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مقدمــــــــة

تمــر االيــام يومــاً بعــد يــوم، وتطــوى أشــهراً واحــداً تلــو اآلخــر، لتخلــد األعــوام املثقلــة 
باملــآيس ومالحــم النــر والصمــود لشــعب ال نظــر ألبنائــه عــى وجــه هــذا الكــون.

ــف  ــا موق ــه فيه ــه إال ول ــن حيات ــاعة م ــو س ــوده ال تخل ــره وصم ــي بص ــعب اليمن ــو الش ذاك ه
يســطر صمــوده وشــجاعته، وأمــام أشــالء أطفالــه ونســائه التــي مزقتهــا آلــة العــدوان الســعودي 
االمركــي يقــف فيــه كالطــود الشــامخ، صابــراً محتســباً ولســان حالــه يقــول »اللهــم تقبــل منــا 

هــذه القرابــن«.

وانطالقــاً مــن الشــعور باملســؤولية الوطنيــة وتوثيقــاً ليوميــات العــدوان االجرامــي عــى 
بلدنــا اليمــن وأحداثــه الجســام، حرصنــا يف وكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ( منــذ اللحظــة األوىل عــى 
الرصــد االعالمــي وتوثيــق مــا اســتطعنا مــن املجــازر والغــارات التــي يشــنها أبشــع عــدوان يف 
ــن  ــاء اليم ــن أبن ــد م ــن أح ــرق ب ــم يف ــر ول ــجر والحج ــر والش ــتهدفاً الب ــة مس ــخ البري تاري
ســعياً لرتكيعــه وإخضاعــه ملؤامراتــه ووصايتــه ولكــي يبقــى اليمنيــون مجــرد تابعــن ومأموريــن 
وملبــن لطلبــات ورغبــات ملــوك النفــط والفســاد وإشــغالهم عــن قضاياهــم الكــرى والتــي هــي 
ــة  ــة والقومي ــا الديني ــن القضاي ــا م ــطينية وغره ــة الفلس ــاء، كالقضي ــن واالنتم ــم الدي ــن صمي م
وهــذا مــا دفــع بالعــدوان لشــن عدوانــه عــى اليمــن واملنطقــة معتمــداً عــى قاعــدة »مــن لــم يكــن 

معنــا فهــو ضدنــا«.

وألن الشــعب اليمنــي العظيــم يعتــر رائــداً يف الحريــة والكرامــة فأنـّـا ألولئــك أن يركعــوه 
ــه  ــاً لطمس ــن أيام ــه معلن ــتهزئن ب ــم مس ــنوا عدوانه ــه فش ــر الل ــوع لغ ــرف الرك ــو اليع وه
وإخضاعــه لتتحــول بعدهــا إىل أســابيع فأشــهر، ليفاجئهــم صمــوداً أســطورياً طــوى عامــه األول 
ــوم  ــو الي ــا ه ــدوان 2015- وه ــات الع ــن يومي ــابق م ــدار س ــه يف إص ــم توثيق ــد ت 2015م - وق
ــه عــام ثــان مــن الصمــود والتضحيــة والفــداء، وهــو  يطــوي عامــه الثانــي مــن العــدوان يقابل
مــا نضعــه بــن أيديكــم يف هــذا اإلصــدار )يوميــات العــدوان 2016م( كتوثيــق خــري لألحــداث 
ــم  ــه للعال ــدوان وفضح ــرام الع ــدّون إج ــخ ي ــان، كتأري ــكان والزم ــا، بامل ــيها وانتصاراته بمآس

ــة. ــال القادم واألجي

ــكر  ــد املتواضع..والش ــذا الجه ــول له ــرىض والقب ــر ال ــي القدي ــه الع ــن الل ــن م متمن
موصــول فيــه لــكل العاملــن عــى إعــداده ومتابعتــه وتجهيــزه ودعمــه ومســاندته؛ ابتــداء مــن 
املراســل واملصــور يف امليــدان مــروراً بطاقــم اإلدارة العامــة لألخبــار يف املركــز الرئيــي ومكاتبهــا 
يف املحافظــات، والعاملــن يف مركــز البحــوث واملعلومــات واإلدارات الصحفيــة يف الوكالــة، وانتهــاء 

ــق. ــه التوفي ــارئ العزيز...وبالل بالق

ضيـــف اللـــه قاســــم الشـــامـــي

 رئيس جملس اإلدارة – رئيس التحرير
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املركز القانوني للحقوق والتنمية يصدر تقرير إحصائي حول ضحايا وأضرار العدوان على 
اليمن

]01/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

أكدت إحصاءات صادرة عن املركز القانوني للحقوق والتنمية أن العدوان السعودي عى اليمن أدى إىل استشهاد 
7 آالف و411 مواطن منهم ألف و729 طفال وألف و309 نساء وأدى إىل إصابة 13 ألف و846 مواطنا بينهم 

ألف و492 طفال وألف و326 امرأة وذلك منذ بدء العدوان أواخر مارس حتى مطلع ديسمر املاضين.

وذكر املركز يف اإلحصائية أن عدد املنشآت الحكومية املترضرة خالل الفرتة ذاتها جراء العدوان السعودي 
االمريكي يف القطاعات االنتاجية بلغت 922 منشأة، باإلضافة إىل 514 مخزنا غذائيا و389 ناقلة للمواد 

الغذائية و344 سوقا و226 محطة وقود و156 ناقلة وقود.وبحسب االحصائية، استهدف العدوان 168 
مصنعا و115 مزرعة دجاج و51 موقعا اثريا و101 منشأة سياحية و31 ملعبا رياضيا و7 صوامع غالل. 

وأوضح املركز أن العدوان استهدف منذ بدء العدوان حتى 12 ديسمر املنرم 319 ألف و957 منزال، و506 
مدارس ومراكز تعليمية، فيما توقفت 3 آالف و750 مدرسة عن العمل جراء عمليات العدوان.. وأشار املركز إىل 

أن العدوان السعودي األمريكي استهدف 36 جامعة و229 منشأة صحية، و16مؤسسة إعالمية، باإلضافة إىل 
450 جرس وطريق و10 موانئ و14 مطار، و140 شبكة اتصاالت، و146 خزان وشبكة مياه، و122 محطة 

كهرباء ومولدات.

استشهاد وإصابة عشرة مواطنني بقصف طريان العدوان ملصنعني مبحافظة احلديدة

]01/يناير/2016[ الحديدة - سبأنت:

استشهد مواطنان وأصيب ثمانية آخرين بقصف طران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة جميشة 
بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف مصنع الصناعات 
البالستيكية يف منطقة كيلو 16، التابع لركة تهامة للصناعة والتجارة ووسائل التعبئة، وكذا مصنع لصناعة 

الفازلن والدهانات بمنطقة جميشة، ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة ثمانية آخرين.

سبع غارات على مديريتي ريف إب والسربة

]01/يناير/2016[ إب - سبأنت:

أصيب ستة مواطنن يف خمس غارت شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى منطقة قاع الجامع 
بمديرية ريف إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى املنطقة، 
أدت إىل إصابة خمسة مواطنن إصابة بعضهم خطرة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الحسية بمديرية السرة.
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إصابة ثالثة مواطنني يف مديرية بني مطر

]01/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

أصيب ثالثة مواطنن جراء استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ملديرية بني مطر محافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ثالثة مواطنن أصيبوا جراء استهداف طران 
العدوان للمعهد املهني باملديرية بثالث غارات.

وأضاف املصدر أن الطران املعادي شن أيضا غارة عى مصنع الحقبي للبالستيك، ما أدى إىل إحداث أرضار 
مادية كبرة يف املصنع.

طريان العدوان السعودي األمريكي يقصف عدة مناطق سكنية بالعاصمة صنعاء

]01/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

كثف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه عى العاصمة صنعاء مستهدفا بسلسلة من الغارات 
العنيفة فجر اليوم عدد من املناطق السكنية واملدنية.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان قصف يف أول يوم من 
العام امليالدي الجديد 2016 مصنع املروبات الغازية وقاعة ابولو للمعارض بشارع الستن اآلهل بالسكان، 

ما نتج ترضر منازل املواطنن واندالع حريق كبر يف املعرض استطاعت فرق الدفاع املدني بأمانة العاصمة 
إخماده.

وأشار املصدر إىل ان قصف طران العدوان ملنطقة الستن ألحق أرضارا بالغة يف عدد كبر من منازل املواطنن 
املجاورة للمعرض وتهشم نوافذ املباني السكنية، الفتا إىل ان طران العدوان قصف ايضا املسبح يف منتجع 

عطان السياحي، ما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن.

وقال املصدر األمني بأمانة العاصمة أن طران العدوان استهدف بثالث غارات مطار صنعاء الدويل ووادي 
أحمد ودارس بأمانة العاصمة، للمرة الثالثة عى التوايل بعد أن قصف نفس املنطقة فجر أمس، ما أدى إىل 

ترضر عدد كبر من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني السكنية املجاورة.

وكان طران العدوان الغاشم قصف مساء أمس منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء بعدة غارات عنيفة، ما 
أدى إىل ترضر عدد كبر من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني السكنية املجاورة.

قصف مدفعي سعودي مكثف على مناطق متفرقة مبديرية كتاف بصعدة

]01/يناير/2016[ صعدة - سبأنت:

كثف العدو السعودي الغاشم قصفه الصاروخي واملدفعي مستهدفاً املناطق واملديريات الحدودية بمحافظة 
صعدة.
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وأوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي قصف مناطق الصوح 
واملليل والبقع واملخروق بمديرية كتاف بأكثر من 47 قذيفة مدفعية.. مشراً إىل أن القصف طال مزارع 

املواطنن وممتلكاتهم.

سلسلة غارات على منازل املواطنني بصرواح

]01/يناير/2016[ مأرب - سبأنت:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة من الغارات عى منازل املواطنن بمديرية رصواح 
محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي بمأرب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف منزل سعيد محمد 
الصالحي بمنطقة الباطن برواح، ما أدى إىل تدمره وإحرتاق هنجر وقالب تابعة له وترضر أربعة منازل 

مجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان كثف غاراته خالل األيام املاضية، مستهدفا بشكل ممنهج منازل املواطنن.

تواصل استهداف املواطنني واملنشآت يف خمتلف احملافظات

]01/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأنت:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه للمواطنن وممتلكاته واملنشآت العامة والخاصة يف مختلف 
محافظات الجمهورية خالل الـ24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منازل سكنية يف منطقة خران 
املحرق بمحافظة حجة، ما أدى إىل استشهاد 15 مواطناً بينهم نساء وأطفال وإصابة اخرين وتدمر منازل 

املواطنن وممتلكاتهم.

ويف محافظة تعز أكد املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى ميناء املخا، و4 غارات عى 
املدينة السكنية ملوظفي محطة كهرباء املخا، وغارة عى مفرق املخا، كما استهدف جبل العمري وغرب املدارس 

يف ذباب، وجبل قرف يف الحوبان، وغارات عى منطقة املطايل بمديرية املرساخ.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن عدد من الغارات عى منطقة بر الهذيل واملحاقره 
بمديرية سنحان محافظة صنعاء، ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنن وتدمر مصنع للمروبات الغازية 

وترضر عدد من املنازل واملنشآت العامة والخاصة.

ويف عمران بن املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى رشكة الريان للطرقات يف ذيفان، ما أدى إىل 
احرتاق املعدات التابعة للركة.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي عدة غارات عى مناطق بمحافظة صعدة، حيث استهدف مدرسة 
الشهيد محمد الدره يف بني معاذ بمديرية سحار، وشن 7 غارات عى مناطق القمع واملليل والصوح يف مديرية 

كتاف، واستهدف بقصف صاروخي منطقة جزاع بمديرية حيدان.
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استشهاد ست نساء بقصف طريان العدوان ملنطقة اتيس بكتاف 

]02/يناير/2016[ صعدة - سبأنت:

استشهدت ست نساء وأصيبت أخرى باستهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملنطقة أتيس بمديرية 
كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منازل املواطنن 
بمنطقة أتيس بمديرية كتاف، ما أدى إىل استشهاد ست نساء وإصابة امرأة بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة األجارش، وغارتان عى منقطة القمع بمديرية 
كتاف، إضافة إىل سلسلة غارات عى منطقتي يسنم ومرع بمديرية باقم .. الفتاً إىل أن الغارات أحدثت دماراً 

هائالً يف منازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل أن مناطق الصوح والقمع واملخروق بمديرية كتاف تعرضت لقصف مدفعي سعودي مكثف 
خالل الساعات املاضية.

استشهاد طفلني بقنبلة عنقودية من خملفات العدوان بصعدة

]02/يناير/2016[ صعدة - سبأنت:

استشهد طفالن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمريكي يف مديرية ساقن بمحافظة 
صعدة.

وقال مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي 
األمريكي انفجرت بمنطقة الشعف بمديرية ساقن، مما أدى إىل استشهاد طفلن من أبناء املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن قصف صاروخي سعودي استهدف عدد من املناطق بمديرية رازح الحدودية.

إصابة مواطنني يف غارتني على مدينة ذمار

]02/يناير/2016[ ذمار - سبأنت:

أصيب شخصان بجروح جراء غارتن شنتهما طران العدوان السعودي األمريكي بعد منتصف ليلة أمس 
الجمعة عى مدينة ذمار.

واوضح مصدر محي بمحافظة ذمار لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي 
استهدف مصنعا للمواد الغذائية الخفيفة ومزرعة للدواجن جوار جامعة ذمار.

