عــى أهميــة أن يســتمر توزيــع املعونــة دون عوائــق، وأن يُســمح للمدنيــن 
الراغبــن يف االنتقــال إىل املناطــق اآلمنــة بالقيــام بذلــك. 

وقالــت »أرحــب بالجهــود الدبلوماســية الحاليــة لتجنــب الهجــوم عــى الحديــدة«.. مؤكــدة عــى أهميــة أن يُعطــى 
الســالُم فرصــة؛ فأطفــال اليمــن يســتحقون ذلــك.
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طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية املتون باجلوف

]14/يونيو/2018[ الجوف - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة مزويــة يف املديريــة.

أربع غارات على الدريهمي يف احلديدة

]14/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
الخــط العــام بمديريــة الدريهمــي.

إستشهاد طفلتني يف قصف سعودي على ميدي حبجة

]14/يونيو/2018[ صنعاء – سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفلتــن استشــهدتا وإصابــة آخريــن مــن أرسة واحــدة 
إثــر قصــف مدفعــي ســعودي عــى منطقــة بنــي فايــد يف مديريــة ميــدي يف حجــة.

استشهاد سبعة مواطنني بينهم امرأة بغارة دمرت منزال بصعدة

]14/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد ســبعة مواطنــن اليــوم إثــر غــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي، دمــرت منــزال بمديريــة غمــر 
بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزال يف 
منطقــة الغــور بمديريــة غمــر الحدوديــة مــا أدى إىل استشــهاد ســبعة مواطنــن بينهــم امــرأة.

وزارات التخطيط وحقوق اإلنسان والنقل تدعو للضغط إليقاف العدوان ورفع احلصار

]15/يونيو/2018[ صنعاء - سبأ: 

دعــت وزارات التخطيــط والتعــاون الــدويل وحقــوق اإلنســان والنقــل، مجلــس األمــن ومجموعــة الــدول الـــ 18 
الراعيــة للتســوية السياســية يف اليمــن إىل الضغــط عــى دول تحالــف العــدوان إلنهــاء العــدوان ورفــع الحصــار 

واملعانــاة اإلنســانية عــن اليمنيــن.

وأكــدت وزارات التخطيــط وحقــوق اإلنســان والنقــل يف بيــان مشــرك بشــأن املؤتمــر الصحفــي لتحالــف العــدوان 
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الــذي عقــد األربعــاء املــايض بالريــاض، أن دول تحالــف العــدوان تحــاول تغطيــة جرائمهــا بحــق الشــعب اليمني، 
ــد  ــم تع ــاليب ل ــذه األس ــن ه ــة يف ح ــص دور الضحي ــي وتقم ــعب اليمن ــاعدة للش ــون واملس ــم الع ــاء تقدي بإدع
تنطــي عــى أحــد.. وأشــار البيــان إىل أن العالــم بــأرسه يعلــم مــن هــو الضحيــة ومــن هــو الجــالد وأن تحالــف 

العــدوان ال يقــدم لليمنيــن ســوى القتــل والدمــار.

كمــا أكــدت وزارات التخطيــط وحقــوق اإلنســان والنقــل، أن العــدوان والحصــار املفــروض عــى اليمــن بــرا وبحرا 
وجــوا مــن قبــل تحالــف العــدوان منــذ 26 مــارس 2015م هــو مــن أدى إىل أســوأ أزمــة إنســانية يف العالــم.

ولفــت البيــان إىل الجرائــم التــي يرتكبهــا تحالــف العــدوان يوميــا للعــام الرابــع عــى التــوايل بحــق اليمــن أرضــا 
وإنســانا حيــث أدى إىل استشــهاد 14 ألــف و866 شــخصا بشــكل مبــارش مــن قبــل طــريان العــدوان وإصابــة 24 

ألــف و513 شــخصا منهــم ثالثــة آالف و235 أطفــال وألفــن و 700 امــرأة.

ــار  ــراء الحص ــارش ج ــري مب ــكل غ ــا بش ــف و834 مواطن ــاة 296 أل ــبب يف وف ــدوان تس ــإن الع ــان ف ــا للبي ووفق
ــان  ــوي والرط ــل الكل ــان مــرىض الســكري والفش ــا تســبب يف حرم ــن، م ــري عــى اليم الجــوي والبحــري وال

ــالج. ــفرهم للع ــم وس ــالزم له ــالج ال ــول الع ــن وص ــا م ــريا والدفتريي والكول

وذكــر البيــان أن العــدوان تســبب أيضــا يف نــزوح مــا يربــو مــن أربعــة ماليــن نازحــا ونازحــة .. موضحــا أن 
ــاء و419  ــارا و14 مين ــتهداف 15 مط ــا اس ــي، ومنه ــعب اليمن ــة للش ــة التحتي ــتهدف البني ــدوان اس ــف الع تحال
ــدات  ــاء ومول ــاه وألفــن و524 طريــق وجــر و192 محطــة كهرب شــبكة اتصــاالت و905 خــزان وشــبكات مي

رئيســية و321 مستشــفى ومرفــق صحــي.

كمــا اســتهدف العــدوان 123 منشــأة جامعيــة و907 مــدارس ومراكــز تعليميــة و951 مســجدا و418 ألــف و28 
منــزال و221 موقعــا أثريــا و315 مصنعــا و292 مزرعــة و620 ســوقا تجاريــا وألــف و763 منشــأة حكوميــة .

ونفــى البيــان ادعــاء دول تحالــف العــدوان أن حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي احتجــزت ودمــرت 84 ســفينة مدنيــة 
ــة الســامية لحقــوق  ــا إىل أن مــا ينفــي هــذا اإلدعــاء التقاريــر واإلحاطــات الــواردة مــن املفوضي تجاريــة .. الفت

اإلنســان ومكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة التــي لــم تتطــرق إىل هــذه اإلدعــاءات.

ــل  ــق العم ــن تعي ــي م ــا ه ــدوان ومرتزقته ــل، أن دول الع ــان والنق ــوق اإلنس ــط وحق ــارت وزارات التخطي وأش
اإلنســاني يف اليمــن مــن خــالل فــرض القيــود عــى دخــول الســلع وتعمــل عــى فــرض قيــود معقــدة لدخــول 

ــا. ــة وغريه ــة والدولي ــواد الغذائي ــة بامل ــر املحمل ــفن والبواخ الس

واســتعرض البيــان مــا تتعــرض لــه الســفن مــن تفتيــش وتحقيقــات طويلــة يف مينــاء جيبوتــي وجيــزان والتــي 
تأخــذ عــدة أســابيع، تكــون ســببا يف وصــول املــواد الغذائيــة والــدواء منتهــي الصالحيــة، كمــا تســتهدف دول 
العــدوان شــاحنات املســاعدات ومقــرات املنظمــات العاملــة يف املجــال اإلنســاني والعاملــن فيهــا وآخرهــا اغتيــال 
موظــف الصليــب األحمــر بتعــز وكــذا اســتهداف مركــز الكولــريا الــذي تديــر منظمــة أطبــاء بــال حــدود يف عبــس 

بحجــة ومنشــأة تابعــة للمجلــس النرويجــي بصنعــاء.

ولفــت البيــان إىل أن امللــف اإلنســاني يحظــى بأولويــة لــدى حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي، حيــث تــم إنشــاء هيئــة 
وطنيــة لتذليــل الصعوبــات التــي قــد تعــرض عمــل املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة يف املجــال اإلنســاني.

وأوضــح البيــان أن وزارة حقــوق اإلنســان تــويل اهتمامــا كبــريا باألوضــاع اإلنســانية يف اليمــن وزيــارة مخيمــات 
النازحــن وزيــارة أرس الشــهداء والجرحــى واطــالع املنظمــات الدوليــة الزائــرة وإحاطتهــا باألوضــاع اإلنســانية 

املأســاوية يف اليمــن.

وأكــد البيــان أن حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي تحــرم االلتزامــات بموجــب القانــون الــدويل اإلنســاني والقانــون الــدويل لحقوق 
اإلنســان، حيــث لــم يســتهدف الجيــش واللجــان الشــعبية منــذ بدايــة العــدوان ســوى األهــداف العســكرية املرشوعــة، 

بعكــس مــا تقــوم بــه دول العــدوان مــن اســتهداف للمدنيــن يف إنتهــاك لألعــراف واملواثيــق والقوانــن الدوليــة.
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وتطــرق البيــان إىل التصعيــد األخــري لــدول تحالــف العــدوان واملتمثــل يف اســتهداف محافظــة الحديــدة والــذي 
ــان  ــل رشي ــدة يمث ــاء الحدي ــة وأن مين ــي خاص ــعب اليمن ــاة الش ــن معان ــم م ــة ويفاق ــج كارثي ــيؤدي إىل نتائ س
حيــاة اليمنيــن مــن خــالل اســتقبال نحــو 90 باملائــة مــن الــواردات التجاريــة. وقــال »إن هــذا التصعيــد يقــوض 
جهــود الســالم التــي يبذلهــا املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة ويهــدد املالحــة الدوليــة يف البحــر 

األحمــر، كمــا يهــدد أمــن واســتقرار املنطقــة والعالــم«.

وفيمــا أكــد البيــان أن القــوى الوطنيــة يف الوقــت الــذي تمــارس حقهــا يف الدفــاع عــن النفــس ومواجهــة العــدوان 
بكافــة الوســائل املرشوعــة، جــدد التأكيــد عــى مــد يــد الســالم العــادل الــذي ينهــي العــدوان والحصــار ويعيــد 

األمــن واالســتقرار لليمــن.

طريان العدوان يشن غارتني على رازح يف صعدة

]15/يونيو/2018[ صعدة -سبأ:

ــة رازح  ــتهدفت مديري ــة اس ــارات جوي ــس غ ــوم خم ــم الي ــعودي الغاش ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. ــة صع ــة بمحافظ الحدودي

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن خمــس غــارات 
عــى منطقــة الحجلــة بمديريــة رازح خلفــت أرضار بالغــة يف ممتلــكات املواطنــن.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على احلديدة

]15/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مزرعــة مواطــن يف 
منطقــة املدمــن بمديريــة التحيتــا محافظــة الحديــدة، كمــا شــن غــارات مكثفــة عــى طــول الســاحل الغربــي.

طريان العدوان يشن غارة على مديرية املتون باجلوف

]16/يونيو/2018[ محافظات - سبأ: 

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة مزويــة  أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنب
ــون يف محافظــة الجــوف. ــة املت بمديري

استهداف مبىن هيئة تطوير تهامة باحلديدة

]16/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة 
الحــوك أحداهــا عــى مبنــى هيئــة تطويــر تهامــة.
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استشهاد مهاجر واصابة مواطن بغارتني على صعدة

]16/يونيو/2018[ صعدة - سبأ: 

استشــهد مهاجــر وأصيــب مواطــن اليــوم بغارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة ســحار 
بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
العنــد بمديريــة ســحار مــا أدى إىل استشــهاد مهاجــر وإصابــة مواطــن وحــدوث أرضار يف ممتلــكات املواطنــن.

واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق وقــرى يف مديريــة منبــه ومناطــق ســكنية يف مديريــة 
رازح الحدوديتــن.

25 غارة على مطار احلديدة الدويل

]17/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 25 غارة عى مطار الحديدة الدويل.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأكثــر مــن 20 
غــارة مطــار الحديــدة الــدويل مــن بعــد ظهــر اليــوم.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزل أحــد املواطنــن يف منطقــة املنظــر بمديريــة الحوك 
وأنبــاء عــن ضحايــا.. الفتــا إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف جامــع يف الكرنيــش بمدينــة الحديــدة.

15 غارة على املزرق وفج حرض حبجة

]17/يونيو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أكثر من 15 غارة محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأكثــر مــن 15 
غــارة منطقتــي املــزرق وفــج حــرض.

طريان العدوان يشن غارة على صعدة 

]17/يونيو/2018[ صعدة ـ سبأ:

ــران  ــة م ــى منطق ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
ــق  ــي مناط ــي ومدفع ــف صاروخ ــعودي بقص ــدو الس ــتهدف الع ــا اس ــدة، فيم ــة صع ــدان محافظ ــة حي بمديري

ــة. ــة رازح الحدودي ــة بمديري متفرق
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قصف منزل مواطن يف مديرية صرواح

]18/يونيو/2018[ مأرب-سبأ:

استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارة جوية منزل مواطن يف مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف منــزل املواطــن صالــح بــن 
صالــح الزايــدي يف مديريــة رصواح مــا أدى لتدمــريه بشــكل كي.

18 غارة على مطار احلديدة ومديرية الدريهمي

]18/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ: 

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم سلســلة غــارات عــى مطــار الحديــدة الــدويل وعــدة مناطــق يف 
مديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 12 غــارة 
عــى مطــار الحديــدة ومناطــق متفرقــة بمديريــة الدريهمــي.

ــل الشــبكة بمديريــة  كمــا اســتهدف طــريان العــدوان بغــارة عــى الجبانــة بمديريــة الحــايل وغارتــن عــى جب
ــة الحــايل. ــالث غــارات مديري ــف.. وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بث الصلي

العدوان يستهدف تعز وصعدة واجلوف

]18/يونيو/2018[ محافظات-سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفــالً أصيــب بجــروح خطــرية إثــر قذيفــة أطلقهــا 
مرتزقــة العــدوان عــى منــازل املواطنــن يف منطقــة الضبــة بمديريــة الصلــو محافظــة تعــز.

وأشــار إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة مــران بمديريــة حيــدان يف محافظــة صعــدة، واســتهدف 
قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق ســكنية بمديريــة شــدا الحدوديــة.

وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غارتــن عــى منطقــة مالحــة بمديريــة املصلــوب يف 
محافظــة الجــوف.

أربع غارات شرق مدينة سفيان بعمران

]19/يونيو/2018[ عمران-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم أربع غارات رشق مدينة سفيان بمحافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
منطقــة املتكــر رشق مدينــة ســفيان.
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مثان غارات على حجة

]19/يونيو/2018[ حجة ـ سبأ:

شن الطريان املعادي ثالث غارات عى فج حرض بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان الطــريان املعــادي شــن خمــس غــارات عــى 
ميــدي.

إصابة طفلة إثر قصف سعودي على مناطق سكنية يف رازح بصعدة

]19/يونيو/2018[ صعدة -سبأ:

أصيبت طفلة ورجل إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا اســتهدف مناطــق 
ســكنية بمديريــة رازح الحدوديــة، مــا أدى إىل إصابــة طفــل ورجــل.

استشهاد ستة مواطنني يف استهداف حافلة مبدينة احلديدة

]19/يونيو/2018[ الحديدة – سبأ: 

استشــهد ســتة مواطنــن بينهــم أربــع نســاء اليــوم يف غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى 
حافلــة يف مدينــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة حافلــة 
لنقــل الــركاب بالقــرب مــن جولــة الغــرايس يف املدينــة مــا أدى إىل استشــهاد ســتة مواطنــن بينهــم أربــع نســاء.

كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أكثر من 40 غارة عى مطار الحديدة الدويل.

استشهاد وإصابة عشرة مواطنني بغارتني لطريان العدوان على صعدة

]20/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــزل 
مواطــن بمنطقــة غافــرة يف مديريــة الظاهــر مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن بينهــم نســاء وأطفــال وإصابة 

ســتة آخريــن.

وأشار املصدر إىل أن الغارتن أسفرتا أيضاً عن تدمري املنزل وترر ممتلكات املواطنن املجاورة.

ــوم قصــف الصاروخــي واملدفعــي املكثــف عــى مناطــق متفرقــة بمديريــات  كمــا واصــل العــدو الســعودي الي
ــا. ــرية فيه ــاً أرضاراً كب ــن والطــرق مخلف ــازل املواطن ــة، طــال مــزارع ومن رازح وشــدا والظاهــر الحدودي
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طريان العدوان يستهدف سيارة مواطن يف حجة

]20/يونيو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية بكيل املري بمحافظة حجة.

ــد  ــيارة أح ــارة س ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــري. ــل امل ــة بكي ــات بمديري ــة الرح ــن يف قري املواطن

سلسلة غارات لطريان العدوان على احلديدة وحجة

]20/يونيو/2018[ محافظات - سبأ: 

ــة  ــاء بمدين ــارع صنع ــيارات يف ش ــارات الس ــة بإط ــرة محمل ــة وقاط ــالت تجاري ــدوان مح ــريان الع ــتهدف ط اس
ــن. ــة 17 آخري ــن وإصاب ــن أثن ــهاد مواطن ــا ادى إىل استش ــدة م الحدي

ــد  ــيارة اح ــى س ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( إىل أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــار مص وأش
ــدي. ــة مي ــى مديري ــارات ع ــبع غ ــن س ــة، وش ــري بحج ــل امل ــة بكي ــات بمديري ــة الرح ــن يف قري املواطن

مثان غارات على مديرية ميدي واملزرق

]21/يونيو/2018[ حجة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســت غــارات  ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكال
مناطــق متفرقــة بمديريــة ميــدي.. واســتهدف طــريان العــدوان بغارتــن منطقــة املــزرق.

سلسلة غارات على صعدة واحلديدة

]21/يونيو/2018[ محافظات - سبأ: 

ــتهدف  ــعودياً اس ــاً س ــاً ومدفعي ــاً صاروخي ــبأ( أن قصف ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
مناطــق ســكنية بمديريتــي رازح وشــدا الحدوديتــن، فيمــا شــن طــريان العــدوان خمــس غــارات عــى مناطــق 

ــدة. ــة صع ــم بمحافظ ــة باق ــة يف مديري متفرق

وذكــر املصــدر أن الطــريان املعــادي شــن يف محافظــة الحديــدة غارتــن عــى مزرعــة مواطــن يف منطقــة الســويق 
بمديريــة التحيتــا، وغــارة عــى كيلــو 16 وغــارة أخــرى عــى جزيــرة كمــران.
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منسقة الشؤون اإلنسانية: مئات اآلالف من املدنيني يف احلديدة معرضون ألخطار جسيمة

]22/يونيو/2018[  صنعاء - سبأ:

قالــت املمثــل املقيــم لألمــم املتحــدة منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ليــز غرانــدي »مــا يــزال مئــات اآلالف 
ــأن  ــة بش ــون للغاي ــا قلق ــدي »إنن ــز غران ــت لي ــيمة«. وأضاف ــار جس ــن ألخط ــدة معرض ــن يف الحدي ــن املدني م

الوضــع حيــث كانــت الحديــدة هــي األســوأ يف البلــد حتــى قبــل بــدء القتــال«.

وأشــارت يف بيــان صــادر عنهــا تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه إىل أن 25 باملائــة مــن أطفــال 
ــل  ــره رشكاء العم ــذي يوف ــي ال ــم الغذائ ــل الدع ــم تعطي ــاد، وإذا ت ــة الح ــوء التغذي ــن س ــون م ــدة يعان الحدي

ــاة نحــو 100 ألــف طفــل للخطــر. ــك يعــرض حي اإلنســاني، فــإن ذل

ولفتــت إىل أن الحديــدة كانــت واحــدة مــن مراكــز التفــي لوبــاء الكولــريا يف العــام املــايض، وهــو التفــي األســوأ 
للكولــريا يف التاريــخ الحديــث. وقالــت »مســتوى ودرجــة املعانــاة اإلنســانية تدفعنــا لشــّدة األلــم«.

ــاً طــوال الوقــت، وســنبقى  ــون يف املجــال اإلنســاني يوزعــون املســاعدات ميداني ــل العامل ــدي »ظ وتابعــت غران
ــا بذلــك«.  متواجديــن مــا دامــت الظــروف تســمح لن

وأضافــت »وقــد عملنــا عــى إفــراغ مــواد غذائيــة يف املينــاء ونقــوم بإدخــال أكــر كميــات ممكنــة مــن مخــزون 
الطــوارئ قــدر املســتطاع«.. وبينــت أن الــرشكاء جهــزوا عــرش نقــاط للخدمــات اإلنســانية يقومــون فيهــا بتوزيــع 

صناديــق الطعــام وأطقــم مســتلزمات الطــوارئ لــألرس النازحــة. 

وقالــت »أعددنــا كميــات مخزونــة مســبقاً مــن الوقــود الــكايف للمســاعدة يف تشــغيل مضخــات امليــاه ومحطــات 
معالجــة املجــاري وتشــغيل املستشــفيات، ونقــوم يوميــاً باملســاعدة يف توفــري أكثــر مــن 46 مليــون لــر مــن امليــاه 

كمــا تــم إرســال 11 فريقــا صحيــاً إىل املرافــق الصحيــة يف الحديــدة«.

وأكــدت منســقة الشــؤون اإلنســانية أن الكولــريا تتصــدر قائمــة املخــاوف مــن بــن كل األمــور التــي تدفــع إىل 
ــه، إذ يمكــن  ــد يصعــب إيقاف ــي جدي ــالً لحــدوث تفــي وبائ ــن يســتغرق طوي ــق.. وأشــارت إىل أن األمــر ل القل
ــاك يشء  ــم يكــن هن ــاه يف حــي واحــد فقــط إذا ل ــار نظــام املي ــة انهي ــريا أن تنتــرش برعــة الــرق يف حال للكول

يمكــن القيــام بــه ملعالجــة الوضــع فــورا.

وتعتــر األمــم املتحــدة أزمــة اليمــن أســوأ أزمــة إنســانية يف العالــم، وقــد دعــت جميــع أطــراف النــزاع إىل بــذل 
كل مــا يف وســعها لحمايــة املدنيــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة بمــا يف ذلــك مينــاء الحديــدة، الــذي يعــد املدخــل 
الرئيــي للمســاعدات اإلنســانية إىل البلــد، وطالبــت األمــم املتحــدة ورشكاؤهــا بتوفــري ثالثــة مليــارات دوالر مــن 
خــالل خطــة االســتجابة اإلنســانية للعــام 2018م لدعــم 2.22 مليــون شــخص يف حاجــة للمســاعدات، وتــم حتــى 

اآلن تلقــي 1.5 مليــار دوالر وهــي نصــف املــوارد الالزمــة للتمويــل لهــذا العــام.

طريان العدوان يشن مخس غارات على احلديدة

]22/يونيو/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات بالقــرب 
ــة الجراحي. ــن مديري م

وشن طريان العدوان غارتن عى وادي النخيل يف الدريهمي بالحديدة
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إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف شدا بصعدة

]22/يونيو/2018[ صعدة -سبأ:

أصيب مواطن اليوم بجروح إثر تعرضه لطلق ناري بنريان حرس الحدود السعودي بمديرية شدا. 

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن حــرس الحــدود الســعودي فتــح نريانــه عــى 
املواطنــن يف مديريــة شــدا الحدوديــة، مــا أدى إىل إصابــة مواطــن بجــروح بليغــة.

ــة  ــف الصاروخي ــن القذائ ــد م ــدا ورازح بالعدي ــي ش ــتهدف مديريت ــعودي اس ــدو الس ــدر إىل أن الع ــار املص وأش
ــة. واملدفعي

غارتان على مديرية نهم

]23/يونيو/2018[ صنعاء - سبأ: 

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء. 

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهداف بغارتــن منطقــة 
الحنشــات، مخلفــا أرضار يف ممتلــكات املواطنــن ومنازلهــم.

استشهاد مخسة مواطنني بأربع غارات على صعدة 

]23/يونيو/2018[ صعدة  ـ  سبأ:

ــدوان  ــريان الع ــارات لط ــع غ ــة ألرب ــة أولي ــال يف حصيل ــاء وأطف ــم نس ــوم أغلبه ــن الي ــة مواطن ــهد خمس استش
ــدة. ــة صع ــر بمحافظ ــة الظاه ــن يف مديري ــتهدفت منزل ــعودي اس ــي الس األمريك

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
منزلــن بمنطقــة وادي ليــه يف مديريــة الظاهــر أدت إىل استشــهاد طفلــن وامرأتــن ورجــل مســن وتدمــري املنزلــن 

بالكامــل.

طريان العدوان يشن ست غارات على مديرية حرض

]23/يونيو/2018[ حجة - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســت غــارات  ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكال
مناطــق متفرقــة بمديريــة حــرض.
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غارتان على مديرية التحيتا باحلديدة

]24/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
املغــرس باملديرية.

غارتان تستهدف سيارة مواطن يف مديرية صرواح مبأرب

]24/يونيو/2018[ مأرب -سبأ:

اســتهدف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم بغارتــن ســيارة مواطــن محملــة مــواد غذائيــة يف مديريــة 
رصواح بمــأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف ســيارة نــوع بــاص تابعــة 
ــقوط  ــا دون س ــاأدى إلحراقه ــرواح م ــاب ب ــة يف وادي حب ــواد غذائي ــا م ــى متنه ــح وع ــد صويل ــن راش للمواط

ضحايــا.

استشهاد طفلة وسلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على حمافظة صعدة

]24/يونيو/2018[ صعدة-سبأ:

ــة اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اســتهدفت منزلهــم يف مديريــة  استشــهدت طفل
حيــدان بمحافظــة صعــدة.

ــزل  ــى من ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــل. ــزل بالكام ــري املن ــلوى )12( وتدم ــه س ــهاد ابنت ــا أدى إىل استش ــس م ــن هرم ــن حس املواط

وأشــار املصــدر إىل إصابــة طفــل ونفــوق عــدد مــن املــوايش بغــارة لطــريان العــدوان عــى منطقــة آل عــي بمديرية 
ــة  ــة مدفعي ــاروخ وقذيف ــن 100 ص ــر م ــة بأكث ــكنية باملديري ــق س ــف مناط ــة إىل قص ــة، باإلضاف رازح الحدودي

خلفــت أرضاراً بالغــة يف ممتلــكات املواطنــن.

اىل ذلــك، أوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى 
منــزل بمنطقــة طــالن يف مديريــة حيــدان وغــارة عــى منطقــة القــد بمديريــة رازح الحدوديــة.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف منطقة األزهور يف رازح بـ 16 غارة خالل الساعات املاضية.

وذكــر املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً مكثفــاً اســتهدف مناطــق ســكنية بمديريتــي رازح وشــدا 
الحدوديتــن.



239

يوميات العـ2018ـــدوان

شهيدان وجريح إثر غارتني استهدفتا منزل باحلديدة

]24/يونيو/2018[ الحديدة-سبأ:

استشــهد مواطنــان وأصيــب آخــر اليــوم إثــر غارتــن لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفتا منزلهــم 
بمديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف منــزل يف منطقــة 
النخيلــة بمديريــة الدريهمــي مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن أثنــن وإصابــة ثالــث.

 يف غارات على مدينة عمران
ً
استشهاد وإصابة 24 مواطنا

]25/يونيو/2018[ عمران - سبأ: 

استشــهد وأصيــب 24 مواطنــاً بينهــم ثمانيــة مــن أرسة واحــدة جــراء غــارات شــنها طــريان العــدوان األمريكــي 
الســعودي مســاء أمــس عــى مدينــة عمــران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارات عــى أحــد 
األحيــاء الســكنية باملدينــة مــا أدى إىل استشــهاد وإصابــة 24 بينهــم ثمانيــة مــن أرسة واحــدة غالبيتهــم أطفــال 

ونســاء.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى اإلدارة العامــة لالتصــاالت، و اســتهدف بأربــع غــارات 
مبنــى إدارة أمــن املحافظــة وشــن غــارة عــى معســكر اللــواء التاســع باملدينــة.

طريان العدوان يشن مخس غارات على الدريهمي باحلديدة

]25/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان اســتهدف بخمــس غــارات منطقــة 
اللويــة بمديريــة الدريهمــي.

العدوان يواصل قصفه اجلوي والصاروخي واملدفعي على صعدة

]25/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

واصــل تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم قصفــه الجــوي والصاروخــي واملدفعــي عــى مناطــق متفرقة 
ــة صعدة. يف محافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
منطقــة املهــاذر وثــالث غــارات عــى منطقــة األزقــول يف مديريــة ســحار.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف منــازل املواطنــن بمناطــق متفرقــة مــن 
مديريــة منبــه الحدوديــة.
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غارتان على حمافظة حجة 

 ]25/يونيو/2018[ حجة - سبأ:

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى منطقــة املــزرق  ــة األنب أكــد مصــدر عســكري لوكال
بمحافظــة حجــة.

االحتاد األوروبي جيدد التأكيد على التزامه بوحدة وسيادة واستقالل اليمن وسالمة أراضيه

]26/يونيو/2018[ لوكسمبورج - سبأ:

ــه..  ــالمة أراضي ــن وس ــتقالل اليم ــيادة واس ــدة وس ــوي بوح ــه الق ــى التزام ــد ع ــي التأكي ــاد األوروب ــدد االتح ج
ــل. ــكل كام ــا بش ــة إىل احرامه ــالد واملنطق ــة يف الب ــراف الفاعل ــة األط ــاً كاف داعي

وأكــدت توصيــات مجلــس الشــؤون الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي يف اجتماعــه بشــأن اليمــن أمــس، أنــه ال يمكــن 
أن يكــون هنــاك أي حــل عســكري للنــزاع يف اليمــن.. وأشــارت التوصيــات إىل دعــم االتحــاد األوروبــي للمبعــوث 
الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن مارتــن غريفيــث، وجهــوده للتوصــل إىل حــل ســيايس وشــامل 
ــذي  ــاء املفاوضــات السياســية الشــاملة يف أرسع وقــت ممكــن ومناقشــة إطــار العمــل الســيايس ال ــزاع وإحي للن

وضعــه واملتعلــق باألمــن االنتقــايل والرتيبــات السياســية املتسلســلة.

وعــر عــن قلقــه مــن أن التطــورات األخــرية والتــي ســتخاطر بالجهــود التــي تقودهــا األمــم املتحــدة الســتئناف 
التفــاوض عــى حــل ســيايس للنــزاع، داعيــاً كافــة األطــراف إىل وقــف التصعيــد الراهــن وضبــط النفــس والعمــل 

بشــكل عاجــل باتجــاه وقــف إطــالق النــار واملشــاركة البنــاءة مــع األمــم املتحــدة يف هــذا الجانــب.

كمــا جــدد االتحــاد األوروبــي التأكيــد عــى أنــه ســيُبقي عــى تواصــل مــع كافــة أطــراف النــزاع وســيظل عــى 
أهبــة االســتعداد للعمــل أكثــر يف اليمــن بمــا يف ذلــك تقديــم املســاعدات اإلنســانية يف مختلــف أنحــاء البــالد وحشــد 

املســاعدات التنمويــة لتمويــل مرشوعــات يف القطاعــات األساســية.

ــي  ــر 2015م، والت ــل 2017 و16 نوفم ــن يف 3 أبري ــول اليم ــس ح ــات املجل ــي إىل توصي ــاد األوروب ــت االتح ولف
تشــري إىل أنــه يمكــن تحقيــق الســالم املســتدام فقــط مــن خــالل املفاوضــات التــي تشــمل املشــاركة الهادفــة مــن 

قبــل جميــع األطــراف املعنيــة بمــا فيهــا املجتمــع املدنــي واملــرأة والشــباب.

وأعــرب املجلــس عــن قلقــه البالــغ إزاء التدهــور املســتمر للوضــع يف اليمــن وانتهــاج أطــراف النــزاع املواجهــة 
العســكرية مؤخــراً يف الحديــدة وحولهــا، بمــا يف ذلــك تأثــري عمليــات التحالــف عــى الســكان املدنيــن والــذي أدى 

إىل مزيــد مــن التدهــور للوضــع اإلنســاني الكارثــي أصــالً.

ويف هــذا الســياق أشــار االتحــاد األوروبــي إىل أنــه ال يوجــد يف الوقــت الراهــن بديــل حيــوي ملينــاء الحديــدة كمنفــذ 
ــان التشــغيل الكامــل والفاعــل  ــع األطــراف إىل ضم ــا جمي ــة.. داعي ــة واإلنســانية املطلوب ــواد التجاري ــع امل لتوزي

ملينــاء الحديــدة كرشيــان للدعــم اإلنســاني ونقطــة وصــول للمــواد األساســية.

ــة  ــة لالتحــاد األوروبــي، االســتقرار يف املنطقــة أمــرا بالــغ األهمي واعتــرت توصيــات مجلــس الشــؤون الخارجي
بالنســبة لالتحــاد األوروبــي والــذي ســيعزز جهــوده يف اليمــن.. مؤكــدا التــزام االتحــاد بنهــج اســراتيجي وشــامل 
ــة مــن  ــه األعضــاء منخرطــون بحيوي ــن اإلقليميــن. وقالــت »إن االتحــاد األوروبــي ودول يســتوعب كافــة الفاعل
ــود  ــاً لجه ــة دعم ــية الرفيع ــات السياس ــالل املحادث ــن خ ــا م ــن، وأيض ــن اإلقليمي ــع الفاعل ــل م ــث التواص حي

املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن للدفــع باتفــاق شــامل إلنهــاء النــزاع«.

ــراف  ــع األط ــاء م ــراط البن ــن إىل االنخ ــن واإلقليمي ــن الدولي ــة الفاعل ــه إىل كاف ــي دعوت ــاد األوروب ــدد االتح وج
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ــة  ــال العدائي ــري األعم ــه إزاء تأث ــن قلق ــر ع ــة.. وع ــوية التفاوضي ــزاع والتس ــد الن ــف تصعي ــن وق ــة لتمك اليمني
ــذا  ــة وك ــر العنقودي ــتخدام الذخائ ــدن واس ــار امل ــكان وحص ــة بالس ــق املأهول ــف املناط ــا قص ــا فيه ــة بم الراهن
الهجمــات املتســببة يف تدمــري البنيــة التحتيــة وتشــمل املــدارس واملنشــآت الطبيــة، واملناطــق الســكنية واألســواق 

ــاه واملوانــئ واملطــارات. ــع املي وأنظمــة توزي

وحــث االتحــاد األوروبــي كافــة أطــراف النــزاع عــى ضمــان حمايــة املدنيــن واالحــرام الكامــل للقانون اإلنســاني 
الــدويل واتخــاذ التدابــري الالزمــة لضمــان إجــراء التحقيقــات الفعالــة والحياديــة واملســتقلة يف جميــع الخروقــات 
واالنتهــاكات املزعومــة لحقــوق اإلنســان وللقانــون اإلنســاني الــدويل، وذلــك بحســب املعايــري الدوليــة مــع النظــر 

إىل إنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب.

وأعــرب عــن قلقــه مــن الوجــود املتزايــد للجماعــات اإلجراميــة واإلرهابيــة يف اليمــن بمــا يف ذلــك القاعــدة يف شــبه 
الجزيــرة العربيــة وداعــش .. مســتنكرا بأشــد العبــارات جميــع الهجمــات اإلرهابيــة.

واســتعرضت التوصيــات تداعيــات النــزاع القائــم يف اليمــن للعــام الرابــع والــذي أدى إىل أســوأ أزمــة إنســانية يف 
العالــم.. مبينــة أن أكثــر مــن 22 مليــون نســمة أي 80 باملائــة مــن الســكان يحتاجــون حاليــا لدعــم إنســاني أو 
دعــم للحمايــة، وأن أكثــر مــن عــرشة ماليــن شــخص بحاجــة ماســة للمســاعدة، ويوجــد أكثــر مــن اثنــن مليــون 

نــازح.

وأشــارت التوصيــات إىل أنــه رغــم جهــود املجتمــع اإلنســاني، فــإن هنــاك أكثــر مــن 17 مليــون نســمة يف اليمــن 
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي منهــم أكثــر مــن ثمانيــة ماليــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائي بشــكل 
حــاد ويحــدق بهــم خطــر املجاعــة، كمــا أن انقطــاع الخدمــات العامــة األساســية خاصــة يف مجــاالت الصحــة 

والــرف الصحــي والتعليــم أدى إىل تعقيــد األزمــة اإلنســانية بشــكل أكــر يف اليمــن.

ــن  ــرا ع ــام 2018.. مع ــن للع ــانية يف اليم ــتجابة اإلنس ــدة لالس ــم املتح ــة األم ــي بخط ــاد األوروب ــب االتح ورح
ــل  ــف مــن قب ــدة يف جني ــة الرفيعــة املســتوى للتعهــدات اإلنســانية للعــام 2018 املنعق ــج الفعالي ــره للنتائ تقدي
األمــم املتحــدة وحكومتــي الســويد وســويرا والتــي تعهــد فيهــا املانحــون الدوليــون بتقديــم أكثــر مــن اثنــن 

ــار دوالر. ملي

وأكــد االتحــاد األوروبــي تشــجيعه لجميــع املانحــن عــى رسعــة رصف تعهداتهــم وتوجيههــا عــر خطــة األمــم 
ــة منســقة لألزمــة، كمــا أكــد  املتحــدة لالســتجابة اإلنســانية يف اليمــن للعــام 2018 كجــزء مــن اســتجابة دولي
التزامــه بمواصلــة تقديــم املســاعدات املنقــذة لــألرواح لجميــع املحتاجــن يف اليمــن.. داعيــا جميــع األطــراف إىل 
ــا  ــي يحتاجونه ــاعدات الت ــى املس ــول ع ــى الحص ــن ع ــدرة اليمني ــان ق ــاني لضم ــع اإلنس ــع املجتم ــاركة م املش

بشــكل عاجــل.

كمــا أعــرب االتحــاد األوروبــي عــن قلقــه بشــكل كبــري جــراء تأثــري القيــود املفروضــة عــى وصــول الــواردات 
اإلنســانية والتجاريــة.. داعيــا جميــع أطــراف النــزاع إىل الســماح بالوصــول اآلمــن والريــع دون عوائــق للمــواد 

التجاريــة واإلنســانية بمــا يف ذلــك األغذيــة والوقــود واملــواد الطبيــة املســتوردة.

ولفــت إىل أن ضمــان الفتــح الكامــل واملســتدام لجميــع املوانــئ واملطــارات اليمنيــة بمــا يف ذلــك مينائــي الحديــدة 
ــالت  ــي والرح ــالء الطب ــاالت اإلج ــانية وح ــة واإلنس ــواردات التجاري ــع ال ــام جمي ــاء أم ــار صنع ــف ومط والصلي

التجاريــة يعتــر أمــراً أساســياً.

ــة  ــح األولوي ــن ومن ــة إىل اليم ــاعدات التنموي ــم املس ــي يف تقدي ــاد األوروب ــتمرار االتح ــى اس ــد ع ــدد التأكي وج
للمدخــالت الهادفــة إىل اســتقرار البلــد وذلــك مــن خــالل الخــرة الفنيــة والتدريــب واإلرشــاد واملســاعدات العينيــة 

ــد. للفاعلــن يف مختلــف أنحــاء البل

ــة لتعزيــز الصمــود املعيــي  وذكــر االتحــاد األوروبــي أنــه ســيعمل يف املناطــق املســتقرة مــع الســلطات املحلي
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واملســاعدة يف اإلبقــاء عــى توفــري الخدمــات األساســية ودعــم ســبل املعيشــة املســتدامة للمجتمعــات خاصــة تلــك 
التــي تعانــي مــن تأثــري النــزوح الطويــل األمــد.. مبينــا أن األعمــال ســركز بشــكل خــاص عــى مجــاالت كالصحة 

والتغذيــة والصمــود يف املناطــق الريفيــة.

ــج  ــض النات ــث انخف ــن، حي ــاد اليم ــيك القتص ــار الوش ــق إزاء االنهي ــه العمي ــن قلق ــي ع ــاد األوروب ــر االتح وع
اإلجمــايل املحــي وفقــدت األرس ملصــادر دخلهــا وارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة وتدنــي قيمــة الريــال اليمنــي 
والتــي أصبحــت جميعــا عوامــل دفــع نحــو األزمــة اإلنســانية باإلضافــة توقــف دفــع مرتبــات 1.4 مليــون موظف.

ويف هــذا الصــدد دعــا االتحــاد األوروبــي إىل دفــع مرتبــات موظفــي القطــاع العــام كأمــر عاجــل ويشــمل ذلــك 
ــرف  ــة وال ــم والصح ــة كالتعلي ــات الهام ــون يف القطاع ــن يعمل ــة مل ــالد وخاص ــاء الب ــة أنح ــرات، يف كاف املتأخ

الصحــي.

ثالث غارات على منطقة السحي بلحج

]26/يونيو/2018[ لحج -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى كرش بمحافظة لحج.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة الســحي يف كــرش.

ست غارات على احلديدة

]26/يونيو/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــرين العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقــة جبــل العريــش بمديريــة جبــل راس.

كمــا شــن طــريان العــدوان غــارة عــى حافلــة تقــل نازحــن بــن الجراحــي وزبيــد، مــا أدى إىل استشــهاد تســعة 
مواطنــن بينهــم ثالثــة لــم يتــم التعــرف عليهــم، وإصابــة 11 آخريــن.

 العدوان يستهدف حمافظتي صعدة وتعز

]26/يونيو/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقتــي عــالف 
ــاف  ــة كت ــم بمديري ــة االس ــة طيب ــى منطق ــن ع ــدا وغارت ــة ش ــى مديري ــارة ع ــحار وغ ــة س ــول بمديري واألزق

محافظــة صعــدة.

وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارة عى منطقة حمري بمديرية مقبنة يف محافظة تعز.
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اجمللس النروجيي: ميناء احلديدة روتردام اليمن وال ميكن السماح بقطع شريان احلياة الرئيسي للمدنيني

]26/يونيو/2018[ صنعاء-سبأ:

دعــا املجلــس النرويجــي لالجئــن إىل وقــف إطــالق النــار واإللتــزام التــام بضمــان بقــاء جميــع املوانــئ اليمنيــة 
مفتوحــة وعملهــا بشــكل كامــل، وإعــادة فتــح مطــار صنعــاء الــدويل.

ــود  ــد للقي ــع ح ــبأ( إىل وض ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــه وكال ــوم تلقت ــه الي ــادر عن ــان ص ــس يف بي ــا املجل ــا دع كم
ــزاع. ــراف الن ــع أط ــل جمي ــن قب ــات م ــع املحافظ ــانية إىل جمي ــاعدات اإلنس ــول املس ــى وص ــة ع املفروض

وقــال أمــن عــام املجلــس النرويجــي لالجئــن يــان إيغالنــد »يجــب عــى الــدول املجتمعــة يف باريــس يف املؤتمــر 
اإلنســاني حــول اليمــن هــذا األســبوع أن تعمــل عــى وضــع نهايــة للنــزاع يف اليمــن حيــث أن ماليــن األرواح عــى 
حافــة الخطــر«، مضيفــا: »ال يــزال هنــاك متســع مــن الوقــت لتفــادي تدمــري مينــاء الحديــدة الــذي هــو بمثابــة 

روتــردام اليمــن، ال يمكــن الســماح لرشيــان الحيــاة الرئيــي للمدنيــن الذيــن يعانــون يف اليمــن أن ينقطــع«.

ــد مــن املســاعدات وبشــكل أفضــل إلنقــاذ األرواح يف اليمــن،  ــم املزي ــاك حاجــة ماســة لتقدي ــد »هن وقــال إيغالن
لكــن أول وأفضــل طريقــة ملســاعدة النــاس هــي بإنهــاء هــذه الحــرب التــي ال معنــى لهــا«.

وأكــد أمــن عــام املجلــس النرويجــي لالجئــن عــى أهميــة تمكــن مبعــوث األمــم املتحــدة مــن إيجــاد ترتيــب دويل 
ملينــاء الحديــدة واســتضافة محادثــات ســالم تنهــي ســفك الدماء.

ــادة  ــوم بقي ــدء الهج ــذ ب ــدة من ــة الحدي ــم بمحافظ ــن منازله ــوا م ــخص نزوح ــف ش ــان أن 43 أل ــح البي وأوض
الســعودية يف 13 يونيــو، ويواجــه ســكان الحديــدة البالــغ عددهــم ثالثــة ماليــن نســمة خطــر النــزوح الجماعــي، 
وتفــي الكولــريا املميــت، وحتــى املجاعــة إذا اســتمر الهجــوم فيمــا كان يعتمــد ثالثــة مــن كل خمســة أشــخاص 

بالحديــدة عــى املســاعدات اإلنســانية.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية خدير يف تعز

]27/يونيو/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغارتــن اســتهدفتا منطقــة ورزان بمديريــة 
دمنــة خديــر.

استهدفف ثالث مديريات يف صعدة بثمان غارات

]27/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث مديريات يف محافظة صعدة بثمان غارات.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريــة الصفــراء اســتهدفت إحداهــا منطقــة مــذاب، و غارتــن عــى منطقــة أحمــا الطلــح بمديريــة ســحار.

وأشار إىل أن الطريان استهدف بثالث غارات منطقتي الحجلة وآل عي بمديرية رازح الحدودية.

ويف نجران شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتن عى موقع الطلعة.
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إستشهاد وإصابة 11 مواطنا إثر غارة مبديرية احلوك باحلديدة

]27/يونيو/2018[ الحديدة-سبأ:

ــوك  ــة الح ــي يف مديري ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــر غ ــوم إث ــا الي ــب 11 مواطن ــهد وأصي استش
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
الربصــة يف مديريــة الحــوك، مــا أدى إىل استشــهاد ســبعة مواطنــن وإصابــة أربعــة آخريــن.

24 غارة على حرض وميدي

]27/يونيو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي 24 غارة عى محافظة حجة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف ب 24 غــارة  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكال
ــدي. ــي حــرض ومي ــة بمديريت مناطــق متفرق

العدوان يستهدف صنعاء وحلج

]27/يونيو/2018[ محافظات ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منــزل مواطــن يف 
مديريــة بــالد الــروس بمحافظــة صنعــاء.

ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عى منطقة كرش بمحافظة لحج.

20 غارة وأكثر من 100 صاروخ بطائرات األباتشي على مديرية التحيتا

]28/يونيو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 غارة عى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 20 غــارة وقصفــت 
طائــرات األباتــي بأكثــر مــن 100 صــاروخ مديريــة التحيتــا.

ــة الجراحــي، كمــا  وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مزرعــة أحــد املواطنــن يف مديري
ــة الضحــى. ــع غــارات مديري اســتهدف بأرب
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مثان غارات على حرض وميدي

]28/يونيو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمان غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي.

العدوان يستهدف صعدة وجيزان بعشر غارات

]28/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــة الحجل ــى منطق ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــا اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص أوض
بمديريــة رازح واســتهدف بأربــع غــارات منطقــة أحمــا الطلــح بمديريــة ســحار، وشــن غارتــن عــى منطقــة 

ــاف يف صعــدة. ــة كت البقــع بمديري

ــه ورازح  ــي منب ــكنية بمديريت ــق س ــتهدف مناط ــعودي اس ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــدر أن قص ــر املص وذك
ــرية. ــف أرضار كب ــن خل الحدوديت

وشن طريان العدوان شن غارتن عى جبل تويلق بجيزان.

إصابة مواطن وتدمري حفار مياه إثر غارت على بصعدة

]29/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

ــوم 15 غــارة عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة مــا أدى  شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الي
ــاه وإصابــة مواطــن بجــروح بالغــة. تدمــري حفــار مي

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــا أصيــب إثــر غــارة لطــريان العــدوان 
اســتهدفت حفــار ميــاه بمنطقــة فــروة بمديريــة ســحار.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي عــاود اســتهداف حفــار امليــاه ومنطقــة املهــاذر بأربــع غــارات، وشــن 
غــارة بالقــرب مــن ســوق املهــاذر بمديريــة ســحار.

كمــا شــن طــريان العــدوان غــارة عــى منطقــة الــرار بمحــاذاة مدينــة صعــدة، وغــارة عــى الطريــق العــام يف 
منطقــة مــران بمديريــة حيــدان.

ــة رازح  ــور بمديري ــد واألزه ــي الق ــى منطقت ــارات ع ــس غ ــا خم ــن أيض ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك
ــر. ــة الظاه ــة بمديري ــة الحصام ــن منطق ــتهدف بغارت ــة، واس الحدودي

وتعرضت مناطق سكنية بمديرية باقم إىل قصف صاروخي ومدفعي سعودي.

ولفــت املصــدر إىل طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غارتــن عــى جبــل تويلــق ووادي جــارة يف جيــزان، 
يف حــن قصفــت مروحيــات األباتــي موقــع قمبــورة بـــ15 صاروخاً.



246

يوميات العـ2018ـــدوان

العدوان يستهدف حمافظتي احلديدة وحلج

]29/يونيو/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــام  ــط الع ــى الخ ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
ــل  ــى جب ــارة ع ــن غ ــا ش ــدة، كم ــة الحدي ــة بمحافظ ــف واللحي ــي الصلي ــى مديريت ــن ع ــد وغارت ــة زبي بمديري

ــج. ــة لح ــة يف محافظ ــة القبيط ــس بمديري جال

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مزرعة باحلديدة

]30/يونيو/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مزرعــة مواطــن يف مديريــة بيــت الفقيــه.

غارة على املعهد الفني بالعاصمة صنعاء

]30/يونيو/2018[ صنعاء-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى العاصمة صنعاء.

ــد  ــارة املعه ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باألمان ــدر مح ــح مص وأوض
ــدويل. ــي شــمال مطــار صنعــاء ال الفن

غارتان وقصف سعودي على مناطق سكنية مبحافظة صعدة

]30/يونيو/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم غارتــن عــى مديريــة ســحار بصعــدة، فيمــا تعرضــت مناطــق 
متفرقــة باملحافظــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقتــي 
الســواد وآل مجــزب بمديريــة ســحار، وغــارة عــى موقــع الشــبكة يف نجــران

ــه  وأشــار املصــدر إىل أن قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف منطــق ســكنية بمديريتــي رازح ومنب
ــكات ومــزارع املواطنــن. ــف أرضار كبــرية يف ممتل الحدوديتــن، خل
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يـولـيـــو
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غارتان على مطار احلديدة

]01/يوليو/2018[ الحديدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مطــار 
الحديــدة الــدويل.

أربع غارات على حجة

]01/يوليو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

ــة  ــى منطق ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــرش. ــة ك ــة بمديري ــة العبيس ــن يف منطق ــزل مواط ــى من ــارة ع ــرض،  وغ ــج ح ــى ف ــارة ع ــزرق وغ امل

العدوان يستهدف صعدة خبمس غارات

 ]01/يوليو/2018[ محافظات ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة الجعملــة 
ــة الظاهــر يف محافظــة صعــدة، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي  ــع غــارات عــى مديري ــة مجــز وأرب بمديري

ومدفعــي مناطــق ســكنية بمديريــة منبــه الحدوديــة.

أربع غارات على منطقة املزرق حبجة

]02/يوليو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات منطقــة 
املــزرق.

غارة على مديرية الراهدة بتعز

]02/يوليو/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية الراهدة بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
أملــح بمديريــة الراهــدة.
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العدوان يستهدف صعدة واجلوف بأربع غارات

]02/يوليو/2018[ محافظات ـ سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة الجعملــة 
يف مديريــة مجــز وغارتــن عــى مديريــة باقــم، يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مناطــق ســكنية 

بمديريــة رازح الحدوديــة يف صعــدة.

ولفــت املصــدر إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا باألســلحة الثقيلــة منــازل املواطنــن يف مديريــة املتــون بمحافظة 
. لجوف ا

استشهاد وإصابة ستة مواطنني جراء استهداف مدرسة باحلديدة

]02/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب ســتة مواطنــن بينهــم طفــل اليــوم إثــر غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 
اســتهدفت مدرســة بمدينــة زبيــد بمحافظــة الحديــدة.

ــارات  ــلة غ ــن سلس ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بالحدي ــدر أمن ــح مص وأوض
عــى مديريتــي زبيــد والتحيتــا، اســتهدفت أحداهــا مدرســة الفقيــد عبــد اللــه عطيــة بمدينــة زبيــد، مــا أدى إىل 

ــن بينهــم طفــل. ــة آخري ــة ثالث ــن وإصاب ــة مواطن استشــهاد ثالث

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى كليــة الربيــة بمديريــة زبيــد، واســتهدف أحــد املطاعــم 
يف الطريــق الرابــط بــن مديريتــي زبيــد والتحتيتــا مــا أدى إىل تدمــريه تــرر املحــالت املجــاورة.

11 شهيدا باستهداف حفل زفاف يف غافرة بصعدة

]03/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد 11 مواطنــا أغلبهــم أطفــال ونســاء و11 جريحــا بغــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 
اســتهدفت حفــل زفــاف بمنطقــة غافــرة بمديريــة الظاهــر يف محافظــة صعــدة.

ــا وإصابــة 11 آخريــن  ــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد 11 مواطن وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنب
معظمهــم مــن النســاء واألطفــال جــراء غــارات لطــريان العــدوان عــى حفــل زفــاف يف منطقــة غافــرة.

ــازل املواطنــن بمنطقــة النعاشــوة يف مديريــة حيــدان، مــا أدى إىل  كمــا شــن طــريان العــدوان غارتــن عــى من
استشــهاد امــرأة.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف منطقة بني معن بمديرية رازح الحدودية.
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استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارة على حريان يف حجة

]03/يوليو/2018[ حجة - سبأ:

استشــهد ثالثــة مواطنــن وأصيــب اثنــان آخــران بغــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم عــى 
مديريــة حــريان يف محافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طائــرة بــدون طيــار تابعــة للعــدوان شــنت غــارة 
عــى إحــدى املــزارع بمديريــة حــريان، مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة عمــال وإصابــة اثنــن آخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة العطــن بمديريــة بكيــل املــري باملحافظــة، وشــن 
ثــالث غــارات عــى منطقــة املــزرق.

إصابة امرأة إثر غارة لطريان العدوان مبنطقة حملي يف نهم

]03/يوليو/2018[ مأرب-سبأ:

أصيبت امرأة بجروح اليوم إثر غارة شنها طريان العدوان السعودي عى منطقة محي بمديرية نهم.

ــى  ــارات ع ــن الغ ــلة م ــن سلس ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــرأة  ــة ام ــا أدى إىل إصاب ــي، م ــة مح ــن بمنطق ــزل مواط ــارات من ــدى الغ ــتهدف إح ــم، اس ــة بنه ــق متفرق مناط

ــيارة. ــزل وس ــري املن وتدم

18 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]04/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 غارة عى مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غــارة عــى  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــريه. ــدان أدت إىل تدم ــة حي ــاو بمديري ــة نعش ــن يف منطق ــزل مواط من

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن 10 غــارات عــى منــازل ومــزارع املواطنــن بمديريــة باقــم، وأربــع 
غــارات عــى مديريــة كتــاف، باإلضافــة إىل ثــالث غــارات عــى منطقــة عــالف بمديريــة ســحار  خلفــت أرضار 

بالغــة يف ممتلــكات املواطنــن.

كمــا أصيــب طفــل جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة منبــه الحدوديــة 
بمحافظــة صعــدة.

10 غارات على مديريتي حرض وميدي

]05/يوليو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 10 غارات عى محافظة حجة.

ــى  ــارات ع ــن 10 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــدي. ــرض ومي ــي ح مديريت
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العدوان يستهدف حجة والبيضاء بـ11 غارة

]06/يوليو/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن 10 غــارات 
عــى مديريتــي حــرض وميــدي بحجــة، وشــن غــارة عــى مديريــة الســوادية بمحافظــة البيضــاء.

استشهاد مواطن بغارة لطريان العدوان على مديرية التحيتا باحلديدة

]06/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــا  ــة التحيت ــى مديري ــس ع ــاء أم ــعودي مس ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــنها ط ــارة ش ــن بغ ــهد مواط استش
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة بجــوار محطــة 
وقــود يف مديريــة التحيتــا مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن، وشــن غــارة ثانيــة جــوار إدارة األمــن يف املديريــة.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات مديرية الدريهمي.

76 غارة وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف صعدة

]06/يوليو/2018[ محافظات-سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي 76 غــارة عــى عــدد مــن املناطــق، فيمــا تعرضــت مناطــق ســكنية 
بمديريــات صعــدة الحدوديــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدوان كثــف مــن قصفــه الجــوي والصاروخــي  ــة األنب أوضــح مصــدر عســكري لوكال
واملدفعــي عــى املناطــق الحدوديــة بصعــدة، حيــث شــن 11 غــارة عــى جبــل بــن عريــج بمديريــة ســاقن.

وشــن طــريان العــدوان خمــس غــارات عــى جبــل الرشفــة بمديريــة حيــدان، واســتهدف بغــارة منــزل بمنطقــة 
ــي  ــف صاروخ ــدان لقص ــر وحي ــي الظاه ــن مديريت ــة م ــق متفرق ــت مناط ــا تعرض ــة، فيم ــوه يف املديري النعاش

ســعودي.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهدف بـــ 30 غــارة وقصــف صاروخــي ومدفعــي منــازل ومــزارع 
ــكنية  ــق س ــعودي مناط ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص ــا اس ــم، كم ــة باق ــن بمديري ــكات املواطن وممتل

ــة. ــة رازح الحدودي بمديري

ــع  ــن أرب ــحار، وش ــة س ــالف يف مديري ــة ع ــى منطق ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك
غــارات عــى مديريــة كتــاف.. مبينــا أن ممتلــكات املواطنــن تــررت جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 

اســتهدف مناطــق ســكنية بمديريــة منبــه الحدوديــة.

ــارات  ــان غ ــتهدف بثم ــن اس ــزان، يف ح ــدود بجي ــل ال ــع جب ــمال موق ــارات ش ــالث غ ــدوان ث ــريان الع ــن ط وش
ــري. ــازة يف عس ــة مج منطق
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العدوان ومرتزقته يستهدفون صعدة واحلديدة وتعز

]07/يوليو/2018[ محافظات ـ سبأ:

واصــل العــدوان األمريكــي الســعودي ومرتزقتــه اســتهداف املواطنــن وممتلكاتهــم يف محافظــات صعــدة، الحديدة 
. تعز و

ــتهدف  ــعودياً اس ــاً س ــاً ومدفعي ــاً صاروخي ــبأ( أن قصف ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــدة. ــة صع ــة يف محافظ ــة رازح الحدودي ــكنية بمديري ــق س مناط

وأكــد املصــدر استشــهاد امــرأة وإصابــة ابنتهــا إثــر عمليــة دهــس مــن قبــل املرتزقــة يف منطقــة حمــري بمديريــة 
مقبنــة محافظــة تعــز.

وأشــار إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مزرعــة مواطــن بمنطقــة كيلــو16 بمديريــة الحــايل يف محافظــة 
الحديــدة.

عشرة شهداء وجرحى بغارات على تعز وصعدة

]08/يوليو/2018[ محافظات ـ سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي ثــالث غــارات عــى محافظتــي تعــز وصعــدة أدت إىل استشــهاد وجــرح 
ــرشة مواطنن. ع

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد وإصابــة عــرشة مواطنــن معظمهــم أطفــال 
بغــارة لطــريان العــدوان عــى مزرعــة أحــد املواطنــن بمنطقــة شــعب الداخــل بمديريــة خديــر يف محافظــة تعــز.

وأوضح املصدر أن الطريان املعادي شن غارتن عى منطقة البقع بمديرية كتاف يف محافظة صعدة.

العدوان ومرتزقته يستهدفان صعدة وحلج وجنران 

]9/يوليو/2018[ محافظات ـ سبأ:

دمــر منــزل وتــررت املمتلــكات العامــة والخاصــة يف غــارات وقصــف صاروخــي ومدفعــي للعــدوان األمريكــي 
الســعودي عــى صعــدة ولحــج ونجــران.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن منــزل مواطــن دمــر إثــر غــارة لطــريان العــدوان 
عــى منطقــة بنــي معــن بمديريــة رازح الحدوديــة، كمــا تــررت ممتلــكات املواطنــن جــراء قصــف صاروخــي 

ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق ســكنية باملديريــة.

واســتهدف طــريان العــدوان بغارتــن شــبكة االتصــاالت يف منطقــة الــوادي بمديريــة كتــاف، وشــن غــارة عــى 
منطقــة عــالف بمديريــة ســحار، وغــارة بالقــرب مــن ســوق الليــل مدخــل مدينــة صعــدة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة هجــر بمديريــة القبيطــة يف محافظــة لحــج، 
وخمــس غــارات عــى موقــع الطلعــة يف نجــران.
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طريان العدوان يشن سبع غارات على مديرية خدير بتعز

]10/يوليو/2018[ تعز-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمديريــة خديــر.

استشهاد وإصابة أكثر من 11 مواطنا إثر استهداف سيارتني باحلديدة

]10/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب أكثــر مــن 11 مواطنــا اليــوم إثــر اســتهداف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي ســيارتن 
يف مدينــة زبيــد بمحافظــة الحديــدة.

ــيارتن يف  ــتهدف س ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــة. ــة غــري نهائي ــر مــن ســبعة يف حصيل ــة أكث ــن وإصاب ــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطن ــد م ــة زبي مدين

ــعاف  ــن إس ــن م ــا املواطن ــة مانع ــماء املنطق ــق يف س ــتمر يف التحلي ــدوان مس ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــن. املصاب

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارة على باقم بصعدة

]10/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وجــرح أربعــة مواطنــن اليــوم بينهــم طفــل وامــرأة بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى 
مديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان شــن غــارة عــى منــزل مواطــن يف 
منطقــة القهــر بمديريــة باقــم أدت اىل استشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة طفــل وامــرأة.

كمــا استشــهد مواطنــا مــن أبنــاء مديريــة شــدا الحدوديــة اثــر تعرضــه إلطــالق نــار مــن قبــل قــوات حــرس 
الحــدود الســعودي.

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متعــددة مــن مديريــة رازح تعرضــت لعــرشات القذائــف الصاروخيــة واملدفعيــة 
الســعودية خلفــت أرضارا ماديــة كبــرية يف منــازل ومــزارع املواطنــن.

الطريان املعادي يشن غارتني على مطار صنعاء

]11/يوليو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

ــار  ــى مط ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باألمان ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــارة ثاني ــتهدافه بغ ــاود اس ــدويل وع ــاء ال صنع
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ثالث غارات على مناطق متفرقة يف نهم

]11/يوليو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
ــازل ومــزارع املواطنــن. ــة نهــم خلفــت أرضاراً يف من مناطــق متفرقــة يف مديري

مخس غارات على حمافظة تعز

]11/يوليو/2018[ تعز-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزل 
أحــد املواطنــن وأربــع غــارات عــى الطريــق الرابــط بــن مديريتــي خديــر والصلــو.

غارتان لطريان العدوان على منطقة املزرق حبجة

]11/يوليو/2018[ حجة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
ملزرق. ا

استشهاد مواطن باستهداف شاحنتني يف مديرية القبيطة بلحج

]11/يوليو/2018[ لحج -سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب آخــر اليــوم إثــر اســتهداف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي ســوق يف مديريــة 
القبيطــة بلحــج.

ــن  ــتهدف بغارت ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــن. ــة مواط ــاحنة وإصاب ــائق ش ــهاد س ــا أدى إىل استش ــة، م ــة القبيط ــن بمديري ــوق االثن ــاحنتن يف س ش

كما استهدف طريان العدوان بغارة منطقة عرييم بمديرية القبيطة.
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غارتان على مزرعة يف مديرية الدريهمي باحلديدة

]11/يوليو/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة 
مواطــن يف منطقــة الجربــة بمديريــة الدريهمــي.

11 شهيد وثالثة جرحى يف سلسلة غارات وقصف مدفعي على صعدة والبيضاء

]11/يوليو/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهد مواطنــن اثنــن وأصيبــت امــرأة وطفــل بغــارة لطــريان العــدوان عــى منــزل يف منطقــة القهــر بمديريــة 
ــة صعدة. ــم محافظ باق

وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان مواطــن استشــهد مــن أبنــاء مديريــة شــدا الحدوديــة 
بنــريان حــرس الحــدود الســعودي، كمــا استشــهدت امــرأة وجــرح زوجهــا وابنتهــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي 

ســعودي عــى مناطــق ســكنية بمديريــة رازح الحدوديــة.

وأكــد املصــدر استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة رابــع بغــارة لطــريان العــدوان يف منطقــة العقيــق بمديريــة 
كتــاف، فيمــا تــررت ممتلــكات املواطنــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي عــى مناطــق ســكنية بمديريتــي رازح 

ومنبــه، واســتهدف قصــف مدفعــي وصاروخــي مكثــف مديريــة شــدا.

وشــن طــريان العــدوان أربــع غــارات عــى منطقــة العطفــن بمديريــة كتــاف وغــارة عــى منطقــة عــالف بمديرية 
ســحار وغارتــن عــى منطقــة البقــع، كمــا شــن ثــالث غــارات عــى آل الوقيــش بمديرية ســاقن.

ويف نجران شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارة عى موقع الطلعة.

وأشــار املصــدر إىل استشــهاد رجــل وزوجتــه مــن أبنــاء الحيمــة بنــريان مرتزقــة العــدوان يف نقطــة الســوفعي 
بمنطقــة قانيــة يف محافظــة البيضــاء.

استشهاد مواطنني اثنني إثر غارات لطريان العدوان باحلديدة

]12/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــن  ــزارع املواطن ــى م ــوم ع ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــنها ط ــارات ش ــر غ ــان إث ــهد مواطن استش
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات منــذ 
ــهاد  ــا أدى إىل استش ــي، م ــة الدريهم ــم بمديري ــة املنق ــجن ومنطق ــة الش ــن بقري ــزارع املواطن ــى م ــاح ع الصب

مواطنــن اثنــن.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عى مزرعة يف كيلو 16 بمديرية الحايل.

كمــا استشــهد مواطــن وأصيــب ثالثــة آخــرون بغــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مزرعــة 
مواطــن بمنطقــة البــدوة يف مديريــة زبيــد.
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8 غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

]12/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــا أصيــب بجــروح إثــر قصــف صاروخي 
ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق ســكنية بمديريــة رازح الحدودية.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة ســاقن، وأربــع غــارات عــى مديريــة 
باقــم، وشــن غــارة عــى منطقــة عــالف بمديريــة ســحار.

وذكر املصدر أن مناطق سكنية بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارتني علی ملحان باحملويت

]13/يوليو/2018[ املحويت-سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب أثنــان آخــران بغارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي علــی مديريــة ملحــان 
بمحافظــة املحويــت.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مزرعــة مواطــن 
بمنطقــة خاســعة يف ملحــان مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن و إصابــة اثنــن آخريــن وتــرر املزرعــة.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية نهم

]13/يوليو/2018[ صنعاء -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
املدفــون، مخلفــا أرضار بممتلــكات املواطنــن ومنازلهــم.

عشر غارات على صعدة وجنران

]13/يوليو/2018[ صعدة – سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم عــرش غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف محافظــة صعــدة وقطاع 
. ن نجرا

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى 
منطقــة آل صبحــان بمديريــة باقــم، وأربــع غــارات أخــرى عــى منطقــة البقــع ووادي آل ابوجبــارة يف مديريــة 

كتــاف.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بغارتن موقع الرشفة يف نجران.
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 بغارات وقصف بوارج العدوان
ً
خفر السواحل: استشهاد وإصابة 144 صيادا

]14/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد 97 صيــاداً وأصيــب 47 آخــرون بغــارات طــريان العــدوان وقصــف بوارجــه الحربيــة، لقــوارب وموانــئ 
االصطيــاد منــذ مطلــع العــام 2017م وحتــى نهايــة النصــف األول مــن العــام الجــاري.

وأوضحــت مصلحــة خفــر الســواحل يف إحصائيــة حــول جرائــم العــدوان بحــق الصياديــن، تلقتهــا وكالــة األنبــاء 
اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات وقصــف بــوارج العــدوان إدى إىل تدمــري 134 قاربــا خــالل نفــس الفــرة.

ــة  ــات القرصن ــن عملي ــد م ــذت العدي ــدوان نف ــوارج الع ــأن ب ــواحل ف ــر الس ــة خف ــة مصلح ــب إحصائي وبحس
ــد. ــارب صي ــع 45 ق ــدوان م ــدى الع ــون ل ــم معتقل ــزال 110 منه ــاداً، ال ي ــزت 477 صي واحتج

غارتان على مديرية احلايل باحلديدة

]14/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طرين العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
الجبانــة بمديريــة الحــايل.

19 غارة وقصف مدفعي على حمافظة صعدة وجيزان وجنران

]14/يوليو/2018[ صعدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مدرســة 
املجدعــة أســفل مديريــة الظاهــر، مــا أدى إىل تدمــري أجــزاء واســعة منهــا.

ــة الظاهــر  ــة مــن مديري وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أيضــاً ثــالث غــارات عــى أماكــن متفرق
ــن. ــكات املواطن ــعة يف ممتل ــت أرضارا واس خلف

وأفــاد املصــدر أن مواطنــاً أصيــب بجــروح بقصــف صاروخــي ومدفعــي عــى مناطــق ســكنية بمديريــة رازح يف 
ــة ســاقن لقصــف  ــي واس بمديري ــه ومنطقــة بن ــة منب محافظــة صعــدة، وتعرضــت مناطــق ســكنية يف مديري

مماثــل.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن يف محافظــة صعــدة اربــع غــارات عــى مديريــة باقــم، وغــارة عــى منطقة 
ــة  ــار يف مديري ــة آل عم ــام بمنطق ــق الع ــمنت يف الطري ــة إس ــى ناقل ــرى ع ــارة أخ ــحار، وغ ــة س ــالف بمديري ع

الصفــراء.

ــزان، كمــا شــن ثــالث غــارات عــى موقــع  ــق يف جي ــل تويل كمــا شــن طــريان العــدوان ثــالث غــارات عــى جب
ــران. ــة يف نج ــع الرشف ــى موق ــن ع ــة وغارت الطلع
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طريان العدوان يشن غارتني على مديرية سنحان

]15/يوليو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان تحالــف العــدوان اســتهدف بغارتــن 
منطقــة ريمــة حميــد مخلفــا أرضار بممتلــكات املواطنــن.

العدوان يستهدف صعدة واحلديدة واجلوف

]15/يوليو/2018[ محافظات - سبأ:

شــن طــريان العــدوان غــارة عــى مديريــة باقــم يف محافظــة صعــدة، واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي 
ــة، فيمــا تعرضــت منطقــة قــارة بمديريــة مجــز لقصــف صاروخــي. ــة رازح الحدودي مناطــق ســكنية بمديري

وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان الطــريان املعــادي شــن يف محافظــة الحديــدة غــارة 
عــى كيلــو 16 بمديريــة الحــايل، وغارتــن عــى رأس عيــى بمديريــة الصليــف، وألقــى أربــع قنابــل عــى عــدد 

مــن املــزارع يف منطقــة العــرج بمديريــة باجــل.

ــون  ــة املت ــازل املواطنــن يف مديري ــاً ملرتزقــة العــدوان اســتهدف من ــاً مكثف ــاً مدفعي وأشــار املصــدر إىل أن قصف
بمحافظــة الجــوف.

استشهاد وإصابة 12 مواطنا إثر غارات لطريان العدوان باحلديدة

]16/يوليو/2018[ الحديدة-سبأ:

استشهد وأصيب 12 مواطنا إثر غارات لطريان العدوان األمريكي السعودي اليوم عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان إرتكــب جريمــة باســتهداف 
منــزل مواطــن يف مديريــة زبيــد بغــارة، مــا أدى إىل استشــهاد ســتة مواطنــن.

وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن وإصابــة خمســة آخريــن، باســتهداف طــريان العــدوان عــدد مــن الســيارات 
ــة الجراحــي. ــة ركاب بمديري بينهــا حافل

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن إحــدى كســارات األحجــار يف مديريــة باجــل، كمــا شــن 
ــة الصليــف، وغــارة عــى جزيــرة كمــران. طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي خمــس غــارات عــى مديري

18 غارة على حرض وميدي

]16/يوليو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي 18 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 18 غــارة عــى مناطق 
متفرقــة بمديريتــي حــرض وميدي خــالل الـــ 48 ســاعة املاضية.
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العدوان يستهدف اجلوف وعمران

 ]16/يوليو/2018[ محافظات ـ سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــاً أصيــب يف مزرعتــه بمديريــة املتــون محافظــة 
ــاً إىل أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات  ــة، الفت الجــوف جــراء قصــف مرتزقــة العــدوان باألســلحة الثقيل

عــى مديريــة ذيبــن بمحافظــة عمــران.

استشهاد وإصابة مخسة أطفال بقصف سعودي على صعدة

]16/يوليو/2018[ صعدة -سبأ:

استشــهد وأصيــب خمســة أطفــال اليــوم إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة شــدا الحدوديــة 
ــة صعدة. بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد ثالثــة أطفــال وإصابــة امــرأة مســنة 
ــق  ــت مناط ــدا، وتعرض ــة ش ــى مديري ــعودي ع ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــر قص ــروح إث ــن بج ــن آخري وطفل

ــه لقصــف مماثــل. ســكنية بمديريتــي رازح و منب

وشــن الطــريان يف صعــدة ثــالث غــارات عــى مديريــة باقــم وغــارة عــى منطقــة عــالف بمديريــة ســحار وســبع 
غــارات عــى منطقــة الصــوح، كمــا شــن ســت غــارات عــى مناطــق أضيــق واملليــل وأتيــس بمديريــة كتــاف.

استشهاد مواطن وإصابة ثالثة بانفجار قذيفة يف حجة

]17/يوليو/2018[ حجة - سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب ثالثــة آخــرون اليــوم إثــر انفجــار قذيفــة صاروخيــة مــن مخلفــات العــدوان بمديريــة 
حــرض يف محافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــاً استشــهد وأصيــب ثالثــة آخــرون يف 
قريــة الفــرش بمديريــة حــرض جــراء انفجــار قذيفــة صاروخيــة مــن مخلفــات العــدوان.

سبع غارات على وادي ورور مبنطقة شوابة بعمران

]17/يوليو/2018[ عمران-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ســبع غــارات عــى منطقــة شــوابة يف مديريــة ذيبــن بمحافظــة 
. ن عمرا

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســبع غــارات وادي ورور 
بمنطقــة شــوابة يف مديريــة ذيبــن بمحافظــة عمــران.
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العدوان يستهدف منازل املواطنني يف صروح بثالث غارات

]17/يوليو/2018[ مأرب - سبأ:

ــة رصواح يف  ــن بمديري ــازل املواطن ــارات من ــالث غ ــوم بث ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــتهدف ط اس
ــأرب. ــة م محافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
ــازل  ــرر املن ــكل كي وت ــريه بش ــا أدى إىل تدم ــي يف رصواح م ــي الجهم ــد الصالح ــعيد محم ــيخ س ــزل الش من

املجــاورة لــه.

استشهاد مواطن إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة

]17/يوليو/2018[ صعدة -سبأ:

ــة  ــن يف مديري ــازل املواطن ــتهدف من ــعودي اس ــي س ــي وصاروخ ــف مدفع ــر قص ــوم إث ــن الي ــهد مواط استش
ــدة. ــة صع ــر بمحافظ الظاه

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن املواطــن يحيــى عــي الذهــي استشــهد إثــر 
قصــف صاروخــي ومدفعــي اســتهدف منازلهــم يف منطقــة الرماديــات بمديريــة الظاهــر، كمــا أدى القصــف إىل 

تــرر يف املمتلــكات.

ــف  ــة بقص ــة رازح الحدودي ــكنية بمديري ــق س ــاً مناط ــتهدف أيض ــعودي اس ــدو الس ــدر إىل أن الع ــار املص وأش
ــن. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــاً أرضار يف م ــي، محلق ــي ومدفع صاروخ

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني إثر غارات لطريان العدوان باحلديدة

]17/يوليو/2018[ الحديدة-سبأ:

ــة  ــى مديري ــوم ع ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط ــر غ ــن إث ــبعة مواطن ــب س ــهد وأصي استش
ــدة. ــة الحدي ــايل بمحافظ الح

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارات عــى مزرعــة 
يف كيلــو 16 بمديريــة الحــايل، مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة خمســة آخريــن.

ــن  ــة الع ــى منطق ــة ع ــارة ثالث ــران وغ ــرة كم ــى جزي ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــل. ــة باج بمديري

استشهاد مثانية مواطنني وإصابة مخسة آخرين وقصف جوي وصاروخي على صعدة

]18/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

واصــل تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم قصفــه الجــوي والصاروخــي، مســتهدفاً أماكــن متفرقــة 
ــات محافظــة صعــدة. بمديري
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ــى  ــارات ع ــت غ ــن س ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــدا الحدودي ــة ش ــة بمديري ــة الضيع منطق

واشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي رازح وشــدا تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعي ســعودي 
مكثــف اســتهدف أماكــن ســكنية وزراعيــة، مخلفــاً ارضارا مادية.

ــهاد  ــا أدى إىل استش ــحار م ــة س ــي بمديري ــة آل الصيف ــزل يف منطق ــارة من ــدوان بغ ــريان الع ــتهدف ط ــا اس كم
ــاء. ــال ونس ــم أطف ــن بينه ــة آخري ــة خمس ــن وإصاب ــة مواطن ثماني

وشن طريان العدوان غارتن عى منطقة البقع وغارة عى منطقة بني صياح بمديرية رازح.

ولفــت املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان وشــن الطــريان ثــالث غــارات 
عــى منــازل املواطنــن بمديريــة باقــم.

مخس غارات على احلديدة

]19/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريــة زبيــد والخــط الرابــط بينهــا ومديريــة التحيتــا.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتن عى مديرية الدريهمي.

العدوان يواصل جرائمه حبق أبناء صعدة

]20/يوليو/2018[ صعدة  - سبأ:

ــن  ــة أربعــة مواطن ــاء محافظــة صعــدة أدت إىل إصاب واصــل العــدوان األمريكــي الســعودي جرائمــه بحــق أبن
ــم. ــرر ممتلكاته وت

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن امرأتــن ورجــل أصيبــوا بغــارة لطــريان العــدوان 
أثنــاء مرورهــم عــى الطريــق العــام يف منطقــة عكــوان بمديريــة الصفــراء.

وأشــار املصــدر إىل إصابــة مواطــن وتــرر ممتلــكات املواطنــن يف تجــدد القصــف الصاروخــي واملدفعــي عــى 
مناطــق ســكنية بمديريــة شــدا الحدوديــة.

وشن طريان العدوان غارة عى منطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية

وذكــر املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً اســتهدف مناطــق ســكنية بمديريتــي رازح ومنبــه الحدوديتــن مــا 
أدى إىل أرضار يف ممتلــكات املواطنــن.



263

يوميات العـ2018ـــدوان

غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على عدد من مديريات صعدة

]21/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية شدا بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف مناطــق ســكنية 
متفرقــة مــن مديريــة شــدا بالعديــد مــن القذائــف الصاروخيــة واملدفعيــة مــا أدى إىل إصابــة مواطــن بجــروح 

خطــرية وحــدوث أرضار يف منــازل املواطنــن.

وأشــار املصــدر إىل أن املــزارع و الطرقــات يف عــدة مناطــق بمديريــة رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي 
. سعودي

اىل ذلــك، دمــر طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم منــزل أحــد املواطنــن، ومحــال تجاريــة يف مديريتــي 
باقــم ورازح بمحافظــة صعــدة.

ــة  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطق ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــا. ــن أدت اىل تدمريه ــة للمواطن ــة تابع ــال تجاري ــدة مح ــتهدفت ع ــة اس ــم الحدودي ــة باق ــات بمديري القطين

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منــزل مواطــن يف منطقــة القــد بمديريــة رازح الحدوديــة 
أدت اىل تدمــريه.

ولفــت املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة اخــرى عــى الطريــق العــام يف منطقــة العشــاش بــن صعــدة 
ومديريــة كتــاف خلفــت أرضارا يف الخــط العــام.

أربع غارات على حمافظة ذمار

]22/يوليو/2018[ ذمار - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة ذمار.

ــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت املعهــد التقنــي يف ذي  ــاء اليمني ــة األنب وأضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكال
ســحر بمديريــة عنــس.

سلسلة غارات على احلديدة

]22/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت جنوب جزيرة كمران.

ويف محافظــة الحديــدة شــن طــريان العــدوان سلســلة غــارات عــى مديريتــي التحيتــا وزبيــد، وغــارة عــى مديريــة 
الدريهمــي، واســتهدف بأربــع غــارات منطقــة العلــوي بمديريــة اللحية.



264

يوميات العـ2018ـــدوان

استشهاد وإصابة ثالث نساء يف استهداف صعدة والضالع

]22/يوليو/2018[ محافظات  - سبأ:

استشــهدت امــرأة وأصيبــت أخــرى بغــارة لطــريان العــدوان اســتهدفت منــزالً بمنطقــة غافــرة يف مديريــة الظاهــر 
ــة صعدة. محافظ

وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان امــرأة أصيبــت بجــروح وتــررت ممتلــكات املواطنــن 
إثــر قصــف مدفعــي وصاروخــي عــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه الحدوديــة، كمــا اســتهدف قصــف 

صاروخــي ومدفعــي مناطــق ســكنية بمديريتــي رازح وباقــم الحدوديتــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى معســكر الرشطــة وســط مدينــة صعــدة، وغــارة عــى 
مــرشوع ميــاه نشــور يف مديريــة الصفــراء، موضحــا أن مدفعيــة مرتزقــة العــدوان قصفــت بشــكل مكثــف قريــة 

رمــة يف مديريــة قعطبــة بمحافظــة الضالــع وتــرر منــزل املواطــن عبدالرقيــب منيــف.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني استهدفهم العدوان ومرتزقته يف عدد من احملافظات

]23/يوليو/2018[ محافظات - سبأ:

ــة  ــة أربع ــهاد وإصاب ــا أدى إىل استش ــن م ــتهداف املواطن ــه اس ــعودي ومرتزقت ــي الس ــدوان األمريك ــل الع واص
ــال. ــاء وأطف ــم نس ــخاص بينه أش

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن مــن أبنــاء مديريــة باقــم الحدوديــة إثــر 
قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي، واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة 
منبــه، موضحــا أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى منطقــة البقــع، وغــارة عــى الطريــق العــام يف منطقة 

الجربــة بمديريــة مجــز، وتعرضــت مناطــق متفرقــة بمديريــة الظاهــر لسلســلة غــارات وقصــف صاروخــي.

وأشــار املصــدر إىل استشــهاد رجــل وزوجــه جــراء ســبع غــارات لطــريان العــدوان عــى وادي الحنايــة يف مديريــة 
الوازعيــة بمحافظــة تعــز، كمــا استشــهد طفــل بقصــف ملرتزقــة العــدوان عــى قريــة الكمــة بمنطقــة كــرش يف 

محافظــة لحــج.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن يف محافظــة الحديــدة غــارة عــى مزرعــة مواطــن يف منطقــة كيلــو16 
بمديريــة الحــايل، وغارتــن عــى مديريــة الدريهمــي، وخمــس غــارات عــى مدينــة الحديــدة.

ويف محافظة الجوف شن الطريان املعادي ثالث غارات عى منطقة حام بمديرية املتون.

اليونيسف تستنكر بشدة تعرض مشروع للمياه يف صعدة هلجوم للمرة الثالثة

]24/يوليو/2018[ عمان - سبأ :

استنكرت اليونيسف بأشد العبارات تعرض مرشوع للمياه يف صعدة للهجوم للمرة الثالثة.

وقــال املديــر اإلقليمــي لليونيســف يف الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا خــريت كابــاالري يف بيــان تلقتــه وكالــة 
األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( »تعــرض هــذا األســبوع مرفــق ضخــم للميــاه يف صعــدة شــمال غــرب اليمــن للهجــوم 

وهــو الهجــوم الثالــث الــذي يتعــرض لــه املرفــق ذاتــه«.
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وأشــار إىل أن أكثــر مــن نصــف املــرشوع أصبــح مدمــراً مــا أدى إىل انقطــاع امليــاه الصالحــة للــرشب عــن عــرشة 
آالف و500 شــخص. وأضــاف »بالنســبة للعائــالت يف اليمــن، فــإّن هــذه الخدمــات األساســية التــي هــي أصــالً 

عــى شــفا االنهيــار- هــي مســألة حيــاة أو مــوت«.

ــان  ــاة بالنســبة للفتي ــد الحي ــاء عــى قي ــاً البق ــاالري إىل أن الحصــول عــى هــذه الخدمــات هــو عملي ولفــت كاب
ــن  ــد م ــارة املزي ــيؤدي إىل خس ــك س ــإّن ذل ــوم ف ــق للهج ــذه املراف ــرض ه ــتمر تع ــن، وإذا اس ــات يف اليم والفتي
ــبكات  ــك ش ــا يف ذل ــة، بم ــة املدني ــة التحتي ــى البني ــات ع ــد أن الهجم ــال.. وأك ــن األطف ــري م ــم الكث األرواح، بينه
امليــاه، انتهــاكا للقانــون اإلنســاني الــدويل، مجــددا دعــوة اليونيســيف، لجميــع أطــراف النــزاع والذيــن لديهــم 
نفــوذ عليهــا، لوقــف جميــع الهجمــات وكافــة األعمــال العســكرية عــى البنيــة التحتيــة املدنيــة أو بالقــرب منهــا، 

ــادات. ــاه واملــدارس واملستشــفيات والعي ــك شــبكات ومرافــق املي بمــا يف ذل

طريان العدوان يشن ثالث غارات على البيضاء

]24/يوليو/2018[ البيضاء-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الوهبيــة 
بمديريــة الســوادية، وغارتــن عــى الجريبــات يف ناطــع.

استشهاد مواطنني يف استهداف العدوان لعدد من احملافظات 

]24/يوليو/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهاد مواطــن يف قريــة عنفــات بـــمديرية القبيطــة محافظــة لحــج إثــر قذيفــة دبابــة أطلقهــا املرتزقــة عــى 
القريــة.

وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان مواطــن استشــهد وأصيبــت امرأتــان بجــروح جــراء 
ســقوط قذيفــة مــن قبــل املرتزقــة عــى جــر ضمــي جنــوب مديريــة حيــس بمحافظــة الحديــدة، فيمــا شــن 

طــريان العــدوان غارتــن عــى مديريــة الدريهمــي.

وأوضــح املصــدر أن طائــرات ومدفعيــة العــدو اســتهدفت مديريــة شــدا يف محافظــة صعــدة، يف حــن اســتهدف 
قصــف صاروخــي ومدفعــي قــرى آهلــة بالســكان بمديريتــي باقــم ومنبــه، وشــن الطــريان غــارة عــى منطقــة 

قــارة بمديريــة مجــز.

ويف محافظة مأرب شن الطريان املعادي غارة عى مديرية رصواح.

سبع غارات على احلديدة وقصف مدفعي على حلج

]25/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن أربــع غــارات اســتهدفت مديريــة الدريهمــي 
باملحافظــة، واســتهدف بغارتــن مطــار الحديــدة الــدويل، وغــارة عــى مزرعــة دواجــن يف مديريــة زبيــد.
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ويف محافظــة لحــج شــنت قــوى العــدوان قصفــاً مدفعيــاً مكثفــاً عــى منــازل املواطنــن يف قريــة الشــعيب بمديرية 
القبيطــة مــا أدى إىل أرضار كبــرية يف املنــازل واملمتلكات.

18 غارة على صعدة وجيزان

]25/يوليو/2018[ صعدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم، اليــوم ثمانيــة عــرش غــارة عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة 
صعــدة وقطــاع جيــزان.

ــن  ــر م ــن اكث ــم ش ــدوان الغاش ــريان الع ــبا( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ثالثــة عــرش غــارة عــى أماكــن متفرقــة مــن مديريــة الظاهــر الحدوديــة بصعــدة ومنطقــة وادي جــارة بجيــزان.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا الحدوديــة 
خلفــت ارضاراً يف ممتلــكات املواطنــن.

كمــا أصيبــت امــرأة اليــوم بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مديريــة شــدا الحدوديــة بمحافظــة 
صعــدة.

وأفاد املصدر أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن تسع غارات عى وادي جارة يف جيزان.

استشهاد وإصابة ستة مواطنني بغارة لطريان العدوان بصعدة

]26/يوليو/2018[ صعدة -سبأ:

استشــهد واصيــب ســتة مواطنــن اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي االمريكــي اســتهدفت منــزل مواطــن 
يف مديريــة مجــز بمحافظــة صعــدة.

ــزل  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم اســتهدف من ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
املواطــن ابــو فــروه يف منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن وإصابــة أربعــة أخريــن 
بجــروح بينهــم اطفال.كمــا أُصيبــت طفلتــان بجــروح إثــر تجــدد القصــف الصاروخــي واملدفعــي الســعودي عــى 

مديريــة منبــه الحدوديــة بمحافظــة صعــدة. 

تسع غارات على حمافظة احلديدة

]26/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم تسع غارت عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريــة زبيــد، وغــارة عــى مدينــة الحديــدة.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن خمس غارات عى مديرية الزيدية.

كمــا استشــهد صيــادان وأصيــب ثمانيــة آخــرون جــراء اســتهداف زوارق العــدوان األمريكــي الســعودي ملراكــب 
الصياديــن قبالــة جزيــرة الطــري بمحافظــة الحديــدة.
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غارة تستهدف مواشي يف مديرية املصلوب باجلوف

]27/يوليو/2018[ الجوف - سبأ:

ــوب  ــة املصل ــن يف مديري ــوم مــوايش للمواطن ــة الي اســتهدف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي بغــارة جوي
ــوف. بالج

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان الغــارة اســفرت عــن نفــوق عــددا مــن املاشــية التابعــة 
للمواطنــن يف مديريــة املصلــوب.

سبع غارات على حمافظة عمران 

]27/يوليو/2018[ محافظات - سبأ

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن ســبع غــارات عــى منطقة شــوابة 
بمديريــة ذيبــن يف محافظــة عمران.

سبع غارات على املزرق حبجة

]27/يوليو/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســبع غــارات 
أماكــن متفرقــة يف املــزرق.

طريان العدوان يشن عشر غارات على صعدة وجيزان

]27/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارات عى مناطق بمحافظة صعدة وقطاع جيزان.

ــى  ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــر الحدودي ــة الظاه ــن مديري ــة م ــن متفرق أماك

كما أصيب طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن أربع غارات عى منطقة االزقول بمديرية سحار.

وشــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم غــارة عــى منطقــة البقــع بمديريــة كتــاف خلفــت ارضارا 
يف ممتلــكات املواطنــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى جبــل تويلــق بجيــزان.. الفتــاً إىل أن هنــاك تحليــق مكثــف 
للطــريان التجســي عــى عــدد مــن مديريــات محافظــة صعــدة.
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سلسة غارات على حمافظة احلديدة 

]27/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي سلسة غارات عى محافظة الحديدة.

أوكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة آخريــن إثــر انفجــار 
قنبلــة مــن مخلفــات العــدوان يف عزلــة البــدوة بمديريــة زبيــد محافظــة الحديــدة.

ويف الحديــدة أيضــاً شــن طــريان العــدوان غارتــن عــى مصنــع العــوادي ألكيــاس البالســتيك يف كيلــو16 بمديريــة 
ــرية و انقطــاع جزئــي يف  ــة مــا أدى إىل أرضار كب ــاه باملدين ــار مــرشوع املي الحــايل، واســتهدف بعــدة غــارات آب
تدفــق امليــاه للمدينــة، موضحــا أن الطــريان املعــادي شــن أربــع غــارات عــى مــرىس مينــاء االصطيــاد بـــمديرية 
ــا شــن خمــس غــارات عــى  ــة باجــل كم ــة، وغــارة عــى مزرعــة مواطــن يف مديري ــاً أرضاراً مادي الحــوك مخلف

مــزارع املواطنــن يف قريــة املنقــم بمديريــة الدريهمــي وقصــف إذاعــة الحديــدة يف املدينــة.

ست غارات على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي

]28/يوليو/2018[ صنعاء  - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم ست غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت مطــار صنعــاء 
الــدويل وقاعــدة الديلمــي الجويــة.

 العدوان يستهدف أبراج االتصاالت يف كسمة برمية

]28/يوليو/2018[ ريمة  - سبأ:

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم بخمس غارات مديرية كسمة يف محافظة ريمة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
جبــل بــرد باملديريــة اســتهدفت شــبكة االتصــاالت.

استهداف اجلوف وعمران بثالث غارات

]28/يوليو/2018[ الجوف-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مديريــة بــرط العنــان 
ــكات املواطنن. ــت أرضارا يف ممتل وخلف

وأشــار املصــدر اىل ان مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا باألســلحة الثقيلــة منــازل املواطنــن يف مديريــة املتــون مخلفــن 
فيها. أرضارا 

وشن غارتن عى مديرية ذيبن بمحافظة عمران.
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ني اثنني
َ
العدوان يستهدف احلديدة ويصيب مواطن

]28/يوليو/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن بــوارج العــدو اســتهدفت أربعــة زوارق للصياديــن يف 
البحــر األحمــر يف امليــاه اإلقليميــة واستشــهاد كل الصياديــن الذيــن كانــوا عــى متــن الــزوارق.

وأشــار إىل إصابــة مواطنـَـن اثنــن إثــر اســتهداف مينــاء االصطيــاد يف مدينــة الحديــدة، وشــن طــريان العــدوان 
غارتــن عــى مديريــة الحــوك وغــارة عــى الحــي التجــاري باملدينــة، كمــا شــن غارتــن عــى منطقــة رأس عيــى 

وغــارة عــى مديريــة زبيــد.

العدوان ومرتزقته يستهدفون صعدة بـ10 غارة

]28/يوليو/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهاد مواطــن جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مناطــق ســكنية بمديريــة شــدا الحدوديــة، 
كمــا اســتهدف القصــف مناطــق ســكنية بمديريــات منبــه وباقــم ورازح الحدوديــة.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( ان الطــريان شــن تســع غــارات عــى منطقتــي عــالف  ــة األنب وذكــر مصــدر عســكري لوكال
واألزقــول بمديريــة ســحار وغــارة عــى منــزل مواطــن يف مدينــة ضحيــان بمديريــة مجــز يف محافظــة صعــدة.

ويف جيزان شن طريان العدوان غارتن عى موقع التويلق.

ثالث غارات على منطقة ناطع بالبيضاء

]29/يوليو/2018[ البيضاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة ناطــع.

طريان العدوان يشن أربع غارات على حمافظة صنعاء

]29/يوليو/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان االمريكي السعودي أربع غارات عى محافظة صنعاء.

واوضــح مصــدر امنــي لوكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان الطــريان املعــادي اســتهدف بغارتــن مديريــة ســنحان 
باملحافظــة.

كما استهدف بغارتن منطقة الحنشات يف مديرية نهم، خلفت أرضار بمزارع وممتلكات املواطنن.
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اختطاف جمموعة من النساء و 20غارة على احلديدة

]29/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

ــة  ــوة تابع ــن، وأقدمــت ق ــازل املواطن ــة العــدوان عــى من ــب آخــرون يف قصــف ملرتزق استشــهد مواطــن وأصي
ــدة. للغــزاة عــى اختطــاف مجموعــة مــن النســاء يف الحدي

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن وإصابــة آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال 
إثــر قصــف مرتزقــة العــدوان منــازل املواطنــن يف ريــف التحيتــا بمحافظــة الحديــدة.

ولفــت املصــدر إىل أن قــوة تابعــة للغــزاة أقدمــت عــى اختطــاف مجموعــة مــن النســاء يف التحيتــا واقتادتهــن إىل 
جهــة مجهولــة.

ويف الحديــدة أيضــاً شــن طــريان العــدوان غــارة عــى مدخــل منتجــع الكتيــب بمديريــة املينــاء، وأربــع غــارات 
عــى منطقــة العــرج بمديريــة باجــل، كمــا شــن أكثــر مــن 15 غــارة عــى مديريــة الدريهمــي، واســتهدف شــبكة 

اتصــاالت يف منطقــة الجبانــة بمديريــة الحــايل.

ست غارات على مناطق سكنية بصعدة

]29/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ســت غــارات عــى محافظــة صعــدة، فيمــا تعرضــت مناطــق 
ســكنية باملحافظــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

ــى  ــارات ع ــت غ ــن س ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم. ــة باق مديري

ــي  ــف صاروخ ــت لقص ــه تعرض ــم ومنب ــدا ورازح وباق ــات ش ــكنية بمديري ــق س ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
ــرية. ــف أرضارا كب ــعودي خل ــي س ومدفع

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني إثر غارة يف برط العنان باجلوف

]30/يوليو/2018[ الجوف - سبأ:

ــتهدفت  ــي اس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــوم بغ ــة الي ــرأة وطفل ــت ام ــان وأصيب ــهد مواطن استش
ــوف. ــة الج ــان بمحافظ ــرط العن ــة ب ــام بمديري ــق الع ــيارتهم يف الطري س

ــن  ــيارة مواط ــارة س ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ــبأ(أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
بالطريــق العــام الرابــط بــن منطقتــي رحــوب والعنــان بالجــوف مــا أدى إىل استشــهاد فايــز بــن هايــل عيــاش 

ونجلــه البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات وإصابــة زوجتــه وطفلــة.
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استشهاد وإصابة تسعة مواطنني بغارات على احلديدة

]30/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشهد وأصيب تسعة مواطنن بينهم أطفال اليوم إثر غارات لطريان العدوان بمحافظة الحديدة.

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة خمســة آخريــن إثــر 
اســتهداف مواطنــن كانــوا يف طريقهــم مــن الدريهمــي إىل منطقــة كيلــو 16 يف مديريــة الحــايل بمحافظــة الحديدة.

ــريان  ــن ط ــا، وش ــة التحيت ــاز يف مديري ــع غ ــل بائ ــى قت ــدوان ع ــة للع ــارص تابع ــدام عن ــدر إىل إق ــار املص وأش
العــدوان 16 غــارة عــى مناطــق الكوعــي وطريــق منطقــة كيلــو 16 واملقــرة رشق مدينــة الدريهمــي وعــى الخــط 

العــام.

كمــا شــن الطــريان املعــادي غارتــن عــى ســكن املستشــفى الريفــي يف مديريــة الدريهمــي وأربــع غــارات عــى 
مركــز اإلرشــاد الزراعــي يف املديريــة.

إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي بصعدة

]30/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن اليوم بنريان حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطــن يف مديريــة منبــه الحدوديــة أصيــب 
بنــريان حــرس الحــدود الســعودي، مشــريا إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى جبــل شــعري بمديريــة كتــاف، 

فيمــا تعرضــت مناطــق ســكنية بمديريــة باقــم الحدوديــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

وذكر املصدر أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن غارتن عى جبل تويلق يف جيزان.

العدوان يشن غارة على مديرية حيفان بتعز

]31/يوليو/2018[ تعز-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية حيفان بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
األعبــوس بحيفــان.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]31/يوليو/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مــزارع املواطنــن يف مديريــة 
بغارتن. رصواح 

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية مناطق متفرقة برواح.
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اكثر من 200 صاروخ وقذيفة على بصعدة

]31/يوليو/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــق متفرق ــى مناط ــي ع ــي واملدفع ــوي والصاروخ ــف الج ــوم القص ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــل الع واص
ــدة. ــة صع بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــازل 
املواطنــن يف مديريــة باقــم الحدوديــة.

ــة باقــم  ــر مــن 200 صــاروخ وقذيفــة عــى مناطــق ســكنية بمديري وأشــار املصــدر إىل أن العــدو قصــف بأكث
ــازل املواطنــن ومزارعهــم. ــا دمــارا واســعا يف من محدث

استشهاد وإصابة ستة مواطنني اثر غارة على مكتب االرشاد الزراعي باحلديدة

]31/يوليو/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب ســتة مواطنــن اليــوم إثــر غــارت طــريان العــدوان عــى مكتــب اإلرشــاد الزراعــي يف مديريــة 
الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مكتــب اإلرشــاد 
الزراعــي مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة اثنــن أخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى املجمــع الحكومــي يف مديريــة الزيديــة، وشــن 
أربــع غــارات جنــوب مديريــة الدريهمــي.
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أغــسـطــس
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اليونيسيف: احلرب تسلب املستقبل من أطفال اليمن

]01/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

دعــت اليونيســيف إىل وقــف فــوري للهجمــات عــى مرافــق امليــاه والبُنيــة التحتيّــة املدنيــة يف اليمــن.. مؤكــدة أن 
الحــرب تســلب املســتقبل مــن أطفــال اليمــن.

وقالــت املديــر التنفيــذي لليونيســيف هنرييتــا هـــ فــور يف بيــان صحفــي »إن الهجمــات التــي تُشــّن عــى املرافــق 
والخدمــات املدنيــة غــري مقبولــة وغــري إنســانية وتخالــف القوانــن األساســية للحــرب«.

وأشــارت إىل أن العنــف املســتمر والهجــوم املتكــرر عــى البنيــة التحتيــة املدنيــة املنقــذة للحيــاة يف الُحديــدة يشــكل 
تهديــداً مبــارشاً لبقــاء مئــات آالف األطفــال وعائالتهــم عــى قيــد الحيــاة.. الفتــة إىل أن اليمــن يواجــه نقصــاً حــاّداً 

يف ميــاه الــرشب.

واعتــرت املديــر التنفيــذي لليونيســيف أن الهجــوم عــى البنيــة التحتيــة للميــاه يقــوض الجهــود املبذولــة ملنــع 
تفــي الكولــريا واإلســهال املائــي الحــاد مجــّدداً يف اليمــن.

وبينــت أن مســتودعاً تدعمــه اليونيســيف يحتــوي عــى مــؤن تشــمل مســتلزمات النظافــة وإمــدادات تتعلــق باملياه 
تعــرض للقصــف الجــوي مرتــن وتعــّرض مركــز للــرف الصحــي يف مديريــة زبيــد تدعمــه اليونيســيف لهجــوم 
ــدة  ــزود الُحدي ــاء ت ــة املين ــة يف منطق ــاه واقع ــة مي ــت محط ــا تعرض ــه كم ــود في ــزن الوق ــالف مخ ــبب يف إت تس

بمعظــم مــا يصلهــا مــن امليــاه للقصــف.

وجــددت هنرييتــا الدعــوة لجميــع أطــراف النــزاع لحمايــة املدنيــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة يف اليمــن.. وقالــت »ال 
منتــر يف حــرب اليمــن، إذا أنهــا تســلب املســتقبل مــن أطفــال اليمــن«.

غارتان على صعدة

 ]01/أغسطس/2018[ محافظات ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن امــرأة وطفلهــا استشــهدا وجــرح طفلــة أخــرى بغارة 
لطــريان العــدوان عــى منــزل يف مديريــة ســاقن، كمــا استشــهد طفــل وامــرأة بغــارة اســتهدفت منــزالً يف منطقــة 

القــد بمديريــة رازح يف محافظــة صعــدة.

ــدا و  ــات ش ــكنية بمديري ــق س ــى مناط ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ ــن ألرضار بقص ــكات املواطن ــت ممتل وتعرض
ــة. ــه و باقــم الحدودي منب

العدوان يشن عدة غارات على احلديدة وحجة

]01/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

أصيــب طفــالن اليــوم بجــروح ودمــر مســجد جــراء غــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى محافظــة 
لحديدة. ا

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفلــن أصيبــا بغــارات طــريان العــدوان 
عــى مديريــة بيــت الفقيــه.
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وأشــار إىل أن الطــريان املعــادي دمــر مســجداً يف مديريــة الدريهمــي، وشــن ثــالث غــارات عــى جزيــرة تكفــاش 
التابعــة ملديريــة اللحيــة.

ــن  ــن م ــول جريح ــا إىل وص ــة.. الفت ــرة كتام ــن يف جزي ــتهدف الصيادي ــدوان اس ــريان الع ــدر ان ط ــر املص وذك
ــن. ــة مفقودي ــة والبقي ــة باللحي ــاء الخوب ــن إىل مين الصيادي

ــة  ــس بمحافظ ــة عب ــى مديري ــارة ع ــدة وغ ــار الحدي ــارات رشق مط ــالث غ ــن ث ــريان ش ــدر أن الط ــاد املص  وأف
حجــة.