واشار املصدر اىل انه تم نقل املصابن اىل هيئة مستشفى ذمار العام لتلقي العالج.
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مثان غارات على مديرية باجل

]02/يناير/2016[ الحديدة - سبأنت:

واصل طران العدوان السعودي األمركي شن غاراته عى مديرية باجل بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر محي باملديرية ان طران العدوان شن ثمان غارات عى املركز التعليمي باملديرية، مما أدى تدمره 
بالكامل.

طريان العدوان السعودي االمريكي يواصل عدوانه على حمافظة صنعاء 

]02/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

واصل طران العدوان السعودي االمريكي الربري عدوانه عى محافظة صنعاء مستهدفا بغارة جوية مديرية 
بني مطر.

وأوضح مصدر محي يف املديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي االمريكي استهدف 
بغارة جوية جبل املدور ببيت حنبص.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة املنار بالحيمة الخارجية، ما أدى إىل أرضار 
بشبكة االتصاالت واألحياء السكنية املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة الوتدة بخوالن، وثالث غارات جبل النبي شعيب 
ببني مطر، ما أدى إىل إحداث أرضار جسيمة باألرايض الزراعية ومراعي االغنام.

استشهاد مواطنني اثنني يف انفجار عبوة ناسفة مبدينة احلديدة

]02/يناير/2016[ الحديدة - سبأنت:

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها يف السوق الجديد بمدينة 
الحديدة.

وأوضح وكيل محافظة الحديدة للشئون الثقافية واإلعالمية عي أحمد قر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن 
انفجار العبوة الناسفة تزامن مع قصف طران العدوان السعودي األمريكي ملنطقة جميشة بكيلو 16 والجبانة.

ولفت إىل أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة واستهدف منطقة 
الجبانة ومنطقة جميشة يف نقطة كيلو  16.
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معاودة الغارات على حمافظة البيضاء

]02/يناير/2016[ البيضاء ـ سبأنت:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى مناطق متقرفة 
بمديرتي مدينة البيضاء وذي ناعم، مستهدفا منشآت عامة وخاصة. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى ضواحي مدينة البيضاء، ومنطقتي جهيد والشازبي 
بمديرية ذي ناعم، مخلفا أرضار باملنشآت العامة والخاصة.

جتدد القصف على العاصمة صنعاء

]02/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه عى العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من الغارات 
املكثفة مساء اليوم عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي قصف مساء 
اليوم منطقة النهدين، مما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني السكنية واألحياء 

القريبة وتكرسها.

غارة جوية على مديريه همدان

]02/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة جوية عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني يف املديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران السعودي االمريكي استهدف منطقة 
ضالع بغارة جوية، مما ادى اىل احداث ارضار بالغه يف املزارع واالرايض الزراعية.

استشهاد 4 مواطنني باستهداف طريان العدوان ملنزل مواطن بساقني حمافظة صعدة

]03/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد أربعة مواطنن إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ملنزل مواطن بمديرية ساقن 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي 
شن ثالث غارات عى منزل املواطن محمد العفاد يف وادي الحبال بمنطقة الشعف بمديرية ساقن، ما أدى إىل 

استشهاد أربعة مواطنن وتدمر املنزل بالكامل، مشرا إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف أحد 
املساجد يف منطقة أحمى الطلح بمديرية سحار ما أدى إىل تدمره.
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تواصل استهداف مديريتي احليمة اخلارجية وهمدان

]03/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه ملديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي يف املديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف 
منطقة املنار بست غارات، مما أدى إىل إلحاق أرضار باألحياء السكنية.

و شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية همدان باملحافظة.

وأوضح مصدر محي يف املديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف منطقة 
الكسارة باملديرية.

 

جتدد قصف العاصمة صنعاء

]03/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم األمريكي قصفه عى العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من 
الغارات مساء اليوم عدد من املناطق يف مديرية بني الحارث.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي 
استهدف منطقة وادي أحمد واملطار بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار للمرة الثانية عى التوايل خالل 

24 ساعة، بعد ان قصف نفس املنطقة مساء أمس ما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وتهشم نوافذ 
األحياء واملباني السكنية املجاورة.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان قصف أيضا هنجرا لتخزين املواد الغذائية التابع ملجموعة الكبوس 
التجارية يف منطقة عر غرب العاصمة.

استشهاد وإصابة ستة مواطنني جراء استهداف طريان العدوان ملديريتي الشرية 
والسوادية بالبيضاء

]04/يناير/2016[ البيضاء ـ سبأنت:

استشهد ثالثة مواطنن وأصيب ثالثة اخرين جراء استهداف طران العدوان السعودي ملديريتي الرية 
والسوادية يف محافظه البيضاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي الغاشم شن غارة 
جوية عى مديرية الرية، ما أدى اىل استشهاد ثالثة مواطنن وإصابة ثالثة اخرين.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بعدد من الغارات مديرية السوادية، ما أدى إىل تدمر شبكة 
االتصاالت باملديرية.
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استشهاد طفلني وامرأة مبديرية جمز بصعدة

]04/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد طفلن وامرأة جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي اإلجرامي ملنزل مواطن بمديرية مجز 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أغار عى منزل مواطن بمنطقة 
عساية بمديرية مجز، ما أدى إىل استشهاد طفلن وامرأة وتدمر املنزل بالكامل.

معاودة طائرات العدوان غاراتها على تعز 

]04/يناير/2016[ تعز ـ سبأنت:

عاودت طائرات العدوان السعودي االمركي الغاشم اليوم شن غاراتها العشوائية عى محافظة تعز مستهدفة 
قرى ومرافق تعليمية يف مديرية صر املوادم ما اسفر عن سقوط قتى وجرحى مدنين.

وقال مسئول يف املجلس املحي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي استهدفت 
بست غارات قرى عزلة الحازة التابعة ملديرية صر املوادم، ما أدى إىل استشهاد وجرح مدنين اسعفوا إىل 

مستشفيات املدينة، كما استهدفت مجمع محمد طه ناجي وهو مجمع تعليمي للمرحلتن االساسية والثانوية 
ويعد من أكر املدارس يف مديرية صر ما أدى إىل تدمرها.

وقال سكان إن الغارات استهدفت مدرستن اخرين بالقرب من منطقة الشقب ما ادى إىل أرضار كبرة يف 
املدرستن.

واكدت املصادر يف املحافظة إن الغارات جاءت يف محاولة من طائرات العدوان السعودي االمركي اسناد 
مرتزقتها الذين تكبدوا خسائر كبرة يف األرواح والعتاد يف العديد من الجبهات وخصوصا يف مديرية صر 

املوادم، حيث استكملت قوات الجيش واللجان اليوم السيطرة عى العديد من التباب الجبلية يف املنطقة 
وخصوصا أكمة الصالحن وتبة مصى الشيخ هزاع وأكمة املشهود.

وكانت األحياء السكنية يف محيط جامعة تعز بمنطقة حبيل سلمان تعرضت لعمليات قصف عشوائي شنها 
مسلحو املرتزقة املتمرتسن يف تبة األمن السيايس لم تسفر عن سقوط ضحايا.

استهداف منطقة قاع اجلامع مبحافظة إب بثالث غارات

]04/يناير/2016[ إب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم ثالث غارات عى منطقة قاع الجامع بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف املنطقة بثالث غارات 
دون وقوع ضحايا.

وأشار إىل أن طران العدوان شن قبل يومن خمس غارات عى مناطق يف قاع الجامع، ما أدى إىل استشهاد 
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مواطنن اثنن وإصابة 12 آخرين بإصابات مختلفة.

غارات على منطقة السبعني بالعاصمة صنعاء

]04/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم غاراته عى عدد من املناطق واملنشآت املدنية 
بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة السعبن 
بصواريخ وقنابل، ما أدى إىل ترضر عدد كبر من منازل املواطنن واملباني السكنية واألحياء املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن القصف ألحق أرضارا فادحة بمستشفى السبعن لألمومة والطفولة، كما أصيب املرىض 
والطاقم الطبي بحالة من الهلع والخوف.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم كان قد استهدف فجر اليوم رشكة الغاز بمنطقة عر ومنطقة 
الصباحة غرب العاصمة صنعاء، من ما أدى إىل اشتعال النران يف رشكة الغاز.. الفتا إىل أن فرق الدفاع املدني 

بأمانة العاصمة استطاعت إخماد الحريق.

تدمري جزئي ملعهد اخلطوة التقني يف حيفان بتعز

]04/يناير/2016[ تعز - سبأ:

اسفرت غارات وحشية شنتها اليوم طائرات العدوان السعودي االمركي عى مديرية حيفان بن محافظتي تعز 
ولحج عن تدمر جزئي ملبنى املعهد التنقني يف منطقة الخطوة يف ثاني غارات هيسترية تستهدف هذا املعهد 

الذي يعد من أهم معاهد التدريب التقني يف املديرية.

وقال عاملون يف املعهد لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان استهدفت بعدة غارات مبنى املعهد، ما 
ادى إىل تدمر طابقه العلوي وتدمر جزء من واجهاته يف الدور السفي.. مشرين إىل أن الغارات اتلفت الكثر 

من تجهيزات وآثاث املعهد، كما اتلفت مخازن الكتب التابعة للمعهد.

وتسببت الغارات يف ترضر املدرسة املجاورة للمعهد والعديد من املنازل.

األمم املتحدة تعلن تلقيها تقارير مروعة تؤكد قصف العدوان حملافظة حجة بقنابل عنقودية 
واستهداف مباني سكانية يف صنعاء

]05/يناير/2016[ نيويورك - سبأ:

أعلنت املفوضية العليا لحقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة اليوم تلقيها تقارير وصفتها بالـ »مروعة« تؤكد 
إستخدام العدوان العسكري السعودي عى اليمن لقنابل عنقودية يف محافظة حجة، فيما أكدت األمم املتحدة 
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إصابة الغارات األخرة للعدوان العديد من املباني واملناطق يف صنعاء ذات الكثافة السكانية املرتفعة.

وقالت االمم املتحدة يف بيان اصدرته اليوم »تلقت املفوضية تقارير مروعة حول استخدام مزعوم لقنابل 
عنقودية من قبل قوات التحالف يف محافظة حجة عى الحدود مع السعودية«.

وأوضح البيان أن إحدى الفرق التابعه للمفوضية العليا لحقوق االنسان وجدت يف أحدى القرى بقايا 29 قنبلة 
من هذا النوع قرب مزارع للموز يف املحافظة.

وقال املتحدث باسم املفوضية روبرت كولفيل يف البيان انه »خالل شهر ديسمر، قتل ما ال يقل عن 62 مدنياً 
بغارات جوية نسبت اىل التحالف« العسكري السعودي.

وأكد املتحدث ان ضحايا غارات التحالف »أكثر من ضعف عدد املدنين الذين قتلوا يف نوفمر وعددهم 29 
مدنياً«.

كما أكد بيان األمم املتحدة أن يومي االحد واالثنن املاضين 3 و4 يناير الجاري شهد تسجيل نحو 11 رضبة 
عى العاصمة صنعاء.

واضاف البيان »إن االمم املتحدة غر قادرة عى تحديد الحصيلة إال ان التقارير االولية تشر اىل اصابة العديد 
من املباني يف صنعاء يف مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة«.

وأشار بيان االمم املتحدة اىل ان ما اليقل عن 81 مدنياً قتلوا يف اليمن خالل شهر ديسمر املايض، فيما بلغ 
الضحايا املدنين يف اليمن جراء القصف الجوي والقتال 2795 قتيالً و5324 جريحاً.

اتالف 15 ألف عنوان من أهم املؤلفات العاملية يف املكتبة املركزية مبحافظة حجة

]05/يناير/2016[ حجة ـ سبأ:

قال مدير عام مكتب الهيئة العامة للكتاب بمحافظة حجة فضل عنرت أن العدوان السعودي االمريكي تسبب يف 
اتالف خمسة عر الف عنوان من اهم املؤلفات العاملية والتي كانت تحتويها املكتبة املركزية باملحافظة.

واوضح عنرت يف تريح لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن املكتبة املركزية فقدت اآلالف من الكتب القيمة والهامة 
يف مختلف املجاالت العلمية والسياسية والثقافية واالقتصادية واالدبية جراء الغارتن االجراميتن اللتن قام 

بهما طران العدوان السعودي االمريكي يف نوفمر املايض عى مبنى املكتبة.

وأشار اىل أن تكلفة االرضار التي لحقت بتجهيزات واثاث املكتب تتجاوز قيمتها الخمسن مليون ريال.

غارتان على منزل مواطن مبنطقة الغيل باجلوف

]05/يناير/2016[ مأرب - سبأنت:

شن طران العدوان السعودي الغاشم اليوم غارتن عى منازل املواطنن بمنطقة الغيل بمحافظة الجوف.

وأفادت مصادر محلية أن الطران املعادي استهدف منزل الشيخ خالد أحمد قعشم بمديرية الغيل، ما أدى ايل 
تدمره كليا وترضر عددا من املنازل املجاورة.
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مخس غارات على مناطق متفرقة مبأرب

]05/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي، 
وغارات عى مفرق الجوف ومناطق الجدعان.

الصناعة تدين استهداف العدوان السعودي األمريكي للغرفة التجارية بأمانة العاصمة

]05/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

دانت وزارة الصناعة والتجارة بشدة االعتداءات املتواصلة واملستمرة للعدوان السعودي االمريكي للمصانع 
واملنشآت التجارية يف اليمن.

واستنكر مصدر مسؤول بالوزارة يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استهداف العدوان السعودي االمريكي 
للغرفة التجارية والصناعية يف امانة العاصمة، مشرا إىل أن استهداف املنشآت الحيوية يف البالد ويف مقدمتها 

الصناعية وحركة النقل التجاري والتمويني واملوانئ واملطارات يعر عن حقد العدوان لكل كافة اوجه النشاط 
االجتماعي واالقتصادي والسيايس يف اليمن.

يشار إىل أن عدد املنشآت الحكومية املترضرة جراء العدوان السعودي االمريكي يف القطاعات االنتاجية بلغت 
922 منشأة، باإلضافة إىل 514 مخزنا غذائيا و389 ناقلة للمواد الغذائية و344 سوقا و226 محطة وقود 

و156 ناقلة وقود.

كما استهدف العدوان 168 مصنعا و115 مزرعة دجاج و51 موقعا اثريا و101 منشأة سياحية و31 ملعبا 
رياضيا و7 صوامع غالل.

استهداف مناطق سكنية ومدنية بالعاصمة صنعاء

]05/يناير/2016[صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم عدد من األحياء السكنية يف عدة مديريات 
بالعاصمة صنعاء بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف منطقة 
الحصبة اآلهلة بالسكان بمديرية الثورة بصاروخن، األول استهدف مبنى الغرفة التجارية والصناعية بأمانة 

العاصمة ودمر بشكل كامل، والثاني بالقرب من مستشفى األمن لكنه لم ينفجر.

وأشار املصدر إىل ان قصف منطقة الحصبة ألحق أرضارا فادحة وكبرة يف منازل املواطنن واملباني السكنية 
واملحالت التجارية وتهشم النوافذ وتكرسها.
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وقال املصدر إن طران العدوان استهدف أيضا مركز النور للمكفوفن بمديرية الصافية اآلهلة بالسكان، ما 
أسفر عن إصابة ثالثة مواطنن بإصابات مختلفة وترضر عدد كبر من املباني السكنية واألحياء املحيطة 

باملركز.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم استهدف كذلك قاعة لألعراس يف منطقة بيت معياد املكتظة 
بالسكان بشارع تعز بمديرية السبعن، ما ألحق أرضارا فادحة وجسيمة يف منازل املواطنن واملباني السكنية 

وتهشم النوافذ وتكرسها.

كما استهدف العدوان منطقة النهدين بصواريخ وقنابل شديدة االنفجار، ما أدى إىل ترضر عدد من املباني 
السكنية واألحياء املجاورة.

تدمري شبكتي اتصاالت مبديريتي سحار وجمز وسلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

 ]05/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شبكتي اتصاالت بمديريتي مجز وسحار بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن شبكتي 
االتصاالت بمديريتي مجز وسحار، ما أدى إىل تدمر أجزاء كبرة منهما.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان يتعمد تدمر شبكات االتصاالت باملحافظة، الفتاً إىل أن العدوان دمر أكثر 
من أربعن محطة اتصال يف مختلف مديريات ومناطق املحافظة بما فيها السنرتال الرئيي بمدينة صعدة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل ساري بمديرية سحار، مبينا 

وأوضح املصدر االمني أن طران العدوان شن خمس غارات عى الطريق العام بن مديرية قطابر ومنطقة 
آل ثابت، أدت إىل قطع الطريق وتدمر أجزاء منه، الفتا إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الطلح 

بمديرية سحار، ما أدى إىل حدوث أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم ومزارعهم.

غارات على حمافظة تعز

]05/يناير/2016[ تعز - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمركي الغاشم اليوم شن غاراته العشوائية عى محافظة تعز مستهدفا منازل 
ومرافق عامة وممتلكات يف مناطق متفرقة من املحافظة.

وقال مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن غارات العدوان السعودي استهدفت منزال يف 
مديرية صالة، ومنزال آخر يف مديرية حيفان، ما أدى إىل تدمرهما بالكامل، كما استهدفت ممتلكات خاصة 

ملواطنن من أبناء مديرية حيفان وسط انباء تحدثت عن ضحايا مدنين.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن مدارس منطقة العمري بمديرية ذباب، كما استهدف 
منطقة رون الحويمي بمديرية القبيطة، ما ادى إىل ترضر منازل ومزارع.
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طريان العدوان يستهدف جمددا قاع اجلامع مبحافظة إب

]05/يناير/2016[ إب ـ سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى منطقة قاع الجامع بمديرية السرة محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الجامع.

وأشار إىل أن طران العدوان شن أمس ثالث غارات عى قاع الجامع، وخمس غارات الجمعة املاضية أدت إىل 
استشهاد مواطنن أثنن وإصابة 12 آخرين.

استمرار استهداف عدد من احملافظات من قبل طريان العدو

]05/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه عدد من املحافظات محدثا خسائر برية ومادية يف 
صفوف املدنين.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف يف محافظة صعدة، منزل أحد 
املواطنن يف منطقة ثمامة بمديرية ساقن، ومنطقة قحزة.

ويف الحديدة بّن املصدر أن طران العدوان شن عدة غارات عى املطار وعى مديرية برع ووادي بحره يف ريف 
تهامة، كما عاود طران العدوان استهداف منطقة الحزام األخرض خلف مطاحن البحر االحمر بثالث غارات، 

كما شن غاره عي مديرية عبس بمحافظة حجة. 

ولفت إىل أن طران العدوان الغاشم عاود استهدافه قاعدة الديلمي الجوية ومديرية السبعن باالمانة.

وبّن املصدر األمني أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف أمس أحد املصانع التجارية يف منطقة 
عر غرب العاصمة.

غارة على منزل مواطن يف مدينة احملويت

]06/يناير/2016[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي فجر اليوم غارة جوية عى مدينة املحويت مستهدفاً مبان سكنية يف حي منضحة 
شارع الضرة، ادى اىل تدمر كي ملنزل سكني كبر يملكة املواطن عبد القادر النزيي، واحدث ارضار فادحة يف 

املباني واملساكن املجاورة.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي قام فجر اليوم بتنفيذ طلعات 
جوية تم من خاللها استهداف حي منضحة بشارع الضرة مدينة املحويت، ما ادى اىل تدمر كامل ملنزل سكني 
الحد املواطنن دون سقوط اي ضحايا برية لخلو املنزل من ساكنية اثناء القصف، كما احدث القصف ارضارا 
فادحة يف بقية املباني واملنازل املجاورة، ما سبب حالة من الذعر ونزوح الكثر من االهايل واملواطنن اثر عملية 

القصف.
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غارات مكثفة على مناطق متفرقة مبحافظة تعز

]06/يناير/2016[ تعز - سبأنت:

عاودت طائرات العدوان السعودي االماراتي االمركي الغاشم اليوم شن غاراتها الكثيفة عى مناطق متفرقة 
بمدينة تعز، ما ادى إىل ضحايا مدنين وترضر عرات املنازل وتدمر مرافق تعليمية.

وأفاد مصدر مسؤول يف املجلس املحي باملحافظة يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان 
السعودي استهدفت اليوم بغاراتها حيي الجحملية وحسنات بمديرية صالة جنوب رشق مدينة تعز، ما ادى إىل 

تخريب وترضر عرات املنازل واصابة عدد غر محدود من املدنين وترضر عرات السيارات واملركبات.

وأوضح أن طائرات العدوان السعودي االمركي الغاشم استهدفت ايضا معهد السعيد بمديرية حيفان، ما ادى 
إىل ترضره بشكل كبر، كما استهدفت بغارات اخرى املنطقة الخرضاء.

ويف مديرية املخا الساحلية أكد مسؤولون يف املجلس املحي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات من دون 
طيار تابعة لتحالف العدوان السعودي االمركي الغاشم استهدفت بعدة غارات ميناء املخا، ما ادى إىل ترضر 

العديد من منشآت امليناء.

طريان العدو جيدد قصفه العاصمة صنعاء

]06/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه الوحيش عى العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من 
الغارات املكثفة ظهر اليوم عدد من املناطق بمديرية الثورة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف منطقة 
التلفزيون وحي النهضة بصواريخ عنيفة، ما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني 

السكنية وترضر األحياء القريبة.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم كثف قصفه عى العاصمة صنعاء فجر اليوم واستهدف 
بسلسلة من الغارات عدداً من املناطق يف مديرية السبعن.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طران العدوان السعودي استهدف منطقة النهدين والرئاسة بأكثر من 
15 صاروخا وقنابل شديدة االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن قصف منطقة السبعن أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني 
السكنية واألحياء القريبة وتكرسها.

وكان طران العدوان الغاشم قصف مساء أمس منطقة النهدين بمديرية السبعن ومنطقة وادي أحمد واملطار 
بمديرية بني الحارث، مما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني السكنية املجاورة.
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قنابل حمرمة دوليا على مدينة عبس حبجة 

]06/يناير/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي مساء اليوم اربع غارات عى مدينة عبس بحجة مستخدما قنابل 
عنقودية محرمة دوليا.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة ملحافظة حجة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
السعودي األمريكي الغاشم استهدف بغاراته مزارع املواطنن خاصة يف منطقة الجر بمدينة عبس.. مؤكدا ان 

طران العدوان الغاشم استخدم يف غاراته قنابل عنقودية محرمة دوليا.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي مستمر يف التحليق حتى اللحظه فوق مدينتي عبس 
وحرض والعديد من املناطق باملحافظة.

اىل ذلك، شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم يف وقت سابق اليوم غارتن عى منطقة الجر بمديرية 
عبس محافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة أن طران العدوان االجرامي استهدف مزارع 
خاصة بمنطقة الجر مديرية عبس.

وأكد املصدر عدم تلقي الغرفة أي بالغ عن وقوع ضحايا برية جراء تلك الغارات الوحشية االجرامية.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]06/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن بجروح بليغة جراء قصف صاروخي سعودي استهدف عدد من املناطق املتفرقة بمديريتي رازح 
وشداء.

مصدر محي بمديرية رازح أوضح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً أصيب بجروح بليغة إثر قصف 
صاروخي سعودي استهدف مناطق بمديريتي رازح وشداء الحدوديتن.

وأشار املصدر إىل أن العدو السعودي يستهدف جميع املديريات واملناطق املحاذية للحدود بشكل مستمر بما 
فيها الطرقات ومنازل املواطنن والقرى واملزارع.

من جهة اخرى، شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة من الغارات الجوية مستهدفاً عدد 
من املناطق بمديريات محافظة صعدة.

وأكد مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات جوية عى منطقة 
مرع بمديرية باقم الحدودية.. مشراً إىل أن قصفاً صاروخياً استهدف أنحاء متفرقة من املديرية.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أربع غارات مستهدفاً منطقة هجرة فلة بمديرية 
مجز، ما أدى إىل إحداث أرضار كبرة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.
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غارتان على مديرية بني مطر

]06/يناير/2016[ صنعاء - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر محي يف املديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران السعودي االمريكي الربري شن 
غارتن عى منطقة الصباحة يف بني مطر، ما ادى إىل احداث ارضار باملنازل واملمتلكات العامة والخاصة.

غارة على بني حشيش مبحافظة صنعاء

]06/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارة عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضخ مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي االمريكي استهدف 
بغارة منطقة زجان، مما ادى اىل الحاق ارضار باملمتلكات الزراعية.

تواصل قصف طريان العدوان اهلستريي للعاصمة صنعاء

]06/يناير/2016[ صنعاء – سبأ: 

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه الهستري عى العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة 
من الغارات املكثفة مساء اليوم عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
السعودي استهدف منطقة النهدين والرئاسة بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار للمرة الثانية عى 

التوايل خالل 12 ساعة بعد ان قصف نفس املنطقة صباح اليوم بأكثر من 15 صاروخا وقنابل قوية.

وأشار املصدر إىل أن قصف منطقة السبعن أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني 
السكنية وتكرسها وترضر األحياء القريبة.

هيومن رايتس: قصف أحياء صنعاء بالقنابل العنقودية جرمية حرب والواليات املتحدة 
ستصبح شريكة باستخدامها

]07/يناير/2016[ نيويورك – سبأ:

عرت منظمة )هيومن رايتس ووتش( عن استنكارها الشديد لقصف تحالف العدوان السعودي ألحياء سكنية 
يف مدينة صنعاء بالقنابل العنقودية فجر أمس األربعاء والذي يعد جريمة حرب ودليل عى نية إليذاء املدنين.. 
محملة الواليات املتحدة مسئولية مطالبة هذا التحالف بالتوقف فوراً عن استخدام هذه األسلحة »وإال أصبحت 

رشيكة يف استخدامها«.
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وقالت املنظمة املعنية بحقوق االنسان يف بيان نرته اليوم »إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أسقطت 
قنابل عنقودية عى أحياء سكنية يف صنعاء عاصمة اليمن، يف ساعة مبكرة من 6 يناير/كانون الثاني 2016م«.

وأضافت انه » لم يتضح بعد إن كانت هذه الهجمات خلفت خسائر برية يف صفوف املدنين، لكن الطبيعة 
العشوائية للذخائر العنقودية تجعل استخدامها انتهاكات خطرة لقوانن الحرب ».. مؤكدة أن » االستخدام 

املتعمد أو املتهور للذخائر العنقودية يف املناطق املأهولة بالسكان يصل إىل جريمة حرب ».

وأوضح البيان »راجعت )هيومن رايتس ووتش( صوراً فوتوغرافية التُقطت يف 6 يناير يف صنعاء، تُظهر بدون 
شك بقايا ذخائر عنقودية، منها لم تنفجر، وبطانات شظايا كروية من ذخائر صغرة تحطمت يف مواقع 

االرتطام، وأجزاء من القنبلة التي حوت الحمولة«.