مؤمتر صحفي حول تصعيد العدوان يف الساحل الغربي وأثره على القطاع السمكي

]02/أغسطس/2018[ صنعاء-سبأ:

ــي  ــاحل الغرب ــدوان يف الس ــف الع ــد تحال ــول تصعي ــي ح ــر صحف ــوم مؤتم ــمكية الي ــروة الس ــوزارة الث ــد ب عق
ــمكي. ــاع الس ــن والقط ــى الصيادي ــره ع وأث

اســتعرض املؤتمــر الصحفــي الــذي نظمتــه وزارة الثــروة الســمكية والهيئــة العامــة للمصائــد الســمكية يف البحــر 
ــو 2018م،  ــى يولي ــعودي حت ــي الس ــدوان األمريك ــراء الع ــمكي ج ــاع الس ــت بالقط ــي لحق ــر، األرضار الت األحم

والخســائر املاديــة املبــارشة وغــري املبــارشة للقطــاع الســمكي يف البحــر األحمــر.

ويف املؤتمــر الصحفــي أكــد وزيــر الثــروة الســمكية محمــد محمــد الزبــريي أن القطــاع الســمكي يف اليمــن يتعرض 
ــة  ــروة الســمكية و البيئ ــة ملشــاريع الث ــى التحتي ــذ ثــالث ســنوات ونصــف إىل تدمــري ممنهــج اســتهدف البن من

الســاحلية وتهجــري الصياديــن مــن قراهــم.

ــدد  ــي أن ع ــادر الوادع ــر عبدالق ــر األحم ــمكية يف البح ــد الس ــة للمصائ ــة العام ــس الهيئ ــد رئي ــه أك ــن جانب م
الشــهداء مــن الصياديــن جــراء العــدوان بلــغ 161 شــهيداً و 108 جرحــى، فيمــا بلــغ إجمــايل خســائر القطــاع 

ــف دوالر. ــارات و 643 أل ــة ملي ــر خمس ــر األحم ــمكي يف البح الس

وبــن أن خســائر البنيــة التحتيــة الناتجــة عــن تدمــري مينائــي ميــدي والحيمــة وتدمــري 11 مركــز إنــزال ســمكي 
ــغ عــدد  ــاً و32 ألــف دوالر، وبل ــر الجــودة بمنفــذ حــرض بلغــت 13 مليون إضافــة إىل مركــز الصــادرات ومخت
القــوارب املدمــرة يف ســواحل محافظتــي الحديــدة وحجــة 204 قــوارب تبلــغ تكلفتهــا خمســة ماليــن و249 ألــف 

دوالر.

ولفــت إىل أن الخســائر املرتبــة عــى توقــف تنفيــذ املشــاريع الســمكية يف البحــر األحمــر بلغــت مليــار و36 مليونــاً 
و385 ألــف دوالر.

وذكــر الوادعــي أن الخســائر بســبب االصطيــاد الجائــر غــري املرخــص تحــت حمايــة ســفن العــدوان بلغــت مليــار 
و750 مليــون دوالر، فيمــا بلــغ إجمــايل تقييــم األثــر البيئــي الناتــج عنــه مليــار و400 مليــون دوالر، إضافــة إىل 

خســائر الرســوم والعائــدات التــي بلغــت 54 مليونــاً و875 ألــف دوالر.

مخس غارات و قصف مدفعي ملرتزقة العدوانعلى الغيل واملصلوب باجلوف

]02/أغسطس/2018[ الجوف -سبأ:

ــوب بمحافظــة  شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم خمــس غــارات عــى مديريتــي الغيــل واملصل
الجــوف.
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وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى مديريــة الغيــل 
وغــارة عــى مديريــة املصلوب.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مدفعيــا ملرتزقــة العــدوان اســتهدف منــازل ومــزارع املواطنــن بمديريــة املصلــوب، 
مخلفــا أرضارا كبــرية فيهــا.

ً
 و124 جرحيا

ً
ارتفاع حصيلة جمزرتي العدوان باحلديدة إىل 55 شهيدا

]02/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

ارتفعــت حصيلــة مجزرتــي طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي أمــام بوابــة مستشــفى الثــورة وحــراج الســمك 
بمدينــة الحديــدة إىل 55 شــهيداً و170 جريحــاً.

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد 55 مواطنــاً بينهــم ثالثــة أطفــال وإصابــة 170 
آخريــن منهــم تســعة أطفــال جــراء اســتهداف طــريان العــدوان ســوق الســمك وبوابــة مستشــفى الثــورة بمدينــة 

لحديدة. ا

ــن  ــة يف ســوق الســمك وغارت ــن عــى مــرح الجريم وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان عــاود شــن غارت
أخريتــن عــى ســيارة تقــل جرحــى يف منطقــة املراوعــة أثنــاء إســعافهم إىل العاصمــة صنعــاء، واســتهدف بثــالث 

غــارات منطقــة كيلــو16 بمديريــة الحــايل.

ثالث غارات على صعدة

 ]02/أغسطس/2018[ محافظات ـ سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة 
باقــم يف محافظــة صعــدة، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مناطــق ســكنية بمديريــة رازح.

مؤمتر صحفي حول تدهور الوضع اإلنساني باحلديدة جراء العدوان

]02/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ :

عقــد املركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان اليــوم بمحافظــة الحديــدة مؤتمــرا صحفيــا حــول تدهــور الوضع اإلنســاني 
باملحافظــة جــراء عمليــات العــدوان العســكرية الجويــة والبحريــة والرية.

ــوق  ــي لحق ــز اليمن ــود املرك ــم، بجه ــاش قحي ــد عي ــدة محم ــظ الحدي ــال محاف ــم بأعم ــاد القائ ــر أش ويف املؤتم
ــة  اإلنســان يف رصيــد وتوثيــق جرائــم العــدوان وفضــح انتهاكاتــه وخاصــة انتهــاك األعــراض يف املناطــق املحتل

ــك املناطــق. ــة العــدوان وســقوطهم األخالقــي يف تل ــل مرتزق مــن قب

فيمــا أشــار وكيــال املحافظــة عبدالرحمــن جماعــي وعــي قــرش، أن حقــوق اإلنســان بمحافظــة الحديــدة تعرضــت 
للعديــد مــن االنتهــاكات الخطــرية مــن قبــل تحالــف العــدوان وســط صمــت املجتمــع الــدويل.

ويف املؤتمــر اســتعرضت املديــر التنفيــذي املركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان أمــل املأخــذي، أهــم الجرائــم التــي 
ــة آالف و481  ــا ثالث ــي راح ضحيته ــنوات والت ــة س ــن ثالث ــر م ــذ أكث ــدة من ــة الحدي ــدوان بمحافظ ــا الع ارتكبه
ــرأة  ــال و219 ام ــم 486 طف ــي بينه ــة آالف و736 مدن ــة ثالث ــرأة، وإصاب ــل و305 ام ــم 693 طف ــهيدا بينه ش

ــة. ــرى املحافظ ــات وق ــف مديري ــى مختل ــن ع موزع
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وأشــارت إىل أن تحالــف العــدوان دمــر عــدد مــن املنشــآت وخلــف أرضار يف أخــرى منهــا 58 ســوقا و688 مزرعــة 
ــق  ــاالت و614 طري ــبكة اتص ــة و70 ش ــواد غذائي ــاحنة م ــيارة و195 ش ــاه و603 س ــبكة مي ــزان وش و216 خ

وجــر.

وبينــت أن العــدوان اســتهدف 61 جزيــرة و393 قــارب صيــد و70 محطــة وقــود و 55 محطــة ومولــد كهربــاء 
و183 مخــزن غــذاء و18 مخيــم و124 مدرســة و54 مزرعــة دواجــن ومــوايش و64 مستشــفى ومركــز صحــي 

و86 مســجدا و 72 مصنــع و26 معــدات زراعيــة و28 معلــم أثــري وتســع مقابــر و4952 منــزل.

ــة  ــأة جامعي ــة و12 منش ــأة تجاري ــة و996 منش ــآت إعالمي ــان منش ــا ثم ــتهدف أيض ــدوان اس ــت أن الع وأوضح
و253 منشــأة حكوميــة و17 منشــأة رياضيــة و92 منشــأة ســياحية و100 منشــأة بموانــئ الحديــدة و 63 ناقلــة 
وقــود و17 نقطــة ومنفــذ وثــالث ســفن وأربــع رافعــات لنــش قاطــر وســبع منظمــات دوليــة وســت منظمــات 

محليــة.

وأشــارت املأخــذي إىل أن الحصــار البحــري والجــوي والــري وقطــع املرتبــات نتيجــة نقــل البنــك إىل عــدن ســاهم 
وبشــكل كبــري يف تدهــور الوضــع اإلنســاني بمحافظــة الحديــدة.

غارتان على اجلوف

 ]03/أغسطس/2018[ الجوف  - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غارتــن 
عــى منطقــة القذاميــل باألجــارش يف محافظــة الجــوف.

طريان العدوان يشن 11 غارة على باقم بصعدة

]03/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 11 غــارة عــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة باقــم بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف ب11 غــارة مناطــق 
متفرقــة مــن مديريــة باقــم خلفــت أرضارا بالغــة يف ممتلــكات املواطنــن العامــة والخاصــة.

ــة  ــة التحتي ــث دمــر كل البني ــة باقــم بشــكل ممنهــج، حي وأشــار املصــدر إىل أن العــدوان يتعمــد تدمــري مديري
ــازل املواطنــن. ــب من ــة وقــى عــى أغل باملديري

كمــا أوضــح مصــدر أمنــي أن العــدو الســعودي اســتهدف منطقــة غافــرة الســكنية بمديريــة الظاهــر بصواريــخ 
وقذائــف املدفعــة، مــا أدى إىل استشــهاد إمــرأة وإصابــة إبنهــا بجــروح خطــرة.

منسقة الشؤون اإلنسانية: الغارات على مستشفى الثورة باحلديدة أمر مروع

]03/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

قالــت منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ليــزا غرانــدي »إن مستشــفى الثــورة بمدينــة الحديــدة تعــرض أمــس 
لغــارات نجــم عنهــا أعــداد كبــرية مــن القتــى والجرحــى«.
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ــة  ــر األولي ــه، أن التقاري ــخة من ــبأ( نس ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ــي تلق ــان صحف ــدي يف بي ــت غران وأوضح
الصــادرة عــن الســلطات والعاملــن ميدانيــاً يف املجــال اإلنســاني تؤكــد ســقوط العديــد مــن القتــى والجرحــى 

ــه. ــة من نتيجــة الغــارات عــى املستشــفى ويف املواقــع القريب

وأضافــت »هــذا أٌمــر مــروع، املستشــفيات محميــة بموجــب القانــون الــدويل اإلنســاني، وليــس مــن املمكــن أبــداً 
تريــر هــذه الخســائر يف األرواح«، مشــرية  إىل أن مستشــفى الثــورة، هــو األكــر يف اليمــن، وأحــد املرافــق الطبيــة 

القليلــة العاملــة يف املنطقــة ويوجــد بــه واحــد مــن أفضــل مراكــز عالــج الكولــريا يف املدينــة.

وقالت »يعتمد مئات اآلالف من األشخاص عى هذا املستشفى من أجل بقائهم عى قيد الحياة«. 

مضيفــة »يف كل يــوم مــن أيــام هــذا األســبوع شــهدنا إصابــات وحــاالت كولــريا جديــدة يف الحديــدة، واآلن يحــدث 
مثــل هــذا األمــر، إن األثــر مــن هــذه الهجمــات مــرِّوع ويعــرض للمخاطــر كل مــا نحــاول القيــام بــه لوقــف 

أســوأ أنتشــار للكولــريا يف العالــم«.

وتابعــت غرانــدي »لقــد قلنــا ذلــك مــن قبــل ونكــرر قولــه مــرة أخــرى يتعــن عــى أطــراف النــزاع بــذل كل 
جهــد ممكــن لحمايــة املدنيــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة«.. مؤكــدة أن ذلــك ليــس التزامــا طوعيــا بــل إلزامــي عــى 

جميــع األطــراف.

ــذا  ــف ه ــب أن يتوق ــن ويج ــم يف اليم ــدوا حياته ــاس فق ــن الن ــري م ــانية أن الكث ــؤون اإلنس ــقة الش ــدت منس وأك
ــراع. ال

سبع غارات على احلديدة

]04/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
الالويــة بمديريــة بيــت الفقيــه وأســتهدف مبنــى قيــد اإلنشــاء عــى الرشيــط الســاحي يف مديريــة الحــوك.. وأربــع 

غــارات عــى ريــف مديريتــي التحيتــا و زبيــد.

 أصابة ثالثة أطفال وامرأة جراء قصف بوارج العدوان على حجة

]04/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثالثــة أطفــال وامــرأة أصيبــوا جــراء قصــف بــوارج 
العــدوان عــى قريــة أم الضــب باملغاربــة عزلــة بنــي حســن مديريــة عبــس يف محافظــة حجــة.

طريان العدوان يشن 20 غارة على صعدة وجنران

]04/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

شــن الطــريان املعــادي يف محافظــة صعــدة عــرش غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم وغارتــن عــى 
منــزل مواطــن وغــارة عــى مديريــة الظاهــر، كمــا شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة شــدا وغارتــن عــى منطقــة 

الصــوح بمديريــة كتــاف.
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ــتهدف  ــعودي اس ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــبأ( ان قص ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــر مص وذك
ــة. ــة رازح الحدودي ــكنية بمديري ــق س مناط

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارتن عى موقع الطلعة يف نجران.

اللجنة الدولية للصليب األمحر: اهلجمات على مدينة احلديدة أمر غري مقبول

]04/أغسطس/2018[ جنيف - سبأ:

أدانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر سلســلة الهجمــات التــي شــهدتها مدينــة الحديــدة الســاحلية الخميــس 
املــايض والتــي أدت إىل مقتــل وجــرح العــرشات مــن املدنيــن.

وأكــد رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن يوهانــس بريويــر، أن عــدم احــرام حيــاة املدنيــن 
واألعيــان املدنيــة أمــر غــري مقبــول عــى اإلطــالق.

وقال »املشاهد التي تصلنا من الحديدة مروعة وأصبح تجاهل القانون الدويل اإلنساني ال يحتمل«.

ــن يف املجــال  ــة الســكان املدنيــن والعامل ــدويل اإلنســاني ، يجــب احــرام وحماي وأضــاف »بموجــب القانــون ال
ــع الظــروف، ويجــب تســهيل عمــل املوظفــن الطبيــن«. ــة يف جمي ــي وســيارات اإلســعاف واملرافــق الطبي الطب

االحتاد األوروبي يدين الغارات اجلوية على املدنيني يف احلديدة

]05/أغسطس/2018[ بروكسيل - سبأ:

أدان االتحــاد األوروبــي الهجمــات عــى املدنيــن.. مؤكــداً أن الغــارات الجويــة املتتاليــة يف الحديــدة حصــدت مجدداً 
عــرشات األرواح وتســببت يف إصابــة الكثريين.

ــوض  ــي، واملف ــكا موغريين ــة، فيدري ــة األوروبي ــس املفوضي ــة رئي ــي نائب ــاد األوروب ــا لالتح ــة العلي ــت املمثل وقال
ــى  ــارات ع ــرك إن الغ ــان مش ــتيليانيدس، يف بي ــتوس س ــات كريس ــانية وإدارة األزم ــاعدات اإلنس ــي للمس األوروب
ــة  ــة التحتي ــن والبني ــة املدني ــذي وضــع مــن أجــل حماي ــدويل ـ ال ــون ال ــأن القان ــدة »تذكــري مأســاوي ب الحدي

ــه بشــكل يومــي يف اليمــن«. ــم خرق ــات الحــرب ـ  يت ــة يف أوق املدني

ــدارس  ــري امل ــببة يف تدم ــات املتس ــة، والهجم ــكانية العالي ــة الس ــق ذات الكثاف ــف املناط ــان أن قص ــح البي وأوض
واملنشــآت الطبيــة واملناطــق الســكنية واألســواق وأنظمــة توزيــع امليــاه واملوانــئ واملطــارات تســبب بقــدر كبــري 
جــدا مــن املعانــاة للمدنيــن وبــات اليمــن أســوأ كارثــة إنســانية يف العالــم مــع وجــود 22 مليــون شــخص بحاجة 

إىل املســاعدة.

ــاة الشــديدة للشــعب  ــذي يمكــن أن يضــع حــدا للمعان ــد ال ــل الوحي ــو الح ــان أن الحــل الســيايس ه وأكــد البي
ــي. اليمن

وعــر االتحــاد األوروبــي عــن دعمــه إعــالن املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن، مارتــن 
ــة أوىل مــن املشــاورات يف جنيــف يف 6 ســبتمر. ــه لدعــوة األطــراف إىل جول ــث، نيت غريفي

وأعــرب االتحــاد األوروبــي عــن أملــه يف التــزام األطــراف اليمنيــة بصــدق باملســعى الدبلومــايس الجــاري الــذي 
تقــوم بــه األمــم املتحــدة وترجمــة ذلــك االلتــزام عــى الفــور إىل وقــف للتصعيــد يف مختلــف مناطــق النــزاع بمــا 

فيهــا الحديــدة، واالمتنــاع عــن أي أعمــال مــن شــأنها تعريــض املفاوضــات للخطــر.
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ثالث غارات لطريان العدوان على مديرية نهم

]06/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقتــي الفــرع واملدفــون باملديريــة.

12 غارة على حمافظة احلديدة

]06/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات عــى 
ريــف مديريتــي التحيتــا وزبيد.كمــا اســتهدف بأربــع غــارات مزرعــة أحــد املواطنــن يف مديريــة الضحــي.

ثالث غارات مديرية املصلوب باجلوف

]06/أغسطس/2018[ الجوف - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية املصلوب يف محافظة الجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات اســتهدفت منطقــة وقــز بمديريــة 
املصلــوب.

العدوان يستهدف حمافظتي حجة وتعز

 ]06/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

ــدان  ــي حي ــة بن ــن يف منطق ــد املواطن ــزل أح ــى من ــارة ع ــراء غ ــن ج ــة آخري ــب أربع ــن وإصي ــهد مواط استش
ــة. ــة حج ــة يف محافظ ــة املحابش بمديري

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا منــزل الشــيخ محمــد 
عبدالجليــل بمديريــة مقبنــة يف محافظــة تعــز بقذيفــة مدفعيــة مــا أدى إىل اشــتعال النــريان فيــه.

تدمري منزل مواطن بصعدة

]06/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

دمــر طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم منــزل أحــد املواطنــن يف مديريــة حيــدان بمحافظــة 
صعــدة.
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ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غــارة عــى  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــريه. ــا أدى إىل تدم ــدان م ــة حي ــوة بمديري ــة النعاش ــن يف منطق ــزل مواط من

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم شــن ثــالث غارات عــى منطقــة الحجلــة بمديرية 
رازح الحدوديــة خلفــت ارضارا يف ممتلــكات املواطنــن، كمــا شــن غارتــن عــى منطقــة العطفــن بمديريــة كتــاف 

وصحــراء األجــارش، واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مناطــق ســكنية بمديريتــي باقــم ورازح الحدوديتــن.

إستشهاد وإصابة 20 من قبيلة وايلة يف جرمية للمرتزقة مبدخل مدينة مأرب

]07/أغسطس/2018[ مأرب - سبأ:

ــة  ــدر بنقط ــة غ ــدة يف جريم ــة صع ــة بمحافظ ــة وايل ــن قبيل ــن م ــة آخري ــب ثماني ــخصا وأصي ــهد 12 ش إستش
ــأرب. ــة م ــي ملدين ــل الجنوب ــعودي يف املدخ ــي الس ــدوان األمريك ــة الع ــيا مرتزق ــش ملليش تفتي

ــة  ــة )ســبأ( أن مليشــيا مرتزقــة العــدوان اعرضــت موكــب لقبيل ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي لوكال
ــة كان متوجهــا لــوادي عبيــدة لحــل قضيــة أعتقــال شــخصن مــن أبنائهــا وبارشتهــم بإطــالق النــار مــا  وايل
أســفر عــن استشــهاد 12 شــخص وإصابــة ثمانيــة آخريــن، فيمــا قتــل ثمانيــة مرتزقــة وأصيــب ســبعة آخريــن.

واســتنكر املصــدر جريمــة الغــدر بحــق أبنــاء قبيلــة وايلــة.. داعيــا قبائــل مــأرب إلدانــة الحادثــة والوقــوف صفــا 
واحــدا ضــد جرائــم املرتزقــة واســتفزازتهم بحــق أبنــاء القبائــل.

استشهاد طفل وإصابة مواطن بقصف مدفعي للمرتزقة على الدريهمي يف احلديدة

]07/أغسطس/2018[ الحديدة  - سبأ:

استشــهد طفــل وأصيــب مواطــن آخــر بقذيفــة مدفعيــة أطلقهــا مرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي مســاء 
اليــوم عــى مديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصفــاً مدفعيــاً ملرتزقــة العــدوان اســتهدف 
مزرعــة يف مديريــة الدريهمــي، مــا أدى إىل استشــهاد طفــل وإصابــة مواطــن آخــر.

وأشــار املصــدر إىل أن بــوارج العــدوان دمــرت مبنــى قيــد اإلنشــاء بالقــرب مــن القلعــة التاريخيــة عــى الرشيــط 
الســاحي يف مديريــة الحوك.وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غــارة عــى مــزارع أحــد 

املواطنــن يف منطقــة الجربــة بمديريــة الدريهمــي.

إصابة مواطن وتدمري ممتلكات املواطنني بقصف صاروخي وجوي بصعدة

]07/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــق متفرق ــي بمناط ــوي وصاروخ ــف ج ــن بقص ــن املواطن ــدد م ــكات ع ــرت ممتل ــوم ودم ــن الي ــب مواط أصي
ــدة. ــة صع بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــا أصيــب بجــروح إثــر تعرضــه لقصــف 
صاروخــي ومدفعــي ســعودي يف مديريــة منبــه الحدوديــة.
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ــص  ــرة الن ــة قه ــى منطق ــارات ع ــالث غ ــن ث ــعودي ش ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــك  ــكان تل ــًرت س ــة وهج ــا أرضارا بالغ ــت بهم ــن، ألحق ــن للمواطن ــزارع ومنزل ــتهدفت م ــحار، اس ــة س بمديري

ــاف. ــة كت ــع بمديري ــة البق ــى منطق ــارات ع ــع غ ــدوان أرب ــريان الع ــن ط ــا ش ــازل.. كم املن

العدوان يستهدف حمافظتي صنعاء واجلوف

]07/أغسطس/2018[ محافظات سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مزرعــة مواطــن 
ــة  ــوب بمحافظ ــة املصل ــى مديري ــن ع ــن غارت ــاء، وش ــة صنع ــنحان بمحافظ ــة س ــان يف مديري ــة شعس بمنطق

ــوف. الج

استشهاد ستة مواطنني بغارة لطريان العدوان مبديرية عبس يف حجة

]08/أغسطس/2018[ حجة-سبأ:

ــس بمحافظــة  ــة عب ــر غــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي بمديري ــوم إث ــن الي استشــهد ســتة مواطن
حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة أرسة يف 
مزرعــة الهمدانــي بمنطقــة الجــر بمديريــة عبــس، مــا أدى إىل استشــهاد ســتة بينهــم أربــع نســاء وطفلــة.

مخسة شهداء يف منطقة العمشية بعمران

]08/أغسطس/2018[ عمران-سبأ:

ــاودة  ــر مع ــعودي إث ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــا ط ــدة يرتكبه ــة جدي ــن يف جريم ــة موطن ــهد خمس استش
ــران. ــة عم ــفيان محافظ ــرف س ــة ح ــية بمديري ــة العمش ــتهداف منطق اس

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان عــاود اســتهداف مــكان 
الجريمــة التــي ارتكبهــا صبــاح اليــوم يف منطقــة العمشــية، مــا أدى إىل استشــهاد خمســة مواطنــن.

ــية راح  ــة العمش ــدو يف منطق ــام للب ــتهدافه خي ــر اس ــوم اث ــاح الي ــزرة صب ــب مج ــدوان ارتك ــريان الع وكان ط
ــال. ــاء وأطف ــم نس ــى جله ــة جرح ــهداء وخمس ــبعة ش ــا س ضحيته

أربع غارات على مزرعة مبديرية مقبنة بتعز

]08/أغسطس/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
مزرعــة بقريــة الجبلــن يف مديريــة مقبنــة خلفــت أرضار كبــرية.
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 العدوان يستهدف صعدة واحلديدة واجلوف

]08/أغسطس/2018[ محافظات ـ سبأ:

استشــهدت امــرأة متأثــرة بجراحهــا جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة منبــه بمحافظــة 
صعــدة، فيمــا أصيــب مواطــن بجــروح خطــرية إثــر غارتــن لطــريان العــدوان عــى ســيارة مواطــن بمديريــة 

باقــم الحدوديــة.

واشــار مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(إىل أن الطــريان املعــادي شــن أربــع غــارات عــى منطقــة 
ــي  ــة باقــم، واســتهدف بغــارة منطقــة بن ــكات املواطنــن يف مديري ــاف ومثلهــا عــى ممتل ــة كت الصــوح بمديري

ربيعــة بمديريــة رازح الحدوديــة.

وأفــاد املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً مكثفــاً اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة الظاهــر وأطــراف 
مديريــة حيــدان ومناطــق ســكنية بمديريتــي رازح وباقــم خلــف أرضاراً يف ممتلــكات املواطنــن.

ويف محافظــة الحديــدة استشــهد الطفــل صابــر ســعيد أحمــد زيــد، وجــرح ســليمان عمــر صغــري أحمــد زيــد إثــر 
قصــف مدفعــي عشــوائي عــى مــزارع املواطنــن يف منطقــة املنقــم بمديريــة الدريهمــي.

وشن طريان العدوان غارتن رشق حيس وغارة عى ريف مديرية زبيد.

وذكر املصدر أن الطريان استهدف مديريتي املصلوب والغيل بمحافظة الجوف بغارتن.

طريان العدوان يشن 11 غارة على العاصمة صنعاء

]09/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 11 غارة عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى 
دائــرة األشــغال يف مديريــة شــعوب، وعــاود اســتهدافها بغارتــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى مديريــة الســبعن وغارتــن عــى حديقــة 21 
ســبتمر بمديريــة معــن.

16 غارة على حمافظات احلديدة وعمران وحجة

]9/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهد مواطنــن اثنــن وإصيــب طفــل إثــر غــارة عــى مزرعــة يف منطقــة الشــاذلية بمديريــة زبيــد محافظــة 
الحديــدة.

وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(أن الطــريان املعــادي اســتهدف بغــارة منطقــة العمشــية يف 
مديريــة حــرف ســفيان بمحافظــة عمــران، وشــن 14 غــارة عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي حــرض وميــدي 

بمحافظــة حجة.
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 بينهم 96 طفال يف جمزرة العدوان بضحيان
ً
 وجرحيا

ً
130 شهيدا

]10/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

أعلــن وزيــر الصحــة العامــة والســكان الدكتــور طــه املتــوكل أن عــدد الشــهداء والجرحــى يف جريمــة اســتهداف 
العــدوان حافلــة أطفــال وســط ســوق مدينــة ضحيــان أمــس بمحافظــة صعــدة بلــغ 130 بينهــم 96 طفــالً يف 

حصيلــة غــري نهائيــة.

وأوضــح وزيــر الصحــة يف مؤتمــر صحفــي نظمتــه اليــوم وزارتــا الصحــة العامــة وحقــوق اإلنســان يف مــرح 
ــم 56  ــى 79 بينه ــدد الجرح ــغ ع ــا بل ــالً، فيم ــم 40 طف ــهيداً بينه ــل إىل 51 ش ــهداء وص ــدد الش ــة أن ع الجريم

طفــالً.

أمني عام األمم املتحدة يدعو إىل إجراء حتقيق فوري مستقل يف جرمية صعدة

]10/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

أدان األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــس الغــارات الجويــة التــي قــام بهــا التحالــف والتي اســتهدفت 
حافلــة تقــل أطفــال مــن مخيــم صيفــي يف محافظــة صعــدة.. داعيــا إىل إجــراء تحقيــق فــوري مســتقل يف هــذا 

الحــادث الــذي راح ضحيتــه العــرشات.

وأعــرب األمــن العــام عــن تعازيــه ألرس الضحايــا.. داعيــا جميــع األطــراف إىل احــرام التزاماتهــا بموجــب القانون 
الــدويل اإلنســاني، ال ســيما القواعــد األساســية للتمييــز والتناســبية واالحــرازات يف الهجوم.

ــب  ــى تجنّي ــرص ع ــراف الح ــع األط ــه بجمي ــخة من ــبأ( نس ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ــان تلق ــاب يف بي وأه
ــكرية. ــات عس ــام بعملي ــد القي ــة عن ــكات املدني ــن واملمتل املدني

وجــدد أمــن عــام األمــم املتحــدة دعوتــه للتوصــل إىل تســوية سياســية عــن طريــق الحــوار الشــامل بــن األطراف 
اليمنيــة باعتبــاره الســبيل الوحيــد إلنهــاء الراع.

ــك املشــاورات  ــا يف ذل ــة السياســية، بم ــاء يف العملي ــة واالنخــراط بشــكل بنّ ــع األطــراف عــى التهدئ وحــث جمي
ــبتمر. ــهر س ــف يف ش ــا يف جني ــرر إجراؤه املق

استشهاد وإصابة ثالثة أطفال وامرأة بغارة لطريان العدوان يف صرواح مبأرب

]10/أغسطس/2018[ مأرب – سبأ:

استشــهدت طفلــة وأصيــب آخريــن يف غــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت منــزل يف مديريــة 
رصواح بمــأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف منــزل املواطــن نــارص عــي 
الزايــدي يف منطقــة املحجــزة مــا أســفر عــن استشــهاد الطفلــة لطيفــة وإصابــة أمهــا وطفلتــن وتدمــري املنــزل.
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 مع الشعب اليمني
ً
منسقة الشؤون اإلنسانية: حان الوقت للوقوف تضامنا

]10/أغسطس/2018[ عمان - سبأ:

أكــدت املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ليــز غرانــدي، أن جريمــة اســتهداف 
حافلــة لألطفــال بصعــدة أمــر مرعــب وغــري مقبــول.

وقالــت منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن يف بيــان صــادر عنهــا اليــوم تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( 
ــا ومــن غــري املمكــن  ــول،  نشــعر بالحــزن مــن أجــل أرس الضحاي ــه، »هــذا أمــر مرعــب وغــري مقب نســخة من

ــوا وجرحــوا أمــر يدمــي القلــوب«. تخيــل مثــل هكــذا خســائر، فقــط التفكــري بــأن كثــري مــن األطفــال قتل

ــة اســتهدفت محافظــة  ــل الخميــس بغــارات جوي ــاس تعرضــوا للقت ــرياً مــن الن ــان إىل أن عــدداً كب وأشــار البي
صعــدة، غالبيــة الضحايــا هــم مــن األطفــال تــراوح أعمارهــم بــن 10 إيل 13 ســنة كانــوا يتنقلــون عــى متــن 

حافلــة.

وأضافــت غرانــدي »لقــد أصبحــت كلفــة هــذه الحــرب كبــرية وترتفــع أكثــر وأكثــر، لقــي عــدد كبــري مــن النــاس 
مرعهــم األســبوع املــايض يف ســوق الســمك واملستشــفى يف مدينــة الحديــدة«.

ولفتــت إىل أن الكارثــة اإلنســانية يف اليمــن هــي األكــر يف العالــم، ويحتــاج 22 مليــون شــخص، أي 75 يف املائــة من 
الســكان، إىل نــوع مــن أنــواع املســاعدات اإلنســانية والحمايــة، وقــد ســقط 28 ألــف  شــخص منــذ العــام 2015م 
بــن قتيــل وجريــح، وقــى آالف اليمنيــن أيضــا نحبهــم بأســباب يمكــن تجنبهــا مثــل ســوء التغذيــة واألمــراض 

وضعــف الخدمــات الصحيــة ويفقــد طفــل كل عــرش دقائــق حياتــه يف اليمــن ألســباب متعلقــة بالحــرب.

وتابعــت منســقة الشــئون اإلنســانية »علينــا االســتيقاظ لنشــاهد حقيقــة مــا يحــدث يف اليمــن، فاألرقــام مخيفــة، 
8.4 ماليــن شــخص يف اليمــن يعانــون مــن التضــور جوعــاً، وســبعة ماليــن يعانــون مــن ســوء تغذيــة، وعــرشة 
ماليــن شــخص مدنــي آخريــن ســيقعون يف مرحلــة مــا قبــل املجاعــة يف نهايــة هــذا العــام إذا لــم تتوقــف هــذه 

الحــرب«.

وذكــرت أن حــوايل 60 يف املائــة مــن النــاس ال يســتطيعون الوصــول للخدمــات الصحيــة وامليــاه النقيــة. وأضافــت 
»ال يوجــد مــكان يف العالــم يعانــي فيــه النــاس كمــا يعانــي اليمنيــون وحــان الوقــت اآلن للوقــوف تضامنــاً مــع 

الســكان يف اليمــن«.

وشددت عى أهمية فعل كل ما يمكن إلنهاء هذه األزمة اإلنسانية.

استشهاد امرأة مسنة وطفل بغارة استهدفت منزال يف الدريهمي باحلديدة

]10/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

ــي  ــة الدريهم ــعودي يف مديري ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارة لط ــوم بغ ــل الي ــنة وطف ــرأة مس ــهدت ام استش
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزالً يف 
مديريــة الدريهمــي مــا أدى إىل استشــهاد امــرأة مســنة وطفلــة وإصابــة طفلــن آخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى ريفــي زبيــد والتحيتــا وغارتــن جنــوب غــرب 
مصنــع الثلــج الزجاجــي يف زبيــد.
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اليونيسيف: اهلجوم اجملرد من الضمري على األطفال جيب أن ميثل نقطة حتول

]10/أغسطس/2018[ نيويورك - سبأ:

ــة يف محافظــة صعــدة وتســبب، بحســب  قالــت منظمــة اليونيســيف »إن الهجــوم املــروع الــذي اســتهدف حافل
التقاريــر، يف مقتــل وتشــويه أعــداد كبــرية مــن األطفــال يمثــل انحــداراً خطــري يف الحــرب الوحشــية التــي تــدور 

رحاهــا يف اليمــن«.

وتســاءلت املديــرة التنفيذيــة لليونيســيف هنرييتــا فــور يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( »اآلن هــل 
ســيكون هــذا الهجــوم نقطــة تحــول - أي اللحظــة التــي يجــب أن تدفــع يف النهايــة األطــراف املتحاربــة ومجلــس 

األمــن الــدويل واملجتمــع الــدويل للقيــام بمــا يلــزم تجــاه األطفــال ووضــع حــد لهــذا النــزاع«.

وأضافــت »لطاملــا نــادت اليونيســف وغريهــا مــن األطــراف مــراراً وتكــراراً بــرورة حمايــة األطفــال واحــرام 
القانــون اإلنســاني الــدويل لكــن تلــك الدعــوات قوبلــت باســتهتار تــام، فمنــذ العــام 2015 ُقتــل مــا يقــرب مــن 
ألــف و400 ألــف طفــل وأصيــب أكثــر مــن ثالثــة آالف و600 آخريــن يف حــن تــررت أو ُدمــرت حيــاة األالف 

مــن األبريــاء«.

ــية  ــة األساس ــة التحتي ــدارس والبني ــفيات وامل ــى املستش ــات ع ــيف أن الهجم ــة لليونيس ــرة التنفيذي ــدت املدي وأك
ــرب. ــذه الح ــائعة يف ه ــت ش أضح

وقالــت »اســتمرار النــزاع والهجمــات املتكــررة والقيــود املفروضــة عــى الوصــول بســبب غيــاب األمــن والعنــف 
مــن بــن األمــور التــي تعيــق قدرتنــا عــى الوصــول إىل األشــخاص األكثــر احتياجــاً بمــا يف ذلــك 11 مليــون طفــل 

بحاجــة إىل مســاعدة إنســانية«.

وأضافــت »كــم طفــل آخــر ينبغــي أن يعانــي أو يمــوت قبــل أن يقــرر مــن بأيديهــم مقاليــد األمــور وضــع حــد 
لهــذا البــالء ؟«.

وأشــارت هنرييتــا فــور، إىل أنــه خــالل األســابيع القليلــة املاضيــة تعرضــت أيضــا محطــة ميــاه ومركــز رعايــة 
صحيــة تدعمهمــا اليونيســف يف الحديــدة - وهمــا منشــئتان رضوريتــان لــألرس للحصــول عــى امليــاه النظيفــة 
ومنــع تفــي الكولــريا مجــدداً - لهجــوم ألحــق بهمــا أرضاراً جســيمة مــا قــد يعــرض صحــة ورفــاه مئــات اآلالف 

مــن النــاس للخطــر.

وقالــت »مــن الصعــب التصديــق أننــا يف عالــم يعيــش فيــه األطفــال يف خــوف شــديد مــن مثــل هــذه الهجمــات 
لكــن ذلــك هــو مــا يحــدث لألســف، مــع ذلــك ال يجــب أن يكــون هــذا واقعهــم، باســتطاعة أطــراف النــزاع ومــن 
لهــم نفــوذ عليهــم بمــا يف ذلــك أعضــاء مجلــس األمــن بــل يتوجــب عليهــم إنهــاء هــذه الكارثــة رفقــاً بأطفــال 

اليمــن«.

طريان العدوان يشن 20 غارة على صنعاء

]10/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 غارة عى صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 16 غــارة عــى مديرية 
أرحــب وغارتــن عــى منطقــة الصباحــة.. كمــا اســتهدف مطــار صنعــاء الــدويل بأربع غــارات.
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تسع غارات على حرض وميدي

]10/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.

اليونيسيف: أوقفوا القسوة الوحشية ضد األطفال يف اليمن ال أعذار بعد اليوم

]10/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

أدانــت منظمــة اليونيســيف تعــرض حافلــة مدرســية يف محافظــة صعــدة للهجــوم مــا أدى إىل مقتــل العديــد مــن 
األطفــال وإصابــة أخريــن.

وقــال املديــر اإلقليمــي لليونيســيف خــريت كابــاالري يف بيــان صــادر عنــه إىل أن جميــع األطفــال الضحايــا هــم دون 
ســن الخامســة عــرش بحســب التقاريــر. وقــال »أوقفــوا القســوة الوحشــية ضــد األطفــال ال أعــذار بعــد اليــوم«، 
مضيفــا »هــل حقــاً يحتــاج العالــم إىل املزيــد مــن األطفــال األبريــاء القتــى لوقــف الحــرب عــى األطفــال يف اليمن؟«.

14 غارة على صعدة وجنران

]10/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

شــن الطــريان املعــادي يف محافظــة صعــدة خمــس غــارات عــى مديريــة باقــم وأربــع غــارات عــى منطقــة آل 
ذريــة ومحيطهــا بمديريــة ســحار، وغــارة اســتهدفت مدرســة يف منطقــة غافــرة بمديريــة الظاهــر، كمــا شــن 
غــارة عــى منطقــة البقــع بمديريــة كتــاف وغارتــن عــى مديريــة شــدا الحدوديــة، وشــن الطــريان غــارة عــى 

موقــع الطلعــة يف نجــران.

اللجنة الوطنية لليونسكو تدين جمزرة ضحيان

]10/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

أدانــت اللجنــة الوطنيــة لليونســكو مجــزرة العــدوان األمريكــي الســعودي بقصــف حافلــة نقــل طــالب يف ســوق 
ضحيــان بصعــدة التــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 100 شــهيد وجريــح جلهــم أطفــال.

واســتنكرت اللجنــة الوطنيــة يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( بأشــد العبــارات اســتهداف املدنيــن 
األبريــاء واعترتــه دليــل إرصار العــدوان عــى ســفك الدمــاء اليمنيــة الريئــة دون اعتبــار لــكل املواثيــق الدوليــة 

و الرشائــع الســماوية.

وطالــب البيــان املجتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة بالتحــرك الفــوري إليقــاف هــذه الجرائــم البشــعة التــي ينــدى 
لهــا جبــن اإلنســانية وإحالــة مرتكبيهــا ملحكمــة الجنايــات الدوليــة.

ــازي ألرس  ــن التع ــرا ع ــن.. مع ــا واملترري ــع أرس الضحاي ــل م ــة الكام ــة الوطني ــن اللجن ــان تضام ــد البي وأك
ــل. ــفاء العاج ــى الش ــا للجرح ــهداء متمني الش
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مخس غارات وقصف صاروخي ومدفعي على حمافظتي صعدة واحلديدة

]11/أغسطس/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــة  ــة بمديري ــة آل ذري ــاف وغارتــن عــى منطق ــة كت ــان بمديري شــن طــريان العــدوان غــارة عــى منطقــة جيف
ــدة. ــة صع ــحار يف محافظ س

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( وقــوع أرضار يف ممتلــكات املواطنــن بقصــف صاروخــي 
ومدفعــي عــى قــرى ســكنية بمديريــة الظاهــر، كمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف قــرى ســكنية 

يف مديريــات رازح وباقــم وشــدا الحدوديــة.

وذكر املصدر أن الطريان املعادي شن غارتن رشق حيس يف محافظة الحديدة.

15 غارة و قصف صاروخي ومدفعي مكثف على احلديدة وصعدة

]12/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان ألقــى قنبلــة صوتيــة عــى مديريــة 
ــة باقــم، كمــا شــن خمــس  ــة الظاهــر وثــالث غــارات عــى مديري ــة، وشــن غارتــن عــى مديري ــه الحدودي منب

غــارات عــى الطريــق الرابــط بــن مديريتــي رازح و شــدا الحدوديتــن.

وذكــر املصــدر أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً مكثفــاً اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــات باقــم 
ومنبــه و شــدا ورازح الحدوديــة وأرضار يف ممتلــكات املواطنــن.

ــدة،  ــة الحدي ــد بمحافظ ــا وزبي ــي التحيت ــى ريف ــارات ع ــالث غ ــن ث ــادي ش ــريان املع ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــزان. ــق يف جي ــل تويل ــاره وجب ــى وادي ج ــن ع وغارت

اللجنة الدولية للصليب تعرب عن قلقها من االستهداف املستمر للمدنيني يف اليمن

]12/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ :

أعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل عن قلقها من االستهداف املستمر للمدنين يف اليمن.

ــا شــهده اليمــن  ــم مل ــه، »نشــعر باألل ــة )ســبأ( نســخة من ــاء اليمني ــة األنب ــان تلقــت وكال ــة يف بي ــت اللجن وقال
ــن وحياتهــم«. ــة املدني ــام لحماي خــالل أقــل مــن أســبوع مــن تجاهــل ت

وأوضــح البيــان أن األرقــام الــواردة مــن الســلطات املحليــة تشــري إىل أن 130 شــخصاً معظمهــم أطفــال كانــوا 
ضحايــا للهجــوم الــذي شــهدته صعــدة صبــاح الخميــس املــايض.

وعــر رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن يوهانــس بريويــر، عــن تعازيــه لعائــالت الضحايا. 
وقــال »ال يجــب أن يدفــع األطفــال ثمــن رصاع ال دخــل لهــم فيــه«.

وأشــار البيــان إىل أن مستشــفى الطلــح الــذي تدعمــه اللجنــة شــهد وصــول غــري متوقــع مــن اإلصابــات يــوم 
الخميــس املــايض حيــث اســتقبل 29 جثــة كلهــا ألطفــال تحــت ســن 15 ســنة و48 جريحــا بينهــم 30 طفــال.. 

وأضــاف رئيــس البعثــة »هــذه األرقــام تتحــدث عــن نفســها«.
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طريان العدوان السعودي يشن ثالث غارات على مديرية نهم

]13/أغسطس/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

ــم  ــدارج بنه ــة امل ــتهدف منطق ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــم. ــة بنه ــق متفرق ــة مناط ــف املدفعي ــتهدفوا بقذائ ــدوان اس ــة الع ــريا إىل أن مرتزق ــارات، مش ــالث غ بث

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني بغارات طريان العدوان على العمشية يف عمران

]13/أغسطس/2018[ عمران - سبأ:

استشــهد مواطنــان وأصيــب خمســة آخــرون اليــوم بغــارات طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى العمشــية 
يف مديريــة حــرف ســفيان بمحافظــة عمــران.

ــة  ــة خمس ــن وإصاب ــن اثن ــهاد مواطن ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــد مص وأك
ــية. ــاط بالعمش ــة املزح ــى منطق ــادي ع ــريان املع ــنها الط ــارات ش ــالث غ ــراء ث ــن ج آخري

استشهاد وإصابة مثانية مواطنني بغارة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]13/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب ثمانيــة مواطنــن بينهــم أطفــال اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان وقصــف صاروخــي ومدفعــي 
ســعودي عــى مديريتــي باقــم ورازح بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــن اثنــن استشــهدا وأصيــب أربعــة 
آخــرون بينهــم أطفــال بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة باقــم.

وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف منــازل ومحــالت املواطنــن 
يف مديريــة رازح، مشــريا إىل أن قــرى آهلــة بالســكان بمديريتــي شــدا ومنبــه الحدوديــة، تعرضــت هــي األخــرى 
ــدوان  ــريان الع ــن ط ــة، وش ــات العام ــن والطرق ــزارع املواطن ــال م ــعودي ط ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ لقص

غارتــن عــى الطلعــة يف نجــران.

ثالث غارات لطريان العدوان على احلديدة

]13/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم ثالث غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
الجبانــة يف املديريــة.

كمــا استشــهد خمســة مواطنــن مــن أرسة واحــدة إثــر غــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى منزلهــم 
يف مديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.
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منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن تزور جرحى جرمية ضحيان بصعدة

]14/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

زارت املمثــل املقيــم لألمــم املتحــدة منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ليــز غرانــدي، اليــوم جرحــى الجريمــة 
ــفيي  ــالج بمستش ــون الع ــن يتلق ــان والذي ــال بضحي ــة أطف ــتهداف حافل ــدوان باس ــريان الع ــا ط ــي ارتكبه الت

ــدة. ــة صع ــح بمحافظ ــوري والطل الجمه

وخــالل الزيــارة التــي رافقهــا محافــظ صعــدة محمــد جابــر عــوض ورئيــس الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية الدكتــور القاســم عبــاس، قالــت منســقة الشــؤون اإلنســانية يف تريــح لوســائل اإلعــالم »مــن 
املهــم جــداً لألمــم املتحــدة أن تأتــي إىل هنــا لــرى مــاذا يحــدث«. وأضافــت »مــا رأيتــه هــو ضحايــا لغــارة جويــة 

وهــو الثمــن األعــى لغــارات جويــة يف العالــم«.

ــب  ــد طال ــدة ق ــم املتح ــام لألم ــن الع ــرية إىل أن األم ــل.. مش ــذا العم ــدد به ــه ين ــم كل ــدي أن العال ــدت غران وأك
ــة. ــذه الحادث ــتقل يف ه ــامل ومس ــق ش ــراء تحقي بإج

وأعلنــت تضامنهــا مــع جميــع املعنيــن بهــذه الحادثــة واملأســاة. وقالــت »ال يمكــن، ال يمكــن، ال يمكــن أن يكــون 
هنــاك أي مــرر ملثــل هــذا العمــل«.

استشهاد وإصابة أكثر من 25 مواطنا يف الدريهمي باحلديدة

]14/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب أكثــر مــن 25 مواطنــا اليــوم إثــر غــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة 
الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان ارتكــب مجــزرة جديــدة 
بقصــف منــازل املواطنــن واملحــاالت التجاريــة بمركــز مديريــة الدريهمــي، مــا أدى إىل استشــهاد وإصابــة أكثــر 

مــن 25 مواطنــا بينهــم نســاء وأطفــال.

ثالث غارات على منطقة املزرق حبجة

]14/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
منطقــة املــزرق بحــرض.

15 غارة على مناطق متفرقة يف صعدة

]15/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــم الحدودي ــة باق ــة بمديري ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــوم 15 غ ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. ــة صع بمحافظ
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وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن 15 غــارة عــى 
منــازل وممتلــكات املواطنــن يف مديريــة باقــم خلفــت دمــاراً كبــرياً فيهــا.

ولفــت املصــدر إىل أن العــدو الســعودي قصــف باملدفعيــة والصواريــخ قــرى ومناطــق آهلــة بالســكان يف مديريتــي 
ــم ورازح الحدودية. باق

العدوان يستهدف اجلوف وجيزان

]15/أغسطس/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى مديريــة املصلــوب  أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنب
ــق يف جيــزان. بمحافظــة الجــوف، وغارتــن عــى جبــل تويل

استشهاد مخسة مواطنني بقصف لبارجات العدوان يف حريان حبجة

]15/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

ــعودي يف  ــي الس ــدوان األمريك ــات الع ــف لبارج ــوم بقص ــال الي ــاء وأطف ــم نس ــن بينه ــة مواطن ــهد خمس استش
ــة. ــة حج ــريان بمحافظ ــة ح مديري

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن بارجــات العــدوان قصفــت قريــة الســادة يف 
مديريــة حــريان مــا أدى إىل استشــهاد خمســة مواطنــن بينهــم نســاء وأطفــال.

طريان العدوان يستهدف منزل مواطن يف مديرية نهم

]16/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

دمر طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم منزل مواطن يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــزل 
مواطــن يف منطقــة محــي بمديريــة نهــم مــا أدى إىل تدمــريه كليــاً وتــرر املنــازل املجــاورة.

العدوان يستهدف القرى ومنازل املواطنني يف صعدة وجيزان

]16/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

ــا ًومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف قــرى  أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصفــاً صاروخي
آهلــة بالســكان يف مديريــات رازح و منبــه و شــدا الحدوديــة يف محافظــة صعــدة، وشــن طــريان العــدوان غــارة 

عــى جبــل تويلــق يف جيــزان.



293

يوميات العـ2018ـــدوان

شهيدان وجرحيان بغارات العدوان على مزارع املواطنني يف التحيتا باحلديدة

]17/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

ــزارع  ــى م ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارات ط ــر غ ــوم إث ــن الي ــة مواطن ــب أربع ــهد وأصي استش
ــدة. ــة الحدي ــا بمحافظ ــة التحيت ــن يف مديري املواطن

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مــزارع املواطنــن 
يف منطقــة الجبليــة بمديريــة التحيتــا مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة اثنــن.

 طريان العدوان يشن غارتني على صعدة

]17/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة العطفــن 
ــة بالســكان يف مديريتــي منبــه وشــدا  بمديريــة كتــاف، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي قــرى آهل

الحدوديتــن بمحافظــة صعــدة.

27 غارة على همدان وأرحب ونهم بصنعاء

]18/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 27 غــارة عــى مديريــات همــدان وأرحــب ونهــم بمحافظــة 
صنعــاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف 11 قريــة الغــرزة 
بمديريــة همــدان خلفــت أرضار بمنــازل املواطنــن وممتلكاتهم.

ــت  ــى بي ــارة ع ــة، وغ ــع والفريج ــي الصم ــى منطقت ــارة ع ــن 13 غ ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــب. ــة أرح ــمالن بمديري ش

وذكر املصدر أن طريان العدوان استهدف بغارتن منطقة املجاوحة بمديرية نهم.

مثان غارات على منطقة اجلاح باحلديدة

]18/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمان غارات عى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات 
منطقــة الجــاح بمديريــة بيــت الفقيــه.
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أربع غارات على حرف سفيان بعمران

]18/أغسطس/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
رشق جبــل املســلوق بمديريــة حــرف ســفيان.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بقصف صاروخي سعودي بصعدة

]18/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب أربعــة مواطنــن، اليــوم، بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة شــدا الحدوديــة 
بمحافظــة صعــدة. 

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي قصــف منــازل املواطنــن 
ومزارعهــم مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة آخريــن بجــروح خطــرة.

وأشــار املصــدر إىل أن أغلــب املناطــق يف املديريــات الحدوديــة تتعــرض للقصــف الصاروخــي واملدفعــي الســعودي 
بشــكل مســتمر مــا أثــر ســلباً عــى حيــاة املواطنــن ومعيشــتهم يف تلــك املناطــق.

عشر غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]18/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم عــرش غــارات اســتهدفت منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم يف عــدد 
مــن املناطــق بمحافظــة صعــدة.