وأكد أن املنظمة تعرفت عى ذخائر صغرة أمريكية الصنع من طراز)بي إل يو-63( املضادة لألفراد والعتاد 
ومكونات القنبلة العنقودية )يس بي يو-58( .. مشراً إىل أن العالمات عى بقايا القنبلة تبن »تصنيعها يف العام 

1978م يف مصنع ميالن لذخائر الجيش يف والية تينيي يف الواليات املتحدة«.

وأشار البن إىل أن منظمة )هيومن رايتس ووتش( وثقت خالل العام املايض استخدام قوات التحالف السعودي 
ثالثة أنواع من الذخائر العنقودية يف اليمن، إضافة إىل توثيق منظمة العفو الدولية استخدام قوات التحالف 

نوعاً رابعاً.

وشددت املنظمة املعنية بحقوق االنسان بأن عى الواليات املتحدة أال تبيع قنابل جوية إىل السعودية، يف ظل 
غياب تحقيقات جدية يف مزاعم بانتهاك قوانن الحرب يف اليمن.

فيما أوضح مدير برنامج األسلحة يف )هيومن رايتس ووتش( ستيف غوس يف البيان أن » استخدام قوات 
التحالف املتكرر قنابل عنقودية يف وسط مدينة مزدحمة يدل عى نية إليذاء املدنين، وهو جريمة حرب«.

وبن املسئول يف املنظمة الحقوقية أن »هذه الهجمات الشنيعة تبن أن التحالف يبدو أقل قلقاً من أي وقت مىض 
حول تجنيب املدنين أهوال الحرب«.

وأكد أن الواليات املتحدة والتي زودت السعودية بالذخائر العنقودية وتُستخدم لقتل املدنين اآلن، فضالً عن 
»وصفها طرفاً يف النزاع، عليها أن تطالب التحالف بالتوقف فوراً عن استخدام هذه األسلحة وإال تصبح رشيكة 

يف استخدامها«.

3 شهداء وإصابة 11 آخرين يف 4 غارات لطريان العدوان استهدفت مديرية برع 

]07/يناير/2016[ الحديدة - سبأ:

استسهد ثالثة مواطنن وجرح 11 اخرين اليوم جراء قصف طران العدوان السعودي احدى قرى مديرية برع 
بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان القصف استهدف قرية ظهران القريبة من دير 
الريف باملديرية باربع غارات عنيفة ادت اىل استشهاد ثالثة مواطنن وجرح احد عر آخرين.



24

يوميات العـ2016ـــدوان

مخس غارات على منطقة قاع اجلامع مبحافظة إب

]07/يناير/2016[ إب ـ سبأنت:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى منطقة قاع الجامع بمديرية السرة بمحافظة 
اب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف منطقة قاع 
الجامع دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أكثر من عر غارات عى منطقة قاع الجامع منذ الجمعة املاضية أدت 
إحداها إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة 12 آخرين.

غارتان على منطقة جربان مبديرية سنحان 

]07/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

واصل طران العدوان السعودي االمريكي استهداف محافظة صنعاء بغارتن عى مديرية سنحان.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران السعودي األمريكي استهدف بغارتن 
منطقة جربان، مما أدى إىل الحاق أرضار باألرايض الزراعية ومراعي األغنام.

ثالث غارات على حي سكني يف منطقة الصباحة ببني مطر

]07/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي بثالث غارات احياء سكنية يف مديرية بني مطر محافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران السعودي االمريكي الربري شن ثالث 
غارات عى حي سكني يف منطقة الصباحة وأنباء عن اصابات.

قصف شبكة اإلتصاالت بسحار وغارات على مناطق متفرقة بصعدة 

]07/يناير/2016[ صعدة ـ سبأنت:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي قصفه لشبكة اإلتصاالت بمديرية سحار، فيما شن سلسلة غارات عى 
مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود استهداف شبكة االتصاالت 
بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن الطريق الرابط بن مديريتي الظاهر وحيدان، إضافة إىل 
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سلسلة غارات أخرى عى مديرية كتاف ومنطقة آل عمار بمديرية الصفراء ومدينة صعدة، مخلفاً دماراً كبراً يف 
املنشآت الحكومية ومنازل املواطنن.

استهداف منصة االحتفاالت مبيدان السبعني بصنعاء

]07/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من الغارات املكثفة 
اليوم عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
السعودي استهدف منصة االحتفاالت بميدان السبعن، ما أدى ترضرها بشكل بالغ، وأرضار جزئية يف جامع 

الصالح.

واعتر املصدر قصف العدوان للمنصة دليل عى إفالسه وفشله كون املنصة غر مغلقة ومفتوحة لجميع 
املواطنن.

تقرير األمني العام املساعد الحتاد احملامني العرب حول األوضاع الراهنة يف اليمن

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

نرت مؤسسة البيت القانوني التقرير الذي قدمه األمن العام املساعد التحاد املحامن العرب محمد مهدي 
البكويل، حول األوضاع الراهنة يف اليمن، يف اجتماع املكتب الدائم التحاد املحامن العرب يف دورته الثانية للعام 

2015م بتونس.

اشتمل التقرير ما تعرض له اليمن أرضاً وشعباً من غزو وعدوان وحصار من تحالف العدوان بقيادة السعودية 
منذ قرابة عرة أشهر والذي استهدف حياة وسالمة أبناء الشعب وقىض عى البنية التحتية حتى 5 ديسمر 

2015م والذي تطور من بعدها العدوان إىل القصف الهستري املستمر للمدن اليمنية بالقنابل العنقودية 
والقنابل والصواريخ املحرمة دولياً أمام دول العالم ومنظماته الدولية والحقوقية.

واستعرض التقرير الجرائم التي ارتكبها العدوان يف اليمن يف انتهاك مليثاق األمم املتحدة وميثاق جامعة الدول 
العربية وقواعد القانون الدويل اإلنساني، حيث أدى إىل استشهاد سبعة آالف و 495 من املواطنن األبرياء 

وإصابة 16 ألف و85 مواطن.

وأشار التقرير إىل أن العدوان استهدف )408( جسور وطرق و )35( جامعات و)149( ناقالت وقود و)131( 
خزانات وشبكة مياه و )10( موانئ و ) 10 ( مطارات و )224( محطات وقود و )123( شبكة اتصاالت و 

)223( مستشفيات ووحدات صحية و )336( سوق و 317 ألف و985 منازل مدمرة ومترضرة و )15( 
مؤسسات إعالمية و)146( مصانع و )895( منشآت حكومية و )106( مزرعة دجاج و )583( مساجد و 
)504( مخازن أغذية و )50( موقعا أثريا و )478( مدارس ومراكز تعليمية و)370( ناقالت غذاء و )86( 

منشآت سياحية وثالثة آالف و750 مدرسة متوقفة و )30( ملعب ريايض و )7( صوامع غالل.

ولفت التقرير إىل أن العدوان عى اليمن غر رشعي ويأتي ضمن املخطط الصهيوأمريكي لتدمر الجيوش 
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العربية وتقسيم الدول العربية خاصة بعد فشلهم يف تقسيم اليمن إىل ست دول، وال بد من التحرك الجاد 
إليقاف العدوان ورفع الحصار.. مبينا أن الجرائم التي ارتكبها العدوان يف اليمن ال يجب السكوت عليها ويجب 

تشكيل لجنة تحقيقات دولية ويكون االتحاد عضوا فيها.

وأكد أن العدوان رشيك للجماعات اإلرهابية وداعم أسايس لها وأن وجودها يف اليمن يهدد األمن القومي العربي 
ويهدد العالم وأنه يجب عى املجتمع الدويل التحرك العاجل خاصة وقد انكشف للجميع حقيقة الجماعات 

اإلرهابية.

وشدد التقرير عى رضورة قيام اتحاد املحامن العرب بدوره الكامل والرافض للعدوان والحصار عى اليمن 
والقيام بالتحركات الجادة ليس لحماية اليمن فقط وإنما لحماية األمتن العربية واإلسالمية من الخطر القادم 

ضد الجميع.

وأوىص التقرير بتشكيل لجان سياسية تقوم بعقد لقاءات مع قادة األنظمة العربية واألجنبية للعمل عى إيقاف 
العدوان ورفع الحصار وإقامة الفعاليات واألنشطة املتعلقة بذلك وكذا لجنة تقيص الحقائق تقوم باالنتقال 

إىل اليمن ملعاينة آثار وأرضار وجرائم العدوان وااللتقاء باملكونات السياسية ومنظمات املجتمع املدني وتلمس 
الشارع اليمني ورفع تقرير بذلك لألمانة العامة.

كما أوىص بتشكيل لجنة قانونية تقوم باإلعداد والرتتيب والتنسيق مع الجهات القضائية الدولية لتشكيل لجنة 
تحقيقات دولية يكون االتحاد عضوا فيها وتتبنى رفع قضايا جنائية عربية ودولية ضد مرتكبي جرائم الحرب 

وجرائم اإلبادة الجماعية، ولجنة إنسانية للتحرك لتوفر املساعدات العاجلة التي يحتاج إليها املترضرين من 
العدوان، ولجنة إعالمية لنر الحقائق للشعب العربي عر جميع وسائل اإلعالم يف كل دولة عربية عضو يف 

االتحاد ويف وسائل اإلعالم الدولية.

وأكد التقرير رضورة عقد اجتماع عاجل واستثنائي للمكتب الدائم يف اليمن ليكون »اجتماع سالم« يهدف إىل 
إيصال رسالة املحامن العرب لتحقيق السالم يف اليمن، وحث االتحادات العربية والدولية لتحدي العدوان وكرس 

الحصار واالستمرار يف إصدار البيانات والتقارير والنداءات العاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار وكشف 
الحقائق لوسائل اإلعالم العربية واألجنبية.

ودعا التقرير إىل رضورة مشاركة االتحاد وعر ممثلن له يف جميع الفعاليات املحلية واإلقليمية والدولية إليصال 
رسالة االتحاد بإيقاف العدوان ورفع الحصار ومتابعة مرتكبي الجرائم ومالحقتهم قضائياً، وكذا التخاطب 

مع نقابات املحامن العرب إلصدار بيانات ونداءات مستمرة إليقاف هذا العدوان ورفع الحصار والتنسيق مع 
اتحادات املحامن الدولين واألفارقة للقيام بواجبهم القانوني واإلنساني.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بقصف طريان العدوان ملنطقة مقريش يف بني حشيش

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الربري ملديرية بني 
حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة مقريش، ما 
أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين.
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أكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة مبأرب

]08/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم أكثر من 25 غارة عى مناطق متفرقة بمأرب اليوم.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى جبل 
هيالن اإلسرتاتيجي بمديرية رصواح، وأكثر من عر غارات عى مناطق مفرق الجوف والفرضة وجبل صلب 

التابعة ملديرية مجزر، مضيفا: أن الغارات خلفت دمارا كبرا باملحالت التجارية ومنازل املواطنن.

ثالث غارات على مديرية ارحب 

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي بثالث غارات مديرية ارحب بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران السعودي االمريكي الربري شن ثالث 
غارات عى منطقة الصمع، مما ادى اىل إحداث ارضار بمراعي االغنام.

تدمري كلية اجملتمع بسنحان وبالد الروس

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي بسلسة غارات كلية املجتمع بسنحان وبالد الروس بمحافظة 
صنعاء.

واوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران السعودي االمريكي الربري شن سبع 
غارات عى كلية املجتمع ما ادى اىل تدمرها تدمرا كليا.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة مبحافظة تعز

]08/يناير/2016[ تعز - سبأنت:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شن غاراته عى عدد من املناطق بمحافظة تعز، ما أسفر 
عن إصابة مدنين وترضر منازل ومنشآت.

وأوضح مصدر محي بمحافظة تعز لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف فجر اليوم بسلسلة 
من الغارات مناطق متفرقة يف مديرية املخا، أدت إىل أرضار يف املنشآت، كما شن الطران املعادي غارتن عى 

منطقة ورزان بدمنة خدير ما أدى إىل إصابة عدد من املدنين. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بعدة غارات مواقع يف منطقة الراهدة، ما تسبب يف إحداث أرضار 
باملنازل واملرافق العامة.



28

يوميات العـ2016ـــدوان

معاودة استهداف منطقة الصباحة ببني مطر

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأنت:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه ملديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة الصباحة، 
ما أدى إىل إحداث أرضار باألحياء السكنية.

تواصل قصف العاصمة صنعاء

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه للعاصمة صنعاء بسلسلة من الغارات اليوم مستهدفا 
عدد من املناطق بمديرية الثورة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف شارع املطار 
بثالث غارات عنيفة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان قصف منزل أحد املواطنن يف منطقة سواد حنش، ما خلف أرضارا فادحة 
يف املنزل و ترضر عدد من منازل املواطنن املجاورة واألحياء القريبة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم قصف مساء أمس منطقة التلفزيون وذهبان بثالث غارات، ما أدى 
إىل ترضر منازل املواطنن واملباني السكنية املجاورة.

اربع غارات على هناجر املؤسسة االقتصادية اليمنية يف منطقة املداور بهمدان

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات هناجر 
املؤسسة االقتصادية اليمنية يف منطقة املداور، ما أدى إىل تدمرها.

طريان العدوان السعودي األمريكي يواصل استهداف عدد من احملافظات

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف منطقة 
الستن يف امانة العاصمة، كما استهدف يف محافظة تعز بعدة غارات مدارس العمري واملجمع الحكومي ومحل 
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للمشتقات النفطية يف املخا ومديرية الصلو.

ويف محافظة الجوف شن عدة غارات عى مديرية الغيل، فيما شن عدة غارات عى محافظة لحج استهدف 
خاللها جبل املرخام بن منطقتي السحي والريجة.

تقرير: 600 مليون دوالر حجم االضرار التي حلقت بـ 42 مؤسسة مهنية وتقنية استهدفها 
العدوان يف خمتلف احملافظات

]08/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

اعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب املهني عن الحصيلة النهائية لحجم األرضار التي تعرضت لها اكثر من 42 
مؤسسة فنية ومهنية وكلية مجتمع تابعة للوزارة يف مختلف املحافظات والتي تم استهدافها بصورة مبارشة 

من قبل العدوان السعودي- االمريكي الغاشم عى اليمن.

واوضح التقرير النهائي الصادر عن الوزارة أن اليمن خرست ما يقارب من 600 مليون دوالر جراء استهداف 
طران العدوان بصورة مبارشة هذه املؤسسات التعليمية والتدريبية والتي ادت إىل تدمر كي ملكوناتها 

وتجهيزاتها وكذا الحاق ارضار جسيمة باملباني املجاورة وتوقف العملية التعليمية يف عدد من املعاهد املهنية 
والتقنية يف بعض املحافظات.

وأشار التقرير الذي حصلت وكالة االنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منه إىل أن طائرات العدوان استهدفت بشكل 
مبارش منذ مارس وحتى نهاية ديسمر من العام 2015م مؤسسات التعليم الفني والتدريب املهني العاملة 

والجاهزة والتي يف قيد اإلنشاء يف مختلف املحافظات والتي أبرزت حجم الحقد للعدوان السعودي الغاشم عى 
اليمن ومقدراته ومنجزاته ومؤسساته املدنية وغر املدنية والتي تجاوز يف قصفها كل االعراف والقوانن الدولية 
ومواثيق األمم املتحدة والرائع السماوية يف تحييد املؤسسات التعليمية واملدنية اثناء الراعات والحروب مهما 

كانت املررات.

ولفت التقرير إىل أن أستهداف العدوان السعودي – االمريكي للمنشآت التعليمية يف اليمن يعني القضاء عى 
مستقبل كافة أبناء اليمن وحرمانهم من التعليم لسنوات ورفع حجم البطالة يف اوساط الشباب وزيادة نسبة 
الفقر يف املجتمع اليمني، فضالً عن املساهمة يف انتشار ظاهرتي الجريمة واإلرهاب والتطرف وتهديد اآلمن يف 

املنطقة العربية، وكذا تأخر عجلة التنمية يف البالد لسنن طويلة قادمة.

وبن التقرير أن املباني التي تم استهداف اجزاء منها ستكون مكلفة إلعادة إنشائها ولن تكون بنفس الجودة 
وتحتاج إىل وقت طويل وتكلفة مرتفعة، نظراً الرتفاع التكلفة اإلنشائية والتجهيزات للمؤسسة الواحدة والتي 

ترتاوح مابن » 10- 15 مليون دوالر فيما بعضها تجاوزت عملية االنشاء والتجهيز اكثر من 23 مليون دوالر 
كاملعهد التقني العايل متعدد االغراض البولتكنيك » .

واشار التقرير إىل أن من بن هذه املؤسسات التي تم استهدافها بصورة مبارشة بمحافظة صنعاء » املعهد 
املهني الصناعي بمناخة، واملعهد املهني الصناعي يف جحانة، واملعهد التقني التجاري الحيمة الداخلية، واملعهد 

التقني التجاري الرقة همدان، واملعهد التقني بني مطر، مما اسفر عن تدمر شبة كي للورش التعليمية 
والتدريبية وسكن املدرسن والطالب، واملخازن والفصول الدراسية واملكتبة واملالحق يف تلك املعاهد.

ويف امانة العاصمة استهدف الطران قصف عدد من املنشئات التعليمية حيث تعرض املعهد الفندقي السياحي 
بمنطقة سعوان بأمانة العاصمة الستهداف مبارش ادى اىل حدوث ارضار بالغة يف البنية التحتية وتهدم املبنى 
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اإلداري والتعليمي وصاالت الطعام واملكتبات واملطعم ومبنى الفندق والسور والخزانات العلوية والسفلية، 
وتعرض املعهد التقني الصناعي بسعوان ألرضار بالغة نتيجة استهدافه بصورة مبارشة، إضافة إىل تعرض 

املعهد التقني العايل »البوليتكنيك« بحي صوفان إىل ارضار بالغة يف املبني األكاديمي واإلداري وقاعة االحتفاالت 
واملطعم نتيجة استهداف منطقة مجاورة.

وتعرض املعهد اليمني-الرتكي الحريف بمنطقة نقم باألمانة إىل أرضار بالغة نتيجة استهداف املنطقة املجاورة 
للمعهد خصوصاً يف الورش التعليمية وسكن الطالب واملدرسن واسرتاحة الطالبات واملخزن العام وورشة 

الحرف التقليدية واملبني اإلداري وبعض املعامل الحديثة، و تعرض املعهد التقني الصناعي بذهبان ألرضار 
بالغة يف املباني والورش التعليمية نتيجة استهداف مباني مجاورة للمعهد.

كما استهدف العدوان كلية مجتمع يريم بمحافظة إب اسفر عن تدمر كي للورش التعليمية والتدريبية 
وصاالت الطعام وسكن الطالب واملدرسن وخزانات املياه واملوالدات الكهربائية.

ويف محافظة البيضاء اوضح التقرير أن طائرات العدوان استهدف ايضاً بصورة مبارشة املعهد املهني الصناعي 
بالسوادية، واملعهد التقني القرشية برداع، واملعهد املهني التجاري واملعهد املهني الصناعي بمحافظة البيضاء، 

اسفر عن تدمر كي للورش التعليمية والحرفية يف تلك املعاهد وسكن الطالب واملدرسن واملباني اإلدارية 
واملخازن واملباني امللحقة.

ويف محافظة صعدة اوضح التقرير أن طائرات العدوان استهدفت مكتب التعليم الفني، واملعهد املهني املركزي، 
واملعهد التجاري، واملعهد املهني الصناعي باملحافظة اسفر عن تدمر كي للمباني اإلدارية والورش التعليمية 

والحرفية وسكن الطالب واملالحق.

ويف محافظة تعز اشار التقرير إىل أن طائرات العدوان الهمجي قصفت املعهد املهني الصناعي، واملعهد التقني 
التجاري بالحصب، واملعهد الصناعي الحوبان، ومعهد الخطوة األعروق، واملعهد التقني بحيفان ادى إىل تدمر 

اجزاء كبرة من الورش التعليمية والتدريبية وسكن الطالب واملدرسن واملعامل الدراسية.

ويف محافظة ذمار تعرضت كلية املجتمع، واملعهد املهني الصناعي الدرب، الستهداف مبارش من طائرات 
العدوان ادى اىل تدمر شبة كي للمعهد وكلية املجتمع وملحقاتهما التعليمية والتدريبية واملباني اإلدارية 

والتعليمية وسكن املدرسن والطالب واملخازن وخزانات املياه.

ويف محافظة الحديدة استهدف العدوان كلية املجتمع، واملعهد املهني الصناعي باللحية بصورة مبارشة ادى اىل 
تدمر اجزاء كبرة من الورش التعليمية والتدريبية وسكن الطالب واملدرسن وصاالت الطعام واملخازن، إضافة 

إىل استهداف املعهد املهني الحوك، واملعهد املهني الصناعي الخوخة، وكذلك املعهد التقني التجاري بباجل 
باملحافظة اسفرت جميعها عن تدمر شبة كي للمباني والورش التعليمية واإلدارية.

ويف محافظة املحويت تعرض املعهد التقني الزراعي بالرجم ألرضار بالغة يف مبنى القسم الزراعي واملحلب، 
والسكن واسرتاحة الطالبات والعيادة البيطرية واملخزن العام وحضائر الحيوانات، وكذلك تم استهداف بصورة 
مبارشة بعدة غارات جوية ملكتب التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة عمران خلف ارضار بالغة يف املنشآت 

واملباني املجاورة.وبن التقرير أن معهد الصالح بمحافظة مأرب تعرض ايضاً ألرضار بالغة نتيجة استهداف 
طائرات التحالف املمنهج للمؤسسات التعليمية والتدريبية يف اليمن ومنها هذا املعهد الذي ادى إىل تدمر 

وترضر اجزاء يف املعهد البيطري، والزراعي، والصناعي، اضافة إىل استهداف املعهد املهني الصناعي برواح 
ادى إىل تدمر شبه كي للورش التعليمية واملباني اإلدارية وسكن الطالب واملدرسن.

ويف محافظة لحج استهدفت طائرات العدوان بصورة مبارشة معاهد بومدين للتدريب املهني ، واملعهد الزراعي 
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والتجاري صر، واملعهد املهني الصناعي الحوطة، وكذا كلية مجتمع الهجر قبيطة باملحافظة ادت إىل تدمر 
كي للورش التعليمية واملنشآت واملباني وسكن الطالب واملدرسن واملالحق، إضافة إىل استهداف املعهد التقني 
بعتق بمحافظة شبوة بصورة مبارشة ادى إىل تدمر كي للمباني اإلدارية والتعليمية ومركز املعلومات واملخزن 

واملالحق.

ويف محافظة الضالع تعرض املعهد التقني التجاري وكلية املجتمع باملحافظة الستهداف مبارش من قبل طران 
تحالف العدوان مما ادى إىل حدوث ارضار بالغة يف املباني والورش التعليمية والتدريبية وسكن الطالب 

واملدرسن واملباني اإلدارية واملالحق، كما تعرضت كلية عبس بمحافظة حجة ألرضار بالغة نتيجة قصفها 
بصورة مبارشة مما ادى إىل تدمر اجزاء كبره من منشآتها التعليمة واإلدارية والذي ينم عن حقد اسود ودفن 

لعدوان التحالف الهمجي الذي لم يفرق بن استهداف مؤسسة مدينة وتعليمية وأخرى عسكرية.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني يف بكيل املري حبجة

]09/يناير/2016[ حجة ـ سبأنت:

أستشهد مواطنان وأصيب ثالثة آخرين جراء غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية 
بكيل املر محافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف 
بثالث غارات منازل مواطنن يف مديرية بكيل املر.. مشرا إىل أن فرق اإلنقاذ ما تزال تبحث بن األنقاض عن 

الضحايا.

إصابة مواطنني اثنني يف غارات للعدوان السعودي بصعدة

]09/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطنان اثنان يف غارات شنها العدوان السعودي األمريكي عى عدد من املناطق املتفرقة بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن اثنن أصيبا يف غارتن للعدوان عى 
منطقة الجمهوري بمديرية صعدة، مشرا إىل أن طران العدوان شن عدة غارات استهدفت منطقة مرع 

بمديرية باقم، تسببت يف أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم العامة والخاصة.

ست غارات على منطقة قاع اجلامع بإب

]09/يناير/2016[ إب - سبأ:

أصيب مواطن بإصابات بليغة جراء غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة قاع الجامع بمديرية 
السرة بإب. وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى 

منطقة قاع الجامع، ما تسببت يف خسائر وأرضار مادية.
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غارتان على منطقة مسيب مبديرية بني مطر

]09/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة مسيب 
بغارتن، ما أدى إىل إحداث أرضار يف األرايض الزراعية واألحياء السكنية.

اوقفوا » قتل االطفال:  2015 اسوأ عام على أطفال اليمن

]10/يناير/2016[ صنعاء  - سبأ: أمرية املريطي

ودع أطفال اليمن عاما هو األسوأ بالنسبة لهم ارتكبت فيه أبشع الجرائم بحق الطفولة من قبل تحالف العدوان 
وفقا ملنظمات حقوقية .

ويف حن لم تندمل جراحهم بعد، استقبلوا 2016  ليجدوا أنفسهم يف عام تكشفت مالمحة أنه أكثر جرما 
وانتهاكا لطفولتهم من سابقه، وأصبحت أنفجارات القنابل العنقودية حكايات يسمعونها كل مساء.

منظمة اليونيسيف املعنية بالطفولة أوضحت يف تقرير أصدرته أواخر ديسمر املايض أن ما ال يقل عن 747 
طفل قتلوا فيما جرح نحو 1108 أخرين، وأعربت املنظمة عن مخاوفها من تزايد العدد يف حال لم تتوقف 

الحرب يف اليمن.

هذا ما آكدته نائب املمثل املقيم ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( الدكتورة مرتشلر يالنيو إن هذا 
الرقم ال يشكل سوى عدد األطفال الذين قتلوا برضبات مبارشة أو جراء االشتباكات«..مشرة إىل أن هناك أطفاالً 

آخرين قتلوا أو ماتوا بسبب ظروف وآثار الحرب املختلفة.

لم يقف العدوان عند هذا الحد لكنه تسبب يف انهيار الخدمات العامة وخاصة الصحة واملياه والتعليم، ما 
القى بضالله عى واقع الطفولة يف اليمن حسب تقرير اليونيسيف الذي أكد أن 9ر9 مليون طفل باتوا بحاجة 

ملساعدة إنسانية.

ويشر التقرير إىل أن الوضع أكثر خطورة من ذلك حيث تضاعف عدد األطفال دون سنة الخامسة املعرضون 
لخطر اإلصابة بسوء التغذية وبات نحو 319 ألف و966 طفل عرضة لإلصابة بسوء التغذية الحاد ويتوقع أن 

يعاني نحو مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد يف حال استمر العدوان.