ــارات  ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن وأوضــح مص
ــة  ــة بمديري ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــت غ ــة إىل س ــم، باإلضاف ــة باق ــم يف مديري ــن وممتلكاته ــازل املواطن من
الظاهــر الحدوديــة، مشــريا إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى ســيارة مواطــن بمديريــة شــدا الحدوديــة، مــا 

ــا.. وغارتــن عــى الربوعــة يف عســري. أدى إىل تدمريهــا دون وقــوع ضحاي

 وفقدان أربعة بغارات قرب جزيرة السوابع باحلديدة
ً
استشهاد وإصابة 17 صيادا

]19/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد 13 صيــاداً وأصيــب أربعــة آخــرون بغــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي بالقــرب مــن جزيرة 
ــة الحديدة. ــوابع بمحافظ الس

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف قاربــي صيــد 
بالقــرب مــن جزيــرة الســوابع مــا أدى إىل استشــهاد 13 صيــاداً و إصابــة أربعــة، فيمــا اليــزال أربعــة آخريــن يف 

عــداد املفقوديــن.
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العدوان يواصل شن غاراته اإلجرامية على صعدة

]19/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

ــل  ــار قناب ــراء انفج ــا ج ــرة بجراحه ــة متأث ــهاد طفل ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــد مص أك
ــع غــارات عــى  ــة رازح بمحافظــة صعــدة، وشــن الطــريان أرب ألقاهــا الطــريان عــى مناطــق ســكنية يف مديري

ــراء. ــة الصف ــى بمديري ــة كن ــن يف منطق ــة دواج ــى مزرع ــارة ع ــار وغ ــة آل عم منطق

وتعرضــت مــزارع ومنــازل املواطنــن يف مديريــة باقــم لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مكثــف واســتهدف 
الطــريان املديريــة بخمــس غــارات.

طريان العدوان يستهدف صنعاء ومأرب

]19/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

شــن الطــريان املعــادي غارتــن عــى قريــة الغــرزة بمديريــة همــدان محافظــة صنعــاء واســتهدف بغارة معســكر 
ــا بالعاصمة. الحف

ولفــت مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا باملدفعيــة مــزارع املواطنن 
يف منطقــة الغبيســات بـــمديرية رصواح محافظة مأرب.

الثروة السمكية تعقد مؤمتر صحفي حول جرمية استهداف العدوان للصيادين

]20/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

ــن  ــف العــدوان للصيادي ــوم مؤتمــر صحفــي حــول جريمــة اســتهداف تحال ــروة الســمكية الي عقــدت وزارة الث
ــدة. ــرة الســوابع بمحافظــة الحدي قــرب جزي

وأدانــت وزارة الثــروة الســمكية جريمــة اســتهداف قــوارب الصياديــن ظهــر أمــس قــرب جزيــرة الســوابع مــن 
قبــل تحالــف العــدوان، مــا أدى إىل استشــهاد 12 صيــادا وإصابــة أربعــة وفقــدان أربعــة آخريــن.

ــي أن إجمــايل خســائر  ــدي بشــري الخيوان ــد التقلي ــروة الســمكية لقطــاع الصي ــل وزارة الث ويف املؤتمــر بــن وكي
القطــاع الســمكي يف البحــر األحمــر نتيجــة العــدوان بلــغ خمســة مليــارات و 643 ألــف دوالر.. الفتا إىل أن خســائر 
البنيــة التحتيــة الناتجــة عــن تدمــري مينائــي ميــدي والحيمــة وتدمــري11 مركــز إنــزال ســمكي إضافــة إىل مركــز 
الصــادرات ومختــر الجــودة بمنفــذ حــرض بلــغ 13 مليــون و32 ألــف دوالر، فيمــا بلــغ عــدد القــوارب املدمــرة 

يف ســواحل محافظتــي الحديــدة وحجــة 204 قــوارب بتكلفــة خمســة ماليــن و249 ألــف دوالر.

ــار و36  ــت ملي ــر بلغ ــر األحم ــمكية يف البح ــاريع الس ــذ املش ــف تنفي ــى توق ــة ع ــائر املرتب ــار إىل أن الخس وأش
ــدوان  ــفن الع ــة س ــت حماي ــص تح ــري املرخ ــر غ ــاد الجائ ــبب االصطي ــائر بس ــف دوالر والخس ــون و385 أل ملي
بلغــت مليــار و750 مليــون دوالر، مؤكــدا أن إجمــايل تقييــم األثــر البيئــي الناتــج عــن العــدوان بلــغ مليــار و400 

ــف دوالر. ــون و875 أل ــي بلغــت 54 ملي ــدات الت ــة إىل خســائر الرســوم والعائ ــون دوالر إضاف ملي

مــن جانبــه أشــار رئيــس الهيئــة العامــة للمصائــد الســمكية يف البحــر األحمــر عبدالقــادر الوادعــي إىل أن عــدد 
ــة  ــى وأربع ــهيدا و204 جرح ــس إىل 213 ش ــوم أم ــة ي ــد جريم ــع بع ــن ارتف ــن الصيادي ــدوان م ــا الع ضحاي

ــن. مفقودي
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وذكــر أن عــدد االعتــداءات املبــارشة عــى الصياديــن والقــوارب ومراكــز اإلنــزال الســمكي بلغــت 70 اســتهداف 
منــذ بدايــة العــدوان.. مؤكــدا حــق الصياديــن يف ممارســة أعمالهــم واالصطيــاد يف امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة.

العدوان يواصل قصفه اجلوي والربي على صعدة واحلديدة

]20/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

تعرضــت قــرى آهلــة بالســكان بمديريــة شــدا الحدوديــة بصعــدة، لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي، خلفت 
ــكات املواطنن. أرضار يف ممتل

ــة  ــة )ســبأ(إىل أن العــدو الســعودي اســتهدف بالصواريــخ واملدفعي ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال واشــار مصــدر أمن
ــازل املواطنــن وممتلكاتهــم. ــة باقــم بصعــدة، مــا أدى إىل تــرر من مديري

وذكر املصدر أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن غارتن عى مديرية املراوعة يف محافظة الحديدة.

أكثر من 27 غارة على مديريات حرض وميدي ومستبأ حبجة

]21/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي أكثر من 25 غارة عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 25 غــارة 
عــى مناطــق متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي خــالل الـــ 24 ســاعة.

اىل ذلك، شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة 
مستبأ

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية احلايل باحلديدة

]21/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
الجبانــة بمديريــة الحــايل.

العدوان يواصل القصف اجلوي والصاروخي على صعدة

]21/أغسطس/2018[ صعدة -سبأ:

واصــل تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم قصفــه الجــوي والصاروخــي عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة 
باقــم الحدوديــة بمحافظــة صعدة.
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وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن ســت غــارات 
عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم اســتهدفت منــازل وممتلــكات املواطنــن.

كما شن ثالث غارات عى أماكن متفرقة من مديرية شدا خلفت ارضارا يف املمتلكات العامة والخاصة.

ــن يف  ــازل املواطن ــزارع ومن ــتهدف م ــف اس ــعودي مكث ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــدر إىل أن قص ــار املص وأش
ــة. املديري

استشهاد ثالثة مواطنني إثر غارات استهدفت منزل يف عبس حبجة

]22/أغسطس/2018[ حجة -سبأ:

استشــهد ثالثــة مواطنــن وأصيــب آخريــن اليــوم إثــر غــارات شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى 
مديريــة عبــس بمحافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثالثــة مواطنــن استشــهدوا وأصيــب آخريــن 
بغــارات لطــريان العــدوان اســتهدف منــزل مواطــن يف مديريــة عبــس.

غارات وقصف مدفعي لقوى العدوان يف الدريهمي

]22/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارات عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأكــد مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( تــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم 
بمدينــة الدريهمــي إثــر غــارات وقصــف مدفعــي لقــوى العــدوان واملرتزقــة.

غارتان على منزل مواطن يف صعدة

]22/أغسطس/2018[ صعدة -سبأ:

دمر طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم منزل مواطن يف مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــزل  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكال
ــة الظاهــر مــا أدى إىل تدمــريه بالكامــل. ــي ســعد بمديري املواطــن أحمــد شــوعي بمنطقــة بن

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة القــد بمديريــة رازح الحدوديــة، فيمــا تعرضــت 
قــرى يف مديريــة منبــه الحدوديــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

ارتفاع حصيلة جمزرة العدوان يف الدريهمي إىل 31 شهيدا وجرحيا

]23/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

ارتفعــت حصيلــة مجــزرة طــريان تحالــف العــدوان بحــق أرسة بعزلــة الكوعــي وســيارة تقــل نازحــن بمديريــة 
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الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة إىل 31 شــهيدا جلهــم أطفــال ونســاء يف حصيلــة غــري نهائيــة.

ــة )ســبأ( أن  ــاء اليمني ــة األنب ــه لوكال ــد الرحمــن جارالل ــور عب وأوضــح مديــر مكتــب الصحــة باملحافظــة الدكت
ــة  ــة يف املديري ــن الدخــول إىل مــرح الجريم ــن م ــم تتمك ــدويل ل ــر ال ــب األحم ــم الصلي ــة وطواق ــم الطبي الطواق

ــى. ــعاف الجرح ــا وإس ــال الضحاي النتش

استشهاد وإصابة عدد من املواطنني بغارات على صعدة

]23/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( وأوضــح املصــدر أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم وغارتــن عــى منطقــة القــد وغــارة عــى منطقــة الحجلــة بمديريــة 

رازح الحدوديــة.

ــة الظاهــر واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي  ــع غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديري كمــا شــن أرب
ــة. ــه الحدودي ــة منب ــة بالســكان يف مديري ســعودي قــرى آهل

وأشــار املصــدر إىل تــرر منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم يف مدينــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة إثــر غــارات 
وقصــف مدفعــي لقــوى العــدوان واملرتزقــة.

اليونيسف تطالب بإيقاف احلرب على األطفال يف اليمن

]24/أغسطس/2018[ عّمان ـ سبأ:

طالبت منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف« بإيقاف الحرب عى األطفال يف اليمن.

وقــال املديــر اإلقليمــي لليونيســف يف الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا ِخــريْت كابــاالري »أفــادت التقاريــر يــوم 
أمــس بمقتــل 26 طفــالً وأّمهاتهــم يف هجمــات يف الدريهمــي شــمال اليمــن«.

وأكــد كابــاالري يف بيــان صحفــي تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه، أن األطفــال اليزالــون هــم 
املتأثريــن بهــذه الحــرب الضاريــة والعنيفــة.

وأضاف »أين ستنتهي هذه القسوة؟« »أوقفوا الحرب عى األطفال يف اليمن«.

28 غارة لطريان العدوان على حجة

]24/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي 28 غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان إســتهدف بثــالث غــارات 
مديريــة حــريان.

كما استهدف طريان العدوان ب25 غارة، مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي خالل 48 ساعة.
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إصابة مواطن وتدمري سيارتني بغارتني استهدفتا مزرعة يف الدريهمي باحلديدة

]24/أغسطس/2018[ الحديدة -سبأ:

أصيــب مواطــن اليــوم جــراء غارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مزرعــة يف مديريــة الدريهمــي 
بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــاً أصيــب ودمــرت ســيارتن بغارتــن 
لطــريان العــدوان عــى مزرعــة مواطــن بمديريــة الدريهمــي.

14 غارةواستشهاد وإصابة ثالثة مواطنني وقصف صاروخي سعودي على صعدة

 ]24/أغسطس/2018[ صعدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى بنــي صياح 
بمديريــة رازح، واســتهدف بخمــس غــارات مناطــق متفرقــة بمديريــة الظاهر.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن ثــالث غــارات عــى منطقــة مــران يف مديريــة حيــدان خلفــت أرضاراً 
ــي  ــدوان األمريك ــات الع ــن مخلف ــة م ــة عنقودي ــار قنبل ــالن بانفج ــهد طف ــا استش ــن، كم ــكات املواطن يف ممتل

ــاف بمحافظــة صعــدة. الســعودي يف مديريــة كت

واستشــهد وأصيــب ثالثــة مواطنــن اليــوم بقصــف جــوي وصاروخــي لتحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي 
عــى عــدد مــن مديريــات محافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منــزل يف 
منطقــة والبــة بمديريــة الظاهــر مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن، مشــرياً إىل أن البحــث عــن ضحايــا تحــت األنقــاض 
ــف  ــت لقص ــم تعرض ــة باق ــنم بمديري ــة يس ــن يف منطق ــازل املواطن ــن من ــدداً م ــا إىل أن ع ــتمراً، الفت ال زال مس

صاروخــي ســعودي مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر.

وأشــار املصــدر إىل إصابــة مواطــن مــن أبنــاء مديريــة غمــر الحدوديــة بنــريان حــرس الحــدود الســعودي، وشــن 
طــريان العــدوان غــارة عــى الطريــق العــام يف منطقــة آل عمــار بمديريــة الصفــراء، وغارتــن عــى منطقــة بنــي 

صيــاح وغــارة عــى منطقــة األزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة.

لوكوك: للمرة الثانية خالل أسبوعني تؤدي ضربة جوية للتحالف يف سقوط عشرات املدنيني

]25/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

قــال وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف الطــوارئ مــارك لوكــوك، »قتــل 
ــاء فرارهــم مــن مناطــق  ــة الخميــس املــايض أثن ــا وأربــع نســاء يف غــارة جوي مــا ال يقــل عــن 22 طفــال يمني

القتــال يف مديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة«.

وأشــار لوكــوك يف بيــان صحفــي حــول الحالــة يف اليمــن إىل أن هــذه هــي املــرة الثانيــة خــالل أســبوعن التــي 
ــوف  ــات يف صف ــرشات اإلصاب ــقوط ع ــعودية إىل س ــادة الس ــف بقي ــا التحال ــام به ــة ق ــة جوي ــا رضب ــؤدي فيه ت
ــل أربعــة أطفــال. ــة يف الدريهمــي يــوم الخميــس أســفرت عــن مقت ــا إىل أن غــارة جويــة إضافي املدنيــن.. الفت
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ــان األخــري لألمــن العــام لألمــم املتحــدة بشــأن اليمــن، وأدان مثــل  ــا مــا ورد يف البي وأضــاف »أود أن أكــرر هن
هــذه الهجمــات عــى املدنيــن ودعــا إىل إجــراء تحقيــق محايــد ومســتقل ورسيــع يف هــذه الحــوادث األخــرية«.

وعــر وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية عــن قلقــه الشــديد مــن قــرب الهجمــات مــن املواقــع اإلنســانية، 
ــاه والــرف الصحي.وذكــر أن األمــم املتحــدة ورشكاءهــا  ــة للمي ــة التحتي ــة والبني ــق الصحي ــك املراف ــا يف ذل بم

ــل املســاعدات إىل املحتاجــن. ــون كل مــا يف وســعهم لتوصي يبذل

وشــدد لوكــوك عــى أهميــة أن تحــرم أطــراف النــزاع التزاماتهــا بموجــب القانــون الــدويل اإلنســاني ويجــب عــى 
الذيــن يتمتعــون بالتأثــري عليهــم التأكــد مــن أنــه يتــم عمــل كل مــا يمكــن فعلــه لحمايــة املدنيــن، الفتــا إىل أن 

الكارثــة اإلنســانية يف اليمــن هــي األكــر يف العالــم فهنــاك ثالثــة مــن كل أربعــة يمنيــن بحاجــة إىل املســاعدة.

طريان العدوان يدمر منزل الشيخ األعوج يف مديرية نهم

]25/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

دمــر طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم منــزل الشــيخ نايــف األعــوج يف منطقــة بنــي فــراص بمديريــة 
نهــم محافظــة صنعاء.وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 

غــارة عــى منــزل الشــيخ نايــف األعــوج مــا أدى إىل تدمــريه بشــكل كي وتــرر املنــازل املجــاورة.

سبع غارات على حجة

]25/أغسطس/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان إســتهدف بأربــع غــارات 
منطقــة املــزرق بمديريــة حــرض، وثــالث غــارات مديريــة حــريان.

16 غارة على حمافظة صعدة وجيزان

]25/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

ــات  ــق بمديري ــن املناط ــدد م ــى ع ــارات ع ــدة غ ــوم ع ــم الي ــعودي الغاش ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. ــة صع محافظ

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مدرســة  ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــدان. ــة حي الرقــة وغارتــن عــى منطقــة الحفــوز بمديري

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة بنــي صيــاح بمديريــة رازح مــا أدى إىل استشــهاد 
امــرأة، مشــريا إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة الصــوح وثــالث غــارات عــى منطقــة فــرد بمديرية 
كتــاف وغارتــن عــى منطقــة الضيعــة بمديريــة شــدا الحدوديــة.. وشــن ثــالث غــارات عــى مناطــق متفرقــة 
بمديريــة الظاهــر خلفــت أرضارا يف ممتلــكات املواطنــن.. الفتــاً إىل أن عــدد مــن مناطــق مديريــة شــدا تعرضــت 

لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي خلــف أرضار يف ممتلــكات املواطنــن.

وشن طريان العدوان ثالث غارات عى وادي جارة بجيزان.
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منسقة الشئون اإلنسانية: جيب التحقيق بشكل مستقل وحمايد فيما حيدث يف اليمن

]25/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

قالــت املمثــل املقيــم لألمــم املتحــدة منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ليــز غرانــدي، »إنــه يجــب التحقيــق 
فيمــا يحــدث يف اليمــن بشــكل محايــد ومســتقل«.. داعيــة إىل العمــل إلنهــاء األعمــال القتاليــة.

ــه »مــا يحــدث يف اليمــن ال يمكــن  ــة )ســبأ( نســخة من ــاء اليمني ــة األنب ــان تلقــت وكال ــدي يف بي وأضافــت غران
ــة وتكلفتهــا اإلنســانية  ــع عــى حقيقــة هــذه الحــرب الرهيب تصــوره، لقــد حــان الوقــت لكــي يســتيقظ الجمي

ــة«. والعمــل معــا إلنهــاء األعمــال القتالي

وأشــارت إىل أن غــارة جويــة أصابــت منــزالً يف مديريــة الدريهمــي جنــوب مدينــة الحديــدة، ممــا أســفر عــن مقتل 
أربعــة مدنيــن وإصابــة اثنــن آخريــن، ويف اليــوم التــايل، أدت غــارة جويــة إىل مقتــل 27 مدنيــاً مــن بينهــم 22 

طفــالً وأربــع نســاء وســائق، يف مديريــة الدريهمــي.

وتابعت غراندي »قبل أسبوعن فقط، ُقتل عرشات األطفال األبرياء بالقرب من صعدة وجرح العرشات«.

وأضافــت قائلــة »يجــب التحقيــق يف هــذه الحــوادث بشــكل مســتقل ومحايــد حتــى نتمكــن جميعــاً مــن معرفــة 
الحقيقــة«.

وعــرت منســقة الشــئون اإلنســانية عــن تعازيهــا نيابــة عــن جميــع وكاالت األمــم املتحــدة التــي تقــدم املســاعدة 
والدعــم يف اليمــن، للعائــالت التــي فقــدت أحباءهــا.

وحســب البيــان فاليمــن تعــد الكارثــة اإلنســانية األكــر يف العالــم، حيــث يحتــاج أكثــر مــن 22 مليــون شــخص، 
أي 75 يف املائــة مــن الســكان، إىل شــكل مــن أشــكال املســاعدة والحمايــة اإلنســانية.

وأوضــح أنــه منــذ عــام 2015م تــويف عــدد ال يحــى مــن املدنيــن ألســباب يمكــن الوقايــة منهــا بمــا يف ذلــك 
ــباب  ــق ألس ــوت كل 10 دقائ ــل يم ــى األق ــداً ع ــالً واح ــاً أن طف ــة.. مبين ــوء الصح ــراض وس ــة واألم ــوء التغذي س

مرتبطــة بالحــرب.

سبع غارات على منطقة اجلاح يف التحتيا باحلديدة

]26/أغسطس/2018[ الحديدة  - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي سبع غارات عى مديرية التحيتا بالساحل الغربي.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســبع غــارات 
منطقــة الجــاح األعــى بمديريــة التحيتــا.

استهداف مديرية حرف سفيان بثالث غارات

]26/أغسطس/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محافظة عمران.

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــران لوكال ــي بعم ــدر أمن ــح مص وأوض
ــفيان. ــرف س ــة ح مديري
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استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارة لطريان العدوان حبجة

]26/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بغارة شنها طريان العدوان األمريكي السعودي عى محافظة حجة. 

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منــزل 
مواطــن يف بكيــل املــري، مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر.

استشهاد امرأة وطفل بقصف صاروخي سعودي على حيدان بصعدة

]26/أغسطس/2018[ صعدة-سبأ:

استشــهدت امــرأة وطفــل اليــوم جــراء قصــف صاروخــي ســعودي عــى منــازل يف مديريــة حيــدان بمحافظــة 
صعــدة.

ــازل  ــتهدف من ــي اس ــف الصاروخ ــبأ( أن القص ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــرية يف  ــدث أرضاراً كب ــل واح ــرأة وطف ــهاد ام ــا أدى إىل استش ــدان م ــة حي ــالن بمديري ــة ط ــن يف منطق للمواطن

ــازل. املن

ــق  ــارات مناط ــع غ ــتدف بأرب ــاف، واس ــة كت ــوح بمديري ــة الص ــارات منطق ــالث غ ــدوان بث ــتهدف الع ــا اس كم
ــة. ــر الحدودي ــة الظاه ــن مديري ــة م متفرق

وذكر املصدر أن الطريان شن أربع غارات عى صحراء األجارش يف نجران.

غارة على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء

 ]26/أغسطس/2018[ محافظات  - سبأ:

ــي  ــدة الديلم ــى قاع ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص أوض
ــاء. ــة صنع بالعاصم

طريان العدوان يشن سبع غارات على صعدة

]27/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارة عى مزرعة يف مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مزرعــة يف 
مديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة مــا أدى إىل إصابــة مواطــن، كمــا شــن ســت غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن 

مديريــة شــدا.

ولفت املصدر إىل أن الغارات أحدثت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.
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العدوان يواصل استهداف احلديدة 

]27/أغسطس/2018[ الحديدة ـ سبأ:

ــاء  ــة املين ــى مديري ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص أوض
وغــارة عــى الكليــة البحريــة بمحافظــة الحديــدة، كمــا اســتهدف قــارب صياديــن وحــال دون وصــول املواطنــن 

إلنقــاذ الضحايــا.

11 غارة على العاصمة صنعاء

]28/أغسطس/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بـــ 11 غــارة مطــار صنعــاء 
الــدويل وقاعــدة الديلمــي منــذ مســاء أمــس وســط تحليــق مكثــف.

إستشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف سعودي على صعدة

]28/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب آخــر اليــوم جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى صعــدة، فيمــا شــن 
طــريان العــدوان خمــس غــارات عــى مناطــق باملحافظــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــا استشــهد وأصيــب آخــر جــراء القصف 
الصاروخــي واملدفعــي عــى مديريــة شــدا الحدودية.

ــه  ــة منب ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــتهدف ق ــعوديا إس ــا س ــا ومدفعي ــا صاروخي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــم. ــة باق ــة ومديري الحدودي

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غــارة عــى مديريــة شــدا، وغــارة عــى مديريــة 
كتــاف كمــا شــن غــارة عــى مثلــث شــدا وغارتــن عــى مديريــة باقــم.

طريان العدوان يشن غارة على منزل مواطن باحلديدة

]28/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

ــزل  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة من ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال وأوضــح مصــدر محــي باملديري
ــه. ــت الفقي ــة بي ــة بمديري مواطــن يف منطقــة الجروب
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25 غارة على حلج وحجة وجيزان وجنران 

]28/أغسطس/2018[ محافظات - سبأ:

ــن  ــة لحــج, وش ــة بمحافظ ــة القبيط ــة يف مديري ــة املغني ــه بقري ــة ملنزل ــف املرتزق ــًن خــالل قص ــهد مواط استش
ــدي بمحافظــة حجــة. ــي حــرض ومي الطــريان تســع غــارات عــى مديريت

ووفقــاً للمصــدر شــن طــريان العــدوان 15 غــارة عــى منفــذ الطــوال بجيــزان, واســتهدف بغــارة موقــع الحمــاد 
يف نجــران.

غارتان على مديرية مستبا مبحافظة حجة

]29/أغسطس/2018[ محافظات  ـ سبأ:

ــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى مديريــة مســتبا  ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر أمنــي لوكال
بمحافظــة حجــة.

سبع غارات على صعدة

]29/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى مديريتي باقم والظاهر بمحافظة صعدة.

ــى  ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــم الحدودي ــة باق ــة بمديري ــق متفرق مناط

ــت أرضار  ــة، خلف ــر الحدودي ــة الظاه ــى مديري ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــم. ــن ومزارعه ــكات املواطن بممتل

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني من أسرة واحدة بقصف للمرتزقة جنوب التحيتا

]30/أغسطس/2018[ الحديدة  - سبأ:

ــة العــدوان األمريكــي الســعودي  ــب أربعــة آخــرون يف قصــف مدفعــي ملرتزق ــون وأصي ــة مواطن استشــهد ثالث
ــدة. ــة الحدي ــا يف محافظ ــوب التحيت جن

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن رجــالً وزوجتــه وأحــد أوالده استشــهدوا وأصيــب أربعــة 
آخــرون مــن األرسة نفســها يف قصــف مدفعــي للمرتزقــة اســتهدف منطقــة املدمــن جنــوب التحيتــا.

تدمري عدد من آبار مياه الشرب خبمس غارات يف جزيرة كمران

]30/أغسطس/2018[ الحديدة ـ سبأ:

دمــر طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم عــددا مــن آبــار ميــاه الــرشب يف جزيــرة كمــران بمحافظــة 
الحديــدة.
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وأوضــح مصــدر محــي بالجزيــرة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
عــدداً مــن آبــار ميــاه الــرشب.

أكثر من 23 غارة على حرض وميدي

]30/أغسطس/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 23 غــارة 
عــى مناطــق متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي خــالل اليومــن املاضيــن.

استهداف ثالثة قوارب صيد بالقرب من جزيرة عقبان

]30/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

ــان  ــرة عقب ــن جزي ــرب م ــد بالق ــوارب صي ــة ق ــوم ثالث ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــتهدف ط اس
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف ثالثــة قــوارب 
صيــد بالقــرب مــن جزيــرة عقبــان وفقــدان جميــع الصياديــن.

 طريان العدوان يستهدف صعدة بتسع غارات

]30/أغسطس/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــن  ــدة غارت ــة صع ــن يف محافظ ــادي ش ــريان املع ــبأ( أن الط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص أوض
عــى مديريــة الظاهــر وغــارة عــى البقــع بمديريــة كتــاف وغارتــن عــى مدرســة قيــس يف منطقــة بنــي صيــاح 

بمديريــة رازح، كمــا شــن أربــع غــارات عــى ممتلــكات املواطنــن بمديريــة باقــم.

ــة  ــه الحدودي ــة منب ــة بالســكان بمديري ــاً ســعودياً اســتهدف قــرى آهل ــاً ومدفعي ــاً صاروخي وأشــار إىل أن قصف
وأرضار يف ممتلــكات املواطنــن، وتعرضــت مــزارع املواطنــن يف مديريــة الظاهــر ومنــزل مواطــن بمنطقــة غافــرة 

لقصــف مدفعــي أدى إىل أرضار يف املمتلــكات.

إصابة طفلني جراء سقوط قذيفة على منزل بقرية الكعبني يف حمافظة حلج

]31/أغسطس/2018[ لحج - سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إصابــة طفلــن جــراء ســقوط قذيفــة أطلقهــا مرتزقــة العــدوان 
عــى منزلهــم بقريــة الكعبــن يف منطقــة جبــل جالــس بمديريــة القبيطــة محافظــة لحــج.
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استشهاد وإصابة 15 مواطنا إثر قصف قوى العدوان ملنازل املواطنني باحلديدة

]31/أغسطس/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد ثالثــة مواطنــن وأصيــب عــرشة اليــوم إثــر قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان واملرتزقــة عــى املنــازل يف 
محافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا اســتهداف منــازل 
املواطنــن بالدريهمــي بقصــف مدفعــي مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة 10 أخريــن.

واستشــهدت امــرأة وأصيــب طفــل بجــروح إثــر قصــف قــوى العــدوان ملنــازل ومــزارع املواطنــن شــمال منطقــة 
الســويق بمديريــة التحيتــا، يف حــن شــن طــريان العــدوان غارتــن عــى مزرعــة مواطــن يف مديريــة باجــل.

واليــزال 19 صيــاداً مفقــوداً جــراء غــارات طــريان العــدوان عــى قــوارب الصياديــن بالقــرب مــن جزيــرة عقبــان 
بمديريــة اللحيــة.

سبع غارات على باقم بصعدة

]31/أغسطس/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ــى  ــارات ع ــبع غ ــن س ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم الحدوديــة اســتهداف مــزارع املواطنــن ومنازلهــم خلفــت أرضار بالغــة فيهــا.

ــا إىل أن  ــة.. الفت ــى املديري ــي ع ــوي والصاروخ ــه الج ــن قصف ــف م ــدوان كث ــف الع ــدر إىل أن تحال ــار املص وأش
ــة. ــلحة محرم ــن بأس ــزارع املواطن ــن م ــن املاضي ــالل اليومي ــف خ ــدوان قص ــريان الع ط
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سـبـتـمــبـر
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مخس غارات على مديرية املعافر يف تعز

]01/سبتمرب/2018[ تعز  - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية املعافر بمحافظة تعز.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقــة الكدحــة باملديريــة.

ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على باقم بصعدة

]01/سبتمرب/2018[ عسري - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات واســتهدف 
بقصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف منــازل ومــزارع وممتلــكات املواطنــن يف مديريــة باقــم الحدوديــة.

كمــا أصيــب طفــالن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق ســكنية يف مديريــة منبــه الحدودية 
ــة صعدة. بمحافظ

غارتان لطريان العدوان على مديرية حرف سفيان بعمران

]02/سبتمرب/2018[ عمران - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان يشــن غارتــن عــى مديريــة 
ــفيان. حرف س

12 غارة على مديريتي باقم وكتاف بصعدة

]02/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 12 غــارة اســتهدفت منــازل املواطنــن ومزارعهــم يف مديريتــي 
كتــاف وباقــم بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات عــى 
ــم  ــة باق ــم يف مديري ــن وممتلكاته ــازل املواطن ــى من ــارات ع ــس غ ــاف، وخم ــة كت ــارة بمديري ــو جب وادي آل أب

ــة. الحدودي
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10 غارات على مديرية امليناء ومطار احلديدة 

]03/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان األمريكي السعودي اليوم 10 غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريــة املينــاء، فيمــا اســتهدف بخمــس غــارات مطــار الحديــدة الــدويل ومحيطــه.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارات طريان العدوان على مديرية نهم

]03/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

استشــهد وأصيــب ثالثــة مواطنــن اليــوم إثــر غــارات طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى مديريــة نهــم 
بمحافظــة صنعــاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
املديريــة إحداهــا اســتهدفت مزرعــة يف منطقــة الحنشــات مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة طفــل ووالــده.

ــزارع  ــت أرضار بم ــر خلف ــي مط ــة بن ــى مديري ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص أش
ــن. ــكات املواطن وممتل

طريان العدوان يشن غارة على مديرية مستبأ حبجة

]03/سبتمرب/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم غارة عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة 
مســبتأ.

ست غارات وقصف يستهدف منازل ومزارع املواطنني بصعدة

]03/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

واصــل العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم قصفــه الجــوي الصاروخــي واملدفعــي ملنــازل ومــزارع املواطنــن يف 
مناطــق متفرقــة بمحافظــة صعــدة.

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم. ــة باق ــن بمديري ــازل املواطن ــزارع ومن م

ــن يف  ــزل مواط ــارة من ــر بغ ــة ودم ــة الحجل ــى منطق ــن ع ــن غارت ــادي ش ــريان املع ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــة. ــة رازح الحدودي ــي بمديري ــة آل ع منطق

ــرى  ــم وق ــة باق ــن بمديري ــكات املواطن ــتهدف ممتل ــعوديا اس ــا س ــا ومدفعي ــا صاروخي ــدر أن قصف ــر املص وذك
ــر ورازح. ــي الظاه ــة بمديريت ــق متفرق ــكان ومناط ــة بالس آهل
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22 غارة على حرض وميدي

]04/سبتمرب/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدان شــن 22 غــارة عــى مناطــق 
متفرقــة بمديريتــي حــرض وميــدي.

غارتان على حمافظة احلديدة

]04/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن الطريق 
الرابــط بــن مديريتــي التحيتــا وزبيد.

12 غارة على مديرية باقم يف صعدة

]04/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 12 غــارة عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم يف محافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مناطــق متفرقــة 
مــن مديريــة باقــم بعــرش غــارات خلفــت أرضاراً كبــرية يف منــازل املواطنــن ومزارعهــم والطرقــات العامــة.

وأشــار املصــدر إىل أن عــدداً مــن املناطــق باملديريــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف طــال منــازل 
ــى  ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــي للع ــف صاروخ ــارات وقص ــان بغ ــب مواطن ــم. وأصي ــن ومزارعه املواطن

ــدة. ــة صع ــدان ورازح بمحافظ ــي حي مديريت

ً
اليونيسف تدعو إىل وقف الغارات اجلوية واهلجمات على املدنيني يف اليمن فورا

]05/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ :

دعــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة »يونيســف« إىل وقــف الغــارات الجويــة والهجمــات عــى املدنيــن والبنيــة 
التحتيــة املدنيــة يف اليمــن عــى الفــور ودون قيــد أو رشط، لحمايــة حيــاة األطفــال عــى األقــل.

ــة  ــان عشــية محادثــات الســالم يف اليمــن تلقــت وكال ــا فــور يف بي ــة لليونيســف هنرييت وقالــت املديــرة التنفيذي
األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه »أطفــال اليمــن بحاجــة إىل التعــايف إنهــم بحاجــة إىل العدالــة، إنهــم بحاجــة 

ــم، اآلن«.  إىل ســالم دائ

وأضافــت »أحــث األطــراف يف اليمــن، الذيــن مــن املتوقــع أن يجتمعــوا ملحادثــات الســالم للمــرة األوىل منــذ ثــالث 
ســنوات، باإلضافــة إىل حلفائهــم، إىل وضــع حمايــة األطفــال يف صميــم املناقشــات والنتائــج«.
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ــد إىل جميــع األطفــال املحتاجــن،  ودعــت هنرييتــا فــور إىل العمــل مــن أجــل ضمــان الوصــول اآلمــن غــري املقيّ
وفقــاً للمبــادئ اإلنســانية وتمشــياً مــع القانــون اإلنســاني الــدويل وقانــون حقــوق اإلنســان.. وأكــدت أنــه بعــد 

أكثــر مــن ثــالث ســنوات مــن القتــال، أصبــح وضــع األطفــال يف اليمــن أســوأ، وليــس أفضــل.

ــن  ــى م ــن أو أدن ــاب قوس ــح ق ــه أصب ــد بأكمل ــل والبل ــكاد تعم ــة بال ــات االجتماعي ــان إىل أن الخدم ــار البي وأش
ــاً.  ــذ ســنتن تقريب ــة رواتبهــم من ــب موظفــي الدول ــق أغل ــم يتل ــا ل ــار، كم االنهي

وأوضــح أن البنيــة التحتيــة املدنيــة الضعيفــة بالفعــل تعرضــت للهجــوم بمــا يف ذلــك شــبكات امليــاه واملــدارس 
واملرافــق الطبيــة.. مبينــاً أن هنــاك نقــص حــاد يف الســلع األساســية.

وتابعــت مديــرة اليونيســف »عندمــا تنهــار هــذه الخدمــات، يكــون األطفــال هــم أول مــن يعانــي، إذ يتــم غــض 
النظــر عــن احتياجاتهــم املتعلقــة بالصحــة والتعليــم والحمايــة«.

واختتمــت بالقــول »مــا لــم نتحــرك اآلن، فــإن تأثــري هــذه الحــرب ســيالحقنا جميعــاً ألجيــال قادمــة، وحتــى لــو 
انتهــى الــراع اليــوم، سيســتغرق األمــر ســنوات إلعــادة بنــاء البــالد«.

غارتان على مديرية حيفان بتعز

]05/سبتمرب/2018[ تعز - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ ( أن الغارتن استهدفتا مديرية حيفان.

طريان العدوان يستهدف احلديدة خبمس غارات 

]05/سبتمرب/2018[ الحديدة -سبأ:

استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم منزل مواطن بمديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
الجبانــة وأربــع غــارات عــى منــزل مواطــن يف منطقــة كيلــو 16 بمديريــة الحــايل.

غارات وقصف صاروخي ومدفعي على حلج وصعدة وعمران

]05/سبتمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

اســتهدف مرتزقــة العــدوان منــازل املواطنــن برشــاش 12.7 يف قريــة الزوانــي بمديريــة القبيطــة محافظــة لحــج 
مــا أدى إىل جــرح امــرأة وطفلهــا.

ــة  ــى منطق ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
األزهــور وغــارة عــى منطقــة آل عــي بمديريــة رازح الحدوديــة يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي 

ــة. ــة بالســكان يف املديري قــرى آهل

وأشار املصدر إىل أن مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران تعرضت لغارتن شنهما طريان العدوان.
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إصابة رجل وزوجته بقصف مدفعي للمرتزقة على منازل املواطنني بنهم

]06/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

أصيب رجل وزوجته اليوم إثر قصف مدفعي ملرتزقة العدوان استهدف منازل املواطنن يف مديرية نهم.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف املدفعيــة منــازل 
ومــزارع املواطنــن يف نهــم مــا أدى إىل إصابــة رجــل وزوجتــه وتــرر عــدد مــن املنــازل.

استشهاد مواطن بغارة لطريان العدوان على حريان يف حجة

]06/سبتمرب/2018[ حجة  ـ سبأ:

استشهد مواطن اليوم بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي يف مديرية حريان بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 
بنــي خمــج بمديريــة حــريان مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن.

مخس غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

]06/سبتمرب/2018[ صعدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرق بمحافظة صعدة.

ــارات  ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــة الظاهــر الحدودي ــة مــن مديري أماكــن متفرق

ــازل  ــت أرضارا يف من ــة، خلف ــم الحدودي ــة باق ــى مديري ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــم. ــن ومزارعه املواطن

وذكــر املصــدر أن مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي شــدا ومنبــه تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
اســتهدف ممتلــكات املواطنــن.

إصابة مواطن إثر غارة لطريان العدوان على مزرعة بالتحيتا

]06/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

أصيب مواطن إثر غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي اليوم يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة يف 
منطقــة الســويق بمديريــة التحيتــا مــا أدى إىل إصابــة مواطــن.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عى منطقة الجبانة بمديرية الحايل.
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ثالث غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]06/سبتمرب/2018[ الجوف - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة ســلبة يف مديريــة خــب والشــعف.

طريان العدوان يشن مخس غارات على حمافظة احلديدة

]07/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مزرعــة أحــد املواطنــن يف قريــة الــرشف بمديريــة الحــايل، مشــريا إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة 

الكتيــب الســاحلية، كمــا شــن الطــريان املعــادي غــارة عــى الكليــة البحريــة يف مدينــة الحديــدة.

استشهاد امرأة وإصابة ستة مواطنني بقصف جوي ومدفعي على صعدة

]07/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهاد امــرأة واصابــة ســتة مواطنــن، اليــوم إثــر قصــف جــوي ومدفعــي وصاروخــي للعــدوان عــى مناطــق 
متفرقــة مــن محافظــة صعــدة.

وأكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد امــرأة وإصابــة أخــرى بمديريــة رازح، كمــا أصيــب 
مواطــن يف مديريــة شــدا وأرضار يف ممتلــكات املواطنــن إثــر قصــف ســعودي بأكثــر مــن 100 صــاروخ وقذيفــة 

. فعية مد

وأوضــح املصــدر أن خمســة مواطنــن أصيبــوا جــراء غــارة لطــريان العــدوان اســتهدفت شــاحنة يف منطقــة بنــي 
عويــر بمديريــة ســحار، و شــن الطــريان ســبع غــارات عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم وغارتــن عــى 
منطقــة آل عمــار بمديريــة الصفــراء يف محافظــة صعــدة. كمــا شــن طــريان العــدوان غــارة عــى مديريــة ســاقن 

وغــارة عــى منطقــة مــران يف مديريــة حيــدان، وتعرضــت مناطــق متفرقــة بمديريــة الظاهــر لقصــف مدفعــي.

40 غارة على مديريتي احلايل واملنريةمبحافظة احلديدة

]08/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 40 غارة عى مديريتي الحايل واملنرية بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 40 غــارة 
ــة 19  ــا أدى إىل إصاب ــدة م ــة الحدي ــايل بمحافظ ــة الح ــا يف مديري ــاورة له ــن املج ــو 16 واألماك ــة كيل ــى منطق ع

مواطنــاً. وشــن الطــريان 13 غــارة عــى جبــل امللــح بمديريــة املنــرية باملحافظــة.
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استشهاد مخسة مواطنني بغارتني لطريان العدوان على صرواح مبأرب

]08/سبتمرب/2018[ مأرب - سبأ:

استشــهد خمســة مواطنــن جلهــم نســاء وأطفــال يف غارتــن لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة 
رصواح يف محافظــة مــأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة دراجــة 
ناريــة يف منطقــة حبــاب باملديريــة مــا أدى إىل استشــهاد رجــل وطفــل كانــوا عــى متنهــا.

وأكــد املصــدر أن طــريان العــدوان عــاود اســتهداف املســعفن بغــارة ثانيــة أســفرت عــن استشــهاد ثــالث نســاء، 
مشــرياً إىل أن الطــريان واصــل التحليــق بكثافــة يف ســماء املنطقــة ملنــع إســعاف الضحايــا.

طريان العدوان يشن ست غارات على صعدة

]08/سبتمرب/2018[ صعدة ـ سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارة عــى منــزل مواطــن يف منطقة 
ــي تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي  ــة باقــم الت ــزل يف مديري ــة الظاهــر، وغارتــن عــى من ــة بمديري والب

اســتهدف ممتلــكات املواطنــن.

ــتهدف  ــة، واس ــة الحجل ــى منطق ــن ع ــراء غارت ــن ج ــزل مواط ــجد ومن ــوع أرضار بمس ــدر إىل وق ــار املص وأش
قصــف صاروخــي ومدفعــي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح الحدوديــة، كمــا اســتهدف قصــف صاروخــي 

ومدفعــي منطقــة الغــور بمديريــة غمــر.

استهداف سيارة مواطن يف نقيل اخلشبة مبحافظة الضالع 

]9/سبتمرب/2018[ الضالع - سبأ:

أفــاد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل استشــهاد امــرأة حامــل وإصابــة طفلــة حالتهــا حرجــة 
ــع. ــل الخشــبة بمحافظــة الضال ــر اســتهدافهم ســيارة مواطــن يف نقي ــريان املرتزقــة إث بن

شهيدان ومصاب بغارات طريان العدوان على مديرية احلايل باحلديدة

]09/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

ــايل  ــة الح ــعودي يف مديري ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط ــوم بغ ــث الي ــب ثال ــان وأصي ــهد مواطن استش
ــدة. ــة الحدي بمحافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــن اثنــن استشــهدا وأصيــب ثالــث 
جــراء غــارات طــريان العــدوان بالقــرب مــن مزرعــة األبقــار يف مديريــة الحــايل.
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تدمري سيارة مواطن حمملة باملواد اإلغاثية بصعدة

]09/سبتمرب/2018[ صعدة -سبأ:

ــة  ــة بمديري ــواد اإلغاثي ــة بامل ــوم ســيارة مواطــن محمل دمــر طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم الي
ــدة. ــة بصع ــة بمحافظ ــر الحدودي الظاه

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن ثــالث غــارات 
ــواد  ــا م ــاء إنزاله ــي أثن ــي قضاع ــم ع ــن قاس ــيارة املواط ــتهدفت س ــر اس ــة الظاه ــرة بمديري ــة غاف ــى منطق ع

ــا. ــف محتوياته ــل وتل ــا بالكام ــا أدى إىل تدمريه ــة م ــراء يف املنطق ــة للفق اغاثي

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم شــن غارتــن عــى منطقــة قحــزة بمحيــط 
مدينــة صعــدة.

غارتان على حريب القراميش مبأرب

]10/سبتمرب/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية حريب القراميش بمأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف منطقــة ســنومة يف مديريــة 
حريــب القراميــش بغارتــن.

38 غارة على احلديدة وصعدة وحجة وجيزان

]10/سبتمرب/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهد وجــرح ثالثــة مواطنــن مــن أرسة واحــدة إثــر غــارة عــى منزلهــم يف منطقــة الجبليــة بمديريــة التحيتــا، 
وشــن الطــريان غــارة عــى جبــل امللــح بمديريــة املنــرية يف محافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(أن طــريان العــدوان دمــر بغارتــن ســيارتن ملواطنــن يف 
الطريــق العــام بمديريــة شــدا الحدوديــة، وشــن ثــالث غــارات عــى معســكر الجمهوريــة شــمال مدينــة صعــدة.

ــة  ــازل يف مديري ــى املن ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ ــن وقص ــزارع املواطن ــيارات وم ــارات س ــع غ ــتهدفت أرب واس
ــي. ــي ومدفع ــف صاروخ ــة لقص ــه الحدودي ــة منب ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــت ق ــا تعرض ــم، كم باق

ــة  ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــتبأ و 13 غ ــة مس ــى مديري ــارات ع ــي غ ــن ثمان ــريان ش ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــة. ــة حج ــدي يف محافظ ــرض ومي ــي ح بمديريت

ويف جيزان شن طريان العدوان األمريكي السعودي ست غارات عى جبل تويلق بجيزان.
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تقرير اخلرباء: غارات التحالف ضربت مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفالت زفاف

]11/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ :

أكــد فريــق الخــراء املعينــن مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان، أن غــارات التحالــف رضبــت يف اليمــن مناطــق 
ســكنية وأســواقاً وجنــازات وحفــالت زفــاف وســجون وزوارق صيــد وحتــى مرافــق طبيــة ممــا تســبب يف ســقوط 

ضحايــا مدنيــن.

وأوضحــت املنظمــة العربيــة ملراقبــة الحقــوق »منظمــة أروى« يف بيــان صــادر عنهــا، أن تقريــر الخــراء تضمــن 
اســتنتاجات وتوصيــات بعــد النظــر يف االنتهــاكات والتجــاوزات يف اليمــن لقانــون حقــوق اإلنســان الــدويل وســائر 

القوانــن الدوليــة األخــرى.

وتطــرق التقريــر إىل االنتهــاكات املروعــة لحقــوق اإلنســان بالغــة التوحــش بمــا يف ذلــك الحرمــان غــري القانونــي 
ــد  ــري وتجني ــاء الق ــة واالختف ــوء املعامل ــب وس ــاب والتعذي ــفي واالغتص ــاز التعس ــاة واالحتج ــق للحي ــن الح م
األطفــال واالنتهــاكات الخطــرية لحريــة التعبــري والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وأيضــا الحــق يف 
ــوده  ــذي تق ــف ال ــه إىل التحال ــاحقة من ــة الس ــبت األغلبي ــي نس ــة، والت ــق يف الصح ــق والح ــي الئ ــتوى معي مس

الســعودية واإلمــارات.

وبينــت املنظمــة أن تقريــر الخــراء ذكــر أنــه يوجــد لديــه أســباب وجيهــة لالعتقــاد بــأن أفــراداً يف حكومــة هــادي 
يف املنفــى وكذلــك األفــراد يف التحالــف بمــا يف ذلــك الســعودية واإلمــارات نفــذت هجمــات عــى املدنيــن يف انتهــاك 

ملبــادئ التمييــز والتناســب واالحتياطــات التــي قــد ترقــى إىل جرائــم حــرب.

وبحســب املنظمــة فــإن فريــق الخــراء راجــع 60 حادثــا وقعــت فيهــا غــارات جويــة عــى مناطــق ســكنية ممــا 
ــق  ــع فري ــا راج ــالً ويف 29 حادث ــرأة و 233 طف ــم 84 ام ــن بينه ــي م ــن 500 مدن ــر م ــل أكث ــن مقت ــفر ع أس
الخــراء الربــات الجويــة التــي أصابــت األماكــن العامــة بمــا يف ذلــك الهجمــات عــى أهــداف يف مناطــق مكتظــة 

بالســكان والتــي أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن 300 مدنــي.

كمــا اســتعرض فريــق الخــراء 11 حادثــة وقعــت فيهــا رضبــات جويــة عــى أســواق أســفرت عــن مقتــل مئــات 
املدنيــن باإلضافــة إىل أربــع غــارات رضبــت منشــآت االحتجــاز منــذ بدايــة النــزاع ممــا أســفر عــن مقتــل أكثــر 

مــن 105 مدنيــن كانــوا معظمهــم مــن املحتجزيــن.

ــن 40  ــرب م ــا يق ــراء أن م ــق الخ ــد فري ــدة.. وج ــواطئ الحدي ــة ش ــة قبال ــوارب مدني ــت ق ــارة رضب ويف 11 غ
صيــادا قتلــوا أو اختفــوا، كمــا تــم مراجعــة 32 حالــة حيــث تــررت املرافــق الطبيــة وكذلــك املواقــع التعليميــة 

والثقافيــة والدينيــة التــي دمــرت مــن قبــل الغــارات الجويــة طــوال فــرة الحــرب.

وأشــارت املنظمــة إىل أن عــدد الخســائر يف صفــوف املدنيــن أدى إىل تشــكك فريــق الخــراء عــن طبيعــة وفعاليــة 
أي تقييــم للتناســب وطبيعــة وفعاليــة أي تدابــري احرازيــة معتمــدة بســبب توقيــت بعــض الهجمــات واألســلحة 

التــي اســتخدمت.

ووفقــاً لفريــق الخــراء فــرض التحالــف قيــودا بحريــة وجويــة صارمــة يف اليمــن بدرجــات متفاوتــة منــذ مــارس 
2015م.

ــى مــع  ــه حت ــة أن ــه املنظم ــا أشــارت إلي ــق الخــراء، أكــد م ــة الحقــوق أن فري ــة ملراقب ــة العربي ــت املنظم ولفت
اآلليــة التابعــة لألمــم املتحــدة للتحقــق والتفتيــش حافــظ التحالــف عــى عمليــة تفتيــش إضافيــة واســتمر يف منــع 

دخــول الســفن بإجــراءات تعســفية أثــر عــى التجــارة واالقتصــاد.

وقــال الخــراء »وعــى الرغــم مــن أن التحالــف وحكومــة هــادي يف املنفــى تلقــت إشــعارات كافيــة بشــأن األذى 
ــع إال أن  ــح الوض ــة لتصحي ــة كافي ــا فرص ــت لهم ــا وان كان ــئوليتهم عنه ــة ومس ــود املفروض ــن القي ــل م الحاص
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معانــاة املدنيــن يف اليمــن لــم تكــن تتلقــى أي ردة فعــل منهمــا يف إلغــاء أو تعليــق القيــود كمــا هــو مطلــوب 
ــاة  ــل هــذه املعان ــة أن تــرر مث ــزة عســكرية ممكن ــة مي ــه ال يمكــن ألي ــن أن ــدويل«.. مؤكدي بموجــب القانــون ال
ــت  ــي كان ــاءات الت ــدى اإلحص ــة اىل ان إح ــارت املنظم ــا أش ــخص، كم ــون ش ــة لـــ 17.8 ملي ــتمرة واملتطرف املس
مفقــودة يف التقريــر والتــي تمثــل عــدد وفيــات األطفــال بســبب األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا فيمــا يتعلــق 
ــة  ــود الالزم ــة والوق ــة واألدوي ــى األغذي ــروض ع ــار املف ــبب الحص ــا بس ــن عالجه ــي ال يمك ــة والت ــوء التغذي بس

ــة. لتشــغيل املرافــق الصحي

ووفقــاً ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يمــوت طفــل كل عــرش دقائــق بينمــا زعمــت اليونيســف )UNICEF( أن 
أكثــر مــن 63000 حالــة وفــاة بــن األطفــال بســبب أســباب يمكــن الوقايــة منهــا حدثــت يف عــام 2016م لوحــده. 
ووفًقــا ملنظمــة إنقــاذ الطفولــة )Save the Children( فــإن مــا يقــدر بـــ 50000 طفــل ماتــوا ألســباب يمكــن 
الوقايــة منهــا يف عــام 2017م يف حــن أن وزارة حقــوق اإلنســان اليمنيــة رصحــت بــأن عــدد وفــاة االطفــال منــذ 
بدايــة الحــرب 247000، ومــع ذلــك لــم يــرد ذكــر هــذه اإلحصائيــة املروعــة يف التقريــر الصــادر عــن فريــق الخراء.