وعالوة عى ذلك تعرض االطفال ملعانه قاسية جراء العدوان مما زاد الحاجة للحصول عى خدمات دعم نفي 
عاجلة ناهيك عن زيادة املخاوف املتعلقة بحماية الطفل.. حيث اكد تقرير اليونيسيف أن ما يربوا عن 3ر7 

مليون طفل بحاجة لخدمات الحماية والدعم النفي.

كما تسبب العدوان يف تدهور الوضع الصحي وانتشار األمراض واألوبئة وعادت أمراض كانت اليمن قد 
تخلصت منها كشلل األطفال وحمى الضنك.

وتشر إحصائية اليونيسيف أن نحو 6ر2 مليون طفل عرضة لإلصابة بالحصبة ونحو 3ر1 مليون طفل 
تعرضوا لاللتهابات الرئوية الحادة و5ر2 مليون طفل عرضة لإلصابة باإلسهاالت، يف حن أن 25 باملائة من 
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املرافق الصحية باتت مغلقة وما يزيد عن 900 مركز تطعيم من أصل ثالثة آالف و600 مركز أصبحت مغلقة 
اىل جانب توقف املستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر املشتقات النفطية جراء الحصار وانعدام 

األدوية والرعاية الصحية فمن لم يمت بالقصف مات يف أحضان املستشفيات.

األطفال يف اليمن لم يتمكنوا من إكمال عامهم الدرايس املايض جراء الغارات املتواصلة منذ بداية العدوان يف 
مارس 2015م وأجر قرابة 8ر1 مليون طفل عى البقاء خارج املدارس فيما اضطرت أكثر من ثالثة آالف 

و584 مدرسة يف املناطق املترضرة من النزاع إلغالق أبوابها طوال شهرين.

وبحسب منظمة اليونيسيف أضاع قرابة ستة مالين طفل شهرين دراسين من هذا العام بسبب انعدام األمن 
وتواصل الغارات يف حن تراوحت نسبة الحضور يف املدارس التى فتحت أبوابها بن 30-70 باملائة اضافة إىل 
1000 مدرسة أضحت غر مالئمة للدراسة بفعل القصف منها 216 مدرسة ما تزال تستخدم كمأوى مؤقت 

للنازحن.

وحسب تقرير لرملان األطفال أن 258 مدرسة دمرت بشكل كامل و 319 بشكل جزئي واتخذت نحو 538 
مدرسة كمأوى للنازحن.

أطفال اليمن وجهوا أكثر من رسالة إىل العالم ومنظماته الدولية أكدوا فيها« أن كثرا من املنظمات املحلية 
والدولية أنشأت من أجلهم وباسمهم يف وقت يقوم تحالف العدوان بقتلهم دون رحمة لطفولتهم امام مرأى 

ومسمع من تلك املنظمات .

استشهاد مثانية مواطنني وإصابة 7 آخرين باستهداف العدوان ملنزل وسوق شعبي 
بصعدة

]10/يناير/2016[ صعدة  - سبأ:

استشهد ثمانية مواطنن بينهم نساء وأطفال وأصيب سبعة آخرين يف استهداف طران العدوان السعودي 
األمريكي ملناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل مواطن بمنطقة 
آل مقنع بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إىل استشهاد أربعة من أفراد األرسة بينهم نساء وأطفال وإصابة 

اثنن آخرين من أرسة واحدة، باإلضافة إىل تدمر املنزل بالكامل، وجدد قصف املنطقة بعد ساعات من ارتكابه 
جريمة قضت عى أرسة كاملة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم استهدف سوقاً شعبياً بمديرية رازح الحدودية، أسفر عن 
استشهاد أربعة مواطنن وإصابة خمسة آخرين بجروح.. الفتاً إىل أن هذه حصيلة أولية ويرجح ارتفاع عدد 

الشهداء.

وأوضح املصدر أن شهداء وجرحى سقطوا يف استهداف العدوان لجرس ومفرق باقم، إضافة إىل سلسلة غارات 
عى منطقتي السداد ومرع بمديرية باقم.
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شهداء وجرحى يف مستشفى تابع ملنظمة أطباء بالحدود مبديرية رازح

]10/يناير/2016[ صعدة ـ سبأ:

استشهد وجرح عدد من املواطنن جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم ملستشفى 
تابع ملنظمة أطباء بال حدود بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان قصف املستشفى التابع ملنظمة 
أطباء بال حدود برازح، ما أدى إىل استشهاد ثالثة وإصابة خمسة كحصيلة أولية.

شهيد وجرحى وتدمري منازل يف غارات لطريان العدوان على أحياء مبدينة تعز

]10/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين يف غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى محطة تحلية املياه يف 
شارع األربعن شمال مدينة تعز، فيما أدت غارات أخرى إىل تدمر منازل وترضر العرات يف أحياء الجحملية 

وثعبات.

وأوضح مصدر محي بتعز لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان عاود اليوم شن غاراته عى مدينة تعز 
مستهدفا أحياء ثعبات والجحملية وشارع األربعن، ما أدى إىل تدمر محطة تحلية املياه والعديد من املنازل 

ومنها منزل الشاعر الوطني معاذ الجنيد، وترضر عرات املنازل املجاورة وبعض املدارس.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان العشوائية جاءت يف محاولة إلسناد مرتزقته الذين تكبدوا اليوم عرات 
القتى والجرحى بعد صد الجيش واللجان الشعبية محاولتهم الزحف إىل هذه املناطق.. الفتا إىل أن الغارات 

تسببت يف ضحايا مدنين وتدمر العديد من املنازل واملرافق العامة.

استهداف البىن التحتية للقطاعني العام واخلاص يف احلديدة

 ]10/يناير/2016[ الحديدة - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي قصفه اليوم عى محافظة الحديدة حيث استهدفت مناطق يف مدينة الحديدة 
ومديرية املنرة.

وأوضح مصدر مسئول يف محافظة الحديدة ان طران العدوان السعودي استهدف مناطق بالقرب من مطاحن 
البحر االحمر وبيت الشباب باملنرة مستهدفا مزارع وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر اىل ان طران العدوان السعودي األمريكي يستهدف منشآت ومواقع البنى التحتية التابعة للقطاع 
العام وللقطاع الخاص.. الفتا اىل ان ذلك التدمر املمنهج للبنى التحتية يكشف عن الحقد والكراهية التي يكنها 

النظام السعودي لليمن.
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غارات على مدينتي كوكبان وشبام التارخييتني باحملويت

]10/يناير/2016[ املحويت ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي ظهر اليوم غارة جوية عى مدينة كوكبان التاريخية بمحافظة املحويت مستهدفاً 
مبان سكنية يف منطقة الحجلة شمال مدينة كوكبان، ما ادى اىل احداث ارضار وتهدم يف املباني واملساكن 

االثرية للمدينة واثارة حالة من الرعب الشديد يف اوساط املواطنن من ابناء مدينتي كوكبان وشبام االثريتن.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي قام ظهر اليوم بتنفيذ 
غارات جوية استهداف بها منطقة الحجلة شمال مدينة كوكبان التاريخية، مسببا ارضار يف املباني واملساكن 
القريبة من املوقع ومنها ملعب ونادي كوكبان، دون سقوط اي ضحايا برية لخلو املنطقة من السكان اثناء 

القصف، اال انه سبب حالة من الذعر ونزوح بعض االهايل واملواطنن اىل االتجاة االخر من املدينة اثر عملية 
القصف.

12 غارة على مناطق متفرقة من بني مطر وهمدان 

]10/يناير/2016[ صنعاء – سبأنت:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات عى مناطق يف مديريتي بني مطر وهمدان 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن ثالث غارات عى مخازن 
املؤسسة االقتصادية اليمنية بمنطقة الصباحة ببني مطر، وأربع غارات عى هناجر املؤسسة االقتصادية يف 

املداور بمديرية همدان، مشرا إىل أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات جبل النبي شعيب بمديرية بني 
مطر.

كما شن طران العدوان السعودي األمريكي يف وقت سابق غارتن عى مديريتي الحصن وبني مطر بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة الصباحة ببني مطر، وشن غارة 
أخرى عى منطقة محجر هروب بالحصن، ما أدى إىل أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

العدوان السعودي جيدد غاراته على حمافظة عمران

]10/يناير/2016[ عمران - سبأ:

جدد العدوان السعودي اليوم غاراته عى محافظة عمران مستهدفا منطقة عقبات وذيفان مديرية ريدة، مما 
ادى اىل حدوث أرضار بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة.

واشار مصدر محي يف تريح لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( اىل ان العدوان يكثف من تحليقه يف اجواء املحافظة 
ومختلف املديريات مسببا حالة من الرعب للنساء واألطفال والشيوخ.
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ثالث غارات على إب

]10/يناير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم ثالث غارات جوية عنيفة عى منطقتن بمحافظة إب دون وقوع ضحايا 
او اصابات يف االرواح.

وقال مدير عام رشطة املحافظة العميد محمد الشامي لوكالة االنباء اليمنية ) سبأ( ان طران العدوان السعودي 
الغاشم شن غارتن جويتن عى منطقة حراثه وسط مدينة إب، مما ادى اىل ترضر منازل املواطنن بهذه 

املنطقة بارضار متفاوتة، باالضافة اىل احداث ارضار بمنتجع بن الدن السياحي.

واضاف مدير عام رشطة املحافظة ان طران العدوان نفذ الغارة الثالثة يف الوقت ذاته عى منطقة قاع الجامع 
بمديرية السرة، ولم تسفر عنها اي ضحايا او اصابات يف االروح.

سبع غارات على بني حشيش وسنحان 

]10/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الربري قبل قليل غارتن عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني بمحافظة صنعاء لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي االمريكي 
استهدف بغارتن منطقة جبل الطويل، ما ادى اىل حدوث ارضار يف مزارع املواطنن .

وكان طران العدوان السعودي االمريكي واصل غاراته عى محافظة صنعاء مستهدفا بني حشيش وسنحان.

واوضح مصدر امني بمحافظة صنعاء ان طران العدوان الهمجي شن ثالث غارات عى منطقة رصف ببني 
حشيش، وغارتن عى وادي الذراني بمنطقة املحاقرة بسنحان، ما ادى اىل حدوث ارضار باالرايض الزراعية 

وممتلكات املواطنن.

معاودة استهداف كلية اجملتمع بسنحان وبالد الروس

]10/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى كلية املجتمع بسنحان وبالد الروس بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن كلية املجتمع 
بسنحان وبالد الروس، ما أدى إىل تدمر ما تبقى من الكلية.
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منظمة أطباء بال حدود تعلن عن تعرض أحد مستشفياتها يف اليمن للقصف

]10/يناير/2016[ جنيف، صنعاء ـ سبأ:

أعلنت منظمة أطباء بال حدود اليوم األحد عن تعرض أحد املستشفيات التي تديرها شمال اليمن للقصف 
ما أدى إىل مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين وانهيار عدد من مرافق املستشفى وذلك يف ثالث هجوم 

لتحالف العدوان العسكري السعودي عى مستشفيات ومرافق املنظمة الطبية يف اليمن.

وقالت املنظمة يف بيان نرته عى موقعها يف شبكة االنرتنت إن فرقها العاملة يف اليمن أفادت بأن قذيفة رضبت 
يف الساعة التاسعة و20 دقيقة صباحاً مستشفى شهارة بمديرية رازح شمال اليمن .. مشرة إىل أن من بن 

الجرحى ثالثة من طاقم املنظمة إثنان منهم يف حالة حرجة.

ولفتت املنظمة إىل » أن طائرات شوهدت تحلق فوق املرفق وقت الهجوم عى املستشفى، فيما سقطت يف نفس 
الوقت قذيفة أخرى عى األقل قرب املستشفى«، محذرة من إمكانية تزايد أعداد الضحايا جراء القصف خاصًة 

مع احتمال أن يكون هناك أشخاص ال يزالون عالقن تحت الحطام.. مشرة يف الوقت نفسه إىل أنه جرى إجالء 
جميع الطواقم واملرىض والذين تم نقلهم إىل املستشفى الجمهوري الذي تدعمه املنظمة يف محافظة صعدة.

ولفت البيان إىل أن هذا الهجوم يعد الثالث من حيث الشدة والذي تتعرض له مرافق صحية تابعة للمنظمة 
خالل ثالثة أشهر وذلك بعدما دمر قصف تحالف العدوان السعودي مستشفى حيدان يف 27 أكتوبر املايض 

وأحد مراكزها الصحية يف تعز يف الثالث من ديسمر وأدى إىل إصابة تسعة أشخاص.

ويف هذا السياق قالت مديرة الرامج يف املنظمة راكيل آيورا إن املنظمة تبلغ وبشكل دوري جميع األطراف 
خاصة التحالف السعودي باإلحداثيات الجغرافية للمواقع الطبية التي تعمل فيها املنظمة، إضافة اىل اجراءها 

حواراً مستمراً مع كل األطراف للتأكد من أنهم يدركون وطأة العواقب اإلنسانية للنزاع والحاجة إىل احرتام 
العمل الطبي، مؤكدة انه »ال يمكن البتة ملن يملك القوة لشن رضبات جوية أو إطالق صواريخ أن يجهل بأن 

مستشفى شهارة كان مرفقاً صحياً يعمل ويقدم الخدمات الطبية األساسية وتدعمه املنظمة«.

وقالت »إننا ندين بشدة هذه الحادثة التي تثبت وجود نموذج مقلق من الهجمات عى خدمات طبية أساسية كما 
نعر عن بالغ غضبنا مما جرى«.. محذرة من أن هذه الحادثة ستؤدي إىل ترك مجموعة سكانية تعيش ظروفاً 

هشة للغاية دون رعاية صحية ألسابيع.