وأقــر فريــق الخــراء أن املعانــاة التــي تســببها هــذه القيــود قــد تفاقمــت بســبب عــدم قيــام الحكومــة بســداد 
ــغ عددهــم  ــذي يبل ــع الســكان وال ــر عــى رب ــذ أغســطس 2016م، ممــا أث ــات موظفــي القطــاع العــام من مرتب
7.5 مليــون شــخص، الفتــا أن التحالــف ارتكــب أفعــاال إضافيــة قــد تصــل أيضــا إىل جرائــم حــرب بمــا يف ذلــك 
حــاالت االختفــاء القــري واملعاملــة القاســية والتعذيــب واالعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية واالغتصــاب وتجنيــد 

األطفــال دون ســن الخامســة عــرشة أو اســتخدامهم للمشــاركة بنشــاط يف األعمــال العدائيــة.

ــال  ــاء واألطف ــن والنس ــن البالغ ــاب املحتجزي ــك اغتص ــا يف ذل ــي بم ــف الجن ــراء يف العن ــق الخ ــق فري وحق
ــأتها. ــي أنش ــي الت ــزام األمن ــوات الح ــارات وق ــن اإلم ــراد م ــه أف ــذي ارتكب ــن ال املختطف

وفيمــا يتعلــق بالوضــع يف تعــز أشــار فريــق الخــراء إىل أنــه حصــل عــى معلومــات مــن مصــادر عديــدة خلصــت 
إىل أن توزيــع املســؤولية عــن الضحايــا املدنيــن بتعــز يتطلــب مزيــًدا مــن التحقيــق حيــث أن الوضــع يف تعــز 

معقــد بســبب العــدد الكبــري مــن الجماعــات املســلحة يف املدينــة.

ووصف تقرير الخراء الحرب عى اليمن بأنها نزاع غري دويل وهذا التصنيف يرتب عليه آثار قانونية.

ويُعــرَّف القانــون الــدويل، الحصــار بأنــه آليــة معلنــة وفعالــة ومحايــدة تهــدف منــع وصــول أي شــحنة بغــض 
النظــر عــن نــوع الشــحن أو االتجــاه، وبحســب رأي فريــق الخــراء فــإن القيــود البحريــة املفروضــة عــى وصــول 
ــة إىل اليمــن ال يمكــن اعتبارهــا حصــاراً باســتثناء  ــة واملشــتقات النفطي ــة واألدوي ــواد الغذائي الشــحنات مــن امل

نوفمــر 2017م وإغــالق مطــار صنعــاء.

وأوضحــت املنظمــة بهــذه الخصــوص، الحصــار عموًمــا بأنــه قابــل للتطبيــق يف النــزاع املســلح الــدويل، ويعتــر 
التقريــر أن اليمــن يف حالــة نــزاع مســلح غــري دويل وهــذا هــو الســبب يف أن التقريــر يعتمــد عــى املصطلحــات 
»حصــاًرا فعليًــا« لوصــف عمليــات التحالــف التــي تقيــد الوصــول إىل اليمــن، ولكــن مــع ذلــك بموجــب القانــون 

الــدويل فــإن هــذا ال ينتقــص مــن عــدم قانونيــة القيــود البحريــة والجويــة التــي فرضهــا التحالــف.

وأشــارت املنظمــة إىل أن مــن التبعــات األخــرى وهــي األهــم هــو أن وصــف الحــرب عــى اليمــن عــى أنهــا نــزاع 
مســلح غــري دويل يجعــل النــزاع محليـًـا تماًمــا ويتجاهــل حقيقــة أن القــوات األجنبيــة يف قيــادة التحالــف هــي مــن 
أعلنــت الحــرب وهــي مــن تعمــل عــى األرض والجــو وامليــاه التابعــة لليمــن، كمــا يتجاهــل حقيقــة أن حكومــة 

هــادي انتهــت مــدة صالحيتهــا قبــل بــدء الحــرب.

وأكــدت املنظمــة أنــه عــى الرغــم مــن هــذا التصنيــف وتبعاتــه فــإن انتهــاكات حقــوق اإلنســان املوصوفــة يف 
ــا أن هــذه االنتهــاكات ليســت  ــم الحــرب، كم ــة لدرجــة أنهــا ترتفــع إىل مســتوى جرائ ــر متوحشــة للغاي التقري
ســوى غيــض مــن فيــض ألن فريــق الخــراء لــم يكــن أمامــه ســوى ســتة أشــهر الســتعراض االدعــاءات والتحقيق 

فيهــا وقــد طلــب تمديــد لفــرة واليتــه.
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وأضافــت املنظمــة »عــى الرغــم مــن أن اتخــاذ القــرار بتعيــن فريــق الخــراء البارزيــن كان خطــوة يف االتجــاه 
ــه ال يرقــى إىل  ــة الحقــوق فإن ــة ملراقب ــر الســابقة الصــادرة عــن املنظمــة العربي الصحيــح كمــا جــاء يف التقاري
معايــري املســاءلة التــي ال يمكــن تحقيقهــا إال بإنشــاء لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة ونقــل القضيــة إىل املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة أو تقديــم قضيــة يف محكمــة وطنيــة ذات اختصــاص قضائــي«.

وقالــت »بالنظــر إىل االســتنتاجات التــي خلــص إليهــا التقريــر - والتــي بســبب الجرائــم املروعــة املســتمرة حتــى 
ــن  ــد م ــاب واملزي ــن العق ــالت م ــمح باإلف ــول سيس ــرة أط ــار لف ــإن االنتظ ــراء - ف ــق الخ ــات فري ــع تحقيق م

الجرائــم بحــق األبريــاء يف اليمــن«.

طريان العدوان يشن مخس غارات على حمافظة حجة

]11/سبتمرب/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
مديريــة مســتبأ منــذ الصبــاح.

مخس غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة 

]11/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــى منطق ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص أوض
ــف  ــا قص ــتهدف قراه ــي اس ــدا الت ــة ش ــى مديري ــارة ع ــدة، وغ ــة صع ــر يف محافظ ــة الظاه ــة بمديري الحصام

ــعودي. ــي س ــي ومدفع صاروخ

وتعرضت قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.

إرتفاع حصيلة ضحايا غارات العدوان باحلديدة إىل 15 شهيدا و20 جرحيا

]12/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

ــات  ــو16 واملديري ــة كيل ــى منطق ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارات ط ــهداء غ ــة ش ــت حصيل ارتفع
ــهيداَ. ــدة إىل 15 ش ــة الحدي ــاحلية بمحافظ الس

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارات هيســتريية 
عــى منطقــة كيلــو 16 واملديريــات الســاحلية مــا أدى إىل استشــهاد 15 مواطنــا وإصابــة 20 آخريــن يف حصيلــة 

غــري نهائيــة.

ــى  ــارات ع ــا الغ ــال ضحاي ــعاف النتش ــرق اإلس ــول ف ــع وص ــدوان ال زال يمن ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
منطقــة كيلــو16 بمديريــة الحــايل والتــي اســتهدفت املســافرين بفــرزة الحديــدة صنعــاء واملواطنــن يف املنطقــة.

ــينية  ــه بالحس ــة الجروب ــن يف منطق ــد املواطن ــزل أح ــزل من ــي من ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــر ط ودم
ــه. ــت الفقي ــة بي بمديري
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غارة لطريان العدوان على مديرية املصلوب باجلوف

]12/سبتمرب/2018[ الجوف - سبأ:

استشــهد مواطنــان وأصيــب أربعــة آخــرون إثــر غــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اســتهدفت محطــة 
وقــود يف مديريــة املصلــوب بالجــوف.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة اربعــة آخريــن بينهــم 
طفلــن بإســتهداف طــريان العــدوان الســعودي ملحطــة املواطــن ربيــع اللــه يف منطقــة مالحــا بمديريــة املصلــوب.

عشر غارات على صعدة

]12/سبتمرب/2018[ صعدة-سبأ:

ــة  ــن يف محافظ ــكات املواطن ــتهدفت ممتل ــارات اس ــرش غ ــوم ع ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. صع

ــى  ــارات ع ــع غ ــن تس ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة  ــم محدث ــم وممتلكاته ــن ومزارعه ــازل املواطن ــتهدفت من ــة اس ــم الحدودي ــة باق ــن مديري ــة م ــق متفرق مناط
دمــاراً كبــريا فيهــا، مشــريا إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة الظاهــر الحدوديــة يف ظــل تحليــق 

مكثــف عــى املنطقــة.

وذكــر املصــدر أن مناطــق ســكنية وزراعيــة بمديريــات منبــه وشــدا وباقــم تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعي 
ســعودي.. الفتــاً إىل أن القصــف عــى املناطــق الحدودية شــبه مســتمر.

وأصيــب طفــالن بجــروح إثــر غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت منزلهــم يف مديريــة 
الظاهــر بمحافظــة صعــدة.

وأفــاد املصــدر أن الطــريان املعــادي شــن ســت غــارات عــى جبــل تويلــق يف جيــزان، و ســت غــارات عــى مجــازة 
يف عســري.

ثالث غارات على العاصمة صنعاء

]13/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى العاصمة صنعاء.

ــة  ــارات منطق ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــة والخاص ــكات العام ــت أرضار يف املمتل ــن وخلف النهدي

مثان غارات على مديريتي حرض وميدي 

]13/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمانــي غــارات عــى مديريتــي 
حــرض وميــدي بمحافظــة حجــة.
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 يف صعدة
ً
استشهاد طفلني بغارة لطريان العدوان استهدفت منزال

]13/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

استشهد طفالن اليوم بغارة لطريان العدوان استهدفت منزل مواطن يف مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
مــران بمديريــة حيــدان اســتهدفت إحداهمــا منــزل مواطــن مــا أدى إىل استشــهاد طفلــن.

وأشار إىل أن طريان العدوان شن غارتن عى منطقة االزقول بمديرية سحار.

وأكد املصدر أن منطقة عكوان يف مديرية الصفراء تعرضت لقصف صاروخي بقنابل عنقودية.

ــرة يف  ــة غاف ــا بمنطق ــى منزله ــابقة ع ــارة س ــراء غ ــا ج ــرة بجراحه ــهدت متأث ــة استش ــدر إن طفل ــال املص وق
مديريــة الظاهــر، وشــن الطــريان املعــادي غارتــن عــى منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار وثــالث غــارات عــى 
مدرســة منطقــة محديــدة وقصــف صاروخــي ومدفعــي اســتهدف منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً اســتهدف منطقــة الغــور بمديريــة غمــر و مديريــة الصفــراء 
ومناطــق متفرقــة بمديريــة الظاهــر. 

واستهدف طريان العدوان األمريكي السعودي جبل تويلق يف جيزان بثالث غارات.

380 مليون ريال خسائر استهداف العدوان لقطاع التعليم املهني باحملويت

]14/سبتمرب/2018[ املحويت - سبأ:

بلغــت الخســائر األوليــة جــراء اســتهداف العــدوان األمريكــي الســعودي لقطــاع التعليــم الفنــي واملهنــي بمحافظة 
ــون ريال. ــت 380 ملي املحوي

ــخه  ــبأ( نس ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ــة تلق ــي باملحافظ ــم الفن ــب التعلي ــن مكت ــادر ع ــر ص ــح تقري وأوض
منــه، أن تكلفــة إعــادة ترميــم وإصــالح املعهــد الزراعــي التقنــي بمديريــة الرجــم الــذي تعــرض لقصــف مبــارش 
بعــدة غــارات مــن طــريان العــدوان 334 مليــون ريــال، مشــريا إىل أن التعليــم املهنــي باملحافظــة تكبــد خــالل 
ثــالث ســنوات مــن العــدوان خســائر تقــدر بـــ 46 مليــون ريــال وحرمــان الطــالب مــن االلتحــاق بالتعليــم الفني 

وانعــكاس ذلــك عــى مخرجــات املعاهــد بمديريــات املحافظــة.

ــدوان  ــتمرار الع ــات اس ــزارق إىل تداعي ــك م ــور عبداملل ــة الدكت ــي باملحافظ ــم الفن ــب التعلي ــر مكت ــار مدي واش
والحصــار عــى التعليــم الفنــي واملهنــي وشــحة اإلمكانــات، باإلضافــة إىل معانــاة أكثــر مــن 443 طالبــا وطالبــة 

مــن حيــث الغــذاء وتوقــف مــواد التدريــب األساســية.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية نهم

]14/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
محــي بمديريــة نهــم.
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14 شهيد جراء استهداف طريان العدوامننطقة كيلو 16 يف احلديدة

]14/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

أستشــهد وإصيــب عــدد مــن املواطنــن والصياديــن اليــوم يف اســتهداف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي 
ملحافظــة الحديــدة.

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد 11 مواطنــاً وإصابــة امــرأة بعــدة غــارات لطريان 
العــدوان يف منطقــة كيلــو 16 بمديريــة الحــايل محافظــة الحديــدة، واســتهدفت قــوى العــدوان قــارب صياديــن يف 

جزيــرة الســوابع ممــا أدى إىل استشــهاد صياديــن اثنــن وجريــح ومفقــود.

واستشــهد مواطــن جــراء تدمــري طــريان العــدوان ألحــد املنــازل بأربــع غــارات يف عزلــة ربــع الفرنتــي بقريــة بــري 
ــة الزهرة. ــوص مديري امقعم

وأشــار املصــدر إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف الهــاون مســتودعاً لرنامــج األغذيــة العاملــي بالقــرب 
مــن صوامــع مطاحــن البحــر األحمــر يف كيلــو 16.

إصابة امرأة وطفلتني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة

]14/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــة رازح  ــى مديري ــعودي ع ــي الس ــي والصاروخ ــف املدفع ــدد القص ــر تج ــوم إث ــن الي ــرأة وطفلت ــت ام أصيب
ــدة. ــة صع ــة بمحافظ الحدودي

ــا بجــروح متفاوتــة  ــة )ســبأ( أن امــرأة وطفلتــن أصيبت ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكال
ــة رازح  ــاح بمديري ــي صي ــة بن ــن يف منطق ــازل املواطن ــتهدف من ــعودي اس ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ بقص

ــة. الحدودي

ــف  ــكان بالقص ــة بالس ــرى املأهول ــن والق ــازل املواطن ــتهدف من ــعودي يس ــدو الس ــدر إىل أن الع ــار املص وأش
ــتمر. ــكل مس ــي بش ــي واملدفع الصاروخ

أربع غارات على مديرية كعيدنة يف حجة

]15/سبتمرب/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم أربع غارات عى مديرية كيعدنة محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة الجواهــرة ممــا أدى إىل تدمــري محــل أحــد املواطنــن.

وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارة عى منطقة رشقي شفر.
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طريان العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء

]15/سبتمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى جبل النهدين بمديرية السبعن يف أمانة العاصمة.

العدوان يستهدف صعدة واحلديدة وصنعاء 

]15/سبتمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

شــن طــريان العــدوان يف محافظــة صعــدة غــارة عــى مديريــة مجــز وثــالث غــارات عــى ســيارة ومزرعــة مواطن 
يف مديريــة باقــم وغــارة الطريــق العــام بمنطقــة غافــرة يف مديريــة الظاهر.

ــي  ــف صاروخ ــراء قص ــروح ج ــن بج ــة مواط ــبأ(إىل إصاب ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــار مص وأش
ومدفعــي عــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح الحدوديــة، الفتــا إىل شــن الطــريان غــارة فضــال عــن قصــف 

صاروخــي ومدفعــي عــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا الحدوديــة.

ويف محافظــة الحديــدة شــن الطــريان املعــادي غــارة عــى قريــة بــري امقعمــوص بمديريــة الزهــرة وغــارة أخــرى 
عــى محيــط مطــار الحديــدة الــدويل، الفتــا إىل اســتهداف منطقــة املجاوحــة يف مديريــة نهــم بمحافظــة صنعــاء 

لغــارة واحــدة.

استشهاد أربعة موظفني بإذاعة احلديدة بغارات العدوان

]16/سبتمرب/2018[ الحديدة ـ سبأ:

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــتهداف ط ــراء اس ــوم، ج ــدة الي ــة الحدي ــن يف إذاع ــة موظف ــهد أربع استش
ــة. ــة املراوع ــاالت بمديري ــة اإلرس محط

وأوضــح مصــدر بإذاعــة الحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مهندســا إذاعيــاً وثالثــة موظفــن آخريــن 
استشــهدوا بغــارات طــريان العــدوان التــي اســتهدفت محطــة اإلرســاالت اإلذاعيــة بمديريــة املراوعــة.

كما شن طريان العدوان أكثر من 10 غارات عى منطقة كيلو 16 وما جاورها خالل الساعات املاضية.

استشهاد مواطنني اثنني بقصف صاروخي على شدا بصعدة

]16/سبتمرب/2018[ صعدة-سبأ:

استشهد مواطنان اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية شدا بمحافظة صعدة.

ــخ  ــتهدف بالصواري ــعودي اس ــدو الس ــبأ( أن الع ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
وقذائــف املدفعيــة قــرى آهلــة بالســكان بمديريــة شــدا الحدوديــة مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن وإلحــاق 

ــن. ــازل ومــزارع املواطن أرضار يف من

وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف ممتلكات املواطنن يف مديرية منبه الحدودية.
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استشهاد 10 من أسرة واحدة يف جمزرة جديدة لطريان العدوان يف البيضاء

]17/سبتمرب/2018[ البيضاء - سبأ:

ارتكــب طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي مجــزرة مروعــة باســتهدافه مســاء أمــس منــزل مواطــن يف مديريــة 
ردمــان ال عــواض بمحافظــة البيضــاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة منــزل 
املواطــن نــادي محمــد عبداللــه لجــدع يف منطقــة حــوران بمديريــة ردمــان آل عــواض مــا أدى إىل استشــهاد 11 

بينهــم نســاء وأطفــال جميعهــم مــن أرسة واحــدة وإصابــة أخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن املواطنــن هرعــوا ألســعاف الجرحــى وانتشــال الضحايــا مــن تحــت انقــاض املنــزل الــذي 
دمرتــه غــارة طــريان العــدوان بالكامــل.

استشهاد 18 صياد إثر استهداف بوارج العدوان لقاربهم يف عرض البحر

]18/سبتمرب/2018[ الحديدة -سبأ:

استشــهد 18صيــادا مــن محافظــة الحديــدة إثــر اســتهداف بــوارج العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم لقاربهــم 
يف عــرض البحــر.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن بارجــات العــدوان اســتهدفت قــارب صيــد 
ــاة  ــهادهم ونج ــا أدى إىل استش ــة، م ــة الخوخ ــة بمديري ــة الكدح ــاء قري ــن أبن ــادا م ــه 19 صي ــى متن ــل ع يحم

واحــدة.

وأورد املصدر أسماء الشهداء وهم:عمرو يحيى رضوان - مالك القارب

منصور يحيى رضوان
محمد خادم زيد حربي

حسن محمد إسماعيل منوبي
يارس هبة الله حسن بزاز

عياش سعيد دنيني
أحمد سعيد دنيني

عبده أحمد محالبي
إبراهيم سليمان دنيني

يحيى سليمان دنيني
فجري أحمد حسن محنش

أنيس عوض حرمي
شاكر عي يحيى نهاري

عبدالله عي محافظ
عبدامللك ثابت مراد

عبده بكريي
عبدالله محمد موىس
سعيد محمد موىس

فيما نجى الصياد نافع خادم فرج.
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استشهاد مواطنني اثنني بغارات العدوان على الدريهمي باحلديدة

]18/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد مواطنــان اليــوم بغــارات لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى مديريــة الدريهمــي يف محافظــة 
الحديــدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــن اثنــن استشــهدا ودمــرت جرافــة 
تابعــة لهمــا جــراء غــارات لطــريان العــدوان عــى مديريــة الدريهمــي.

العدوان يستهدف منازل ومزارع املواطنني يف رازح وباقم بصعدة

]18/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــازل ومــزارع  ــة وقصــف مدفعــي وصاروخــي من ــوم بغــارات جوي اســتهدف العــدوان األمريكــي الســعودي الي
ــدة. ــة صع ــم بمحافظ ــي رازح وباق ــن يف مديريت املواطن

ــي رازح  ــة )ســبأ( أن الغــارات دمــرت منزلــن يف مديريت ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
وباقــم، كمــا تعرضــت منــازل ومــزراع للمواطنــن يف نفــس املديريتــن لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة شــدا الحدوديــة، وشــن ثمانــي غــارات عــى جبــل 
تويلــق يف جيــزان و أربــع غــارات عــى مجــازة يف عســري.

استهداف ميناء االصطياد السمكي باحلديدة

]19/سبتمرب/2018[ الحديدة ـ سبأ:

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ميناء االصطياد السمكي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مينــاء 
ــة الحــوك. ــاد بمديري االصطي

وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارة عى مديرية التحيتا باملحافظة.

ثالث غارات على مديرية املطمة باجلوف

]19/سبتمرب/2018[ الجوف - سبأ:

 شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية املطمة بمحافظة الجوف.

ــن  ــزارع املواطن ــتهدفت م ــارات اس ــبأ( أن الغ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــرية. ــة أرضاراً كب مخلف
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طريان العدوان يستهدف صعدة بتسع غارات

]19/سبتمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــن اثنــن أصيبــا يف غــارة لطــريان العــدوان عــى 
ســيارة مواطــن يف منطقــة آل عســالن بمديريــة باقــم محافظــة صعــدة، وشــن الطــريان غارتــن عــى منطقــة 

يســنم باملديريــة.

وأشــار املصــدر إىل ان الطــريان اســتهدف منــازل املواطنــن يف مفــرق باقــم بغارتــن، وشــن خمــس غــارات عــى 
منطقــة عكــوان بمديريــة الصفــراء وغــارة عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان يف مديريات رازح وشدا ومنبه الحدودية.

الطريان يستهدف حلج واحلديدة وأمانة العاصمة وصعدة

]20/سبتمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

استشهد مواطن بنريان مرتزقة العدوان يف منطقة عرييم بمديرية القبيطة محافظة لحج.

ــة  ــى منطق ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
الجبانــة بمديريــة الحــايل يف محافظــة الحديــدة، وغــارة عــى معســكر الصيانــة بمديريــة الثــورة بأمانــة العاصمة.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية الظاهر يف محافظة صعدة.

إستشهاد وإصابة أربع نساء بقصف صاروخي سعودي بصعدة

]21/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــدان بمحافظ ــة حي ــتهدف مديري ــعودي اس ــي س ــف صاروخ ــوم بقص ــاء الي ــع نس ــت أرب ــهدت وأصيب استش
ــدة. صع

ــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف منطقــة مــران  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكال
ــة أمــرأة أخــرى بجــروح بليغــة. بالصواريــخ مــا أدى إىل إستشــهاد ثــالث نســاء وإصاب

ــت ارضاراً يف  ــز وأحدث ــة مج ــة بمديري ــة الجعمل ــتهدفت  منطق ــارات اس ــالث غ ــدوان ث ــريان الع ــن ط ــا ش كم
ــن. ــكات املواطن ممتل

طريان العدوان يشن غارتني على حمافظة احلديدة

]21/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن غــرب 
وجنــوب جولــة الســفينة يف كيلــو16.
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إصابة امرأة بقصف صاروخي سعودي على صعدة 

]22/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

أصيبت امرأة اليوم بجروح إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

ــخ  ــتهدف  بالصواري ــعودي اس ــدو الس ــبأ( أن الع ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــروح. ــنة بج ــرأة مس ــة ام ــا أدى إىل اصاب ــة رازح م ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــة ق واملدفعي

ــي  ــف صاروخ ــت لقص ــم تعرض ــه وباق ــدا ومنب ــات ش ــكان يف مديري ــة بالس ــق آهل ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
ــم. ــن ومزارعه ــازل املواطن ــال من ــف ط ــعودي مكث ــي س ومدفع

كما دمر طريان العدوان الغاشم مسجداً وعدداً من منازل املواطنن يف مديرية باقم بمحافظة صعدة.

إستشهاد وإصابة أربعة مواطنني باستهداف ثالجة تربيد باحلديدة

]22/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

إستشــهد وأصيــب أربعــة مواطنــن اليــوم إثــر اســتهداف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي لثالجــة تريــد يف 
مديريــة الحــايل بمحافظــة الحديــدة.

أوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف ثالجــة تريــد يف 
كيلــو 16 بمديريــة الحــايل، مــا أدى إىل إستشــهاد مواطنــن اثنــن وأصيــب اثنــن آخريــن.

كمــا اســتهدف بغارتــن موقــف ســيارات رشكــة يمنــي دريــم لتأجــري الســيارات تابعــة ألحــد املواطنــن بمنطقــة 
ســبعة يوليــو بمديريــة الحــايل مــا أدى إىل إصابــة مواطنــن أثنــن وتدمــري ســيارتن وتــرر املنــازل املجــاورة.

استهداف حمافظتي صعدة واحلديدة ومنع دخول السفن إىل امليناء

]23/سبتمرب/2018[ محافظات  - سبأ:

واصــل العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهداف محافظتــي صعــدة والحديــدة بالقصــف الصاروخــي واملدفعــي و 
الغــارات الجويــة واحتجــاز الســفن.

ــة  ــة الحجل ــى منطق ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن وأوضــح مص
واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح الحدوديــة كمــا اســتهدف قصــف 

مماثــل منطقــة الغــور بمديريــة غمــر الحدوديــة.

وأكــد املصــدر أن بــوارج العــدوان احتجــزت ســفينة مشــتقات نفطيــة ومازالــت تعرقــل ثــالث ســفن أخــرى مــن 
الدخــول إىل مينــاء الحديــدة رغــم التريــح لهــا مــن األمــم املتحــدة.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن ســت غــارات عــى منطقــة كيلــو 16 وثــالث غــارات عــى مجمــع الصالــح 
الســكني بمديريــة الحــايل يف محافظــة الحديدة.
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العدوان يستهدف حمافظة صعدة

]24/سبتمرب/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدوان اســتهدف محافظــة صعــدة بقصــف صاروخــي 
ــريان  ــعودي ن ــدود الس ــرس الح ــق ح ــة، وأطل ــة رازح الحدودي ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــى ق ــي ع ومدفع

رشاشــات عــى منطقــة الرقــو بمديريــة منبــه الحدوديــة.

ــم،  ــة باق ــاح بمديري ــة آل الزم ــن يف منطق ــة مواط ــى مزرع ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــح املص وأوض
وغارتــن عــى مديريــة الظاهــر ومثلهمــا عــى مديريــة كتــاف وثــالث غــارات عــى منطقــة طخيــة بمديريــة مجز.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارة لطريان العدوان يف زبيد باحلديدة

]24/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد مواطنــان اثنــان وأصيــب ثالــث بجــروح، فجــر اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 
عــى مديريــة زبيــد يف محافظــة الحديــدة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مزرعــة  ــاء اليمني ــة األنب ــي باملحافظــة لوكال وذكــر مصــدر أمن
ــث. ــة ثال ــن وإصاب ــن اثن ــهاد مواطن ــا أدى إىل استش ــة م ــة باملديري ــة الريب ــن يف منطق دواج

طريان العدوان يشن 12 غارة على باقم بصعدة

]25/سبتمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي خــالل الســاعات املاضيــة 12 غــارة عــى أماكــن متفرقــة مــن مديريــة 
باقــم بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 12 غــارة اســتهدفت 
ــة كبــرية. ــازل املواطنــن ومزارعهــم وممتلكاتهــم والطرقــات العامــة مخلفــا أرضارا مادي من

وأشــار املصــدر إىل أن مديريــة باقــم تتعــرض لقصــف جــوي وصاروخــي ومدفعــي مســتمر.. الفتــا إىل طــريان 
العــدوان كان قــد شــن صبــاح اليــوم غارتــن عــى منطقــة غافــرة بمديريــة الظاهــر وأدت إىل استشــهاد طفــل.

استشهاد مواطنني اثنني بغارة لطريان العدوان يف احلديدة

]25/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

ــان اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى الطريــق الرابــط بــن مديريتــي  استشــهد مواطن
ــدة. ــد والجراحــي بمحافظــة الحدي زبي

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة 
تقــل مواطنــن يف الطريــق الرابــط بــن مديريتــي زبيــد والجراحــي مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن.

وأكد املصدر أن التحليق املكثف لطريان العدوان يحول دون وصول املسعفن إىل مكان الجريمة.
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وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة عى منطقة املطيبية الواقعة بن مديريتي زبيد والتحيتا باملحافظة.

العدوان يستهدف حمافظتي تعز وحلج

]25/سبتمرب/2018[ محافظات - سبأ:

شن الطريان املعادي غارة عى مديرية حيفان بمحافظة تعز.

واشــار مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(اىل ان مواطــن أصيــب بجــروح خطــرية إثــر قصــف مدفعــي 
للمرتزقــة عــى الحيديــن بمنطقــة كرشــفي محافظــة لحــج.

طريان العدوان يشن تسع غارات على صعدة

]26/سبتمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم، اليــوم، تســع غــارات جويــة عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة 
. ة صعد

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غارتــن عــى 
محيــط مدينــة صعــدة وغارتــن أخــرى عــى منطقــة كهــالن بمديريــة صعــدة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم شــن غارتــن عــى معســكر كهــالن وشــن 
ــكات املواطنــن. ثــالث غــارات عــى مديريــة شــدا الحدوديــة مخلفــا ارضار يف ممتل

10 غارات على مناطق متفرقة حبجة

]27/سبتمرب/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 10 غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بعــرش غــارات 
حــرض وحــريان وميــدي.

ست غارات لطريان العدوان على صعدة

]27/سبتمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن أربــع غــارات 
عــى أماكــن متعــددة يف مديريــة باقــم الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة بنــي معــن بمديريــة رازح الحدوديــة خلفــت 
أرضارا واســعة يف ممتلــكات املواطنــن.
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استشهاد مواطن يف قصف مدفعي للمرتزقته على منازل املواطنني يف احلديدة

]27/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــاً استشــهد وجــرح آخــر جــراء قصــف مدفعــي 
للمرتزقــة عــى منــازل املواطنــن يف الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

ثالث غارات على مديرية برط العنان باجلوف

]28/سبتمرب/2018[ الجوف - سبأ:

ــكات املواطنــن يف مديريــة  ــازل وممتل شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم ثــالث غــارات عــى من
بــرط العنــان بالجــوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان الســعودي اســتهدفت منــازل وممتلكات 
املواطنــن يف منطقــة رحــوب بمديريــة بــرط العنــان وخلفــت أرضارا كبرية.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية منازل املواطنن يف مديرية املصلوب.

شهداء وجرحى بثالث غارات على حمافظة حجة

]28/سبتمرب/2018[ حجة - سبأ:

ــهاد  ــا أدى إىل استش ــة م ــة حج ــى محافظ ــارات ع ــالث غ ــوم ث ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــن. ــن املواطن ــدد م ــة ع وإصاب

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة  ســيارة 
أحــد املواطنــن بمنطقــة بنــي الحــداد يف مديريــة حــرض مــا أدى إىل تدمريهــا واستشــهاد املواطــن عــي حســن 
حــدادي، الفتــا أن الطــريان شــن غــارة عــى ســوق مديريــة حــريان وأنبــاء عــن شــهداء وجرحــى، مشــرياً إىل أن 
طــريان اســتطالع العــدوان شــن غــارة عــى الجــر الرابــط بــن مديريتــي حــريان و مســتبا مــا أدى إىل إصابــة 

عــدد مــن املواطنــن.

طريان العدوان يشن مثانية عشرة غارة على صعدة

]28/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمانية عرشة غارة عى مناطق متفرق بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن أربعــة عــرش 
غــارة عــى أماكــن متفرقــة مــن مديريــة الظاهــر الحدوديــة منــذ الصبــاح.

وأشار املصدر إىل أن طريان شن ثالث غارات عى منازل املواطنن وممتلكاتهم يف مديرية باقم الحدودية.

وذكــر املصــدر أن الطــريان الســعودي املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة العطفــن بمديريــة كتــاف يف ظــل تحليــق 
متواصــل عــى أغلــب مديريــات املحافظــة.
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اكثر من 30 قذيفة على منازل املواطنني يف مديرية الدريهمي 

]28/سبتمرب/2018[ محافظات - سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل وقــوع خســائر كبــرية يف ممتلــكات املواطنــن جــراء قصــف 
مرتزقــة العــدوان منــازل املواطنــن يف مديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة بأكثــر مــن 30 قذيفــة.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارتني على عبس يف حمافظة حجة

]29/سبتمرب/2018[ حجة – سبأ:

ــس يف  ــة عب ــى مديري ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن لط ــث بغارت ــب ثال ــان وأصي ــهد مواطن استش
ــة. ــة حج محافظ

وذكــر مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
بنــي حســن يف مديريــة عبــس اســتهدفت إحداهمــا ســيارة مواطــن مــا أدى إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن و جــرح 

ثالــث.

مخس غارات على ثالث مديريات مبحافظة احلديدة

]29/سبتمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى ثالث مديريات بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان اســتهدف بثــالث غــارات منطقــة 
رأس عيــى يف مديريــة الصليــف.

وأشــار إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة غــرب كيلــو 16 جنــوب شــارع الخمســن يف مديريــة الحــايل، وغــارة 
أخــرى عــى جبــل القمــة يف مديريــة املنــرية.

العدوان يشن اربع غارات على صعدة وجيزان

]29/سبتمرب/2018[ محافظات - سبأ:

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن يف صعــدة غــارة عــى مديريــة  ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر أمنــي لوكال
ــة الصفــراء. ســحار بمحــاذاة عاصمــة املحافظــة وغارتــن عــى منطقــة عكــوان بمديري

وذكر املصدر أن الطريان استهدف بغارة واحدة جبل تويلق يف جيزان.
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غارة على منطقة حام يف حمافظة اجلوف

]30/سبتمرب/2018[ الجوف - سبأ:

ــام  ــة ح ــى منطق ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
ــوف. ــة الج ــون يف محافظ ــة املت بمديري

شهيد وثالثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن حبجة

]30/سبتمرب/2018[ حجة - سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب ثالثــة اليــوم إثــر غــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى ســيارة مواطــن يف 
مديريــة عبــس بمحافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى ســيارة 
مواطــن يف شــعب امــدوش بمديريــة عبــس مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة آخريــن.

ــة مســتبأ، كمــا شــن  وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مدخــل ســوق الخميــس بمديري
ــدي. ــي حــرض ومي العــدوان شــن 13 غــارة عــى مديريت

27 غارة وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة

]30/سبتمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم سلســلة غــارات عــى محافظــة صعــدة، فيمــا اســتهدف قصــف 
صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة باملحافظــة.

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
مديريــة شــدا الحدوديــة، واســتهدف بخمــس غــارات ممتلــكات املواطنــن يف منطقتــي آل مغــرم وآل قــراد بمديرية 

باقــم، وســبع غــارات عــى منطقــة الــرار.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى منطقة املالحيــط بمديريــة الظاهــر، واســتهدف بغارتن 
جــر الرقــة ومنــزل يف آل الزمــاح بمديريــة باقــم، وش غــارة عــى منطقــة ولــد مســعود بمديرية ســحار.

ــدا  ــة ش ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــتهدف ق ــعودي اس ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــدر أن قص ــر املص وذك
ــة. الحدودي

وذكر املصدر أن الطريان شن يف محافظة صعدة سبع غارات عى منطقة الرار. 
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أكـتـوبــر
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إصابة امرأة جبروح بقصف مدفعي على اجلوف

]01/أكتوبر/2018[ الجوف - سبأ:

أصيبــت امــرأة بجــروح خطــرية اليــوم إثــر قصــف مدفعــي ملرتزقــة العــدوان الســعودي عــى منــازل املواطنــن 
يف مديريــة املتــون بالجــوف.

وأكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بالرشاشــات الثقيلــة منــازل 
ومــزارع املواطنــن يف مديريــة املتــون مــا أســفر عــن إصابــة امــرأة بجــروح بالغــة.

15 غارة على مناطق متفرقة بصعدة وجنران

]01/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 15 غارة عى مناطق متفرق بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ســبع غــارات اســتهدفت 
مناطــق متفرقــة بمديريــة شــدا الحدوديــة منهــا غارتــن عــى الطريــق العــام، خلفــت جميعهــا أرضارا يف ممتلكات 

ملواطنن. ا

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــزل مواطــن بمنطقــة الرماديــات بمديريــة الظاهــر، 
باإلضافــة إىل غــارة عــى مــزارع املواطنــن بمنطقــة بنــي ذهــل بمديريــة الظاهــر.

وشن غارتن عى منازل وممتلكات املواطنن يف منطقة طخية بمديرية مجز وغارة عى منطقة البقع.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريتــي شــدا ورازح، ومنازل 
ومــزارع املواطنــن يف مديريــة منبــه، الفتــا إىل أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى موقــع الطلعــة يف نجران.

استشهاد أسرة نازحة بغارة لطريان العدوان يف مستبأ حبجة

]02/أكتوبر/2018[ حجة - سبأ:

استشهدت أرسة نازحة بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي عى مديرية مستبأ يف محافظة حجة.

وأكــد مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف أرسة املواطــن النازح 
محمــد الحجــوري يف منطقــة الحمــراء باملديريــة مــا أدى إىل استشــهاده وزوجتــه وابنتهمــا الوحيدة.

استشهاد أسرة كاملة بغارات الطريان وقصف صاروخي على صعدة

]02/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

ــة شــدا بمحافظــة صعــدة تعرضــت لغارتــن  ــة )ســبأ( أن مديري ــاء اليمني ــة األنب ذكــر مصــدر عســكري لوكال
ــة بالســكان. شــنهما طــريان العــدوان وقصــف صاروخــي ومدفعــي اســتهدف قراهــا اآلهل

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً اســتهدف أيضــاً قــرى آهلــة بالســكان يف مديريتــي منبــه ورازح 
الحدوديتن.
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العدوان يواصل استهداف صعدة وحجة

]03/أكتوبر/2018[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي استهداف منازل ومزارع املواطنن واملناطق السكنية يف صعدة وحجة.

ــب جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي  ــاً أصي ــة )ســبأ( أن مواطن ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ســعودي عــى مناطــق ســكنية بمديريــة منبــه، واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف منــازل ومــزارع 

املواطنــن يف مديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان دمــر بغارتــن شــاحنة عــى الخــط العــام يف منطقــة بنــي حســن بمديريــة 
عبــس محافظــة حجــة.

طريان العدوان يشن مثان غارات على صنعاء

]04/أكتوبر/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمان غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالعاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى جبــل 
ــة معســكر الحفــا. النهديــن جنــوب العاصمــة، واســتهدف بغــارة ثاني

كما شن طريان العدوان ست غارات عى منطقة جربان يف مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

ثالث غارات على منطقة السويد يف احلديدة

]04/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة الســويد بالتحيتــا.

قصف صاروخي ومدفعي للعدو ومرتزقته على صعدة

]04/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

ــه  ــة منب ــن يف مديري ــكات املواطن ــى ممتل ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ ــرية بقص ــة خط ــن إصاب ــب مواط اصي
الحدوديــة، واســتهدف العــدو الســعودي بعــرشات الصواريــخ والقذائــف املدفعيــة عــى منطقــة الغــور بمديريــة 

ــة. ــر الحدودي غم

ــتهدف  ــاً اس ــاً مكثف ــاً ومدفعي ــاً صاروخي ــبأ( إىل أن قصف ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــار مص وأش
ــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة شــدا جــراء  ــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم، كمــا تــررت من من
ــة  غــارة وقصــف صاروخــي ومدفعــي للعــدوان، وشــن الطــريان املعــادي ثــالث غــارات عــى منطقتــي الجعمل

ــة مجــز. ــة بمديري وطخي
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غارتان لطريان العدوان على كرش يف حلج

]05/أكتوبر/2018[ لحج - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى كرش يف محافظة لحج.

ــحي يف  ــة الس ــتهدفتا منطق ــن اس ــبأ( أن الغارت ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
كــرش.

ثالث غارات على مديرية أرحب

]05/أكتوبر/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
منطقــة الصمــع باملديريــة.

ثالث غارات على صعدة وجيزان

]05/أكتوبر/2018[ صعدة  - سبأ:

شن الطريان املعادي غارة عى مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفــاد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غارتــن عــى 
جبــل تويلــق يف جيــزان.

طريان العدوان يستهدف حمافظة احلديدة بثالث غارات

]05/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

اســتهدف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي بثــالث غــارات اليــوم مديريتــي املراوعــة والصليــف بمحافظــة 
الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مصنــع 
كمــران يف مديريــة املراوعــة، مشــريا إىل أن الطــريان اســتهدف بغــارة الدفــاع الســاحي يف مديريــة الصليــف.

غارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي على صنعاء وصعدة

]06/أكتوبر/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــة  ــق اآلهل ــى املناط ــي ع ــي واملدفع ــه الصاروخ ــة وقصف ــه الجوي ــعودي غارات ــي الس ــدوان األمريك ــل الع واص
ــدة. ــاء وصع ــى صنع ــكان يف ع بالس
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وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــاً أصيــب بجــروح خطــرة جــراء قصــف العــدوان 
بأكثــر مــن 25 صاروخــاً وقذيفــة عــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح الحدوديــة.

وقصف العدوان السعودي بعرشات الصواريخ والقذائف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مديريــة شــدا الحدوديــة وثــالث غــارات عــى مناطــق آهلــة 
بالســكان يف مديريــة الظاهــر، مشــريا إىل أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى جبــل جربــان بمديريــة ســنحان 

يف محافظــة صنعــاء.

سبع غارات على ممتلكات املواطنني يف احلديدة

]07/أكتوبر/2018[ الحديدة ـ سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى محافظة الحديدة.

ــبع  ــتهدف بس ــادي اس ــريان املع ــبأ( أن الط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــكري باملحافظ ــدر عس ــح مص وأوض
ــا. ــة التحيت ــرب مديري ــن غ ــكات املواطن ــزارع وممتل ــارات م غ

وأشــار املصــدر أن بــوارج العــدوان ومدفعيتــه تقصــف مديريــة الدريهمــي منــذ خمســة أيــام وحتــى اليــوم مــا 
أدى استشــهاد وإصابــة عــدد مــن املدنيــن وتدمــري 30 منــزال بشــكل كي وجزئــي.

ــة  ــهاد ثالث ــا أدى إىل استش ــي م ــوق الدريهم ــتهدفت س ــدوان اس ــة الع ــوارج ومدفعي ــدر إىل أن ب ــار املص وأش
ــن. ــرح آخري ــن وج مواطن

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية سنحان

]07/أكتوبر/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان تحالــف العــدوان إســتهدف بغارتــن 
ــن  ــة آخري ــرح أربع ــال وج ــة عم ــهاد ثالث ــدا استش ــن، مؤك ــكات املواطن ــا أرضارا بممتل ــان، مخلف ــة جرب منطق

واحــراق شــاحنة إثــر غــارة عــى مقطــع للحجــارة يف الجــريف بمديريــة ســنحان يف محافظــة صنعــاء.

العدوان يستهدف حمافظتي صعدة وتعز

]07/أكتوبر/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مهاجــراً أفريقيــاً أصيــب واحرقــت ســيارة مواطــن 
بنــريان حــرس الحــدود الســعودي يف منطقــة الرقــو بمديريــة منبــه الحدوديــة، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي 

ومدفعــي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى منطقــة آل عــي وغــارة عــى منطقــة الحجلــة بمديريــة 
رازح الحدوديــة، الفتــا إىل إصابــة مواطــن وتــرر منزلــه إثــر قصــف مدفعــي ملرتزقــة العــدوان عــى مديريــة 

خديــر يف محافظــة تعــز.
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استشهاد مخسة مواطنني بغارات على احلديدة

]08/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

ــة  ــى مديري ــوم ع ــر الي ــعودي فج ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــنها ط ــارة ش ــن يف غ ــة مواطن ــهد خمس استش
ــدة. ــة الحدي ــايل يف محافظ الح

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد خمســة مواطنــن جــراء أربــع غارات 
لطــريان العــدوان عــى مــزارع نحــل تابعــة للمواطنــن يف منطقــة الجبانــة بمديريــة الحــايل محافظــة الحديدة.

وذكــر املصــدر أن طائــرة بــدون طيــار شــنت غــارة جنــوب أكــواخ الصياديــن بســاحل قريــة مكــرم يف جزيــرة 
ــة  ــن يف مديري ــة مواط ــى مزرع ــارة ع ــرع و غ ــة ب ــى مديري ــن ع ــي غارت ــريان الحرب ــن الط ــا ش ــران، فيم كم

ــة. املراوع

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]08/أكتوبر/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف وادي الضيــق شــمال رشق 
مديريــة رصواح بثــالث غــارات.

وأشار املصدر إىل ان مليشيا املرتزقة قصفت منازل ومزارع املواطنن يف مديرية رصواح بقذائف املدفعية.

جرحيان بغارات وقصف العدوان بصعدة

]08/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

ــا  ــة رازح، فيم ــة رازح بمحافظ ــى مديري ــارات ع ــالث غ ــوم ث ــي الي ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــعودي. ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــرى لقص ــق أخ ــت مناط تعرض

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن. ــكات املواطن ــة يف ممتل ــت أرضار مادي ــة راح خلف ــة بمديري ــة الحجل منطق

ــكان يف  ــة بالس ــرى آهل ــى ق ــعودي ع ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــب بقص ــا أصي ــدر إىل أن مواطن ــار املص وأش
مديريــة شــدا الحدوديــة.. الفتــا إىل إصابــة مواطــن واحــراق ســيارة بنــريان حــرس الحــدود الســعودي يف منطقــة 

الرقــو بمديريــة منبــه.

وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.
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طريان العدوان يشن غارة على حجة

]08/أكتوبر/2018[ حجة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن غــارة رشق املركــز الصحــي 
بســوق الخميــس يف مديريــة مســتبأ بمحافظــة حجــة.

ثالث غارات قرب مطاحن البحر األمحر باحلديدة

]09/أكتوبر/2018[ الحديدة -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات بالقــرب 
مــن مطاحــن البحــر األحمــر بمديريــة الحــايل.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة وجيزان

]9/أكتوبر/2018[ صعدة ـ سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي سلســلة غــارات عــى صعــدة وجيــزان واســتهدف قصــف صاروخــي 
ومدفعــي املديريــات الحدوديــة.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى منطقــة  ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــة  ــرى آهل ــي ق ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص ــا اس ــدة، فيم ــة صع ــر يف محافظ ــة الظاه ــط بمديري املالحي

ــن. ــه الحدوديت ــي رازح ومنب ــكان يف مديريت بالس

ويف جيزان شن طريان العدوان األمريكي السعودي خمس غارات عى وادي جارة.

عملية هجومية تسفر عن استعادة السلسلة اجلبلية غرب جمازة قبالة عسري

]10/أكتوبر/2018[ عسري - سبأ :

ــرب  ــة غ ــلة الجبلي ــا السلس ــتعادوا خالله ــة اس ــة هجومي ــوم عملي ــعبية الي ــان الش ــش واللج ــال الجي ــذ أبط نف
ــري. ــة عس ــازة قبال مج

وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الجيــش واللجــان الشــعبية اســتعادوا الســيطرة عــى 
السلســلة الجبليــة غــرب مجــازة وكبــدوا العــدو خســائر فادحــة.

ــرب  ــعودي غ ــش الس ــة الجي ــات مرتزق ــتهدفت تجمع ــة اس ــة واملدفعي ــوة الصاروخي ــدر إىل أن الق ــار املص وأش
ــارشة. ــات مب ــة إصاب ــازة محقق مج
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مخسة شهداء إثر استهداف طريان العدوان سبيل ماء باحلديدة

]10/أكتوبر/2018[ الحديدة-سبأ:

استشــهد خمســة مواطنــن إثــر اســتهداف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم، ســبيل مــاء يف منطقــة 
الجــاح بمحافظــة الحديــدة.

ــراء  ــهدوا ج ــن استش ــة مواطن ــبأ( أن خمس ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــاح. ــة الج ــاجد يف منطق ــد املس ــاء أح ــبيل م ــم س ــدوان وه ــريان الع ــل ط ــن قب ــتهدافهم م اس

استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات على صعدة

]10/أكتوبر/2018[ صعدة-سبأ:

ــي رازح  ــى مديريت ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط ــوم بغ ــر الي ــب آخ ــُن وأصي ــهد مواط استش
ــدة. ــة صع ــدان بمحافظ وحي

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثالث غــارات عــى منطقة 
بــركان بمديريــة رازح الحدوديــة، مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر، وتدمــري الخــط العــام مــا تســبب 
يف انقطــاع وتوقــف حركــة املــرور فيــه، مشــريا إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة الطريــق العــام بمنطقــة 

مــران بمديريــة حيــدان، مخلفــاً أرضاراً فيــه ويف منــازل املواطنــن املجــاورة.

ويف نجران شن الطريان املعادي أربع غارات عى موقع الطلعة.

طريان العدوان يشن مثان غارات على صعدة

]11/أكتوبر/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثمان غارات استهدفت مناطق سكنية بمحافظة صعدة.

ــى  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
أماكــن ســكنية بمنطقــة مــران بمديريــة حيــدان، باإلضافــة إىل غارتــن عــى منطقــة الصــوح بمديريــة كتــاف.

ــاً  وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات منطقــة بنــي معــاذ بمديريــة ســحار محدث
ــن. ــكات املواطن أرضاراً يف ممتل

استشهاد أربعة مواطنني وسلسلة غارات وقصف لبوارج العدوان على احلديدة

]11/أكتوبر/2018[ الحديدة -سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم سلســلة غــارات عــى محافظــة الحديــدة بالتزامــن مــع قصــف 
بــوارج العــدوان.

وذكــر مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفلــة أصيبــت بنــريان الغــزاة أثنــاء قطفهــا لزهــرة الفــل 
يف منطقــة املغــرس بمديريــة التحيتــا، فيمــا استشــهد أربعــة مواطنــن بعــدة غــارات للطــريان عــى املديريــة.
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وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غارتــن عــى الطريــق العــام بمديريــة التحيتــا واســتهدفت سلســلة 
غــارات وقصــف للبارجــات مدينــة الدريهمــي مــا أدى إىل تدمــري املستشــفى العــام ومستشــفى األمومــة والطفولــة 

وأرضار بالغــة يف منــازل وممتلــكات املواطنــن.

سلسلة غارات وقصف مدفعي على صعدة

 ]11/أكتوبر/2018[ محافظات ـ سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن يف محافظــة صعــدة غارتــن عــى 
منطقــة الصــوح بمديريــة كتــاف وثــالث غــارات عــى منطقــة بنــي معــاذ بمديريــة ســحار ومثلهــا عــى مناطــق 

ســكنية بمنطقــة مــران بمديريــة حيــدان.

كمــا شــن سلســلة غــارات عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة الظاهــر واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي قــرى 
آهلــة بالســكان بمديريــة شــدا الحدوديــة

غارة على أحد خزانات املياه يف جزيرة كمران 

]12/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة أحــد خزانــات امليــاه 
يف جزيــرة كمــران بمحافظــة الحديــدة.

19 شهيد و30 جريح إثر استهداف نازحني يف جبل راس باحلديدة

]13/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــن لط ــر غارت ــوم إث ــرية الي ــم خط ــن جراحه ــرح 30 آخري ــا وج ــهد 19 مواطن استش
ــدة. ــة الحدي ــل راس بمحافظ ــة جب ــن بمديري ــتهدفتا نازح ــي اس األمريك

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن حافلتن 
تقــال أرس نازحــة يف الطريــق العــام بمنطقــة املصريــة بمديريــة جبــل راس مــا أدى إىل استشــهاد 19 مواطنــا و30 

ــم خطرية. ــا جراحه جريح

19 غارة وقصف مدفعي على حمافظتي صعدة وحجة

]13/أكتوبر/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهاد مواطــن مــن أبنــاء مديريــة منبــه الحدوديــة بنــريان حــرس الحــدود الســعودي، فيمــا اســتهدف قصــف 
صاروخــي ومدفعــي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــات رازح وشــدا وباقــم الحدوديــة.

وأشــار مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل أن الطــريان املعــادي شــن ســت غــارات عــى مناطــق 
متفرقــة بمديريــة الظاهــر وثــالث غــارات عــى منطقــة أم الريــاح بمديريــة كتــاف بمحافظــة صعــدة.

وأوضح املصدر أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن عرش غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
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استشهاد مواطن بقذيفة ملرتزقة العدوان وغارات على صعدة واحلديدة

]14/أكتوبر/2018[ محافظات - سبأ:

ــي  ــى محافظت ــارات ع ــادي غ ــريان املع ــن الط ــا ش ــدوان، فيم ــة الع ــا مرتزق ــة أطلقه ــن بقذيف ــهد مواط استش
ــدة. ــدة والحدي صع

وأكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن بقذيفــة مدفعيــة أطلقهــا مرتزقــة العــدوان 
عــى قريــة الحيديــة بمديريــة القبيطــة يف محافظــة لحــج.

وأوضــح املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة أدت إىل قطــع الطريــق العــام يف منطقــة بــركان بمديريــة رازح 
ــي  ــة بالســكان بمديريت ــة يف محافظــة صعــدة، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي قــرى آهل الحدودي

باقــم ورازح الحدوديتــن.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارتن شمال رشق مطار الحديدة.

وكاالت األمم املتحدة تدين بشدة اهلجوم على املدنيني يف احلديدة

]14/أكتوبر/2018[ صنعاء - سبأ :

أدانت وكاالت األمم املتحدة العاملة يف اليمن بشدة الهجوم عى املدنين يف محافظة الحديدة.

وقالــت منســقة الشــئون اإلنســانية يف اليمــن ليــز غرانــدي يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة 
منــه »هــذه حادثــة مروعــة«.

وأوضــح البيــان أن 15 مدنيــاً عــى األقــل قتلــوا وأصيــب 20 آخريــن بجــروح عندمــا تعرضــت حافــالت صغــرية 
كانــوا يســتقلونها للقصــف يف منطقــة جبــل راس بمحافظــة الحديــدة.

ــي  ــادئ توخ ــرام مب ــزاع اح ــراف الن ــى أط ــن ع ــاني، يتع ــدويل اإلنس ــون ال ــب القان ــدي »بموج ــت غران وأضاف
الحيطــة والحــذر والتناســب والتمييــز يف كل عملياتهــم العســكرية وأن يفعلــوا كل مــا يف وســعهم لحمايــة املدنيــن 

وليــس إيذاءهــم أو إصابتهــم أو قتلهــم«.

وأشــار البيــان إىل أنــه تــم نقــل عــدد مــن الجرحــى لتلقــي العــالج يف مستشــفيات زبيــد وبيــت الفقيــه التــي 
ــارئ  ــع وط ــكل رسي ــل بش ــانية تعم ــوكاالت اإلنس ــداً أن ال ــا.. مؤك ــة ورشكاؤه ــة العاملي ــة الصح ــا منظم تدعمه

ــن. ــاعدة املصاب ملس

ولفت البيان إىل أن تلك الوكاالت ستبقى عى أهبة االستعداد لتقديم أي مساعدة أخرى مطلوبة.

وأفــاد البيــان أن أكثــر مــن 170 شــخصاً قتلــوا وأصيــب ألــف و 700 آخريــن عــى األقــل يف محافظــة الحديــدة 
منــذ يونيــو املــايض، كمــا نــزح أكثــر مــن 425 ألــف شــخص مــن منازلهــم.

استشهاد اثنني من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات االحتالل اإلماراتية

]15/أكتوبر/2018[ مأرب - سبأ:

استشــهد مواطنــان مــن أبنــاء قبيلــة عبيــدة ومهاجــر أفريقــي برصــاص قــوات االحتــالل اإلماراتيــة املتمركــزة 
بمعســكر تداويــن رشق مدينــة مــأرب.
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ــن  ــت ب ــة اندلع ــات عنيف ــبأ( أن مواجه ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــأرب لوكال ــة م ــي بمحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
مســلحن مــن أبنــاء قبيلــة عبيــدة والقــوات اإلماراتيــة املتمركــزة بمعســكر تداويــن إثــر قيــام مدرعــة إماراتيــة 

بدهــس ســيارة مواطــن يف الطريــق العــام باملنطقــة.

وأشــار املصــدر إىل ســقوط جرحــى يف صفــوف الجنــود الغــزاة.. الفتــاً إىل أن توتــرا كبــريا تشــهده املنطقــة بعــد 
أن دفعــت قبائــل عبيــدة بتعزيــزات كبــرية وطالبــت بخــروج القــوات اإلماراتيــة املحتلــة مــن املحافظــة.

أضرار بالغة يف ممتلكات املواطنني جراء القصف على صعدة

]15/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

ــوم جــراء  ــكات املواطنــن يف عــدد مــن مناطــق محافظــة صعــدة لــألرضار البالغــة الي ــازل وممتل تعرضــت من
ــعودي. ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ قص

ــازل ومــزارع  ــة )ســبا( أن العــدو الســعودي قصــف من ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــن. ــكات املواطن ــة يف ممتل ــاً ارضاراً بالغ ــن مخلف ــم ورازح الحدوديت ــي باق ــن يف مديريت املواطن

ــي  ــكل يوم ــعودي بش ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــرض لقص ــة تتع ــات الحدودي ــدر إىل أن املديري ــار املص وأش
ــن. ــازل املواطن ــك من ــة وكذل ــات العام ــزارع والطرق ــتهدف امل يس

قصف صاروخي ومدفعي للعدو يستهدف احلديدة

]15/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

ــا بجــروح جــراء قذيفــة أطلقهــا  ــة )ســبأ( أن امــرأة وابنهــا أصيب ــاء اليمني ــة األنب أوضــح مصــدر أمنــي لوكال
ــدة. ــة الحدي ــا محافظ ــة التحيت ــن بمديري ــة املدم ــم يف منطق ــى منزله ــزاة ع الغ

العدوان يواصل استهداف حمافظة صعدة 

]16/أكتوبر/2018[ صعدة ـ سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي استهداف محافظة صعدة بالغارات الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة القــد بمديريــة 
رازح وغــارة عــى مديرية شــدا.

وأشار إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي شدا ورازح الحدوديتن.

ست غارات على منازل املواطنني باحلديدة

]17/أكتوبر/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
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ــازل  ــى من ــارات ع ــت غ ــن س ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــا. ــرية فيه ــت أرضار كب ــا، خلف ــة التحيت ــة بمديري ــة الجبلي ــن يف منطق املواطن

إصابة ثالثة مواطنني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة

]17/أكتوبر/2018[ صعدة-سبأ:

أصيب ثالثة مواطنن اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثالثــة مواطنــن أصيبوا جــراء قصــف صاروخي 
ومدفعــي ســعودي عــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريتــي شــدا و رازح الحدوديتــن بمحافظــة صعــدة، يف حــن 

شــن طــريان العــدوان غــارة عــى منطقــة الحصامــة بمديريــة الظاهــر.

وذكر املصدر أن املديريات الحدودية تتعرض للقصف الصاروخي واملدفعي وكذلك الجوي بشكل مستمر.

استشهاد مواطن يف عملية قنص يف تعز

]17/أكتوبر/2018[ تعز - سبأ:

ــة  ــزق يف منطق ــاص مرت ــة قن ــن برصاص ــهاد مواط ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــد مص أك
ــز. ــة تع ــة محافظ ــة مقبن ــب بمديري الكبي

إستشهاد وإصابة مخسة مواطنني إثر غارات على احلديدة

]18/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

ــى  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــنهما ط ــارات ش ــر غ ــوم إث ــن الي ــة مواطن ــب خمس ــهد وأصي استش
ــدة. ــة الحدي محافظ

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
7 يوليــو بمدينــة الحديــدة، مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة اثنــن آخريــن.

وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن يف اســتهداف طــريان العــدوان جامــع الرحمــة بمديريــة املراوعــة بثــالث غــارات، 
كمــا شــن الطــريان غارتــن عــى منــزل مواطــن بمديريــة الحــايل.

إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة

]18/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. 

ــخ  ــتهدف بالصواري ــعودي اس ــدو الس ــبأ( أن الع ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــرة  ــروح خط ــن بج ــة مواط ــا أدى إىل إصاب ــر، م ــة الظاه ــكنية بمديري ــرة الس ــة غاف ــة منطق ــف املدفعي وقذائ

ــم. ــن ومزارعه ــكات املواطن ــدوث أرضار يف ممتل وح
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استشهاد ثالث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة يف الصلو بتعز

]20/أكتوبر/2018[ تعز -سبأ:

ــو  ــة الصل ــعودي يف مديري ــي الس ــدوان األمريك ــة الع ــي ملرتزق ــف مدفع ــوم بقص ــاء الي ــالث نس ــهدت ث استش
ــز. ــة تع بمحافظ

ــة  ــة )ســبأ( أن ثــالث نســاء استشــهدن جــراء اســتهداف مرتزق ــاء اليمني ــة األنب وذكــر مصــدر عســكري لوكال
ــو. ــة الصل ــن بمديري ــة الحيدي ــة يف منطق ــف املدفعي ــزالً بقذائ ــدوان من الع

استشهاد امرأة بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان على منازل املواطنني بنهم

]20/أكتوبر/2018[ مأرب - سبأ:

استشهدت امرأة اليوم اثر قصف مدفعي ملرتزقة العدوان عى منزلهم بمنطقة املجاوحة بنهم.

ــازل  ــة من ــة )ســبأ( ان مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف املدفعي ــاء اليمني ــة األنب وأكــد مصــدر محــي لوكال
املواطنــن بقريــة املجاوحــة مــا أســفر عــن استشــهاد امــرأة.

إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي بصعدة

]20/أكتوبر/2018[ صعدة -سبأ:

أصيب مواطن اليوم بنريان حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــا مــن أبنــاء مديريــة شــدا الحدوديــة 
أصيــب جــراء إطــالق النــار عليــه مــن قبــل قــوات حــرس الحــدود الســعودي.

ــة رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي  ــة بالســكان يف مديري وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق وقــرى آهل
ــة فيهــا. ــاً ارضاراً مادي ــازل املواطنــن وممتلكاتهــم محدث طــال من

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني يف احلديدة

]21/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد مواطــن وأصيــب أربعــة آخــرون جــراء خمــس غــارات شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 
فجــر اليــوم عــى محافظــة الحديــدة. 

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
شــارع زايــد بمديريــة الحــايل،  مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة أربعــة آخريــن.
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استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارة لطريان العدوان حبجة

]21/أكتوبر/2018[ حجة -سبأ:

استشــهد وأصيــب خمســة مواطنــن إثــر غــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى ســيارة أحــد 
املواطنــن بمديريــة عبــس بمحافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى ســيارة 
أحــد املواطنــن بمنطقــة بنــي حســن بمديريــة عبــس، مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة آخــر.

طريان العدوان يشن غارتني على نهم

]22/أكتوبر/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الســعودي اســتهدف بغارتــن منطقــة يــام 
رشق نهــم، مشــريا إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف املدفعيــة مــزارع املواطنــن بمناطــق متفرقــة بنهــم.

وفاة معتقل نتيجة التعذيب يف سجون مرتزقة العدوان مبأرب

]22/أكتوبر/2018[ مأرب - سبأ:

ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع ــجون مرتزق ــوم يف س ــرادي الي ــوع امل ــل املط ــه هرش ــف الل ــل ضي ــويف املعتق ت
ــه. ــذي تعــرض ل ــب ال ــة مــأرب نتيجــة التعذي بمدين

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن املعتقــل ضيــف اللــه املطــوع كان يعمــل 
يف صفــوف قــوى العــدوان وتــم اعتقالــه ضمــن 15 مجنــدا تظاهــروا للمطالبــة بمســتحقات ماليــة لهــم وتلقــوا 

تعذيــب قــايس عــى أيــدي قيــادات املرتزقــة.

وأشار إىل أن أرسة املتويف الطلوع طالبت بالقصاص.. متوعدة باإلنتقام من املتورطن يف تعذيب السجناء.

ــا  ــجن م ــب يف س ــه للتعذي ــد تعرض ــرة بع ــدان الذاك ــب بفق ــن الـــ 15 أصي ــد املعتقل ــدر إىل أن أح ــار املص وأش
ــكرية. ــة العس ــمى بالرشط يس

غارات جوية وقصف صاروخي للعدو على صعدة واحلديدة

]22/أكتوبر/2018[ محافظات - سبأ:

اســتهدف العــدوان األمريكــي الســعودي بالغــارات الجويــة والقصــف الصاروخــي واملدفعــي محافظتــي صعــدة، 
الحديــدة.

ــة الصــوح  ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطق ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــى  ــة ع ــلحتهم الثقيل ــريان أس ــعودي ن ــدود الس ــرس الح ــح ح ــا فت ــدة، فيم ــة صع ــاف يف محافظ ــة كت بمديري

ــة. ــه الحدودي ــة منب ــو بمديري ــة الرق ــام يف منطق ــق الع الطري
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واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارة عى مديرية الحايل يف محافظة الحديدة.

إصابة مواطنني اثنني بغارة لطريان العدوان يف حجة

]23/أكتوبر/2018[ حجة - سبأ:

أصيــب مواطنــان اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي عــى شــاحنة يف مديريــة عبــس بمحافظــة 
حجــة.

ــر  ــروح إث ــا بج ــن أصيب ــن اثن ــبأ( أن مواطن ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة. ــن باملديري ــي حس ــة بن ــل يف منطق ــا نح ــة بخالي ــاحنة محمل ــدوان ش ــريان الع ــتهداف ط اس

أربع غارات على احلديدة

]23/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
رشق مطــار الحديــدة.

طريان العدوان يشن غارة على صرواح مبأرب

]23/أكتوبر/2018[ مأرب -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

ــتهدفوا  ــعودي اس ــدوان الس ــة الع ــبأ( أن مرتزق ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــة رصواح. ــن يف مديري ــزارع املواطن ــازل وم ــة من ــف املدفعي بقذائ

مخس غارات على صعدة

]23/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً مكثفــاً اســتهدف منــازل 
ومــزارع املواطنــن يف مديريتــي باقــم و شــدا الحدوديتــن.

وشــن طــريان العــدوان غــارة عــى منطقــة الصــوح وأربــع غــارات عــى منــازل ومــزارع املواطنــن يف وادي آل 
ــارة بمديريــة كتــاف يف محافظــة صعــدة. أبوجب
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غارة على سيارة مواطن مبديرية عبس يف حجة

]24/أكتوبر/2018[ حجة ـ سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم غــارة عــى ســيارة أحــد املواطنــن بمديريــة عبــس يف محافظــة 
. حجة

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف بغــارة ســيارة 
محملــة باملــوايش تابعــة ألحــد املواطنــن يف منطقــة شــعب امــدوش بمديريــة عبــس.

 وأصابة عشرة إثر استهداف مغسل للخضروات باحلديدة
ً
استشهاد 21 مواطنا

]24/أكتوبر/2018[ الحديدة-سبأ:

ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــتهداف ط ــر اس ــوم إث ــن الي ــرشة موطن ــب ع ــاً وأصي ــهد 21 مواطن استش
ــدة. الحدي

أكــد مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن 21 مواطنــاً استشــهدوا وأصيــب عــرشة آخــرون 
جــراء اســتهداف طــريان العــدوان مغســل الخــروات يف مفــرق الالويــة بمنطقــة املســعودي مديريــة بيــت الفقيه 

بمحافظــة الحديدة.

وأكــد املصــدر استشــهاد ثالثــة مواطنــن بينهــم طفــل وإصابــة ســتة آخريــن يف غارتــن عــى تجمــع مواطنــن 
يف منطقــة 7 يوليــو بمدينــة الحديــدة.

قصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]24/أكتوبر/2018[ صعدة ـ سبأ:

ــعودي يف  ــدود الس ــرس الح ــريان ح ــن بن ــة مواط ــبأ( إصاب ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــر مص ذك
ــة. ــة، فيمــا لحقــت أرضار بســيارة مواطــن يف قصــف صاروخــي ومدفعــي عــى املديري ــه الحدودي ــة منب مديري

وتعرضــت منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 
مكثــف.

ثالث غارات على مديرية حرف سفيان بعمران

]25/أكتوبر/2018[ عمران-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى محافظة عمران.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
مديريــة حــرف ســفيان.
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إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي بصعدة

]25/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

أصيــب مواطــن اليــوم بقصــف مدفعــي ســعودي اســتهدف القــرى اآلهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن املواطــن مالــك إســماعيل إبراهيــم )19 عامــا( 
مــن أبنــاء مديريــة شــدا أصيــب بجــروح بليغــة إثــر قصــف مدفعــي ســعودي عــى القــرى اآلهلــة بالســكان يف 

املديريــة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غارتــن عــى منــازل املواطنــن بمديريــة باقــم 
الحدوديــة باإلضافــة إىل اســتهداف مناطــق متعــددة بقصــف مدفعــي وصاروخــي.

املتحدث الرمسي لالحتاد األوروبي يؤكد دعم جهود وقف األعمال القتالية باليمن

]26/أكتوبر/2018[ صنعاء - سبأ:

ــة يف  ــة لوقــف األعمــال القتالي ــة الجهــود الرامي ــي، دعــم االتحــاد لكاف أكــد املتحــدث الرســمي لالتحــاد األوروب
اليمــن برعايــة األمــم املتحــدة.

ــبأ(  ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال ــدة تلق ــات يف الحدي ــول الهجم ــان ح ــاد يف بي ــمي لالتح ــدث الرس ــال املتح وق
نســخة منــه »نتوقــع مــن كافــة األطــراف، االنخــراط مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة يف البحــث عــن حــل 

ســيايس للنــزاع«.

وأشــار إىل أن أخــر الهجمــات التــي اســتهدفت الحديــدة يــوم 24 أكتوبــر الجــاري حصــدت مجــددا أرواح مدنيــن 
بمقتــل مــا اليقــل عــن 21 عامــال يف منشــأة لتعبئــة وتغليــف الخــروات.

وأضــاف »بعــد أربــع ســنوات مــن النــزاع، تتكشــف كارثــة إنســانية يف البلــد مــع مجاعــة وشــيكة وهائلــة وغــري 
مســبوقة تهــدد ماليــن األرواح كمــا ذكــر املنســق اإلنســاني لألمــم املتحــدة يف وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع«.

ــماح  ــل الس ــكل عاج ــراف وبش ــة األط ــى كاف ــي ع ــي، ينبغ ــعب اليمن ــرج للش ــت الح ــذا الوق ــل ه ــال »يف مث وق
ــراءات  ــام بإج ــا أن القي ــدويل، كم ــاني ال ــون اإلنس ــرام القان ــد واح ــية إىل البل ــع األساس ــذاء والبضائ ــد الغ بتوري

ــة«. ــس األهمي ــا بنف ــي أيض ــة ه ــة الوطني ــور العمل ــف تده لوق

العدوان يواصل استهداف منازل ومزارع املواطنني يف صعدة وحجة

]26/أكتوبر/2018[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي استهداف منازل ومزارع املواطنن يف محافظتي صعدة وحجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ٍســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة باقــم 
بمحافظــة صعــدة، وتعرضــت منــازل ومــزارع املواطنــن يف املديريــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف.

وأكد املصدر استهداف ناقلة محملة بالخروات يف منطقة بني حسن بمديرية عبس يف محافظة حجة.
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ست غارات على مديرية همدان بصنعاء

]27/أكتوبر/2018[ صنعاء -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان اســتهدف منطقــة الشــعاب 
يف ضــالع همــدان.

استشهاد وإصابة طفلني بقذائف وغارات على احلديدة وحجة

]27/أكتوبر/2018[ محافظات ـ سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي سلســلة غــارات عــى محافظتــي الحديــدة، وحجــة، فيمــا اســتهدف 
قصــف مدفعــي املواطنــن يف محافظــة الحديــدة مــا أدى إىل استشــهاد وإصابــة طفلــن.

ــة آخــر بشــظايا قذيفــة أطلقتهــا  ــة )ســبأ( استشــهاد طفــل وإصاب ــاء اليمني ــة األنب وأكــد مصــدر أمنــي لوكال
ــدة. ــا يف محافظــة الحدي ــة التحيت ــة بمديري ــة الروي ــة العــدوان عــى منطق مدفعي

ــة مســتبا  وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي اســتهدف ســيارة أحــد املواطنــن يف منطقــة املخــايف بمديري
محافظــة حجــة.

تدمري ناقلة حمملة خباليا حنل يف مديرية عبس

 ]28/أكتوبر/2018[ حجة -سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( تدمــري العــدوان ناقلــة محملــة بخاليــا نحــل يف منطقــة بنــي 
حســن بمديريــة عبــس يف محافظــة حجــة.

ست غارات على احلديدة

]28/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي، مساء اليوم ست غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان اســتهدفت جنــوب كيلــو 
16، وغــارة بالقــرب مــن مصنــع كمــران غــرب مديريــة املراوعــة.

أربع غارات على كتاف بصعدة

]28/أكتوبر/2018[ صعدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم أربــع غــارات جويــة عــى مديريــة كتــاف بمحافظــة 
صعــدة.
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واوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان الغاشــم شــن أربــع غــارات 
عــى منطقــة الرصيفــات بمديريــة كتــاف، مخلفــاً ارضاراً يف ممتلــكات املواطنــن.

ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــت لقص ــر تعرض ــدا والظاه ــات ش ــق يف مديري ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
ــة. ــات العام ــن والطرق ــزارع املواطن ــتهدف م اس

طريان العدوان يستهدف سيارة نقل يف عبس مبحافظة حجة

]29/أكتوبر/2018[ حجة- سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى سيارة نقل بمديرية عبس يف محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف بغــارة ســيارة 
نقــل محملــة بالخــروات يف منطقــة بنــي حســن باملديريــة.

مخس غارات على املراوعة باحلديدة

]29/أكتوبر/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية املراوعة بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان اســتهدفت مــزارع وحقــول 
املواطنــن بالقــرب مــن ديــر النــارشي بمديريــة املراوعــة.

العدوان يستهدف حافلة تقل مواطنني يف البيضاء

]30/أكتوبر/2018[ البيضاء - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مســافرين اثنــن أصيبــا إثــر اســتهداف حافلــة تقلهــم 
يف الخــط العــام بمحافظــة البيضــاء.

تسع غارات على صعدة وجيزان

]30/أكتوبر/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم تســع غــارات عــى مناطــق متعــدد بمحافظــة صعــدة 
وقطــاع جيــزان.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى ممتلــكات 
املواطنــن بمديريــة الظاهــر، وأربــع غــارات عــى منطقــة كهــالن بمديريــة صعــدة.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات عى وادي جارة بجيزان.
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أربع غارات مزارع املواطنني يف بني سعد باحملويت

]31/أكتوبر/2018[ املحويت-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية بني سعد محافظة املحويت.

وذكــر مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مناطــق زراعيــة 
يف بنــي ســعد وســط تحليــق مســتمر.. متســببة يف أرضار بمــزارع املواطنــن.

غارتان على مديرية الضحى باحلديدة

]31/أكتوبر/2018[ الحديدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن غارات عى مديرية الضحى بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن مــزارع 
املواطنــن بمديريــة الضحــى.

وكان طــريان العــدوان شــن فجــر اليــوم غــارة عــى منطقــة النارشيــة باملراوعــة وغــارة أخــرى عــى وادي ســهام 
بمديريــة باجــل.

أربع غارات على حمافظتي صعدة وحجة 

]31/أكتوبر/2018[  محافظات ـ سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي أربع غارات عى صعدة وحجة.

ــدا،  ــة ش ــى مديري ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــاد مص وأف
واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة.

وأوضح املصدر أن الطريان املعادي شن غارتن عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
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نـوفـمـبــر
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طريان العدوان يشن غارة على مديرية أرحب بصنعاء

]01/نوفمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة مركــز أبــو 
نشــطان يف مديريــة أرحــب.

استشهاد امرأة بنريان الغزاة واملرتزقة وغارات على أربع حمافظات

]01/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهدت امــرأة وأصيــب طفــالن بنــريان الغــزاة ومرتزقتهــم، فيمــا شــن الطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي 
غــارات عــى أربــع محافظــات.

وأكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد امــرأة برصــاص مرتزقــة العــدوان يف عزلــة األثــاور 
بمديريــة حيفــان محافظــة تعــز، فيمــا أصيــب طفــالن جــراء قصــف الغــزاة ومرتزقتهــم عــى املواطنــن بمديريــة 

التحيتــا يف محافظــة الحديــدة.

ويف الحديدة أيضاً شن طريان العدوان ست غارات عى منطقة كيلو 16 بمديرية الحايل.

ــة بالســكان يف  وذكــر املصــدر أن غارتــن للطــريان املعــادي وقصــف صاروخــي ومدفعــي اســتهدف قــرى آهل
مديريــة شــدا، كمــا اســتهدف قصــف مماثــل قــرى آهلــة بالســكان يف مديريتــي رازح وباقــم بمحافظــة صعــدة.

وأشــار املصــدر إىل أن طائــرة معاديــة بــدون طيــار شــنت غارتــن عــى شــعب امــدوش بمنطقــة بنــي حســن يف 
مديريــة عبــس بمحافظــة حجــة.

30 غارة على قاعدة الديلمي وحميط العاصمة

]02/نوفمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي 30 غارة عى قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء ومحيطها.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأكثــر 
مــن ثالثــن غــارة قاعــدة الديلمــي بالعاصمــة صنعــاء ومحيطهــا يف أقــل مــن ســاعة.

أربع غارات لطريان العدوان جنوب كيلو16 باحلديدة

]02/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات جنوب كيلو16 بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
ثالجــة املخــاليف ومحيطهــا جنــوب كيلــو16.
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كمــا أصيــب أربعــة مواطنــن إثــر سلســلة غــارات لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي عــى منطقــة كيلــو 16 
بمديريــة الحــايل بالحديــدة.

العدوان يستهدف حجة بـ12 غارة

]02/نوفمرب/2018[ حجة - سبأ:

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم مديريتي مستبأ وعبس يف محافظة حجة ب12 غارة.

ــة  ــن منطق ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــس. ــة عب ــن بمديري ــي حس ــة بن ــدوش بمنطق ــعب ام ــى ش ــن ع ــتبأ وغارت ــة مس ــايف بمديري املخ

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثمان غارات عى مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي.

استشهاد امرأة بقصف صاروخي سعودي على صعدة

]02/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهدت امــرأة وأصيبــت طفلــة اليــوم بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريتــي حيــدان ورازح 
بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف منطقــة طــالن 
بمديريــة حيــدان بالعديــد من القذائــف الصاروخيــة أدت إىل استشــهاد امــرأة وإحــداث أرضاراً يف منــازل املواطنن.

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق آهلــة بالســكان بمديريــة رازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي، 
أدى إلصابــة طفلــة بجــروح بليغــة وتــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن ومزارعهــم.

65 غارة على مناطق متفرقة باحلديدة

]03/نوفمرب/2018[ الحديدة – سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أكثر من 58 غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 65 غــارة 
عــى املنظــر ومطــار الحديــدة وكيلــو 16 بمديريــة الدريهمــي، وغــارة عــى مزرعــة مواطــن يف مديريــة الســخنة.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً استهدف منازل وممتلكات املواطنن يف منطقة كيلو 16 ومحيطها.

طريان العدوان يستهدف بغارة سيارة مواطن مبديرية عبس حبجة

]03/نوفمرب/2018[ حجة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم غــارة عــى ســيارة أحــد املواطنــن بمديريــة عبــس بمحافظــة 
حجــة.



359

يوميات العـ2018ـــدوان

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة 
مواطــن يف منطقــة بنــي حســن بمديريــة عبــس.

العدوان يكثف غاراته اجلوية وقصفه الصاروخي على صعدة

]03/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

كثف العدوان األمريكي السعودي غاراته الجوية وقصفه الصاروخي واملدفعي عى صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن يف محافظــة صعــدة ســبع غــارات 
ــي  ــة آل ع ــى منطق ــن ع ــر وغارت ــة الظاه ــة بمديري ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــلة غ ــدا وسلس ــة ش ــى مديري ع

ــة رازح. بمديري

وأكــد املصــدر أن العــدو الســعودي قصــف بأكثــر مــن 230 صاروخــاً وقذيفــة مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي 
شــدا ورازح الحدوديتــن، كمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم 

ومناطــق ســكنية متفرقــة بمديريــات حيــدان ومنبــه والظاهــر.

وذكر املصدر أن الطريان املعادي شن ثالث غارات عى الطلعة يف نجران.

أكثر من 80 غارة على كيلو 16 مبديرية الدريهمي وشارع اخلمسني

]04/نوفمرب/2018[ الحديدة-سبأ:

اســتهدف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم أرستــن نازحتــن يف منطقــة 7 يوليــو بمديريــة الحــايل 
بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن رجــالً وزوجــه استشــهدا وأصيــب طفلهمــا 
بجــروح بلغيــة إثــر ثــالث غــارات لطــريان العــدوان عــى منزلهــم يف منطقــة 7 يوليــو بمدينــة الحديدة، واســتهدف 

رشكــة الحمــادي للتجــارة يف جولــة الغــرايس بمديريــة الحــايل.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن أكثــر مــن 80 غــارة عــى كيلــو 16 بمديريــة الدريهمــي وشــارع 
الخمســن ومــا جــاوره.

أربع غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

]04/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

اســتهدف العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم مديريتــن يف محافظــة صعــدة بأربــع غــارات وقصــف صاروخــي 
ومدفعــي مكثــف.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
مديريــة الظاهــر، واســتهدف بغــارة منطقــة بنــي صيــاح يف مديريــة رازح الحدوديــة.

ــدان استشــهد إثــر تعــرض املنطقــة لعــرشات  ــاء منطقــة طــالن بمديريــة حي وأكــد املصــدر أن طفــالً مــن أبن
ــم. ــن ومزراعه ــازل املواطن ــتهدفت من ــي اس ــعودية الت ــخ الس الصواري
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واشــار املصــدر إىل أن العــدو الســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح بأكثــر مــن 
ســبعن صــاروخ وقذيفــة مدفعيــة خلفــت ارضاراً كبــرية يف ممتلــكات املواطنــن.

23 غارة على حمافظة احلديدة خالل ساعتني

]05/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم 23 غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف ب23 غــارة عــى 
كيلــو 16 واملناطــق املجــاورة لشــارع الخمســن خــالل الســاعتن املاضيتــن.

العدوان يواصل االستهداف املكثف حملافظة صعدة

]05/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي االستهداف املكثف ملحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن خمــس غــارات عــى منطقــة 
ــة رازح يف محافظــة صعــدة. ــي األزهــور وآل عــي بمديري البقــع وغارتــن عــى منطقت

وأفــاد املصــدر أن قصفــاً باألســلحة الثقيلــة والخفيفــة اســتهدف ســيارات املواطنــن يف الطريــق العــام بمديريــة 
شــدا الحدوديــة التــي تعرضــت مناطــق متفرقــة منهــا لعــرشات الصواريــخ والقذائــف.

تسع غارات على صعدة

]06/نوفمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات جوية استهدفت محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثالثــة مواطنــن استشــهدوا وأصيــب طفــالن 
بقصــف صاروخــي ســعودي عــى منطقــة طــالن بمديريــة حيــدان يف محافظــة صعــدة.

وشــن طــريان العــدوان غارتــن عــى منطقــة مــران، وتعرضــت قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــات حيــدان ورازح 
ومنبــه الحدوديــة لقصــف بعــرشات الصواريــخ والقذائــف.

وأشــار املصــدر إىل حــدوث دمــار كبــري إثــر غــارة عــى ســوق آل عــي بمديريــة رازح، كمــا شــن الطــريان أربــع 
غــارات عــى الطريــق العــام يف منطقــة بــركان وغارتــن عــى منطقــة القــد باملديريــة نفســها.
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استهداف حمافظتي احلديدة وحجة

]06/نوفمرب/2018[ محافظات- سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني وممتلكاته ومقدراته.

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة أربعــة آخريــن بجــروح 
أحدهــم بحالــة خطــرة وأرضار جســيمة يف املنــازل واملمتلــكات جــراء الغــارات والقصــف الهســتريي عــى منــازل 

املواطنــن يف منطقــة 7 يوليــو ومحيطهــا بمدينــة الحديــدة.

ــة العيــي الســكنية بمديريــة الحــايل، وقصــف مطاحــن البحــر  وأفــاد املصــدر بتدمــري منــزل مواطــن يف مدين
ــدة. ــة الحدي األحمــر رشق مدين

ــر  ــة ُع ــى قري ــدوان ع ــة الع ــف مدفعي ــر قص ــن إث ــة آخري ــرح أربع ــن وج ــهاد مواط ــدر إىل استش ــت املص ولف
ــة. ــة حج ــتبأ يف محافظ ــة مس بمديري

االحتاد األوروبي يرفع املساعدات لليمن ويؤكد أن احلل السياسي هو السبيل لوقف املأساة اإلنسانية

]07/نوفمرب/2018[ صنعاء-سبأ:

خصصــت املفوضيــة األوروبيــة 90 مليــون يــورو إضافيــة كمســاعدات إنســانية للمدنيــن يف اليمــن لريتفــع حجــم 
مســاعدات االتحــاد األوروبــي إىل 118 مليــون يــورو.

وذكــرت املفوضيــة األوروبيــة يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه، أن اليمــن يغــرق يف أســوأ 
أزمــة جــوع عامليــة جــراء الحــرب.. مؤكــدة أن الســبيل الوحيــد لوقــف هــذه املأســاة اإلنســانية هــو مــن خــالل 

حــل ســيايس.

وقــال مفــوض املســاعدات اإلنســانية وإدارة األزمــات كرســتوس ســتيليانديز »نخــوض ســباقاً مــع الزمــن لتجنــب 
املجاعــة يف اليمــن، لــذا يرفــع االتحــاد األوروبــي مــن مســاعداته اإلنســانية املنقــذة لــألرواح إىل الشــعب اليمنــي«.

ــيغطي  ــذي س ــايف وال ــا اإلض ــن تمويلن ــتفيدون م ــتضعف سيس ــخص مس ــن ش ــة مالي ــة ثماني ــاف »قراب وأض
ــرى«. ــات أخ ــة إىل احتياج ــة باإلضاف ــي والحماي ــرف الصح ــة وال ــة والصح ــات التغذي احتياج

وأكــد املفــوض ســتيليانديز عــى رضورة أن تراعــي جميــع األطــراف القانــون اإلنســاني الــدويل ومــن ذلــك ضمــان 
وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل املحتاجــن وعــدم اســتهداف املدنيــن وموظفــي اإلغاثــة.

ــة الجهــود الراميــة لتلبيــة احتياجــات الفئــات  وبحســب البيــان فــإن التمويــل املعلــن عنــه سيســاهم يف مواصل
األشــد اســتضعافا يف اليمــن عــر تقديــم حزمــة واســعة مــن املســاعدات كالغــذاء والتغذيــة والخدمــات الصحيــة 

واملــأوى وامليــاه والــرف الصحــي والتعليــم والحمايــة.

ولفــت إىل أنــه ومــن خــالل دعــم االتحــاد األوروبــي، ســيقدم برنامــج الغــذاء العاملــي، الغــذاء ألكثــر مــن ثمانيــة 
ماليــن يمنــي، ويواصــل االتحــاد تقديــم املســاعدة ملواجهــة تفــي وبــاء الكولــريا يف البلــد.
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غارات جوية وقصف مدفعي على الضالع وحجة

 ]07/نوفمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

غارات جوية وقصف مدفعي للعدوان ومرتزقته عى الضالع وحجة.

وأكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطنــان وإصابــة ثالــث بجــروح بليغــة جــراء 
قصــف مدفعــي عــى قريــة الربــاط جنــوب رشق مدينــة دمــت يف محافظــة الضالــع.

ــاف يف  ــة كت ــدي بمديري ــن هوي ــة اب ــة يف منطق ــة عنقودي ــار قنبل ــراء انفج ــب ج ــالً أصي ــدر أن طف ــاد املص وأف
ــة رازح. ــور بمديري ــة األزه ــى منطق ــارات ع ــالث غ ــادي ث ــريان املع ــن الط ــدة، وش ــة صع محافظ

وقصــف العــدو الســعودي بعــرشات الصواريــخ مناطــق ســكنية متفرقــة بمديريــة الظاهر، واســتهدف قصــف صاروخي 
ومدفعــي مكثــف منــازل ومــزارع املواطنــن بمديريــة باقــم و قــرى آهلــة بالســكان يف مديريتــي رازح و منبه.

استشهاد وإصابة تسعة مواطنني إثر استهداف منزهلم حبجة

]07/نوفمرب/2018[ حجة - سبأ:

استشــهد وأصيــب تســعة مواطنــن اليــوم إثــر غارتــن لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي يف مديريــة مســتبا 
بمحافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بحجــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ســتة مواطنــن استشــهدوا وأصيب ثالثــة آخرين 
جــراء اســتهداف طــريان العــدوان ملنزلهــم بغارتــن يف منطقــة رام بمديرية مســتبا.

30 غارة على مناطق متفرقة باحلديدة

]07/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي أكثر من 30 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 30 غــارة 
عــى كيلــو16 وشــارع الـــ50 ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة الحــايل خــالل الســاعات املاضيــة.

اليونيسف: األطفال يف مستشفى الثورة باحلديدة يواجهون خطر املوت الوشيك

]07/نوفمرب/2018[ صنعاء -سبأ :

أكدت منظمة اليونيسيف أن األطفال يف مستشفى الثورة بمدينة الحديدة يواجهون خطر املوت الوشيك.

وقالــت املديــرة التنفيذيــة لليونيســيف هنرييتــا فــور يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه 
ــورة معرضــة لخطــر املــوت بســبب  ــة املركــزة بمستشــفى الث ــاة 59 طفــالً، بينهــم 25 يف وحــدة العناي »إن حي

القتــال العنيــف«.

وأضافــت »ففــي الحديــدة واملحافظــات املجــاورة لهــا، 40 يف املئــة مــن أصــل 400 ألــف طفــل يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة الحــاد والشــديد يف اليمــن، ويتــم نقــل بعــض أشــدهم مرضــاً إىل املستشــفى لتلقــي الرعايــة العاجلــة«.



363

يوميات العـ2018ـــدوان

وأشــارت املديــرة التنفيذيــة لليونيســيف إىل أن الخطــر اآلن يتهــدد إمكانيــة الوصــول والخــروج مــن املستشــفى 
الوحيــد العامــل يف املنطقــة.

ودعــت إىل وقــف األعمــال القتاليــة وضمــان تمكــن املدنيــن مــن الوصــول مــن جميــع الجهــات إىل املستشــفى 
بأمــان وضمــان االلتــزام بالقانــون مــن أجــل وقــف الهجمــات عــى املدنيــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة بمــا فيهــا 

مينــاء الحديــدة.

ــل  ــر أو تعّط ــدة أو تدّم ــاء الحدي ــف مين ــال تَِل ــة يف األرواح يف ح ــائر الكارثي ــن الخس ــور م ــا ف ــذرت هنرييت وح
ــلع  ــود والس ــانية والوق ــدادات اإلنس ــن اإلم ــة م ــل إىل 80 يف املئ ــا يص ــول م ــذ دخ ــاره منف ــه باعتب ــول إلي الوص

ــن. ــة إىل اليم التجاري

وأكــد البيــان أن املزيــد مــن التصعيــد يف القتــال ســيعرض جهــود اليونيســيف يف تقديــم املســاعدات بمــا فيهــا 
اإلمــدادات املنقــذة للحيــاة، مثــل األدويــة وامليــاه النظيفــة واألغذيــة العالجيــة، لعــالج األطفــال الذيــن يعانــون 

مــن ســوء التغذيــة الحــاد ، للخطــر.

ثالث غارات على مديرية سنحان مبحافظة صنعاء

]08/نوفمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منطقة جربان باملديرية.

استشهاد مواطن ومخسة من أطفاله إثر غارات على منزهلم بالتحيتا

]08/نوفمرب/2018[ الحديدة  - سبأ:

ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــارات ط ــر غ ــوم إث ــدة الي ــن أرسة واح ــال م ــم أطف ــن معظمه ــتة مواطن ــهد س استش
ــدة. ــة الحدي ــا بمحافظ ــة التحتي ــي بمديري األمريك

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــا وخمســة مــن أطفالــه استشــهدوا 
ــقوط  ــراء س ــان ج ــب مواطن ــا. وأصي ــة بالتحيت ــة الجبلي ــم يف منطق ــى منزله ــدوان ع ــريان الع ــارات لط ــر غ إث
قذيفــة مدفعيــة بالقــرب مــن مستشــفى الكويــت بمنطقــة 7 يوليــو بمدينــة الحديــدة، فيمــا اســتهدف العــدوان 

ــا أدى إىل حــدوث أرضار. ــة مم ــو بثــالث غــارات و12 قذيفــة مدفعي مستشــفى 22 ماي

أكثر من مائة صاروخ وقذيفة سعوديةعلى رازح بصعدة

]08/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــف  ــعودي مكث ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــوم لقص ــدة الي ــة صع ــة بمحافظ ــة رازح الحدودي ــت مديري تعرض
ــم. ــن وممتلكاته ــازل املواطن ــتهدف من اس

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح الحدوديــة 
ــة إىل  ــكان باإلضاف ــة بالس ــرى آهل ــتهدفت ق ــعودية اس ــة س ــاروخ وقذيف ــة ص ــن مائ ــر م ــوم ألكث ــت الي تعرض

الطــرق العامــة ومصالــح املواطنــن.
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وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن يف محافظــة صعــدة خمــس غــارات عــى منطقــة طخيــة بمديريــة 
ــن يف  ــزارع املواطن ــازل وم ــى من ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ ــة إىل قص ــن باإلضاف ــريان غارت ــن الط ــز. وش مج

مديريــة باقــم.

أسر عدد من الصيادين يف جرائم جديدة للعدوان ومرتزقته

]08/نوفمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــن يف  ــدت عــى الصيادي ــرات العــدوان اعت ــة )ســبأ( أن زوارق وطائ ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال أوضــح مصــدر أمن
ــة. ــاد البعــض منهــم إىل جهــات مجهول ــدي بمحافظــة حجــة واقتي ــة ســواحل مي ــرة بحيــص قبال جزي

استشهاد وإصابة ثالث نساء بقصف صاروخي سعودي بصعدة

]09/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــة رازح  ــوم جــراء القصــف الصاروخــي واملدفعــي الســعودي عــى مديري ــت ثــالث نســاء الي استشــهدت وأصيب
ــة بمحافظــة صعــدة. الحدودي

ــة  ــة )ســبأ( أن العــدو الســعودي اســتهدف مناطــق آهل ــاء اليمني ــة األنب ــي بصعــدة لوكال وأوضــح مصــدر أمن
ــن. ــة امرأت ــرأة وإصاب ــهاد ام ــا أدى إىل استش ــة م ــخ واملدفعي ــكان بالصواري بالس

وأشــار املصــدر إىل تــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن ومزارعهــم جــراء القصــف.. الفتــاً إىل اســتمرار القصــف 
عــى كل املناطــق الحدوديــة بصعــدة.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارات على احلديدة

]09/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب أربعــة مواطنــن اليــوم إثــر اســتهداف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي لألحيــاء الســكنية 
بمنطقــة الجبليــة محافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
األحيــاء الســكنية بمنطقــة الجبليــة مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة آخريــن، وأشــار املصــدر إىل أن 

طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة املينــاء.

استهداف صعدة وتعز بتسع غارات وقصف مدفعي 

]10/نوفمر/2018[ محافظات - سبأ:

اصيبت طفلة برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف منطقة الجريات بمديرية املراخ محافظة تعز.

وأشــار مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل أن الطــريان املعــادي شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة 
الظاهــر وأربــع غــارات عــى منطقــة آل عــي وغارتــن عــى منطقــة األزهــور بمديريــة رازح يف محافظــة صعــدة.
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طريان العدوان يشن اكثر من 10 غارات على احلديدة

]10/نوفمرب/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن أكثــر مــن 10 غــارات 
عــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة الحــايل.

ــارع الـــ50  ــو وش ــة 7 يولي ــتهدف منطق ــدوان اس ــة الع ــا ملرتزق ــا مكثف ــا مدفعي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــو. ــة 7يولي ــى منطق ــي ع ــف املدفع ــراء القص ــن ج ــة مواطن ــة ثالث ــه، أدى إلصاب ومحيط

كمــا استشــهد وأصيــب أربعــة مواطنــن، بغــارة لطــريان العــدوان الســعودي األمريكــي يف مديريــة بيــت الفقيــه 
بمحافظــة الحديــدة.

الطريان املعادي العدوان يشن غارة على عمران

 ]11/نوفمرب/2018[ عمران - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة حــرف ســفيان 
ــة عمران. بمحافظ

مخس غارات على مديرية رازح بصعدة

]11/نوفمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم خمــس غــارات اســتهدفت مديريــة رازح الحدوديــة بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات 
منطقتــي األزهــور والقــد بمديريــة رازح.

ــق  ــرياً إىل أن مناط ــم.. مش ــن ومزارعه ــكات املواطن ــة بممتل ــت أرضاراً مادي ــارات خلف ــدر إىل أن الغ ــار املص وأش
ــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي. ــة مــن املديري متفرق

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني بغارات على احلديدة

]11/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشهد وأصيب سبعة مواطنن اليوم بغارات طريان العدوان األمريكي السعودي عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف منــزل بمنطقــة 
الحلقــة يف مديريــة الحــايل، مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة ســتة آخريــن.

وأشــار املصــدر إىل أن غــارات طــريان العــدوان ترافقــت مــع تحليــق مكثــف عــى مديريــة الحــايل إلعاقــة وصــول 
املســعفن وفــرق اإلنقــاذ للمنــزل املســتهدف.
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وذكــر املصــدر أن عــدد مــن األحيــاء الســكنية بشــارع الخميــس تعرضــت لقصــف جــوي ومدفعــي مــن قبــل 
قــوى العــدوان ومرتزقتــه.

غارتان على ميناء احلديدة

]12/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي سبع غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف مديريــة التحيتــا بثــالث 
غــارات وســط تحليــق مكثف.كمــا أســتهدف طــريان العــدوان مينــاء الحديــدة بغارتــن مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة مواطنن.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة غــرب جامعــة الحديــدة وغــارة بالقــرب مــن املطار، واســتهدف 
منــزل مواطــن يف منطقــة غليــل بمديريــة الحوك.

إصابة أربعة مواطنني بقصف طائرات العدوان يف باقم بصعدة

]12/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  أصيــب أربعــة مواطنــون اليــوم يف قصــف لطائــرات األباتــي التابعــة للعــدوان األمريكــي الســعودي بمديري
باقــم يف محافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مروحيــات األباتــي املعاديــة قصفــت بعــدد 
مــن الصواريــخ مواطنــن يف الخــط العــام بمديريــة باقــم مــا أدى إىل اصابــة أربعــة منهــم بينهــم طفــل.

استشهاد مثانية مواطنني بغارة لطريان العدوان يف احلديدة

]13/نوفمرب/2018[ الحديدة -سبأ:

ــي يف  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــنها ط ــارة ش ــوم بغ ــر الي ــدد آخ ــب ع ــن وأصي ــة مواطن ــهد ثماني استش
ــدة. ــة الحدي ــي بمحافظ ــة الجراح مديري

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مســافرين 
يف الخــط العــام بمديريــة الجراحــي، مــا أدى إىل استشــهاد ثمانيــة مواطنــن وإصابــة آخريــن.

وصول 13 صيادا إىل احلديدة بعد حجزهم من قبل بوارج العدوان

]13/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ :

وصــل إىل مينــاء اإلصطيــاد الســمكي بمدينــة الحديــدة اليــوم عــدد مــن الصياديــن اليمنيــن املحتجزيــن لــدى 
قــوات تحالــف العــدوان.

وذكــر رئيــس الهيئــة العامــة للمصائــد وموانــئ اإلصطيــاد يف البحــر األحمــر عبــد القــادر الوادعــي أن 13 صيــادا 
وصلــوا الليلــة إىل مينــاء اإلصطيــاد الســمكي بعــد إحتجازهــم ملــدة ثمانيــة أيــام مــن قبــل قــوات تحالف العــدوان.
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وأوضــح الوادعــي يف تريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن بــوارج العــدوان إعرضــت القــارب التابــع للمالــك 
أحمــد جمــال فتينــي حســن األهــدل بتاريــخ 5 نوفمــر الجــاري وتــم اقتيــاد مــن كانــوا عــى متنــه وحجزهــم يف 

جزيــرة الســوابع اليمنيــة.

وأشــار إىل أن الصياديــن تعرضــوا خــالل حجزهــم للــرب بعــد تغطيــة أعينهــم وكلبشــة أياديهــم، وحلــق شــعر 
رؤســهم، كمــا تــم نهــب نصــف كميــة الصيــد التــي كانــوا اصطادوهــا، فيمــا تلفــت باقــي الكميــة التــي تــم 

معاينتهــا بمينــاء اإلصطيــاد ووجــدت انهــا تالفــه وال تصلــح للتســويق واإلســتخدام اآلدمــي.

سبع غارات على منازل املواطنني بصعدة

]14/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ســبع غــارات اســتهدفت منــازل وممتلــكات املواطنــن بمحافظة 
. ة صعد

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منــازل 
املواطنــن يف منطقــة القــد بمديريــة رازح مــا أدى إىل تدمــري منزلــن وتــرر عــدة منــازل مجــاورة.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان اســتهدف بخمــس غــارات منطقــة طخيــة بمديريــة مجــز، فيمــا تعرضــت منــازل 
ــن  ــن ثالث ــر م ــعودي بأكث ــي س ــف صاروخ ــدان لقص ــة حي ــة بمديري ــزل الغربي ــن يف الع ــكات املواطن وممتل

صاروخــاً، موضحــا أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى جبــل تويلــق يف جيــزان.

صندوق األمم املتحدة للسكان: 1500 امرأة حامل يواجهن خطر املوت باحلديدة

]14/نوفمرب/2018[ صنعاء - سبأ :

أعــرب صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان عــن مخاوفــة مــن أن ألــف و500 امــرأة حامــل، قــد يتعرضــن لخطــر 
املــوت نتيجــة لعــدم إمكانيــة الوصــول إىل مستشــفى الثــورة بمحافظــة الحديــدة.

وقــال مديــر الصنــدوق يف املنطقــة العربيــة الدكتــور لــؤي شــبانه »مــن بــن الـــ 10,000 امــرأة حامــل العالقــات 
يف النــزاع بمدينــة الحديــدة، هنــاك نحــو 1,500 مــن املرجــح أن يواجهــن مضاعفــات متعلقــة بالحمــل والــوالدة 

وقــد يتعرضــن لخطــر املــوت نتيجــة لعــدم إمكانيــة الوصــول إىل مستشــفى الثــورة«.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه، إىل مستشــفى الثــورة هــو  وأوضــح الدكتــور لــؤي يف بيــان تلقــت وكالــة األنب
ــدة القــادر عــى تقديــم خدمــات الطــوارئ. ــد يف الحدي املستشــفى الوحي

وأشــار إىل أن الكثــري املرافــق الطبيــة بمدينــة الحديــدة أغلقــت فيمــا تعمــل بقيــة املرافــق بأقــل قــدرة ممــا يشــكل 
ضغًطــا كبــريًا عــى مستشــفى الثــورة باعتبــاره مركــز رعايــة املواليــد واألمهــات الرئيــي باملحافظة.