ودعت منظمة أطباء بال حدود يف ختام بيانها إىل وقف فوري للهجمات عى املرافق الطبية وطالبت من جميع 
األطراف االلتزام املطلق بتأمن ظروف تسمح بإيصال املساعدات اإلنسانية بأمان، كما دعت املسئولن عن 

الهجوم بالتحقيق يف ظروفه.

استشهاد مخسة مواطنني وإصابة امرأة بقصف العدوان سيارة تقل نازحني يف فرضة نهم

]11/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيبت امرأة جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي بغارة عى سيارة يف 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة تقل نازحن من 
مأرب يف نقيل فرضة نهم، ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن وإصابة إمرأة.
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تدمري مستشفى الشهيد سيف السوادي مبديرية السوادية يف حمافظه البيضاء

]11/يناير/2016[ البيضاء - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي االمريكي اليوم مستشفى الشهيد سيف السوادي بمديرية السوادية محافظه 
البيضاء.

واكد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان السعودي استهدف اليوم مستشفى الشهيد سيف 
السوادي بمديرية السوادية وتم تدمر املبنى وملحقاته والحق ارضار باملباني السكنية املجاروة له.

ست غارات على منازل املواطنني مبديرية الغيل باجلوف

]11/يناير/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى منازل املواطنن بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر باملحافظة محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل الشيخ حسن 
يحيى رسور بالغيل، ما أدى إىل تدمره وترضر عدد من املنازل املجاورة.

كما استهدف العدوان السعودي مناطق السلمات وجبل شيحاط والعقبة ومنطقة الغيل نجم عنه تدمر ثالثة 
منازل، مشرا إىل أن طائرة بدون طيار شنت سلسلة من الغارات عى وادي أير بالغيل.

غارات على قصر الشعب ومنطقة احلرير واملخا بتعز

]11/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاودت طائرات العدوان السعودي االمركي اليوم شن غارتها العدوانية عى محافظة تعز.

وقال مصدر مسؤول يف املجلس املحي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان السعودي 
االمركي استهدفت اليوم قر الشعب رشقي مدينة تعز بعدة غارات، اسفرت عن ترضر العديد من املنازل 

واملرافق الخدمية املجاورة، كما شنت غارات اخرى عى منطقة الحرَّير بمديرية التعزية، ومنزل رجل األعمال 
توفيق عبدالرحيم بحي السالل، ما ادى إىل تدمره، موضحا أن مروحيات«اباتيش« تابعة لتحالف العدوان 
السعودي االمركي حلقت اليوم فوق أحياء مدينة املخا، وقصفت بالصواريخ سيارة كانت تسر يف الطريق 

العام، ما ادى إىل استشهاد مدني وإصابة آخر وتدمر السيارة بالكامل.

طريان العدو يستهدف بقنابل شديده االنفجار مديرية بني حشيش 

]11/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم إستهداف مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء بقنابل 
شديدة االنفجار.
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وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي االمريكي استهدف 
منطقة رجام بقنابل شديده االنفجار هزت أرجاء املنطقه.

وكان طران العدوان السعودي االمريكي الربري، جدد اليوم، استهدافه ملديرية بني حشيش.

واوضح مصدر محي باملحافظة ان طران العدوان استهدف بغارتن جبل الطويل بمنطقة رصف، ما ادى اىل 
احداث ارضار باالحياء السكنية املجاورة.

استشهاد شخص وإصابة آخرين يف غارات على صرواح مبأرب

]11/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

استشهد شخص وأصيب آخرون يف غارات لطران العدوان السعودي األمركي عى مناطق متفرقة برواح 
محافظة مأرب.

وأوضح مصدر باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة مواطن بالطريق 
العام برواح، ما أدى إىل إستشهاد مواطن وإصابة ثالثة آخرين بجروح.

كما شن طران العدوان سلسلة من الغارات عى جبل هيالن ومنطقة املشجح برواح.

معاودة قصف حمطة دبيش للغاز بسحار 

]11/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم استهداف محطة دبيش للغاز بمديرية سحار بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف بثالث غارات 
جوية محطة دبيش للغاز بمنطقة آل الصيفي بسحار.. مشراً إىل أن الغارات أحدثت دماراً كبراً وهائالً يف 

املحطة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ايضاً سلسلة غارات عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية الظاهر.

مخس غارات جوية على قاع اجلامع بإب 

]11/يناير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم، اليوم، خمس غارات جوية عنيفة عى منطقة قاع الجامع بمديرية السرة 
بإب وال اصابات.

وقال مسؤول امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الغاشم اطلق خمسة صواريخ عى 
هذه املنطقة التي يواصل استهدافها بصورة هسترية ومتخبطة منذ حوايل عرة ايام.
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واضاف املصدر ان الغارات اسفرت عن خسائر مادية يف املباني واملنشأت داخل هذه املنطقة.

وكان طران العدوان السعودي الغاشم قد شن منذ عرة ايام اكثر من عرين غارة جوية عي هذه املنطقة 
تسبب بعضها يف استشهاد شخصن واصابة ثالثة عر اخرين باصابات مختلفة.

سلسلة غارات على مدينة كوكبان التارخيية مبحافظة احملويت

]11/يناير/2016[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي مساء اليوم سلسلة من الغارات الجوية عي مدينة كوكبان التاريخية بمديرية 
شبام محافظة املحويت.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف مباني أثرية 
يف موقعي املرازم والحليفة األثرين بمنطقة الحجلة شمال مدينة كوكبان، ما أدى إىل تدمر كامل ملبنى اثري 
قديم يسمى سقيف املرازم، وهوا احد املعالم األثرية القديمة التي كانت تستخدم قديما إليواء عابري السبيل، 

واحدث أرضار فادحة يف املباني التاريخية واألثرية القديمة القريبة من املوقع وقطع الطريق اإلسفلتية املؤدية 
اىل مدخل مدينة كوكبان.

وأشار املصدر إىل أن هذه الغارات أحداث أرضار بالغة يف املباني األثرية والتاريخية القريبة من املوقع ومنها 
أجزاء من أسوار ومباني قلعة وقشلة كوكبان األثريتن.. الفتا أن طران العدوان السعودي الغاشم كان 

استهدف أمس موقع الحجلة شمال مدينة كوكبان التاريخية مسببا أرضار بالغة يف املباني القريبة من املوقع

وأكد املصدر أن استهداف العدوان السعودي لهذه املواقع التاريخية واملعالم األثرية الهامة يشكل استهداف 
لتاريخ وتراث بالدنا العريق وتحديا سافر للنداء العاملي ملنظمة اليونيسكو بتجنيب الرتاث اإلنساني يف اليمن 

من أي اعتداءات مبارشة او غر مبارشة. 

طريان العدوان يواصل استهدافه للمواطنني واملنشآت يف خمتلف احملافظات

]11/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

قال مصدر أمني »إن طران العدوان السعودي األمريكي واصل استهدافه للمواطنن ومنازلهم واملنشآت العامة 
والخاصة يف مختلف محافظات الجمهورية«.

وذكر املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى منازل املواطنن يف 
منطقة معبار بمديرية مجز بصعدة، واستهدف قصف صاروخي سعودي مواقع متفرقة بمديرية رازح.

وذكر املصدر أن طران العدوان عاود استهداف شبكة االتصاالت بمديرية سحار، وكذا مناطق متفرقة يف 
املديرية، كما شن غارة عى منطقة آل ساري وأخرى عى منطقة مطرة.

ويف صنعاء أشار املصدر األمني إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة بيت دهرة بمديرية أرحب، وثالث 
غارات عى مطار صنعاء الدويل.

ويف محافظة تعز ذكر املصدر األمني أن طران العدوان شن غارة عى شارع األربعن، وغارة أخرى عى تبة 
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هائل يف مديرية صالة.

وحسب املصدر فإن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارات عى مديرية مجزر بمأرب.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتان عى منطقة الفرش بمديرية حرض بحجة.

كما استهدف طران العدوان بغارة مزارع املواطنن يف كيلو 16 بمحافظة الحديدة، وشن غارة عى املجمع 
الحكومي بمديرية املنرة باملحافظة، مشرا إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى منطقة الحمزة بإب. 

عشرات الشهداء واجلرحى يف غارات للعدوان على منتجع محام ومسجد جارف ببالد الروس 

]12/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد 20 مواطنا وأصيب العرات يف غارات للعدوان السعودي األمريكي عى مديرية بالد الروس بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر محي يف املحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف 
منتجع حمام جارف واملسجد بأربع غارات، ما أدي إىل أصابة العرات، وأثناء قيام املسعفن من املواطنن 

بإسعاف الجرحى شن الطران غارة أخرى ما أدى إىل استشهاد 20 شخص كحصيله أولية.

اىل ذلك، قال مصدر محي بمديرية بالد الروس إن سبع نساء وطفلن استشهدوا يف الغارات التي شنها طران 
العدوان السعودي األمريكي اليوم عى منطقة جارف باملحافظة.

وذكر املصدر ان طران العدوان شن غارة عى منطقة جربان يف سنحان.

سبع غارات على مديرية ضوران بذمار

]12/يناير/2016[ ذمار – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى مديرية ضوران بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن خمس غارات استهدفت منطقة قاع 
الحقل، فيما استهدفت غارتن حمام قمعة، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

ست غارات على مديرية املنرية مبحافظة احلديدة

]12/يناير/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم غارات مساء اليوم عى مديرية املنرة بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن 6 غارات استهدفت احداها 
قاع الحقل، واالخرى استهدفت قرية برهان، فيما استهدفت بقية الغارات املجمع الحكومي ومكتب الرتبية 

وبيت الشباب. اىل ذلك، استهدف طران العدوان منطقة صوامع البحر االحمر.
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تدمري شبكة االتصاالت مبنطقة بني سويد مبجز بصعدة

]12/يناير/2016[ صعدة ـ سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شبكة االتصاالت بمنطقة بني سويد بمديرية مجز 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات جوية استهدفت 
شبكة االتصاالت بمنطقة بني سويد بمديرية مجز، ما أدى إىل تدمرها، مشرا إىل أن طران العدوان شن غارتن 

عى منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إىل إصابة ثالث نساء.

سلسلة من الغارات على منازل وطرق يف احياء وريف تعز

]12/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمركي الغاشم اليوم شن غارته عى أحياء وقرى ريفية بمحافظة تعز.

وقال مسؤول يف املجلس املحي يف تريح لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان السعودي االمركي 
استهدفت بغارتن قر الشعب )القر الجمهوري( ما ادى إىل ترضر العديد من املنازل واملرافق الحكومية 

املجاورة، كما استهدفت بأربع غارات أحياء يف شارع األربعن.

كما استهدفت طائرات العدوان السعودي بسلسلة من الغارات منطقتي الشقب وُحده بمديرية صر املوادم، ما 
ادى إىل تدمر الطريق الرتابي الوحيد الرابط بن القرى القريبة من جبل العروس من دون وقوع ضحايا، كما 

استهدف العدوان الخط العام رشق محطة الكهرباء يف املخا، ومنطقة العمري ورشق جبل جوزان يف ذباب.

ويف ضواحي املحافظة شنت طائرات العدوان سلسلة غارات عى مناطق متفرقة يف مدينتي كرش والريجة 
بن محافظتي تعز ولحج، اسفرت عن ترضر منازل وسيارات وممتلكات وسط انباء تحدثت عن وقوع ضحايا 

مدنين.

العدوان السعودي يعاود شن غاراته على مديريتي بني حشيش وسنحان

]12/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى مديريتي بني حشيش وسنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة زجان 
ببني حشيش، وغارة عى منطقة جربان بسنحان، ما أدى إىل إحداث أرضار يف األرايض الزراعية واألحياء 

السكنية املجاورة.
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العدوان السعودي يتسبب يف حرمان ألف و782 عامل من وظائفهم بالقطاع السياحي حبجة

]13/يناير/2016[ حجة – سبأ:

قال مدير عام مكتب السياحة بمحافظة حجة فهد القدمي أن العدوان السعودي األمريكي الغاشم تسبب 
يف حرمان ألف و 782 عامل من العمالة غر املبارشة يف القطاع السياحي من وظائفهم بمختلف مديريات 

املحافظة .

وأضاف القدمي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان السعودي األمريكي تسبب ايضا يف حرمان القطاع 
السياحي باملحافظة من العائدات السنوية التي كانت يجنيها كعائدات سياحية تقارب ثالثة مالين دوالر.. 

يشار إىل أن العدوان السعودي الغاشم دمر بمديريتي حرض وعبس نحو 28 منشأة فندقية تدمرا كامال واتلف 
كل محتوياتها.

وقد توزعت تلك املنشآت عى 27 منشأة فندقية يف مديرية حرض ومنشأة واحدة يف مديرية عبس.. مشرا إىل ان 
التكلفة التقديرية األولية لتلك الخسائر التي مني بها القطاع السياحي باملحافظة فيما يتعلق باملنشآت الفندقية 

قدرت مابن ثمانية إىل عرة مليارات ريال.

وكان مكتب السياحة قد عمل عى حر املنشآت الفندقية حسب التصنيف املعرتف به عامليا مستبعدا من عملية 
الحر العرات من اللوكندات الشعبية التي دمرت كليا كونها التدخل ضمن اختصاصات املكتب.

غارتان على مديرية خوالن

]13/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم غارتن عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي الغاشم استهدف 
بغارتن منطقة العرقوب، مما أدى إىل احداث أرضار بالغة باألرايض الزراعية باملنطقة.