ولفــت إىل أن صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يقــود الجهــود الراميــة إىل تقديــم املســاعدات اإلنســانية العاجلــة 
مــع الركيــز عــى املســتلزمات األساســية للصحــة اإلنجابيــة واألدويــة املنقــذة للحيــاة وتقديــم الحوافــز لطواقــم 

العمــل الطبــي العاملــن عــى تقديــم خدمــات الــوالدة اآلمنــة ســواء طبيعيــة أو قيريــة.

وأكــد البيــان أن صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ملتزًمــا بدعــم الشــعب اليمنــي والعمــل مــن أجــل الحيلولــة دون 
حــدوث كارثــة إنســانية يف اليمن.
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ودعــا جميــع أطــراف الــراع الحــرام التزاماتهــم القانونيــة بموجــب القانــون اإلنســاني الــدويل لضمــان حمايــة 
ــاعدات  ــول املس ــهيل وص ــة، وتس ــات املحلي ــة واملجتمع ــق الصحي ــرىض واملراف ــي وامل ــاع الصح ــن بالقط العامل

اإلنســانية للمناطــق التــي يــزداد فيهــا احتيــاج الســكان للمســاعدة.

إصابة أربعة مواطنني بغارات وقذائف العدوان على احلديدة

]14/نوفمرب/2018[ الحديدة ـ سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفلــن أصيبــا بشــظايا قذيفــة مدفعيــة أطلقهــا مرتزقــة 
ــب رجــل وامــرأة جــراء غــارة للطــريان شــمال  ــا أصي ــا، فيم ــة التحيت ــة يف مديري ــة الجبلي العــدوان عــى منطق

قريــه الكــرد يف مديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة عــى مديريــة التحيتــا، واســتهدفت قذيفتــا هــاون أطلقهــا 
مرتزقــة العــدوان قســم املختــرات يف مستشــفى الثــورة بمدينــة الحديــدة.

العدوان يستهدف حمافظات صعدة وحجة وصنعاء بـ 13 غارة وقصف مدفعي

]15/نوفمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

تــررت ممتلــكات املواطنــن يف مديريــة رازح جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف كذلــك قــرى 
آهلــة بالســكان يف مديريتــي حيــدان والظاهــر بمحافظــة صعــدة.

وأشــار مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى منطقتــي 
القــد واألزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة.

وأفــاد املصــدر أن الطــريان اســتهدف بثــالث غــارات مديريــة حــرض يف محافظــة حجــة، وشــن غــارة عــى قاعــدة 
الديلمــي الجويــة بالعاصمــة صنعاء.

طريان العدوان يستهدف حمافظة احلديدة بسلسلة غارات

]15/نوفمرب/2018[ الحديدة ـ سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان شــن غــارة عــى الطريــق الرابــط 
بــن مديريتــي التحيتــا وزبيــد.

وأشار إىل أن طريان العدوان استهدف بسلسلة غارات منطقة كيلو16 يف مديرية الدريهمي.

كمــا استشــهد أربعــة مواطنــن وأصيــب اثنــن آخريــن جــراء غــارة لطــريان العــدوان اســتهدفت باصــاً يف خــط 
ــة  ــى منطق ــدوان ع ــة الع ــا مرتزق ــة أطلقه ــقوط قذيف ــر س ــرية إث ــروح خط ــل بج ــب طف ــا أصي ــة، فيم املراوع

ــدة. ــد بمحافظــة الحدي ــة زبي الصقــور يف مديري

ــاكن  ــى مس ــة ع ــي للمرتزق ــف مدفع ــراء قص ــة ج ــروح متفاوت ــال بج ــة أطف ــة خمس ــدر إىل إصاب ــت املص ولف
ــدة. ــة الحدي ــو بمدين ــة 7 يولي ــن يف منطق املواطن
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واســتهدف مرتزقــة العــدوان باملدفعيــة واألســلحة الرشاشــة جنــوب مدينــة الحديــدة وباتجــاه شــارع الخمســن 
وفنــدق االتحــاد، وأطلقــوا خمــس قذائــف مدفعيــة عــى املطــار وقذيفتــن بالقــرب مــن الجامعــة كمــا اســتهدفوا 

كليــة الهندســة.

ــة املراوعــة  ــادي الســياحي يف مديري ــى الن ــف مبن وأوضــح املصــدر أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات خل
ــا. ــة التحيت ــة بمديري وعــدد مــن الغــارات عــى منطقــة الجبلي

اللجنة الدولية للصليب األمحر: الوصول إىل حل سياسي باليمن مطلب عاجل

]16/نوفمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

أكــد املديــر اإلقليمــي ملنطقــة الــرشق األدنــى واألوســط باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فابريزيــو كاربونــي، أن 
الوصــول إىل حــل ســيايس يف اليمــن مطلــب عاجــل.. مشــددا عــى الكــف عــن اســتهداف املدنيــن والبنيــة التحتيــة 

وتيســري مهــام العمــل اإلنســاني.

وقــال كاربونــي يف بيــان بشــأن الوضــع يف اليمــن تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(  نســخة منــه، »يتطلــب 
وضــع حــد للمنزلــق الــذي آلــت إليــه األوضــاع يف اليمــن مجموعــة مــن التدابــري العاجلــة، تتمثــل يف عــودة العمليــة 
السياســية إىل مســارها، وخفــض حــدة تصعيــد النــزاع تدريجيـًـا، والتــداول الحــر للــواردات وإتاحــة الوصــول إىل 

املســاعدات اإلنســانية دونمــا عراقيــل، باإلضافــة إىل احــرام فعــي لقواعــد الحــرب«.

وأكــد املديــر اإلقليمــي ملنطقــة الــرشق األدنــى واألوســط، ترحيــب اللجنــة الدوليــة بــأي جهــود للســالم، ال ســيما 
ــة  ــى أهب ــة ع ــريا إىل أن اللجن ــن.. مش ــرب لليمني ــذه الح ــا ه ــا وتخلفه ــي خلفته ــراح الت ــق الج ــر إىل عم بالنظ

ــم رضوري. ــم أي دع ــتعداد لتقدي االس

وأضــاف كاربونــي »لكــن قبــل أن نتكلــم عــن الســالم تلزمنــا وقفــة لنتكلــم عــن الحــرب، وعــى األخــص عــن 
الكيفيــة التــي تســري بهــا«، الفتــا إىل أن الهجمــات يف الحديــدة تهــدد املرافــق الطبيــة والبنــى التحتيــة الحيويــة 

األخــرى.

وقــال »يف حــن تعمــل األطــراف املتحاربــة عــى التوصــل إىل تســوية مســتدامة، فــإن الشــعب اليمنــي ال يطيــق 
االنتظــار، واآلن هــو وقــت التحــرك«.

غارات وقصف مدفعي على حمافظتي صعدة وحجة

]16/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ:

ادى القصــف الصاورخــي واملدفعــي اىل تدمــري منزلــن ونفــوق عــدد مــن املــوايش عــى منطقــة طــالن بمديريــة 
حيــدان يف محافظــة صعــدة، واســتهدف قصــف مماثل قــرى آهلــة بالســكان يف مديريتــي منبــه ورازح الحدوديتن.

وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة 
باقــم، وقصــف العــدوان بقرابــة 50 صاروخــاً مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي الظاهــر وحيــدان.

وأفاد املصدر أن الطريان املعادي شن ثالث غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.
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إستشهاد ستة مواطنني إثر غارات على احلديدة

]16/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشهد ستة مواطنن اليوم إثر غارات طريان العدوان السعودي األمريكي عى قرية بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ســتة مواطنــن استشــهدوا جــراء غــارات 
طــريان العــدوان عــى قريــة يف الطريــق الرابــط بــن زبيــد والتحيتــا.

ــة  ــارع الخمســن بمديري ــاورة لش ــكنية املج ــاء الس ــارة قــرب األحي ــن غ ــريان العــدوان ش وذكــر املصــدر أن ط
الحــايل.

واســتهدفت مدفعيــة املرتزقــة منطقــة الكوعــي ومشــطوا بالعيــارات الرشاشــة باتجــاه مدينــة الدريهمــي، وأطلــق 
املرتزقــة عــدداً مــن قذائــف املدفعيــة باتجــاه غــرب الشــبكة وقصفــوا جــر عرفــان يف املحجــر بمديريــة حيــس.

رئيس برنامج الغذاء العاملي: اليمن على شفا كارثة وعلى العامل أن خيجل

]17/نوفمرب/2018[ جنيف – سبأ :

دعــا رئيــس برنامــج الغــذاء العاملــي يف األمــم املتحــدة ديفيــد بيســي العالــم للعمــل فــوراً عــى وقــف الحــرب عــى 
اليمــن وإنقــاذ اقتصــاده وتــاليف مــوت ســكانه بســبب الجــوع .. مؤكــداً ان ذلــك مخجــل للبرشية.

وقــال بيســي يف اجتمــاع ملجلــس األمــن الــدويل بشــأن اليمــن امــس الجمعــة ان »اليمــن عــى شــفا كارثــة، لــذا 
ــاد  ــاذ اقتص ــرب وإنق ــاء الح ــواه إلنه ــع ق ــتخدام جمي ــدويل اس ــع ال ــى املجتم ــب ع ــاً، ويج ــل مع ــب أن نعم يج

اليمــن«.

واكد بيسي بانه يتعن عى العالم استخدام جميع تكنولوجياته ومعارفه لتغيري الوضع يف اليمن.

وأضــاف »ينبغــي عــى املنظمــات اإلنســانية، مثــل برنامــج األغذيــة العاملــي، الحصــول عــى املــوارد والتمكــن مــن 
إنقــاذ األرواح يف اليمــن«.

وتابــع ان »كلمــات )مفجــع( و)مأســاوي( ال تغــرّي أي يشء يف الوضــع يف اليمــن، يجــب عــى البرشيــة جمعــاء أن 
تخجــل، ألنــه يف ظــل كل الثــروة وكل املعرفــة والتكنولوجيــا التــي يملكهــا العالــم اليــوم، ال يجــب أن يكــون هنــاك 

طفــل واحــد يذهــب للنــوم جائعــاً«.

وأشار بيسي إىل أنه زار اليمن مؤخراً ولم ير »ال ابتسامة وال ضحكة« عندما »دغدغ أطفاالً يف الحفاضات«.

العدوان ومرتزقته يستهدفون ممتلكات املواطنني يف حمافظتي احلديدة وصعدة

]17/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ:

واصــل العــدوان األمريكــي الســعودي ومرتزقتــه اســتهداف ممتلــكات املواطنــن يف محافظتــي الحديــدة وصعــدة 
بالغــارات الجويــة والقصــف الصاروخــي واملدفعــي.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بعيــارات الرشاشــة منــازل 
املواطنــن يف كيلــو 16 بمديريــة الدريهمــي وقصفــوا باملدفعيــة األحيــاء الســكنية الواقعــة رشق العقــد، وحــي 7 

يوليــو بمديريــة الحــايل يف محافظــة الحديــدة.



371

يوميات العـ2018ـــدوان

ــى  ــارات ع ــبع غ ــحار وس ــة س ــالف بمديري ــة ع ــى منطق ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــاد املص وأف
ــدة. ــة صع ــة رازح يف محافظ ــور بمديري ــد واألزه ــي الق منطقت

وأشــار املصــدر إىل أن العــدو الســعودي قصــف بعــرشات الصواريــخ والقذائــف مناطــق متفرقــة من مديريــة رازح 
الحدوديــة، واســتهدف القصــف أيضــاً قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا الحدوديــة.

اليونيسف: نداءات وقف إطالق النار تقدم بصيص أمل ألطفال اليمن بعودة السالم

]17/نوفمرب/2018[ نيويورك-سبأ:

قالــت املديــرة التنفيذيــة لليونيســف هنرييتــا فــور »إن النــداءات املتزايــدة لوقــف إطــالق النــار يف اليمن واســتئناف 
املحادثــات السياســية تقــدم بصيــص أمــل لألطفــال اليمنيــن بــأن الســالم قــد يعــود يومــاً إىل بلدهم«.

وأضافــت هنرييتــا فــور يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( »ومــع ذلــك، فــإن القتــال مســتمر، واألطفال 
ــريا وســوء  ــن يعيشــون يف مجتمعــات يدمرهــا العنــف والكول ــون عواقــب الحــرب، وهــم الذي ــن يتحمل هــم الذي

التغذيــة، لقــد انطبــع يف قلوبهــم مــن الخــوف والحــزن مــا ســيملؤها مــدى الحيــاة«.

وأشــارت إىل أن أطفــال اليمــن عانــوا بشــكل فظيــع خــالل أكثــر مــن ثــالث ســنوات مــن الــراع، فهنــاك مــا ال 
يقــل عــن ســتة آالف منهــم قــد قتلــوا أو أصيبــوا بجــروح خطــرية بســبب القتــال، يف حــن يحتــاج أكثــر مــن 11 

مليــون طفــل آخــر إىل املســاعدة اإلنســانية مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة.

ــار  ــع انهي ــي؛ وم ــرف الصح ــة وال ــة الصحي ــاه والرعاي ــا املي ــية منه ــات أساس ــارت خدم ــد انه ــت »لق وقال
ــة«. ــق الصحي ــم إىل املراف ــا أو نقله ــام أطفاله ــف إطع ــل تكالي ــن تحم ــز األرس ع ــد تعج ــاد، فق االقتص

ــة منهــا،  ــة لليونيســف أن طفــل يمــوت يف اليمــن كل 10 دقائــق ألســباب يمكــن الوقاي وأكــدت املديــرة التنفيذي
مثــل ســوء التغذيــة وأمــراض أخــرى يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات.

واختتمــت هنرييتــا »يحدونــي أمــل صــادق أنــه ومــع مناقشــة مجلــس األمــن ملوضــوع اليمــن ومــع اســتئناف 
املحادثــات السياســية يف األســابيع املقبلــة، فســتلتفت أطــراف النــزاع ومــن لديهــم التأثــري عليهــا إىل النــداءات مــن 

أجــل الســالم الدائــم وســتضع مصالــح أطفــال اليمــن يف املقدمــة«.

استشهاد مواطن بقذيفة للمرتزقة وأربع غارات للطريان على حمافظة احلديدة

]18/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد مواطــن بقذيفــة مدفعيــة املرتزقــة، فيمــا شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي أربــع غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة بمحافظــة الحديــدة.

ــة  ــة املرتزق ــة مدفعي ــن بقذيف ــهاد مواط ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــد مص وأك
ــس. ــة حي ــرب مديري غ

ــو 16 يف  ــوب كيل ــا وجن ــرب التحيت ــة وغ ــة الجبلي ــى منطق ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــح أن ط وأوض
ــي. ــة الدريهم مديري
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طريان العدوان جيدد استهدافه صعدة

]18/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

جدد طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم استهداف مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي عــاود اســتهداف منطقــة 
عــالف يف املديريــة بأربــع غــارات.

وأشار املصدر إىل أن الطريان كان استهدف املنطقة نفسها بغارتن مساء أمس.

ــريان  ــن ط ــا ش ــر، فيم ــة الظاه ــى مديري ــعودي ع ــي س ــف صاروخ ــر بقص ــب آخ ــل وأصي ــهد طف ــا استش كم
ــدة. ــة صع ــة بمحافظ ــق متفرق ــى مناط ــارات ع ــع غ ــعودي أرب ــي الس ــدوان األمريك الع

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريتــي حيــدان والظاهر 
وقــرى آهلــة بالســكان يف مديريتي رازح وشــدا.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقتــي القــد وآل عــي وغارتــن عــى منطقــة األزهــور 
بمديريــة رازح الحدوديــة.

غارتان للطريان املعادي على مديرية مستبأ يف حجة

]19/نوفمرب/2018[ حجة ـ سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية مستبأ يف محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا منطقة املخايف باملديرية.

استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين إثر استهداف سيارة باحلديدة

]19/نوفمرب/2018[ الحديدة ـ سبأ:

استشــهاد مواطــن وإصابــة أربعــة آخريــن اليــوم إثــر اســتهداف طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي ســيارة 
مواطــن يف مديريــة التحيتــا بمحافظــة الحديــدة.

أكــد مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن وإصابــة أربعــة آخريــن جــراء 
اســتهداف ســيارة مواطــن يف منطقــة املغــرس بمديريــة التحيتــا يف محافظــة الحديــدة.

تدمري املنازل واملزارع بغارات وقصف العدو على صعدة

]19/نوفمرب/2018[ صعدة ـ سبأ:

ــبع  ــدة س ــة صع ــن يف محافظ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص أوض
غــارات عــى مزرعــة مواطــن يف منطقــة بنــي معــاذ بمديريــة ســحار مــا أدى إىل ســقوط عــدد مــن الجرحــى 

ــة. ــة رازح الحدودي ــي بمديري ــة آل ع ــى منطق ــارة ع ــن غ ــا ش ــال، كم ــم أطف بينه
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وأشــار املصــدر إىل تدمــري منــزل بقصــف صاروخــي اســتهدف منطقــة غافــرة بمديريــة الظاهــر، فيمــا اســتهدف 
قصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف مــزارع ومنــازل املواطنــن يف مديريتــي باقــم و منبــه الحدوديتــن.

16 غارة على حرض حبجة

]20/نوفمرب/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

ــى  ــارة ع ــن 16 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــرض. ــة ح مديري

طريان العدوان يشن غارتني على سد الوهبية بالبيضاء

]20/نوفمرب/2018[ البيضاء - سبأ:

استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم سد الوهبية بمحافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى ســد 
الوهبيــة مــا أدى إىل ألحــاق أرضار كبــرية فيــه.

استشهاد ثالثة مواطنني يف غارة على احلديدة

]20/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ: 

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد ثالثــة مواطنــن يف الغــارة التــي اســتهدفت منزلهــم 
يف قريــة كليــب جنــوب كيلو16بمديريــة الدريهمــي، وشــن الطــريان غارتــن عــى قريتــي آل الشــيخ والزعفــران 

جنــوب كيلــو16.

وأشــار املصــدر إىل أن الطــريان املعــادي شــن غــارة غــرب التحيتــا وثــالث غــارات عــى مديريــة القنــاوص، يف حن 
تــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن جــراء قصــف مدفعــي للمرتزقــة عــى منطقــة 7يوليــو بمديريــة الحــايل.

أربع غارات على مدينة حرض حبجة

]21/نوفمرب/2018[ حجة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات 
مدينــة حــرض.
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العدوان يشن غارتني على مديرية احلايل باحلديدة

]21/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن غــرب جولــة 
الغــرايس بمديريــة الحــايل.

طريان العدوان يشن 14 غارة على مديرية حرض

]22/نوفمرب/2018[ حجة -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن 14 غــارة عــى مديرية 
حــرض منهــا عــى منطقة الشــعاب.

مثان غارات وقصف مدفعي على احلديدة وصعدة

]22/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مدينــة الشــباب بشــارع 
ــة الحديدة.  الـ90 يف مدين

ــة آل  ــى منطق ــارات ع ــع غ ــز وأرب ــة مج ــى مديري ــارات ع ــالث غ ــن ث ــادي ش ــريان املع ــدر أن الط ــر املص وذك
حباجــر بمديريــة ســحار يف محافظــة صعــدة، يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي مــزارع وممتلــكات 

ــم ورازح. ــي باق ــن يف مديريت املواطن

17 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]23/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 غارة عى محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن عــرش غــارات 
منــذ منتصــف الليــل عــى منطقــة قهــرة النــص بمديريــة ســحار خلفــت أرضارا كبــرية يف ممتلــكات املواطنــن.

ــل  ــة يف ظ ــة رازح الحدودي ــعبان بمديري ــة ش ــى منطق ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــة. ــق الغربي ــى املناط ــف ع ــق مكث تحلي

وغارتن عى منطقة شعبان بمديرية رازح، واستهدف بغارة جبل املفتاح بمديرية حيدان.

ولفــت املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً اســتهدف مناطــق متفرقــة بمديريتــي الظاهــر ومنبــه 
ومنــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريتــي باقــم وشــدا.
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األمم املتحدة تؤكد أهمية الوقف الدائم لألعمال القتالية لتفادي وقوع كارثة يف اليمن

]24/نوفمرب/2018[ نيويورك- سبأ:

أكــد وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوكــوك 
واملديــرة التنفيذيــة ملنظمــة اليونيســف هنرييتــا فــور، أن الوقــف الدائــم لألعمــال القتاليــة أحــد خمســة تدابــري 

لتفــادي وقــوع كارثــة محتملــة يف اليمــن.

وشــدد لوكــوك وهنرييتــا فــور يف بيــان مشــرك بشــأن الوضــع يف اليمــن تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( 
ــة  ــة وحماي ــال القتالي ــف األعم ــمل وق ــي تش ــة الت ــري الخمس ــل للتداب ــذ الكام ــة التنفي ــى أهمي ــه، ع ــخة من نس
إمــدادات األغذيــة والســلع األساســية ودعــم االقتصــاد وزيــادة التمويــل املخصــص لالســتجابة وانخــراط األطــراف 

مــع املبعــوث األممــي إلنهــاء النــزاع.

وأضــاف البيــان »مــا زلنــا نشــعر بالقلــق العميــق عــى ســالمة وحمايــة املدنيــن والبنــى التحتيــة املدنيــة، فقــد 
ــق  ــى املراف ــك ع ــا يف ذل ــة بم ــائر فادح ــدة إىل خس ــة يف الحدي ــة املاضي ــابيع القليل ــدى األس ــى م ــارك ع أدت املع

ــة«. الصحي

وعــر لوكــوك وهنرييتــا فــور عــن قلقهمــا عــى مستشــفى الثــورة بالحديــدة املرفــق الوحيــد يف املدينــة املجهــز 
لتقديــم مجموعــة كاملــة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة يف املســتوين الثانــي والثالــث.

وأوضحــا أن املستشــفي بالــغ األهميــة ملاليــن األشــخاص يف محافظــة الحديــدة كونــه يتضمــن عــدة مرافــق حيوية 
بينهــا مرفــق عــالج ســوء التغذيــة ووحدتــي عنايــة مركــزة توفــران الرعايــة الطبيــة الحرجــة الطارئــة بمــا يف 

ذلــك لألطفــال حديثــي الــوالدة ومركــز عــالج الكولــريا.

ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة والخدم ــتوى الرعاي ــدم مس ــة ال تق ــرى يف املدين ــفيات األخ ــان إىل أن املستش ــار البي وأش
مستشــفى الثــورة، مؤكــداً أن اســتمرار عمــل مستشــفى الثــورة يعــد مســألة حيويــة بالنســبة للمدينــة واملناطــق 

املحيطــة بهــا.

ــع  ــزم يف جمي ــا يل ــام بم ــب والقي ــز والتناس ــية للتميي ــد األساس ــزام بالقواع ــراف لاللت ــة األط ــان كاف ــا البي ودع
ــع املرافــق  ــورة وجمي ــك مستشــفى الث ــة بمــا يف ذل ــة املدني ــة التحتي ــب اســتهداف املدنيــن والبني األوقــات لتجن

ــرى. ــة األخ الصحي

سلسلة غارات على األحياء السكنية باحلديدة

]24/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

ــكات  ــكنية وممتل ــاء الس ــى أحي ــارات ع ــلة غ ــوم سلس ــاء الي ــي مس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــدة. ــة الحدي ــن بمحافظ املواطن

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن سلســلة غــارات عــى 
أحيــاء ســكنية يف املدينــة.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى مزرعــة أحــد املواطنــن يف قريــة الزعفــران بالدريهمــي، 
وثــالث غــارات عــى مدينــة اللحيــة.
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العدوان ومرتزقته يستهدفون األحياء والقرى السكنية يف صعدة

]24/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى منطقــة األزهور 
وغــارة عــى منطقــة بنــي معــن بمديريــة رازح الحدوديــة، كمــا تعرضــت منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة 

باقــم لغارتــن وقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مكثــف.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

استشهاد وإصابة عشرة مواطنني باستهداف حمطة وقود حبجة

]25/نوفمرب/2018[ حجة - سبأ:

استشــهد أربعــة مواطنــن وأصيــب خمســة آخــرون بغــارة شــنها طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي فجــر 
اليــوم عــى مديريــة مســتبأ بمحافظــة حجــة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف محطــة وقــود 
ــة  ــن وإصاب ــة مواطن ــهاد أربع ــا أدى إىل استش ــة م ــة باملديري ــوق الهيج ــل س ــي يف مدخ ــده الخمي ــة لعب تابع

ــة. ــة أولي خمســة آخريــن يف حصيل

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة أخــرى ســيارة مواطــن جــوار منزلــه يف منطقــة الغــزاوة 
باملديريــة مــا أدى إىل إصابــة شــخص

10 غارات على اجلراحي والتحيتا باحلديدة

]25/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي عرش غارات عى محافظة الحديدة.

ــى  ــارات ع ــن 10 غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــا. ــي والتحيت ــي الجراح مديريت

قصف صاروخي وغارات للعدوان على صعدة

]25/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ:

أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصفــاً صاروخيــاً ســعودياً أدى إىل تدمــري خــزان ميــاه 
يف منطقــة بطــالن بمديريــة حيــدان يف صعــدة، واســتهدف مناطــق متفرقــة غــرب املديريــة، وتعرضــت منطقــة آل 

عــي بمديريــة رازح الحدوديــة لغــارة مــن طــريان العــدوان تســببت يف أرضار يف املحــالت التجاريــة.

ــه  ــة منب ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــتهدف ق ــعودياً اس ــاً س ــاً ومدفعي ــاً صاروخي ــدر إىل أن قصف ــت املص ولف
ــم. ــة باق ــن يف مديري ــزارع املواطن ــازل وم ــك من ــر وكذل ــة الظاه ــة بمديري ــق متفرق ومناط
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العدوان يشن مخس غارات على احلديدة

]26/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة بالقــرب مــن 
ــي  ــة الكوع ــى قري ــارة ع ــولة وغ ــة الس ــى قري ــن ع ــي، وغارت ــة الدريهم ــو16 بمديري ــي يف الكيل ــجد الفاض مس
بمديريــة الدريهمــي وغــارة شــمال شــارع الخمســن بمديريــة الحــايل وغــارة بالقــرب مــن جولــة يمــن موبايــل 

يف منطقــة 7 يوليــو بمديريــة الحــايل.

ولفــت املصــدر إىل أن الغــزاة واملرتزقــة أطلقــوا أكثــر مــن 35 قذيفــة مدفعيــة عــى ممتلــكات املواطنــن يف مدينــة 
الدريهمــي، واســتهدفوا باألســلحة املتوســطة والثقيلــة منــازل وممتلــكات املواطنــن يف قريــة الــرشف و أحياء ســكنية 

بمنطقــة كيلــو16، كمــا قصفــت قــوى الغــزو واالحتــالل منطقــة 7 يوليــو الســكنية بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة.

استشهاد وإصابة تسعة مواطنني بغارات الطريان على حجة

]26/نوفمرب/2018[ حجة - سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد ســتة مواطنــن وإصابــة ثالثــة آخريــن باســتهداف 
طــريان العــدوان منــزل مواطــن يف قريــة اليََمنـَـة بمديريــة حــرض محافظــة حجــة.

19 غارة لطريان العدوان على مديريتني يف صعدة

]26/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 19 غارة عى مديريتي سحار وحيدان بمحافظة صعدة.

وأفــاد مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن تســع غــارات عــى جبــل 
عنــم بمديريــة ســحار، وعــرش غــارات عــى جبــل املفتــاح بمديريــة حيــدان.

وأوضح املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

مخس منظمات إغاثية دولية تدعو واشنطن إلنهاء دعمها للعدوان على اليمن

]27/نوفمرب/2018[ عواصم-سبأ:

دعــت خمــس منظمــات إغاثــة دوليــة عاملــة يف اليمــن الواليــات املتحــدة إىل وقــف دعمهــا العســكري للنظامــن 
الســعودي واالماراتــي محملــة واشــنطن مســؤولية مــا قــد تكــون أكــر مجاعــة يف اليمــن خــالل العقــود املقبلــة.

ونقلــت اسوشــييتد بــرس عــن منظمــات / أوكســفام / و/ كــري/ و/ لجنــة االنقــاذ الدوليــة / ومنظمــة / أنقــذوا 
األطفــال/ و/ مجلــس الالجئــن النرويجــي/ قولهــم يف بيــان مشــرك »إن الدعــم العســكري األمريكــي يطيــل أمــد 
الحــرب يف اليمــن ومــن خــالل توفــري هــذا الدعــم املكثــف فــإن الواليــات املتحــدة تعمــق وتطيــل أزمــة لهــا عواقب 

فوريــة وشــديدة عــى اليمــن واملدنيــون هــم مــن يدفعــون الثمــن”.
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وأضــاف البيــان إن “14 مليــون شــخص عرضــة لخطــر املــوت جوعــا يف اليمــن إذا لــم يتــم تغيــري النهــج فــورا” 
محــذرا مــن خطــر اســتخدام التجويــع ســالحا ضــد اليمنيــن«.

بــدوره قــال ديفيــد ميليبانــد رئيــس لجنــة االنقــاذ الدوليــة ان الواليــات املتحــدة تغــذي أزمــة ذات عواقــب وخيمــة 
ــن املدنين. ــبة ملالي بالنس

ــعودي  ــن الس ــن للنظام ــات االمريكي ــن مبيع ــة م ــة ان 75 باملئ ــاذ الدولي ــة االنق ــه لجن ــح أجرت ــف مس وكش
واالماراتــي هــو مــن األســلحة، كمــا أظهــر اســتطالع أجرتــه مؤسســة /يوغــوف/ لألبحــاث ان 82 باملئــة يعتقدون 

أن عــى الكونغــرس أن يصــوت النهــاء أو تخفيــض مبيعــات األســلحة إىل دول الخليــج.

ــادة  وتهــدد املجاعــة ماليــن اليمنيــن جــراء الحصــار عــى اليمــن الــذي تفرضــه قــوات تحالــف العــدوان بقي
النظــام الســعودي.

ويتعــرض اليمــن منــذ مــارس 2015 لعــدوان التحالــف الســعودي الــذي أدى إىل مقتــل وجــرح عــرشات اآلالف 
مــن اليمنيــن إضافــة إىل أزمــة انســانية عــى مختلــف الصعــد مــن حيــث انتشــار املجاعــة واألمــراض واألوبئــة.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف احلديدة وحلج

]27/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ:

واصــل طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي ومرتزقتــه اســتهداف منــازل املواطنــن واملنشــئات العامــة والخاصة 
ــدة ولحج. يف الحدي

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان دمــر بغــارة منــزل مواطــن غــرب  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي لوكال
جولــة الســفينة بمديريــة الحــايل يف محافظــة الحديــدة و شــن غارتــن رشق املديريــة وغــارة عــى منتجــع الواحــة، 

كمــا شــن غــارة عــى مدينــة الشــباب بشــارع الـــ90.

وأشــار املصــدر إىل أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا بالرشاشــات منطقتــي الحــايل والســلخانة، واســتهدفوا باملدفعيــة 
شــارع صنعــاء وجامــع الحمــادي وفندقــي االتحــاد و القمــة يف منطقــة 7 يوليــو الســكنية.

ويف محافظة لحج شن طريان العدوان غارتن عى منطقة كرش بمديرية القبيطة.

ست غارات على صعدة

]27/نوفمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديريتي كتاف ورازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن ســت غــارات 
عــى منطقــة البقــع بمديريــة كتــاف.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة آل عــي بمديريــة رازح الحدوديــة، خلفــت أرضاراً 
ماديــة يف ممتلــكات املواطنــن.
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الغزاة واملرتزقة يستهدفون منازل املواطنني يف مديرية احلايل باحلديدة

]28/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استهدف الغزاة واملرتزقة اليوم بقذائف الهاون منازل وممتلكات املواطنن يف مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــزاة واملرتزقــة قصفــوا بقذائــف الهــاون 
منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم يف منطقــة 7 يوليــو الســكنية وشــارع الخمســن باملديريــة.

كمــا شــن غارتــن اســتهدفتا منــزل أحــد املواطنــن يف قريــة الســيالية يف منطقــة كيلــو16 بمديريــة الدريهمــي 
محافظــة الحديــدة، وشــن الطــريان ســبع غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة حيــس.

قصف صاروخي ومدفعي للعدوان على صعدة

]28/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً مكثفــاً اســتهدف 
منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم، فيمــا شــن الطــريان املعــادي غــارة عــى منطقــة القــد بمديريــة رازح 

يف محافظــة صعــدة.

العدوان ومرتزقته يستهدفون حمافظات عمران وحجة وحلج والبيضاء

]29/نوفمرب/2018[ محافظات - سبأ:

استشــهد مواطــن وإصيــب آخــر مــن أبنــاء القفلــة عمــران يف اســتهداف العــدوان لســيارتهما يف منطقــة العصاودة 
بمديريــة مســتبأ يف محافظــة حجــة، وشــن الطــريان املعــادي ســبع غــارات عــى مديريتــي حــرض وميدي.

ــة يف  ــة املرتزق ــتهداف قناص ــا باس ــن أصيبت ــبأ( أن امرأت ــة )ٍس ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــر مص وذك
ــج. ــة لح ــرة بمحافظ ــة الحوام منطق

ويف محافظة البيضاء شن طريان العدوان غارتن عى قانية.

13 غارة على حمافظة صعدة

]29/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 غارة عى محافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثــالث غــارات عــى 
قاطــرة وســيارة يف منطقــة نشــور بمديريــة الصفــراء مــا أدى إىل تدمريهمــا وتــرر عــدد مــن املنــازل.

وأشــار إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً مكثفــاً اســتهدف منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة منبــه 
الحدوديــة.

كمــا استشــهدت امــرأة مســنة متأثــرة بجراحهــا التــي أصيبــت بهــا جــراء غــارات شــنها قبــل يومــن طــريان 
العــدوان األمريكــي الســعودي عــى منطقــة شــعبان بمديريــة رازاح.
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ــر  ــة الظاه ــن يف مديري ــازل املواطن ــتهدف من ــعودي اس ــي س ــف صاروخ ــر قص ــة إث ــان وطفل ــب مواطن وأصي
ــة. الحدودي

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن ســت غــارات عــى منــازل ومــزارع املواطنــن بمديريــة باقــم 
الحدوديــة، خلفــت أرضاراً كبــرية.

وأشــار املصــدر إىل أن العــدو الســعودي اســتهدفت ممتلــكات املواطنــن يف نفــس املديريــة بعــرشات الصواريــخ 
وقذائــف املدفعيــة.

طريان العدوان يشن 14 غارة على احلديدة

]29/نوفمرب/2018[ الحديدة-سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 غارة عى محافظة الحديدة.

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثمانيــة مواطنــن بينهــم امرأتــان أصيبــوا،  أوضــح مصــدر أمنــى بالحديــدة لوكالــة األنب
وثالثــة منهــم حالتهــم خطــرية جــراء غــارة عــى منــزل يف قريــة الكرامــة بالجــاح، كمــا أصيبــت طفلــة ودمــر 

حفــار ميــاه تابــع ألحــد املواطنــن بغــارة يف مديريــة الضحــي بمحافظــة الحديــدة.

ــا،  ــة التحيت ــوب وغــرب وريــف مديري ــكات املواطنــن جن وشــن طــريان العــدوان 13 غــارة عــى مــزارع وممتل
فيمــا اســتهدفت مدفعيــة املرتزقــة منــازل ومــزارع وممتلــكات املواطنــن يف منطقــة الســويق وجنــوب التحيتــا.

العدوان يستهدف شبكة اتصاالت يف منطقة حوران بالبيضاء

]30/نوفمرب/2018[ البيضاء - سبأ:

استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم شبكة االتصاالت يف منطقة حوران بمحافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى شــبكة 
االتصــاالت يف منطقــة حــوران يف قانيــة.

ثالث غارات على مديريتي باقم وجمز بصعدة

]30/نوفمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم ثــالث غــارات عــى مديريتــي باقــم ومجــز بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن غارتــن عــى 
منــازل املواطنــن يف مديريــة باقــم خلــف فيهــا ارضاراً كبــرية، باإلضافــة إىل قصــف صاروخــي ومدفعــي مكثــف 

عــى أغلــب مناطــق املديريــة.

ــة  ــة بمديري وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم شــن غــارة عــى منطقــة الجعمل
مجــز يف ظــل تحليــق مســتمر عــى املنطقــة.
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طريان العدوان يشن ست غارات على مديريتي حرض وميدي 

]30/نوفمرب/2018[ حجة - سبأ:

أوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن ســت غــارات عــى مديريتــي 
حــرض وميــدي بمحافظــة حجــة.

استشهاد وإصابة عشرة مواطنني بغارات استهدفت منازل باحلديدة

]30/نوفمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب عــرشة مواطنــن اليــوم إثــر غــارات شــنها طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم عــى 
محافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثالثــة مواطنــن استشــهدوا وجــرح ســبعة 
آخــرون بينهــم نســاء وأطفــال إثــر القصــف عــى منــازل املواطنــن جــوار مستشــفى دار الســالم بمديريــة الحوك 

يف محافظــة الحديــدة.

وأكــد املصــدر استشــهاد مواطنــن اثنــن وجــرح أربعــة آخريــن بينهــم امرأتــان وطفــل يف اســتهداف طائــرات 
بــال طيــار ألربعــة منــازل يف حــي 24 بمديريــة املينــاء، كمــا استشــهد طفــل بنــريان الغــزاة واملرتزقــة يف منطقــة 

الســويق بمديريــة التحيتــا.

وأشــار املصــدر إىل أن الغــزاة واملرتزقــة اســتهدفوا مصنــع نانــا لآليســكريم يف منطقــة كيلــو16 مــا أدى إىل إصابــة 
أحــد العاملــن بجــروح بليغــة ونشــوب حريــق هائــل يف املــكان.

ــة  ــوب مديري ــن جن ــكات املواطن ــزارع وممتل ــى م ــة ع ــة مدفعي ــن 25 قذيف ــر م ــة أكث ــزاة واملرتزق ــق الغ وأطل
ــو  ــة 7 يولي ــى منطق ــارة ع ــة، و غ ــة باملديري ــة الجبلي ــى منطق ــارات ع ــع غ ــريان تس ــن الط ــا ش ــا، فيم التحيت

ــدة. ــة الحدي ــكنية بمدين الس



382

يوميات العـ2018ـــدوان



383

يوميات العـ2018ـــدوان

ديـسـمـبــر
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10 غارات على مناطق متفرقة بنهم

]01/ديسمرب/2018[ مأرب-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 10 غارات عى مناطق متفرقة من مديرية نهم.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة 
بنهــم، خلفــت أرضارا بممتلــكات املواطنــن.

وأشار املصدر إىل تحليق مكثف لطائرات تجسسية يف سماء املديرية.

تسع غارات على باقم بصعدة

]01/ديسمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم تســع غــارات اســتهدفت مديريــة باقــم الحدوديــة بمحافظــة 
صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن تســع غــارات 
عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم.

وأشــار املصــدر إىل طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي حلــق بكثافــة عــى ســماء املديريــة تزامنــا مــع قصــف 
صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى املديريــة.

كما استشهد مواطنا جراء غارات طريان العدوان التي استهدفت اليوم مديرية باقم بمحافظة صعدة.

 يف مخس غارات على احلديدة
ً
استشهاد وإصابة 14 مواطنا

]01/ديسمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

ذكــر مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن رجــالً وامــرأة استشــهدا وأصيــب 11 آخــرون بينهــم نســاء 
وأطفــال إثــر قصــف طــريان العــدوان عــى منازلهــم يف مديريــة الحــوك بمحافظــة الحديــدة.

وشــن الطــريان أربــع غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة حيــس وغــارة شــمال مدينــة الشــباب وغــارة عــى 
مدينــة الشــباب بشــارع الـــ90 يف مدينــة الحديدة.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على البيضاء

]02/ديسمرب/2018[ البيضاء-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محافظة البيضاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن ثــالث غــارات عــى 
مناطــق متفرقــة يف ناطــع.
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25 غارة على مناطق متفرقة بنهم

]02/ديسمرب/2018[ مأرب-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 25 غارة عى مناطق متفرقة من مديرية نهم.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مناطــق متفرقــة بنهــم بـ25 
غــارة، خلفــت أرضارا بمنــازل ومــزارع املواطنــن.

العدوان يستهدف اجملمع احلكومي يف املطمة باجلوف

]02/ديسمرب/2018[ الجوف - سبأ:

اســتهدف طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم بغارتــن مجمــع املنصــاف الحكومــي بمديريــة املطمــة يف 
محافظــة الجــوف. وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الغــارات ألحقــت أرضاراً كبــرية يف 

مبنــى املجمــع الحكومــي .

عشر غارات على احلديدة

]02/ديسمرب/2018[ الحديدة - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم عرش غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف بأربــع غــارات 
مديريــة الدريهمــي، وشــن غــارة عــى مبنــى املعهــد املهنــي بالقــرار يف مديريــة باجــل مخلفــاً أرضاراً ماديــة.

وشــن العــدوان ثــالث غــارات عــى مدينــة الشــباب بشــارع الـــ90، وغارتــن عــدد مــن منــازل املواطنــن شــمال 
الســخنة، خلفــت أرضار كبــرية فيهــا.

استشهاد ثالثة مواطنني يف حمافظة صعدة

 ]02/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد ثالثــة مواطنــن يف منطقــة قماعــل بمديريــة باقــم 
محافظــة صعــدة جــراء قصــف بطائــرة األباتــي ، وأطلــق العــدو الســعودي أكثــر مــن 150 قذيفــة عــى منــازل 

ومــزارع املواطنــن يف املديريــة نفســها.

سبع غارات على حجة وصنعاء

 ]03/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي شــن أربــع غــارات عــى مديريتــي حــرض 
وميــدي بمحافظــة حجــة، وثــالث غــارات عــى منطقــة جربــان بمديريــة ســنحان يف محافظــة صنعــاء.
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شهداء وجرحى إثر استهداف العدوان مليناء احلديدة

]03/ديسمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشهد وأصيب سته مواطنن إثر استهداف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ميناء الحديدة.

أوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة ثالثــة آخرين 
بغــارة لطــريان العــدوان عــى مينــاء الحديــدة، وشــن الطــريان غارتــن عــى منطقــة الجبليــة بمديريــة التحيتا.

وذكــر املصــدر أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا مدينــة الدريهمــي بأكثــر مــن 100 قذيفــة مدفعيــة تســببت يف دمــار 
للمنــازل وأرضار كبــرية يف جامــع التيســري والجامــع الكبــري يف املدينــة، كمــا اســتهدفوا بصواريــخ الكاتيوشــا قريــة 

الزعفــران يف كيلــو 16 بالدريهمــي.

استشهاد وإصابة ثالثة عشر مواطنا يف قصف على صعدة

]03/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ:

استشــهد وأصيــب 13 مواطنــا اليــوم بغــارة لطــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت ســيارة مواطــن 
بمديريــة كتــاف بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى ســيارة أحــد 
املواطنــن يف منطقــة طبــاق بمديريــة كتــاف، مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وإصابــة تســعة آخريــن.

ــم  ــة باق ــى مديري ــم ع ــعودي الغاش ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط ــس غ ــن يف خم ــهد مواط ــا استش كم
ــدة. ــة صع بمحافظ

طريان العدوان السعودي يشن 25 غارة على مديرية نهم

]04/ديسمرب/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 25 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية نهم.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف مناطــق الحــول والقتــب  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي لوكال
ويــام بنهــم ب25 غــارة مــن بعــد منتصــف الليــل وســط تحليــق مســتمر.

استهداف منزل الرئيس احلمدي باحلديدة 

]04/ديسمرب/2018[ الحديدة -سبأ:

شــن طــريان العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم غــارة عــى منــزل الرئيــس األســبق إبراهيــم محمــد الحمــدي يف 
مديريــة املينــاء بمحافظــة الحديــدة.

واســتنكر مصــدر محــي باملحافظــة يف تريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( اســتهداف طــريان العــدوان ملنــزل 
الرئيــس األســبق إبراهيــم الحمــدي يف الرشيــط الســاحي بمديريــة املينــاء يف إطــار الجرائــم التــي يرتكبهــا بحــق 

الشــعب اليمنــي منــذ مــا يقــارب أربــع ســنوات طالــت البنيــة التحتيــة ومقــدرات البــالد.
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استشهاد مواطنني اثنني بغارة على باقم يف صعدة

]04/ديسمرب/2018[ صعدة -سبأ:

ــة  ــة بمحافظ ــم الحدودي ــة باق ــى مديري ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارة لط ــان بغ ــهد مواطن استش
ــدة. صع

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مزرعــة 
احــد املواطنــن يف منطقــة الحــرف باملديريــة مــا أدى إىل استشــهاد املواطنــن عمــار عبداللــه صالــح املحرييــس 

وعبدالخالــق عبداللــه صالــح املحرييــس.

وأشــار املصــدر إىل أن عــدداً مــن املناطــق الغربيــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي أحــدث أرضاراً 
بالغــة يف ممتلــكات املواطنــن.

العدوان يستهدف صنعاء وحلج 

]04/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

شــن طــريان العــدوان غارتــن عــى منطقــة جربــان بمديريــة ســنحان يف محافظــة صنعــاء، وغــارة عــى معســكر 
الصيانــة بالعاصمة.

ــزل  ــة )ســبأ( ان مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا يف محافظــة لحــج من ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال وذكــر مصــدر أمن
ــه. ــريان في ــة مــا أدى إىل اشــتعال الن ــة ثــرة بمنطقــة الرشيجــة باملدفعي مواطــن يف قري

أكثر من 60 قذيفة مدفعية على قرية الزعفران يف احلديدة

]05/ديسمرب/2018[ الحديدة- سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد فتــاة وإصابــة ثالثــة مواطنــن بقصــف 
مدفعيــة املرتزقــة عــى منطقــة الجبليــة بمديريــة التحيتــا يف محافظــة الحديــدة، كمــا قصفــوا بمختلــف عيــارات 

الرشاشــات باتجــاه قريــة الــرشف ومحــل الشــيخ.

وأوضــح املصــدر أن الغــزاة واملرتزقــة قصفــوا بأكثــر مــن 60 قذيفــة مدفعيــة قريــة الزعفــران بمنطقــة كيلــو 16 
يف مديريــة الدريهمــي.

وشــن طــريان العــدوان غارتــن عــى مــزارع مواطنــن شــمال رشق قريــة الخضاريــة بالحســينية يف مديريــة بيــت 
الفقيــه وثــالث غــارات خلــف مستشــفى الكويــت وغــارة بالقــرب مــن فنــدق االتحــاد بمنطقــة 7 يوليــو الســكنية 

بمدينــة الحديدة.

غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة 

]05/ديسمرب/2018[ صعدة-سبأ:

ــة  ــق متفرق ــى مناط ــي ع ــوي والصاروخ ــف الج ــوم القص ــعودي الي ــي الس ــدوان األمريك ــف الع ــل تحال واص
ــدة. ــة صع ــات محافظ بمديري
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وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن ثــالث غــارات 
عــى مديريــة باقــم.

ــن  ــازل املواطن ــزارع ومن ــي م ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف بقص ــعودي اس ــدو الس ــدر إىل أن الع ــار املص وأش
ــم ورازح. ــة يف باق ــق متفرق بمناط

غارتان للطريان تستهدف حجة

 ]05/ديسمرب/2018[ حجة - سبأ:

ــرض  ــة ح ــى مدين ــن ع ــن غارت ــادي ش ــريان املع ــبأ( أن الط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــد مص أك
ــة. ــة حج بمحافظ

استشهاد ثالث نساء بقصف بوارج العدوان يف الدريهمي باحلديدة

]06/ديسمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

استشــهدت ثــالث نســاء وأصيــب عــدد مــن املواطنــن اليــوم جــراء قصــف بــوارج العــدوان األمريكــي الســعودي 
للمنــازل يف مديريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن بــوارج العــدوان اســتهدفت منــازل املواطنــن 
بمدينــة الدريهمــي مــا أدى إىل استشــهاد ثــالث نســاء مــن أرسة واحــدة وإصابــة عــدد  آخــر مــن املواطنــن.

وأفــاد املصــدر أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا منــازل املواطنــن شــمال رشق حيــس بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة 
ــرشف  ــران وال ــي الزعف ــات قريت ــف الرشاش ــف ومختل ــخ والقذائ ــرشات الصواري ــة بع ــزاة واملرتزق ــف الغ وقص

وقريــة الشــيخ يف منطقــة كيلــو 16 بمديريــة الدريهمــي.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عى الخط الرابط بن مديرية زبيد ومنطقة الحسينية.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية باقم بصعدة

]06/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ:

ــة  ــة بمحافظ ــم الحدودي ــة باق ــى مديري ــن ع ــوم غارت ــم الي ــعودي الغاش ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــدة. صع

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن غارتــن عــى 
منــازل املواطنــن ومزارعهــم يف مديريــة باقــم خلفــت ارضاراً واســعة.

وأشــار املصــدر إىل أن منــازل ومــزارع املواطنــن يف مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي منبــه وباقــم تعرضــت لقصف 
صاروخــي ومدفعــي ســعودي أحــدث دمــاراً واســعاً فيها.
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ست غارات على التحيتا باحلديدة

]07/ديسمرب/2018[ الحديدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم ست غارات عى محافظة الحديدة.

أكــد مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد أربعــة صياديــن جــراء اســتهداف قــوى 
العــدوان لقاربهــم أثنــاء ممارســتهم الصيــد أمــام ســاحل الهارونيــة بمديريــة املنــرية يف محافظــة الحديــدة.

ــن  ــزارع املواطن ــة م ــلحة الرشاش ــة وباألس ــف املدفعي ــتهدفوا بقذائ ــدوان اس ــة الع ــدر أن مرتزق ــح املص وأوض
جنــوب وغــرب التحيتــا، فيمــا شــن طــريان العــدوان ثــالث غــارات عــى مديريــة التحيتــا وغــارة جنــوب املديريــة.

كما شن الطريان غارتن رشق مدينة الشباب بشارع الـ90 بمدينة الحديدة وغارة عى مديرية اللحية.

طريان العدوان يشن ست غارات على صعدة

]07/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم ست غارات عى محافظة صعدة.

ــى  ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن. ــكات املواطن ــة يف ممتل ــت أرضارا بالغ ــة رازح خلف ــن بمديري ــة مع منطق

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتن عى سيارة مواطن يف منطقة رغافة بمديرية مجز يف محافظة صعدة.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً صاروخيــاً ومدفعيــاً ســعودياً مكثفــاً اســتهدف منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديرية 
. قم با

 

مثان غارات على مديرية نهم

]08/ديسمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

ــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن ثمــان غــارات لدعــم زحوفــات  ــة األنب أوضــح مصــدر أمنــي لوكال
املرتزقــة عــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة نهــم بمحافظــة صنعــاء.

ثالث غارات على مديرية احلايل باحلديدة

]08/ديسمرب/2018[ الحديدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم ثالث غارات عى مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الطــريان امُلعــادي اســتهدف بثــالث غــارات 
منطقــة الجبانــة باملديريــة.

كمــا استشــهد ســتة مواطنــن وأصيــب 12 آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال جــراء قصــف لقــوى العــدوان عــى 
ــدة. ــة الحدي دوار الربصــة يف مدين



391

يوميات العـ2018ـــدوان

وقصفــت قــوى العــدوان قريتــي الزعفــران ومحــل الشــيخ يف مديريــة الدريهمــي بأكثــر مــن 135 قذيفــة مدفعيــة 
وقصــف باألســلحة الرشاشــة ، فيمــا شــن الطــريان املعــادي غارتــن شــمال كيلــو 16 باملديريــة.

العدوان يواصل قصفه اجلوي والصاروخي على صعدة

]08/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ:

واصــل تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم قصفــه الجــوي والصاروخــي مســتهدفاً مناطــق متفرقــة 
بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طائــرة بــدون طيــار تابعــة للعــدوان شــنت 
غــارة عــى شــبكة االتصــاالت يف منطقــة بنــي معــن بمديريــة رازح الحدوديــة.

وذكــر املصــدر أن الطــريان الحربــي خمــس غــارات عــى مديريــة كتــاف واملالحيــظ، وخمــس غــارات أخــرى عــى 
مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم.

واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مكثــف منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة باقــم وقــرى آهلــة 
ــكات املواطنــن ونفــوق عــدد مــن املــوايش بقصــف  ــة، كمــا تــررت ممتل ــة شــدا الحدودي بالســكان يف مديري

صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى مديريــة رازح الحدوديــة.

استهداف عدد من احملافظات من قبل العدوان ومرتزقته

]9/ديسمرب/2018[ محافظات-سبأ:

ــف  ــة والقص ــارات الجوي ــكنية بالغ ــق الس ــتهداف املناط ــه اس ــعودي ومرتزقت ــي الس ــدوان األمريك ــل الع واص
ــة. ــات الجمهوري ــن محافظ ــدد م ــي يف ع ــي والصاروخ املدفع

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفــالً أصيــب وحالتــه حرجــة جــراء غــارة لطــريان 
العــدوان عــى منطقــة املغــرس بمديريــة التحيتــا يف محافظــة الحديــدة، فيمــا قصــف الغــزاة واملرتزقــة بعــدد مــن 

قذائــف املدفعيــة جــوار جامعــة الحديــدة.

وأكــد املصــدر إصابــة امــرأة بجــروح إثــر قصــف مدفعيــة املرتزقــة منــزل مواطــن يف وادي الخزجــة بمديريــة 
حيفــان يف محافظــة تعــز.

ــدا  ــة ش ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــعودي ق ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص ــدة اس ــة صع ويف محافظ
ــة. الحدودي

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن خمس غارات عى مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأفــاد املصــدر أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا منطقــة الحيديــن يف كــرش بمحافظــة لحــج بعــدد مــن قذائــف 
املدفعيــة.
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أربع غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديريتي رازح وشدا بصعدة

]10/ديسمرب/2018[ صعدة-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم أربع غارات جوية استهدفت مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن أربــع غــارات 
عــى منطقــة القــد بمديريــة رازح خلفــت ارضاراً يف مــزارع املواطنــن ومنازلهــم.

وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي شــدا ورازح تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعي ســعودي 
بعــرشات الصواريــخ والقذائــف املدفعيــة اســتهدفت منــازل املواطنــن ومزارعهــم والطرقــات العامة.

العدوان يستهدف احلديدة وحجة 

]10/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

شــن طــريان العــدوان غارتــن عــى مدينــة الحديــدة، فيمــا اســتهدف املرتزقــة األحيــاء الســكنية يف املدينــة بقذائف 
املدفعيــة وقصفــوا باتجــاه كليــة الطــب وبالقــرب مــن هيئــة تطويــر تهامــة مــع تحليــق مكثــف للطــريان الحربي 

ــع للعدوان. التاب

ــة )ســبأ( أن الطــريان املعــادي اســتهدف مدينــة حــرض بمحافظــة  ــاء اليمني ــة األنب وذكــر مصــدر أمنــي لوكال
حجــة بثــالث غــارات.

ثالث غارات على مديرية صرواح

]11/ديسمرب/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

ــن  ــة م ــق متفرق ــتهدفت مناط ــدوان اس ــارات الع ــبأ( ان غ ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن. ــكات املواطن ــت أرضارا بممتل ــة رصواح وخلف مديري

استشهاد وإصابة امرأتني وطفلة بنريان العدوان يف احلديدة وتعز

]11/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

ــزاة  ــف للغ ــراء قص ــرى ج ــة أخ ــرأة وإصاب ــهاد ام ــبأ( استش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــد مص أك
ــدة. ــة الحدي ــه يف محافظ ــت الفقي ــة بي ــاح بمديري ــة الج ــن يف منطق ــزارع املواطن ــى م ــة ع واملرتزق

ــة الدريهمــي وغــارة عــى إحــدى مــزارع  ــع غــارات عــى مديري ــدة أيضــاً شــن طــريان العــدوان أرب ويف الحدي
ــة. ــن أرضار مادي ــفرت ع ــا أس ــة التحيت ــن بمديري ــة حس ــن يف قري املواطن

وأشــار املصــدر إىل إصابــة طفلــة بجــروح خطــرية إثــر تعرضهــا لنــريان قناصــة مرتزقــة العــدوان يف منطقــة 
ذابــة بمديريــة ماويــة يف محافظــة تعــز، مبينــاً أن املرتزقــة قصفــوا منــازل املواطنــن يف مديريــة الصلــو باملدفعية 

واألســلحة املختلفــة.
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 ملرتزقته يف نهم
ً
طريان العدوان يستهدف جتمعا

]12/ديسمرب/2018[ مأرب - سبأ:

استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تجمعاً ملرتزقته يف مديرية نهم.

ــة أعــداد كبــرية مــن مرتزقــة العــدوان  ــة )ســبأ( مــرع وإصاب ــاء اليمني ــة األنب وأكــد مصــدر عســكري لوكال
ــل القــرن. ــف جب ــادات جــراء اســتهدافهم بغارتــن خل بينهــم قي

ــادل  ــم وتب ــة نه ــري يف جبه ــم األخ ــالل تصعيده ــدوان خ ــة الع ــري ملرتزق ــل الكب ــد الفش ــتهداف بع ــي االس ويأت
ــدوان. ــة للع ــل املوالي ــن الفصائ ــات ب االتهام

14 غارة على حمافظات احلديدة وصعدة وصنعاء ومناطق متفرقة يف جنران

]12/ديسمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ــدة، وش ــة الحدي ــة بمحافظ ــي للمرتزق ــف مدفع ــون بقص ــتة مواطن ــب س أصي
ــران. ــاء ونج ــدة وصنع ــي صع ــى محافظت ــارة ع ــعودي 14 غ الس

وأفــاد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ســتة مواطنــن أصيبــوا بجــروح جــراء قصــف مدفعــي 
ملرتزقــة العــدوان عــى منطقــة 7 يوليــو الســكنية بمديريــة الحــايل يف محافظــة الحديــدة، كمــا اســتهدف قصــف 

مدفعــي مكثــف جنــوب وغــرب التحيتــا.

ــي  ــف صاروخ ــتهدف قص ــع، واس ــه البق ــى منطق ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــح املص وأوض
ــدة. ــة صع ــة رازح بمحافظ ــكان يف مديري ــة بالس ــرى آهل ــي ق ومدفع

وأشار املصدر إىل أن الطريان امُلعادي شن غارتن عى وادي سهام بمديرية الحيمة الخارجية يف محافظة صنعاء.

واستهدف طريان العدوان بأربع غارات مناطق متفرقة يف نجران.

غارات وقصف مدفعي مكثف للعدوان على عدة حمافظات

]14/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

ــزارع  ــى م ــي ع ــف املدفع ــة والقص ــارات الجوي ــه الغ ــعودي ومرتزقت ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــف ط كث
ــاً. ــة دولي ــلحة املحرم ــتخدام األس ــن باس ــكات املواطن وممتل

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن ثالثــة أطفــال أصيبــوا بجــروح متفاوتــة جــراء انفجــار 
قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات العــدوان يف قريــة الحصيــب بمديريــة الجراحــي يف محافظــة الحديــدة.

ــرب  ــن غ ــزارع املواطن ــى م ــن ع ــاً غارت ــدة أيض ــة الحدي ــن يف محافظ ــادي ش ــريان املع ــدر أن الط ــر املص وذك
منطقــة املدمــن وثــالث غــارات عــى منطقتــي الجبليــة والفــازة بمديريــة التحيتــا، فيمــا أطلــق الغــزاة واملرتزقــة 

أكثــر مــن 50 قذيفــة مدفعيــة عــى مناطــق متفرقــة مــن املديريــة.

كمــا شــن طــريان العــدوان ثــالث غــارات عــى منطقــة كيلــو 16 بمديريــة الدريهمــي وغارتــن عــى رأس عيــى 
بمديريــة الصليــف، وخمــس غــارات عــى عــدد مــن املــزارع يف مديريــة بيــت الفقيــه، وألقــى قنابــل عنقوديــة 

عــى مراعــي ومــزارع املواطنــن يف عزلــة املجاملــة باملديريــة.
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ــمكة  ــة الس ــايل وجول ــة الح ــو بمديري ــة 7 يولي ــم رشط ــتهدفوا قس ــدوان اس ــة الع ــدر إىل أن مرتزق ــار املص وأش
ــة. ــف املدفعي ــوك بقذائ ــة الح بمديري

ــة باقــم، واســتهدف  ويف محافظــة صعــدة شــن طــريان العــدوان ســبع غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف مديري
ــازل  ــت من ــا تعرض ــة، كم ــن يف املديري ــزارع املواطن ــازل وم ــف من ــعودي مكث ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ قص

ــي. ــف مدفع ــر لقص ــة الظاه ــة ملديري ــرة التابع ــة غاف ــكان بمنطق ــزارع الس وم

ــة  ــة يف محافظ ــة الخارجي ــة الحيم ــهام بمديري ــى وادي س ــارة ع ــن غ ــادي ش ــريان امُلع ــدر أن الط ــاد املص وأف
صنعــاء، وغــارة عــى منطقــة الهــدم بمديريــة ملحــان وألقــى قنبلــة صوتيــة فــوق بنــي الحمــادي بمديريــة بنــي 

ســعد يف محافظــة املحويــت.

وشن طريان العدوان غارة عى مديرية عبس بمحافظة حجة.

 طريان العدوان يشن سبع غارات على صعدة

]15/ديسمرب/2018[ صعدة-سبأ:

ــة اســهدفت عــدد مــن املناطــق  ــوم ســبع غــارات جوي شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم الي
ــدة. ــة صع ــات محافظ بمديري

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن غارتــن عــى 
منطقــة قهــرة النــص بمديريــة ســحار خلفــت ارضاراً ماديــة يف ممتلــكات املواطنــن.

وأشــار املصــدر أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غــارة عــى منطقــة آل عــي بمديريــة رازح وغــارة 
أخــرى عــى مديريــة شــدا الحدوديــة.

كمــا أصيــب مواطــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف عــدد مــن املناطــق الحدوديــة بمحافظــة 
صعــدة.

ولفــت املصــدر إىل أن مديريــة باقــم تعرضــت لثــالث غــارات وقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مكثــف عــى 
منــازل ومــزارع املواطنــن وتمشــيط باملروحيــات األباتــي عــى ممتلــكات املواطنــن.

استشهاد طفلة جراء ثالث غارات على حمافظة رمية

]15/ديسمرب/2018[ ريمة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بالد الطعام بمحافظة ريمة.

وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة 
وادي كالبــة يف مديريــة بــالد الطعــام استشــهدت عــى إثرهــا طفلــة ونفــوق مــوايش، وغــارة أخــرى عــى منطقــة 

عاتكــة بعزلــة بنــي حســن القريبــة مــن عزلــة العســاكرة ووادي كالبــة.
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استشهاد مواطن جراء انفجار قنبلة من خملفات العدوان باحلديدة

]15/ديسمرب/2018[ الحديدة-سبأ:

استشــهد مواطــن اليــوم جــراء انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات العــدوان الســعودي األمريكــي بمحافظــة 
الحديــدة.

ــة  ــار قنبل ــر انفج ــهد إث ــا استش ــبأ( أن مواطن ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــة لوكال ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
عنقوديــة مــن مخلفــات العــدوان يف مديريــة التحيتــا، وشــن طــريان العــدوان غــارة عــى منطقــة الفــازة وغارتــن 

شــمال رشق حيــس، وألقــى قنابــل ضوئيــة غــرب مدينــة الحســينية.

وأوضــح املصــدر أن الغــزاة واملرتزقــة اســتهدفوا باملدفعيــة منطقــة الفــازة يف التحيتــا ومدينــة الشــعب الســكنية 
بمدينــة الحديــدة، وقصفــوا حــي 7 يوليــو بـــ 15 قذيفــة مدفعيــة وأكثــر مــن 50 طلقــة باملعــدالت الثقيلــة.

ــة  ــو 16 يف مديري ــران بكيل ــة الزعف ــن يف قري ــازل املواطن ــوا من ــدوان قصف ــة الع ــدر إىل أن مرتزق ــار املص وأش
الدريهمــي بأكثــر مــن 35 قذيفــة مدفعيــة والعيــارات الرشاشــة املختلفــة، وأطلقــوا 11 قذيفــة مدفعيــة باتجــاه 

مصنــع كمــران.

طريان العدوان يستهدف مزرعة مواطن يف احملويت

]15/ديسمرب/2018[ املحويت-سبأ:

شن طريان تحالف العدوان السعودي االمريكي اليوم غارة استهدفت منطقة الشعافل السفى باملحويت.

ــة  ــة مزرع ــارة جوي ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص واوض
ــا. ــة ارضارا فيه ــت، مخلف ــة الخب ــفلی بمديري ــعافل الس ــة الش ــن يف عزل مواط

غارتان على مديرية ضوران أنس بذمار

]16/ديسمرب/2018[ ذمار-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة ذمار.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن قــاع 
الحقــل بمديريــة ضــوران آنــس.

استشهاد طفلني إثر استهداف طريان العدوان لشاحنة يف البيضاء

]16/ديسمرب/2018[ البيضاء -سبأ:

ــاحنة يف  ــي لش ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــتهداف ط ــراء اس ــوم ج ــم الي ــب والده ــالن وأصي ــهد طف استش
ــاء. ــة البيض ــوادية بمحافظ ــة الس مديري

ــة )ســبأ( أن طفلــن استشــهدا وأصيــب والدهــم إثــر  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر محــي باملحافظــة لوكال
ــة الســوادية. ــة بمديري ــة يف الوهبي اســتهداف طــريان العــدوان لشــاحنتهم بغارتــن يف منطقــة حري
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أربع غارات على مديرية برط العنان باجلوف

]16/ديسمرب/2018[ الجوف -سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن غــارات طــريان العدوان الســعودي اســتهدفت 
منطقــة رحــوب بمديريــة بــرط العنــان وخلفــت أرضارا بممتلــكات املواطنــن.

أربع غارات على صعدة

]16/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ :

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم أربــع غــارات جويــة اســتهدفت مديريتــي رازح وباقــم 
بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن ثــالث غــارات 
عــى منــازل املواطنــن ومزارعهــم بمديريــة باقــم.

ــة رازح  ــة بمديري ــة الحجل ــى منطق ــارة ع ــن غ ــعودي ش ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــن. ــكات املواطن ــة يف ممتل ــاً ارضاراً مادي ــة مخلف الحدودي

ــي  ــريان األبات ــف ط ــت لقص ــم تعرض ــة باق ــق بمديري ــدة مناط ــن يف ع ــكات املواطن ــدر أن ممتل ــر املص وذك
ــه. ــم ورازح ومنب ــات باق ــى مديري ــي ع ــي وصاروخ ــف مدفع ــة إىل قص ــعودي، باإلضاف الس

12 غارة وقصف ملرتزقة العدوان على احلديدة وحجة

]16/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

جــرح أربعــة مواطنــن بينهــم طفــل إصابتــه حرجــة جــراء قصــف املرتزقــة عــى األحيــاء الســكنية يف مديريــة 
ــي  ــة الدريهم ــن يف مديري ــازل املواطن ــى من ــدوان ع ــة الع ــف مرتزق ــراء قص ــن ج ــب مواط ــا أصي ــايل، كم الح

ــدة. ــة الحدي بمحافظ

ــى رأس  ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن الط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــدة لوكال ــي بالحدي ــدر أمن ــح مص وأوض
عيــى بمديريــة الصليــف وغارتــن شــمال مدينــة العيــي الســكنية بمدينــة الحديــدة، فيمــا اســتهدف املرتزقــة 
باملدفعيــة فنــدق االتحــاد واملنــازل املجــاورة بعــدد مــن القذائــف، ومشــطوا بالعيــارات الرشاشــة املختلفــة باتجاه 

مدينــة الشــعب الســكنية.

ــرى  ــدى الق ــفل، وإح ــاح األس ــة الج ــن يف منطق ــزارع املواطن ــة م ــة الثقيل ــة باملدفعي ــزاة واملرتزق ــف الغ وقص
ــو 16. ــا يف كيل ــع نان ومصن

وقال املصدر إن الطريان امُلعادي شن تسع غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
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32 غارة لطريان العدوان على صعدة وحجة وجيزان وجنران

]17/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ: 

شن طريان العدوان األمريكي السعودي 32 غارة عى صعدة وحجة، باإلضافة إىل جيزان ونجران.

وأكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف قــرى آهلة 
بالســكان يف مديريــة منبــه الحدوديــة يف محافظــة صعــدة، وشــن طــريان العــدوان غــارة عــى مديريــة الظاهر.

وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارة عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان اســتهدف بخمــس غــارات قبالــة جبــل قيــس ورشق جبــل جحفــان يف جيــزان، 
وشــن 11 غــارة وعــدد مــن الصواريــخ بمروحيــات األباتــي عــى مواقــع تــم تطهريهــا يف صحــراء األجــارش قبالــة 

. ن نجرا

كما شن طريان العدوان 14 غارة عى مواقع متفرقة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية يف نجران.

ثالث غارات على اخلط العام مبديرية الضحي باحلديدة

]17/ديسمرب/2018[ الحديدة - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية الضحي بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بثــالث غــارات 
الخــط العــام يف منطقــة الزبيلــة بمديريــة الضحــي.

كمــا أصيــب طفــل برصاصــة يف رأســه أطلقهــا الغــزاة واملرتزقــة أثنــاء رعــي األغنــام يف منطقــة الجبليــة بمديريــة 
ــة الحديدة. ــا محافظ التحيت

وأوضــح املصــدر أن الغــزاة واملرتزقــة أطلقــوا أكثــر مــن 12 قذيفــة مدفعيــة بالقــرب مــن فنــدق الواحــة وغــرب 
مصنــع يمانــي، وأكثــر مــن 100 قذيفــة عــى مدينــة الدريهمــي، كمــا اســتهدفوا بعــرشات القذائــف منطقــة 7 

يوليــو وقريــة املنظــر وقريــة الزعفــران. 

مخس غارات على حرض وميدي

]18/ديسمرب/2018[ حجة - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
مديريتــي حــرض وميــدي.
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مرتزقة العدوان خيرقون اتفاق وقف اطالق النار يف احلديدة وقصف مدفعي على صعدة 

]18/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

رصــد مصــدر عســكري خروقــات مرتزقــة العــدوان التفــاق وقــف إطــالق النــار بمحافظــة الحديــدة.. مشــرياً إىل 
اســتمرار طــريان العــدوان والقصــف الســعودي يف اســتهداف صعــدة والحديــدة.

وأكــد املصــدر يف تريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن وجــرح ســبعة آخريــن إثــر اســتهداف 
املرتزقــة لألحيــاء الســكينة يف شــارع الخمســن بمديريــة الحــايل يف محافظــة الحديدة.

وأوضــح املصــدر أن املرتزقــة أطلقــوا صواريــخ موجهــة وعــدد مــن القذائــف املدفعيــة وقذائــف الهــاون والعيارات 
الرشاشــة باتجــاه فندقــي االتحــاد والواحــة ومدينــة الشــعب يف شــارع 90 ورشق مطــار الحديــدة ورشق جولــة 

يمــن موبايــل.

وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بمعــدالت رشاشــة قريــة الزعفــران يف كيلــو 16 ومنــازل املواطنن 
غــرب الدريهمــي، فيمــا قامــت جرافــة عســكرية بعمــل تحصينــات رشق مدينــة الشــباب بشــارع الـــ90 يف مديرية 

. يل لحا ا

وقصــف الغــزاة واملرتزقــة بصورايــخ موجهــة جنــوب التحيتــا، يف حــن حلــق طــريان العــدوان الحربي والتجســي 
بشــكل متقطــع يف ســماء مدينــة الحديــدة وعــدد مــن املديريات.

وذكــر املصــدر أن أرضاراً وقعــت يف ممتلــكات املواطنــن ونفــوق عــدد مــن املــوايش بقصــف صاروخــي ومدفعــي 
ســعودي عــى قــرى يف مديريــة شــدا بمحافظــة صعــدة.

غارتان على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء

]19/ديسمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بغارتــن 
قاعــدة الديلمــي.

ست غارات على مديرية صرواح مبأرب

]19/ديسمرب/2018[ مأرب - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اســتهدف بســت غــارات 
مناطــق متفرقــة بــرواح خلفــت أرضارا بممتلــكات املواطنــن.
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طريان العدوان يشن عشر غارات على صعدة

]19/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم عرش غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن غارتــن عــى منطقــة 
قحــزة شــمال مدينــة صعــدة وغــارة عــى منطقــة الحجلــة بمديريــة رازح الحدوديــة.

وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارتن يف منطقة املقاش بمحيط مطار صعدة خلفت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

كما شن طريان العدوان خمس غارات استهدفت مناطق متفرقة بمديرية باقم والظاهر بمحافظة صعدة.

قوى العدوان تواصل خرق وقف إطالق النار باحلديدة 

]19/ديسمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان األمريكي السعودي خرق وقف إطالق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا باملدفعيــة واملعدالت املتوســطة 
والصواريــخ املوجهــة عــدداً مــن أحيــاء مدينــة الحديــدة وعــدد مــن مديريــات املحافظة.

ــة  ــة ومدين ــوق الحلق ــاد وس ــر االتح ــدق ق ــوار فن ــة ج ــف املدفعي ــوا بقذائ ــة قصف ــدر أن املرتزق ــر املص وذك
ــة. ــة الهندس ــة كلي ــاش منطق ــع الرش ــوا باملداف ــا قصف ــايل، كم ــة الح ــارع الـــ90 بمديري ــباب يف ش الش

ــار باملعــدالت املتوســطة يف شــارع الخمســن مــع تحليــق مكثــف لطــريان  وكثــف مرتزقــة العــدوان إطــالق الن
ــة الشــعب. ــات رشق مدين ــان عســكريتان باســتحداث تحصين ــا قامــت جرافت العــدوان التجســي، فيم

ــا بصواريــخ موجهــة، واســتهدف قصــف  ــوب التحيت وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان عــاودت قصــف جن
ــة الدريهمــي. ــن يف مدين ــكات املواطن ــازل وممتل ــة من ــف لقــوى العــدوان باألســلحة الرشاشــة واملدفعي مكث

وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان نفــذت عمليــة تســلل عــى مواقــع الجيــش واللجــان شــمال ســيتي ماكــس 
ــم  ــدي له ــم التص ــس وت ــوب حي ــة جن ــث مقبن ــلل يف مثل ــة تس ــة بمحاول ــام املرتزق ــا ق ــدة، كم ــة الحدي بمدين

ــم. ــى منه ــى وجرح ــقوط قت وس

وحلق طريان العدوان التجسي يف أجواء مديريات التحيتا واملراوعة وباجل.

العدوان السعودي يستهدف حجة ومأرب بـ11 غارة

]20/ديسمرب/2018[ مأرب-سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

ــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الســعودي اســتهدف بغــارة ســوق  ــاء اليمني ــة األنب وأوضــح مصــدر أمنــي لوكال
ــقري رشق رصواح. ــمال األش ــارة ش ــن غ رصواح وش

ويف محافظة حجة شن طريان العدوان غارتن عى مديرية مستبأ وسبع غارات عى مديريتي حرض و ميدي.
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20 غارة على جنران وجيزان وصعدة

]20/ديسمرب/2018[ صعدة -سبأ:

شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 غارة عى محافظة صعدة وقطاع نجران.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن أربــع غــارات 
ــة رازح  ــى مديري ــارة ع ــاف، وغ ــة كت ــارة بمديري ــو جب ــى وادي آل أب ــرى ع ــع أخ ــر وأرب ــة الظاه ــى مديري ع

ــة. الحدودي

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان شــن أربــع غــارات عــى البقــع بقطــاع نجــران مــع تحليــق مكثــف عــى 
املنطقــة بالطــريان الحربــي والتجســي.

ــة رازح  ــة بمديري ــة الحجل ــن يف محافظــة صعــدة غــارة عــى منطق ــدر إىل أن الطــريان املعــادي ش وأشــار املص
ــاف، كمــا شــن غــارة عــى منطقــة املالحيــط  ــارة بمديريــة كت الحدوديــة وأربــع غــارات عــى وادي آل ابــو جب

ــة الظاهــر. بمديري

وأفــاد املصــدر أن الطــريان شــن ثــالث غــارات رشق جبــل جحفــان يف جيــزان، وأربــع غــارات غــرب مجــازة يف 
عســري.

املرتزقة يواصلون خرق وقف إطالق النار باحلديدة 

]20/ديسمرب/2018[ الحديدة ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان األمريكي السعودي خرق وقف إطالق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا باملدفعيــة والعيارات الرشاشــة 
فنــدق الرفاهيــة مــا تســبب يف إحراقــه وباتجــاه مدينــة الشــعب وباتجــاه جولــة الســفينة وقريــة الزعفــران يف 

كيلــو 16.

وأكــد املصــدر أن قناصــة املرتزقــة اســتهدفت طفــالً طفــل يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات يف التحيتــا، فيمــا حلــق 
طــريان العــدوان يف أجــواء مدينــة الدريهمــي ومديريــة الزيديــة.

 

استشهاد مخسة مسعفني ومرضى بإستهداف سيارتي إسعاف باجلوف

]21/ديسمرب/2018[ الجوف - سبأ:

ــعاف يف  ــيارتي إس ــي لس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــتهداف ط ــرىض بإس ــعفن وم ــة مس ــهد خمس استش
ــوف. ــة الج ــعف بمحافظ ــب والش ــرط وخ ــي ب ــن بمديريت ــن منفصلت جريمت

وأوضــح مصــدر طبــي يف املحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف ســيارة إســعاف 
ــك إىل  ــرىض أدى ذل ــد امل ــعاف اح ــي إلس ــرق الصح ــز األب ــن مرك ــا م ــد خروجه ــعف عن ــب الش ــة خ يف مديري
أستشــهاد طاقمهــا كامــال واملكــون مــن الطبيــب املســعف وســائق الســيارة وأيضــا املريــض الــذي يتــم اســعافه.

وأشــار املصــدر اىل ان طــريان العــدوان عــاود اســتهداف ســيارة اســعاف أخــرى يف الظهــرة بمديريــة بــرط أدى 
ذلــك إىل استشــهاد ســائق الســيارة والطبيــب املرافــق وهــم يف طريقهــم إلســعاف أحــد املــرىض.
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استمرار خرق وقف إطالق النار باحلديدة واستهداف صعدة بعدة غارات وقصف مدفعي

]21/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

اســتمر مرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي يف خــرق وقــف إطــالق النــار بمحافظــة الحديــدة، فيمــا اســتهدف 
الطــريان بعــدة غــارات محافظــة صعــدة.

ذكــر مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا باملدفعيــة واألســلحة املتوســطة 
ــة  ــي محافظ ــة الدريهم ــو 16 بمديري ــة كيل ــيخ يف منطق ــل الش ــة مح ــاه قري ــران وباتج ــة الزعف ــة قري والثقيل

ــة. ــوب املنطق ــات جن ــة تابعــة لقــوى العــدوان تحصين ــدة، واســتحدثت جراف الحدي

ــد،  ــمال رشق العق ــعب وش ــة الش ــاه مدين ــة باتج ــارات الرشاش ــطوا بالعي ــة مش ــدر إىل أن املرتزق ــار املص وأش
ــدة. ــة الحدي ــاد بمدين ــدق االتح ــن فن ــرب م ــة بالق ــتهدفوا باملدفعي واس

ــة  ــت جراف ــا، وقام ــة التحيت ــازة بمديري ــة الف ــن يف منطق ــزارع املواطن ــاون م ــف اله ــة بقذائ ــف املرتزق وقص
ــة. ــة باملديري ــة الجبلي ــات يف منطق ــتحداث تحصين ــم باس ــة له ــكرية تابع عس

وأوضــح املصــدر أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى منطقــة آل الصيفــي بمديريــة ســحار يف محافظــة 
ــة  ــكات املواطنــن ألرضار جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي عــى قــرى آهل صعــدة، وتعرضــت ممتل

بالســكان يف مديريــة رازح الحدوديــة.

العدوان يشن غارة على مديرية صرواح مبأرب

]22/ديسمرب/2018[ مأرب - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اســتهدف بغــارة ســوق رصواح مخلفــة 
باملمتلكات. أرضارا 

طريان العدوان يشن سبع غارات على صعدة

]22/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم ســبع غــارات جويــة عــى مناطــق متفرقــة بمحافظــة 
صعــدة.

واوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن ســت غــارات 
عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة كتــاف الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اإلجرامــي شــن غــارة عــى مــزارع املواطنــن بمديرية 
الظاهــر الحدوديــة بالتزامــن مــع قصــف صاروخــي ومدفعي ســعودي.

كما أصيب مواطنان بجروح بنريان حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
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مصابون بنريان العدو ومرتزقته يف احلديدة وغارة على اجلوف

]22/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

واصل مرتزقة العدوان األمريكي السعودي خرق وقف إطالق النار بمحافظة الحديدة.

ــة  ــريان مرتزق ــة بن ــروح بليغ ــوا بج ــن أصيب ــبأ( أن مواطن ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
العــدوان يف منطقــة الجبليــة بمديريــة التحيتــا محافظــة الحديــدة، كمــا قصــف املرتزقــة بأكثــر مــن 15 قذيفــة 

ــكات املواطنــن جنــوب املديريــة. ــة ممتل مدفعي

ــع  ــدي وجام ــع الحاش ــوار مصن ــوك وج ــة الح ــة مديري ــت باملدفعي ــدوان قصف ــوى الع ــدر إىل أن ق ــار املص وأش
ــيخ  ــل الش ــة مح ــاه قري ــة باتج ــارات الرشاش ــة والعي ــف املدفعي ــت بالقذائ ــا قصف ــو 16، كم ــي يف كيل الفاض
ــق للطــريان الحربــي واالســتطالعي يف ســماء املنطقــة. ــة الزعفــران وتحلي ومشــطت بمعــدل شــيكي تجــاه قري

ــايل،  ــة الح ــه يف مديري ــة ومحيط ــدق الواح ــاه فن ــة باتج ــلحتهم الرشاش ــريان أس ــدوان ن ــة الع ــق مرتزق وأطل
وواصلــت جرافــات عســكرية للعــدوان اســتحداث تحصينــات يف كيلــو 16 ورشق مدينــة الشــباب بمديريــة الحــايل.

وأكــد املصــدر ارتــكاب مرتزقــة العــدوان جريمــة بشــعة منافيــة لــكل األديــان واألعــراف تمثلــت باغتصــاب طفــل 
يف مديريــة املخــا يف محافظــة تعــز وحالــة ســخط ومظاهــرات وعصيــان مدنــي ضــد املحتلــن مــن املواطنــن.

وأفاد املصدر أن الطريان املعادي شن غارة عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

استشهاد مواطن بنريان مرتزقة العدوان يف مأرب

]23/ديسمرب/2018[ مأرب - سبأ:

استشهد مواطن بنريان مرتزقة العدوان السعودي األمريكي يف منطقة الفاو بمدينة مأرب.

وأوضــح مصــدر محــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن املواطــن عبداللــه فريــد بــن حيــدر الرشيــف استشــهد 
برصــاص مســلحي مرتزقــة العــدوان أثنــاء مــروره وبرفقتــه عائلتــه مــن نقطــة للمرتزقــة يف املدخــل الجنوبــي 

ملدينــة مــأرب.

استهداف منازل وممتلكات املواطنني يف صعدة وصنعاء واحلديدة

]23/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

ــتهدف  ــدة، واس ــة الحدي ــار يف محافظ ــالق الن ــف إط ــرق وق ــعودي خ ــي الس ــدوان األمريك ــة الع ــل مرتزق واص
ــاء. ــدة وصنع ــي صع ــن يف محافظت ــكات املواطن ــازل وممتل ــي من ــي ومدفع ــف صاروخ ــريان وقص الط

ــة  ــف املدفعي ــدوان بقذائ ــوى الع ــاً لق ــاً مكثف ــبأ( أن قصف ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة  ــتحدثت جراف ــدة واس ــة الحدي ــكنية بمدين ــعب الس ــة الش ــوب مدين ــتهدف رشق وجن ــطة اس ــلحة املتوس واألس

ــها. ــة نفس ــات يف املنطق ــكرية تحصين عس

ــايل  ــة الح ــة بمديري ــدق الواح ــاه فن ــطة باتج ــلحة املتوس ــت باألس ــدوان قصف ــوى الع ــدر إىل أن ق ــار املص وأش
وقصفــت املدرعــات بشــكل مكثــف منطقــة كيلــو 7 باملديريــة وتحليــق لطــريان العــدوان الحربــي والتجســي يف 

ســماء محافظــة الحديــدة.
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وأكــد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بكثافــة قريــة الزعفــران يف منطقــة كيلــو 16 بمديريــة الدريهمــي بعــد ســاعات 
مــن وصــول رئيــس لجنــة مراقبــة وقــف إطــالق النــار، كمــا حلقــت طائــرات العــدوان الحربيــة والتجسســية عــى املنطقة.

ــة  ــى قنبل ــحار وألق ــة س ــزروع بمديري ــة آل م ــى منطق ــن ع ــدوان غارت ــريان الع ــن ط ــدة ش ــة صع ويف محافظ
صوتيــة عــى مديريــة مجــز، فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي منــازل وممتلــكات املواطنــن 

يف مديريــة منبــه الحدوديــة.

وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتن عى منطقة جربان بمديرية سنحان يف محافظة صنعاء.

طريان العدوان يشن سبع غارات على مديرية املتون باجلوف

]24/ديسمرب/2018[ الجوف - سبأ :

شن طريان العدوان السعودي اليوم سبع غارات عى مديرية املتون بالجوف.

ــق  ــى مناط ــارات ع ــبع غ ــن س ــدوان ش ــريان الع ــبأ( أن ط ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــي لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــن. ــكات املواطن ــت أرضارا بممتل ــون خلف ــة املت ــة بمديري متفرق

10 غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديريتي باقم ورازح بصعدة

]24/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ :

شن طريان العدوان األمريكي السعودي الغاشم خالل الساعات املاضية عرش غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن عــرش غــارات 
عــى مناطــق متفرقــة بمديريــة باقــم اســتهدفت منــازل ومــزارع املواطنــن وممتلكاتهــم.

ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ ــت لقص ــة تعرض ــة رازح الحدودي ــن مديري ــة م ــق متفرق ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
ــكان. ــة بالس ــرى آهل ــتهدف ق ــعودي اس س

العدوان يستهدف احلديدة والبيضاء وصعدة

]25/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

ــان بنــريان مرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي يف  استشــهد وأصيــب ســتة مواطنــن بينهــم امرأتــان وطفلت
محافظتــي الحديــدة والبيضــاء، فيمــا شــن الطــريان سلســلة غــارات عــى محافظــة صعــدة.

وأكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة آخريــن بينهــم امرأتــان 
جــراء قصــف قــوى العــدوان ملنزلهــم بقذيفــة هــاون يف قريــة الطفســة بمديريــة الجراحــي محافظــة الحديــدة.

وذكــر املصــدر أن الغــزاة واملرتزقــة قصفــوا بقذائــف الهــاون قــرى الجربــة والشــجن ووادي املنقــم رشق مديريــة 
الدريهمــي، كمــا قصفــوا باألســلحة الرشاشــة قريــة الزعفــران يف منطقــة كيلــو 16 باملديريــة.

وأشــار املصــدر إىل أن قصفــاً مكثفــاً لقــوى العــدوان باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة اســتهدف منــازل وممتلــكات 
ــات  ــان عســكريتان لقــوى العــدوان اســتحداث تحصين ــت جرافت ــة الدريهمــي، يف حــن واصل ــن يف مدين املواطن

ومواقــع عســكرية شــمال غــرب كيلــو 16، وشــمال رشق مدينــة الشــباب الســكنية.
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وقصــف مرتزقــة العــدوان باألســلحة الثقيلــة باتجــاه مستشــفى 22 مايــو بمديريــة الحــايل، واســتهدف قصــف 
مدفعــي رشق مديريــة التحيتــا.

ــرة  ــات الزه ــدة ومديري ــة الحدي ــواء مدين ــق يف أج ــي حّل ــي والتجس ــدوان الحرب ــريان الع ــدر أن ط ــاد املص وأف
ــا. ــف والتحيت والصلي

ــة  ــرة بمديري ــة الظه ــى منطق ــدوان ع ــة الع ــف ملرتزق ــروح يف قص ــا بج ــن أصيبت ــدر أن طفلت ــح املص وأوض
ــاء. ــة البيض ــية يف محافظ القريش

ــت  ــم، وتعرض ــة باق ــن مديري ــة م ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــن 13 غ ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــت املص ولف
ــي. ــف مدفع ــارات وقص ــلة غ ــدة لسلس ــة صع ــر يف محافظ ــة الظاه ــق بمديري مناط

مخسة شهداء وجرحى إثر استهداف أسرة نازحة حبجة

]26/ديسمرب/2018[ حجة -سبأ:

ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن لط ــر غارت ــاء إث ــالث نس ــم ث ــن بينه ــة مواطن ــب خمس ــهد وأصي استش
ــة. ــة حج ــتبأ بمحافظ ــة مس ــة يف مديري ــتهدفتا أرسة نازح اس

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مواطنــن استشــهدا وأصيبــت ثــالث نســاء 
إثــر اســتهداف طــريان العــدوان ألرسة نازحــة يف قريــة الســودي بمنطقــة الهيجــة يف مديريــة مســتبأ.

كما شن طريان العدوان غارتن عى مديريتي حرض وميدي باملحافظة.

 بنريان املرتزقة وغارات على احلديدة وصعدة وصنعاء
ً
 وجرحيا

ً
13 شهيدا

]26/ديسمرب/2018[ محافظات ـ سبأ:

ــة وغــارات طــريان  ــريان املرتزق ــال بن ــن بينهــم نســاء وأطف ــة عــرش شــهيداً وجريحــاً مــن املواطن ســقط ثالث
ــاء. ــدة وصنع ــدة وصع ــى الحدي ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك الع

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خــرق اتفــاق وقــف إطــالق 
النــار يف محافظــة الحديــدة، حيــث استشــهد مواطــن وأصيبــت امرأتــان جــراء اســتهدافهم بقذيفــة مدفعيــة مــن 

قبــل املرتزقــة يف منطقــة الطفســة بمديريــة حيــس.

ــة حيــس مــا أدى إىل  ــي مغــازي غــرب مديري ــة بن وأكــد املصــدر أن املرتزقــة أطلقــوا صاروخــاً موجهــاً يف قري
ــارات  ــف واملعــدالت ذات العي ــس بعــدد مــن القذائ ــوا مناطــق شــمال حي ــا قصف ــه، كم ــهاد مواطــن وابن استش

ــة. املختلف

ــي  ــة الدريهم ــو 16 بمديري ــة كيل ــران يف منطق ــة الزعف ــتهدفت قري ــدوان اس ــوى الع ــدر إىل أن ق ــار املص وأش
ــة. ــف مدفعي ــالث قذائ ــي بث ــة بالدريهم ــة القديم ــى املحكم ــت مبن ــة وقصف ــلحة الرشاش ــة واألس باملدفعي

وشــن مرتزقــة العــدوان قصفــاً مدفعيــاً رشق مديريــة التحيتــا، واســتهدفوا بمختلــف األســلحة الرشاشــة أماكــن 
متفرقــة جنــوب ورشق املديريــة ، فيمــا حلــق الطــريان الحربــي يف ســماء املديريــة.

وواصلت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحداث تحصينات ومواقع شمال رشق مدينة الشباب.
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وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى منطقــة القــد بمديريــة رازح الحدوديــة يف محافظــة صعــدة 
واســتهدف قصــف صاروخــي و مدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه الحدوديــة.

وذكر املصدر أن طائرات العدوان شنت ثالث غارات عى منطقة محي بمديرية نهم يف محافظة صنعاء.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطالق النار يف احلديدة وعدوان على صعدة

]27/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

واصــل العــدوان األمريكــي الســعودي ومرتزقتــه خــرق اتفــاق وقــف إطــالق النــار بمحافظــة الحديدة واســتهداف 
ــة صعدة. محافظ

وأوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طفــالً ورجــالً أصيبــا بطلقــات ناريــة لقــوى العــدوان 
ــة وباألســلحة الرشاشــة  ــا يف محافظــة الحديــدة، وقصــف املرتزقــة باملدفعي ــة التحيت ــة بمديري يف منطقــة الجبلي

مناطــق متفرقــة يف رشق وغــرب املديريــة.

وأشــار املصــدر إىل أن املرتزقــة قصفــوا بقذائــف الهــاون واألســلحة املتوســطة باتجــاه جولــة الســفينة يف منطقــة 
كيلــو 16، واســتهدفوا باملدفعيــة قريــة الزعفــران وبالعيــارات الرشاشــة باتجــاه قريــة محــل الشــيخ يف املنطقــة 

نفســها بمديريــة الدريهمــي.

وقصفــت قــوى العــدوان باألســلحة املتوســطة مدينــة الشــباب يف شــارع الـــ90 بمديريــة الحــايل، وبمعــدل 7/12 
مدينــة الشــعب، كمــا تــم إفشــال عــدة محــاوالت تســلل ملرتزقــة العــدوان باتجــاه شــارع الخمســن وباتجــاه 

ســيتي ماكــس يف شــارع صنعــاء ســبقها تمشــيط مكثــف صاروخــي ومدفعــي.

وذكــر املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى الخــط الرابــط بــن مديريتــي الجــاح والحســينية بمديريــة 
بيــت الفقيــه.

وأفــاد املصــدر أن الطــريان املعــادي شــن ثــالث غــارات عــى مديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة، فيمــا اســتهدف 
قصــف صاروخــي ســعودي مكثــف مناطــق متفرقــة بمديريــة الظاهــر.

العدوان يشن غارتني على مديرية همدان بصنعاء

]28/ديسمرب/2018[ صنعاء - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية همدان محافظة صنعاء.

وأوضــح مصــدر محــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان تحالــف العــدوان اســتهدف بغارتــن 
منطقــة الحطــاب، مــا أدى إىل تــرر منــزل مواطــن ومزرعــة.

طريان العدوان يشن مخس غارات على صعدة

]28/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ :

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم اليــوم خمــس غــارات جويــة عــى مديريتــي رازح وســحار 
بمحافظــة صعــدة .
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وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( ان طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن ثــالث غــارات 
عــى منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غارتــن عــى منطقــة الحجلــة يف مديريــة رازح 
الحدوديــة يف ظــل تحليــق متواصــل عــى املناطــق الغربيــة.

كما قصف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم بغارة جوية مجاميع من مرتزقته قبالة جيزان.

 استشهاد طفلني جراء خروقات مرتزقة العدوان يف حمافظة احلديدة 

]28/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

أكــد مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( استشــهاد طفــل وإصابــة أختــه جــراء اســتهدافهم بقذيفــة 
هــاون مــن قبــل قــوى العــدوان يف مديريــة حيــس بمحافظــة الحديــدة، وحلــق طــريان العــدوان بعلــو منخفــض 

يف ســماء مديريــة الحجيلــة.

وأطلــق مرتزقــة العــدوان أعــرية رشاشــة عــى مدينــة الحديــدة مــن الجهــة الرشقيــة ملدينــة الشــباب وباتجــاه 
مدينــة الشــعب.

ويف مديريــة التحيتــا اســتهدف مرتزقــة العــدوان بأكثــر مــن 100 قذيفــة وباألســلحة الرشاشــة إحــدى املــزارع 
ــلحة  ــتهدفوا باألس ــة واس ــوب ورشق املديري ــة جن ــة مدفعي ــن 75 قذيف ــر م ــوا بأكث ــا قصف ــة، كم ــرب املديري غ

ــة. ــواء املديري ــه يف أج ــي تحليق ــي والتجس ــدوان الحرب ــريان الع ــل ط ــن واص ــبيلة، يف ح ــة الش ــطة قري املتوس

وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت باملدفعيــة قريــة محــل الشــيخ يف منطقــة كيلــو 16 وأطلقــت أكثــر 
مــن 15 قذيفــة باتجــاه قريــة الزعفــران وأكثــر مــن 20 قذيفــة عــى مدينــة الدريهمــي التــي اســتهدفتها أيضــاً 

بالعيــارات الرشاشــة.

وحلق طريان العدوان الحربي والتجسي بشكل مستمر يف أجواء مديرية الدريهمي.

11 غارة على مناطق متفرقة يف صعدة

]29/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ :

شــن طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم إحــدى عــرشة غــارة عــى مناطــق متفرقــة بمديريــات محافظــة 
صعــدة .

وأوضــح مصــدر أمنــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان شــن خمــس غــارات عــى 
منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار وغارتــن عــى منطقــة القــد بمديريــة رازح الحدوديــة.

وأشــار املصــدر إىل أن طــريان العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات منــازل املواطنــن وممتلكاتهــم يف مديريــة باقــم 
الحدوديــة خلفــت أرضاراً بالغــة .

وذكــر املصــدر أن العــدو الســعودي قصــف بالصواريــخ واملدفعيــة منــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــة غافــرة 
بمديريــة الظاهــر ،واســتهداف منــازل املواطنــن يف مديريــة باقــم الحدوديــة.



407

يوميات العـ2018ـــدوان

استمرار خروقات املرتزقة التفاق وقف إطالق النار باحلديدة وغارات على عدة حمافظات

]29/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

أوضــح مصــدر أمنــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن مرتزقــة العــدوان مشــطوا بالرشاشــات الثقيلــة باتجــاه 
ــل  ــوي ودوار الجم ــاع الج ــكر الدف ــاه معس ــة باتج ــلحة الثقيل ــوا باألس ــدة، وقصف ــة الحدي ــب يف مدين ــة الط كلي

جنــوب املدينــة.

وقصــف املرتزقــة باألســلحة الخفيفــة واملتوســطة بشــكل مكثــف شــمال ورشق حيــس وباتجــاه شــارع الخمســن 
ــوا بقذائــف الهــاون  ــا قصف ــة الشــعب، كم ــة الحــايل وباتجــاه مدين ــة الشــباب يف شــارع الـــ90 بمديري ومدين

باتجــاه شــارع 7 يوليــو وشــارع الخمســن وفنــدق الواحــة.

ــطوا  ــدة، ومش ــة الحدي ــوب مدين ــر جن ــات والحف ــتحداث التحصين ــوا باس ــة قام ــدر إىل أن املرتزق ــار املص وأش
بالعيــارات الرشاشــة باتجــاه الدريهمــي مــع تحليــق مكثــف للطــريان الحربــي فــوق أجــواء املديريــة، فيمــا حلــق 

ــا. الطــريان الحربــي والتجســي يف ســماء مديريــة التحيت

وتصدي الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تسلل لقوى العدوان غرب الفازة بمديرية التحيتا.

وأفــاد املصــدر أن طــريان العــدوان شــن غــارة عــى مديريــة مســتباء بمحافظــة حجــة وألقــى قنبلتــن عنقوديتــن 
ــة مدرســة  ــة املرتزق ــزرق، واســتهدفت مدفعي ــا شــن غــارة عــى مدرســة امل ــة، كم ــة باملديري ــة الهل عــى منطق

شــليلة رشق جبــل النــار بمديريــة حــرض.

ويف محافظة ذمار شن الطريان املعادي غارتن عى منطقة بني سويد بمديرية ضوران آنس.

وأكــد املصــدر العثــور عــى جثتــي شــابن يف مديريــة املخــا بمحافظــة تعــز بعــد مــرور 5 أيــام مــن اختطافهمــا 
عــى يــد مســلحن أثنــاء مشــاركتهما يف احتجاجــات تنــدد باغتصــاب طفــل حســبما أفــادت مصــادر محليــة يف 

املديريــة نقــالً عــن أرسة أحــد الضحيتــن.

ــايض  ــده الق ــد عب ــد محم ــابن أحم ــي الش ــى جثت ــي ع ــاص الح ــل بالرص ــار قت ــود آث ــدر إىل وج ــار املص وأش
ــلحن. ــدى املس ــراً ل ــن ق ــون مخفي ــباب ال يزال ــن الش ــدداً م ــاً إىل أن ع ــماعيل رشاره، الفت وإس

كمــا أكــد املصــدر وصــول خمــس ســفن محملــة باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة والناقــالت إىل مينــاء املخــا الواقــع 
تحــت ســيطرة االحتــالل.

طريان العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة

]30/ديسمرب/2018[ صعدة -سبأ:

دمــر طــريان العــدوان األمريكــي الســعودي خــالل الســاعات املاضيــة مــرشوع ميــاه ومنــزل مواطــن بمديريتــي 
ســحار وزارح بمحافظــة صعــدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان اإلجرامــي شــن غارتــن عــى 
منطقــة األزقــول بمديريــة ســحار، اســتهدفتا مــرشوع ميــاه، مــا أدى إىل تدمــريه كليــا.

ــة رازح أدت  ــد بمديري ــة والق ــي الحجل ــى منطقت ــارات ع ــع غ ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
إحداهــا لتدمــري منــزل مواطــن وتــرر منــازل أخــرى مجــاورة، باإلضافــة إىل ثــالث غــارات عــى منطقــة آل عــي 

بنفــس املديريــة وغارتــن عــى منطقــة املهــاذر بمديريــة ســحار.
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كمــا أصيبــت امــرأة بجــروح إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي اســتهدف مناطــق متفرقــة بمحافظــة 
صعــدة.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطالق النار يف احلديدة

]30/ديسمرب/2018[ محافظات - سبأ:

ذكــر مصــدر أمنــي لوكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إن أربعــة مواطنــن استشــهدوا يف قصــف هــاون للمرتزقــة 
عــى قريــة الطفســة جنــوب الجراحــي بالحديــدة فيمــا استشــهد مواطــن بنــريان قــوى العــدوان غــرب منطقــة 

الســويق بمديريــة التحيتــا.

وأشــار املصــدر إىل أن املرتزقــة قصفــوا بقذائــف املدفعيــة بإتجــاه فندقــي الرومانســية والواحة وشــارع الخمســن 
وأطلقــوا النــار باتجــاه مدينــة الشــباب، كمــا اســتهدفوا باألســلحة املتوســطة دوار الجمــل بمديريــة الحــوك مــن 

قريــة املنظــر وتبــة الدفــاع جنــوب الحديــدة.

ــتخدمن  ــة مس ــت الفقي ــفل يف بي ــاح األس ــاه الج ــاً باتج ــذوا زحف ــم نف ــزاة ومرتزقته ــدر إىل أن الغ ــت املص ولف
ــة. ــار باملحافظ ــالق الن ــف إط ــد لوق ــرق جدي ــطة يف خ ــة واملتوس ــلحة الثقيل األس

وأفــاد املصــدر أن املرتزقــة اســتهدفوا بقذائــف املدفعيــة واألســلحة الرشاشــة فنــدق اإلتحــاد يف منطقــة 7 يوليــو 
الســكنية، كمــا قصفــت مدفعيتهــم بإتجــاه مطــار الحديــدة مــع تحليــق مســتمر لطــريان العــدوان الحربــي يف 

ســماء املدينــة.

وأكــد املصــدر أن قــوى العــدوان صعــدت مــن خروقاتهــا مــن خــالل نقــل األســلحة التــي وصلــت مينــاء املخــا 
إىل الخوخــة. مبينــا أنــه تــم إفشــال محاولــة تســلل للغــزاة واملرتزقــة غــرب حيــس وســقوط قتــى وجرحــى يف 

صفوفهــم.

كما قصف املرتزقة بالعيارات الرشاشة بإتجاه مدينة الشعب ومستشفى 22 مايو.

طريان العدوان يشن سبع غارات على مديريتي رازح وباقم بصعدة

]31/ديسمرب/2018[ صعدة - سبأ:

شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصــدر أمنــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن طــريان العــدوان الغاشــم شــن غارتــن عــى 
منطقــة آل عــي وغارتــن عــى منطقــة شــعبان بمديريــة رازح الحدوديــة. 

كما استهدف بثالث غارات منازل املواطنن وممتلكاتهم يف أماكن متفرقة بمديرية باقم الحدودية.