استهداف شبكة اتصاالت ومزارع يف مناطق متفرقة مبأرب

]13/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي الغاشم شبكة لالتصاالت ومزارع مواطنن يف مناطق متفرقة من محافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي دمر شبكة االتصاالت املحلية 
بمنطقة الصفراء التابعة ملديرية مجزر بمأرب.

وأشار إىل أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى مزارع املواطنن برواح، ما أدى اىل ترضر املزارع 
ومضخات املياه، باإلضافة إىل استهدافه الطريق العام الرابط بن صنعاء ومأرب بغارتن.



44

يوميات العـ2016ـــدوان

غارات جديدة تستهدف فندق سوفتيل ومستشفى اليمن الدويل بتعز

]13/يناير/2016[ تعز - سبأ:

عاودت طائرات العدوان السعودي االمركي الغاشم الليلة شن غاراتها عى أحياء مدينة تعز مستهدفة مواقع 
متفرقة يف األحياء الغربية للمدينة.

وقال مصدر مسؤول يف املجلس املحي للمحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان السعودي 
األمريكي شنت الليلة غارات استهدفت فندق سوفتيل ومستشفى اليمن الدويل يف مدخل منطقة الحوبان، كما 
استهدف بغارة اخرى حي السالل املجاور للقر الجمهوري.. مشرا إىل أن حصيلة هذا الغارات لم تتضح 

حتى اآلن.

وكان طران العدوان السعودي األمركي استهدفت عر اليوم حي صالة غربي مدينة تعز، ما أسفر عن ترضر 
العديد من املنازل واملرافق العامة، كما استهدف بغارات أخرى القر الجمهوري )قر الشعب( للمرة الثالثة 

يف غضون ساعات.

وأكد املصدر أن طائرات العدوان السعودي استهدفت صباح اليوم مبنى املجمع الحكومي يف مديرية حيفان 
بغارتن، ما أدى إىل تدمره، كما استهدفت بغارات أخرى مبنى املعهد التقني يف الخطوة.

اربع غارات على أبراج االتصاالت يف جبل النفيع بنهم

]13/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات أبراج 
االتصاالت يف جبل النفيع، ما أدى إىل تدمرها.

طريان العدوان يستهدف حمالت جتارية للمواطنني مبفرق اجلوف مبأرب

]13/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

إستهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم محالت املواطنن بمفرق الجوف بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى سوق 
شعبي بمفرق الجوف بمديرية مجزر محافظة مأرب، ما أدى إىل تدمر أربعة محالت تجارية للمواطنن.

قصف حي سكني بشارع اخلمسني بالعاصمة صنعاء

]13/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من 
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الغارات مساء اليوم عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
استهدف حي الكرامة السكني بشارع الخمسن بغارة أسفرت عن إصابة طفل وتسبب يف أرضار فادحة يف 

مساكن املواطنن وتهشم نوافذ املباني السكنية واملمتلكات الخاصة.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان كان قصف فجر أمس مخازن لركة التبغ والكريت الوطنية »كمران« 
بشارع صفر منطقة حدة املكتظة بالسكان بمديرية السبعن، بصواريخ وقنابل، أسفرت عن تدمر املخازن 

بشكل كامل وإتالف محتوياتها من السجائر، إضافة إىل تدمر مختر الركة الخاص بفحص التبغ، كما ألحق 
القصف أرَضار بالغة بعرات منازل املواطنن واملباني السكنية واملحالت التجارية املجاورة.

تواصل استهداف املواطنني يف عدد من احملافظات 

]13/يناير/2016[ صنعاء – سبأ:

قال مصدر أمني »إن طران العدوان السعودي األمريكي واصل استهداف املواطنن ومنازلهم واملنشآت 
الخاصة والعامة يف مختلف محافظات الجمهورية«.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصف صاروخي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية 
منبه الحدودية بصعدة، وغارتن عى منطقة الشعف بمديرية ساقن، كما استهدف القصف الصاروخي 

السعودي مناطق متفرقة بمديرية رازح، أدى إىل أرضار يف ممتلكات املواطنن.

ووفقا للمصدر فإن امرأة استشهدت متأثرة بجراحها جراء غارات لطران العدوان استهدفت منطقة الشوارق 
بمديرية رازح.

وذكر املصدر أن طران العدوان واصل شن غاراته عى منطقتي الريجة والراهدة بن محافظتي تعز ولحج، 
كما شن غارات عى الجهة الجنوبية لجبل العمري بمديرية ذباب بتعز، وغارة عى شارع األربعن بمدينة تعز، 

كما استهدف بغارتن منطقة نجد يف مديرية كرش بلحج.

فيما استهدف بغارتن مديرية الغيل بمحافظة الجوف، واستهدف طران العدوان بغارتن مديرية ضوران 
آنس بمحافظة ذمار.

شهيدان و6 جرحى يف استهداف العدوان ملديرية حوث حمافظة عمران

]14/يناير/2016[ عمران - سبأ:

شن العدوان السعودي اليوم عدة غارات عى منزل املواطن محسن القمي بمديرية حوث محافظة عمران، نجم 
عنها استشهاد املواطن محسن القمي وزوجته عى الفور وإصابة 6 آخرين.

واشار مدير عام مديرية حوث عبدالغني الرويش ان العدوان استهدف منزل القمي فدمره بالكامل مع منزل 
عي يحيى الرويش وأرضار بالغة يف املنازل املجاورة بالقرب من منطقة املفرق ملنطقة الخمري املتفرع من 

مدينة حوث.
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واضاف ان العدوان استهدف منزل القمي بغارة وبعد ان هرع املسعفون اىل مكان الرضب إلنقاذ ما يمكن 
انقاذه عاود العدوان بشن 6 غارات متتالية احدثت أرضار بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة بمحيط املنزل.

منوها بان من الستة الجرحى والدة القمي الشهيد وحالتها حرجة،اضافة اىل إصابة 5 من أوالده حالة بعضهم 
خطرة.

وقال الرويش ان مديرية حوث قد تعرضت يف السابق لقصف العدوان مما نجم عنه استشهاد اكثر من50 
شخصا وأرضار يف الطرق واملقدرات وممتلكات املواطنن.

استهداف معبد صرواح األثري مبأرب

]14/يناير/2016[ مأرب ـ سبأنت:

استهدف طران العدوان السعودي اليوم مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف معبد رصواح األثري بغارتن، 
ما أدى إىل تدمر أجزاء واسعة من مباني وأعمدة ومقتنيات املعبد التأريخي، كما استهدف باربع غارات سوق 

رصواح، مخلفا أرضارا يف املحالت التجارية التابعة للمواطنن.

غارات مكثفة على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء

]14/يناير/2016[ طريان ـ سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه عى العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من الغارات 
املكثفة صباح وفجر اليوم عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي واصل استهدافه 
ملنطقة النهدين للمرة الثانية صباح اليوم بغارتن، بعد ان كان استهدف نفس املنطقة فجر اليوم بثالث غارات 

عنيفة، كما استهدف املنطقة الفاصلة بن مقرة االحمر ومستشفى القدس بشارع الخمسن.

وأشار املصدر إىل أن قصف طران العدوان ملنطقة النهدين تسبب يف أرضار  عدد من منازل املواطنن املجاورة 
واألحياء القريبة.

ولفت املصدر إىل أن العدوان استهدف احد املباني السكنية يف شارع 24 منطقة الجرداء يف مديرية السبعن، 
خلف ارضارا فادحة يف املباني املجاورة واملمتلكات الخاصة.

استشهاد ثالثة أطفال وفتاة يف غارة لطريان العدوان حبي سكني يف تعز

]14/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد أربعة مواطنن وأصيب آخر يف غارات لطران العدوان السعودي األمركي الغاشم استهدفت مناطق 
متفرقة بمحافظة تعز.
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وقال مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدفت بإحدى الغارات حي 
بازرعة السكني يف منطقة املطار القديم، ما أدى إىل استشهاد أربعة أطفال بينهم فتاة وإصابة امرأة بجروح 

وترضر العديد من املنازل.

وأشار إىل أن طران العدوان استهدف بسلسلة من الغارات مناطق عصيفرة شمال مدينة تعز ومنطقة بر 
باشا، ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل املجاورة، كما شن غارات أخرى عى منطقة العمري بذباب بمديرية 

باب املندب.

من جهة اخرى، عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم الخميس شن غاراته عى أحياء 
مدينة تعز.

وقال مصدر محي باملحافظة إن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات ليلية أحياء الزنقل والزنوج وجولة 
املرور بوسط مدينة تعز، ما أدى إىل ترضر عرات املنازل املجاورة.

طريان العدوان يدمر عدد من منازل املواطنني بصعدة

]14/يناير/2016[ صعدة ـ سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عدداً من منازل املواطنن بمناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزيل الشيخ مجي التام 
والشيخ يحيى عوير، بوادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف بعدد من الغارات، ما أدى إىل تدمرهما كليا.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات مستهدفاً كهالن بمدينة صعدة ومنطقة آل الصيفي 
بمديرية سحار، كما شن غارتن عى مديرية شداء الحدودية، أحدثت أرضاراً كبرة بمنازل املواطنن 

وممتلكاتهم.

غارة على جبل ظفار ببني مطر

]14/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية بني مطر محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بغارة جبل ظفار 
باملديرية، ما أدى إىل ترضر مراعي األغنام.

تواصل استهداف املواطنني يف عدد من احملافظات

]14/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن ومنازلهم واملنشآت الخاصة والعامة يف مختلف 
محافظات الجمهورية.



48

يوميات العـ2016ـــدوان

وأشار مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أصابة طفلن وامرأة يف غارة لطران العدوان عى منزل 
مواطن يف منطقة دار سلم بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وذكر املصدر أن طران العدوان استهدف مقر التموين بحي الجحملية، ومبنى جوار مستشفى الكندي، وغارة 
استهدفت عمارة الفضي بشارع الكمب رشق مدينة تعز، وغارتن عى منطقة العمري.

واوضح املصدر األمني إن طران العدوان شن غارتان عى منازل ومزارع املواطنن يف منطقة معبار بمديرية 
مجز يف محافظة صعدة. 

عشر غارات على سوق اخلميس مبديرية ساقني بصعدة

]15/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سوق الخميس الشعبي بمديرية ساقن بمحافظة صعدة 
بعدٍد من الغارات الجوية.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدون اإلجرامي شن عر غارات مستهدفاً 
سوق الخميس الشعبي بمديرية ساقن، ما أدى إىل تدمر العديد من املحالت التجارية التابعة ملواطني تلك 

املناطق.

وأشار املصدر أن العدوان أغار أيضاً عى مركز الحياة الطبي باملديرية، ما أدى إىل تدمره وإتالف كميات من 
املستلزمات الطبية والعالجات.

 ملصنع مواد غذائية بذمار
ً
طريان العدوان يستهدف هنجرا

]15/يناير/2016[ ذمار – سبأنت:

شن طران العدوان السعودي الغاشم اليوم غارة عى مدينة ذمار.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة للمرة الثانية 
خالل شهر هنجرا ملصنع مواد غذائية خفيفة جوار جامعة ذمار، مؤكدا عدم وقوع ضحايا.

وكان طران العدوان السعودي استهدف الهنجر يف 2 يناير الجاري، باإلضافة إىل مزرعة للدواجن.

غارة جوية على مديرية بني حشيش

]15/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الهمجي غارة جوية عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي استهدف بغارة جوية 
منطقة زجان بمديرية بني حشيش، مما أدى إىل إحداث أرضار بالغه باألرايض الزراعية.
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مخس غارات على قاع اجلامع يف إب

]15/يناير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم اليوم خمس غارات جوية عنيفة عي منطقة قاع الجامع بمديرية السرة 
بمحافظة إب.

وأوضح مصدر امني مسئول باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الغارات الهمجية لم تسفر عن وقوع 
أي ضحايا او إصابات يف األرواح نتيجة هذا العدوان الذي يواصل غاراته عليها بشكل عنيف ومستمر منذ 

أسبوعن، مضيفا أن العدوان تسبب يف تدمر ما تبقى من منشآت ومبان يف هذه املنطقة بهدف زعزعة و إقالق 
األمن والسكينة العامة وتدمر مقدرات الوطن ومكتسباته.

استهداف أبراج االتصاالت يف فرضة نهم

]15/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي بغارتن مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى أبراج االتصاالت 
بالفرضة.

غارتان على جبل عيبان يف بني مطر 

]15/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي غاراته عى محافظة صنعاء مستهدفا بغارتن مديرية بني مطر.

واوضح مصدر محي يف املديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي االمريكي الربري شن 
غارتن عى جبل عيبان ببني مطر.

معاودة طائرات العدوان شن غاراتها على أحياء مدينة تعز

]15/يناير/2016[ تعز - سبأ:

عاودت طائرات تحالف العدوان السعودي االمريكي ليل الجمعة شن غاراتها الهسترية عى أحياء مدينة تعز، 
مستهدفة حي صالة جنوب رشق املدينة ومنطقة حبيل سلمان حيث تقع جامعة تعز، فيما استهدفت بغارات 

اخرى منطقة الرح.

وقال مصدر مسؤول يف املجلس املحي ملحافظة تعز لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( »إن الغارات التي شنتها ليل 
الجمعة طائرات العدوان السعودي االمركي الغاشم تسببت يف سقوط ضحايا وترضر عرات املنازل املجاور 

ملواقع الغارات«.
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واشار إىل تزامن هذه الغارات مع اخرى شنتها طائرات أمركية من دون طيار تابعة لتحالف العدوان 
السعودي االماراتي استهدفت منطقة حوزان يف مديرية ذباب، بعد سلسلة غارات استهدفت هذه املنطقة فجر 

اليوم، وتزامنت مع عمليات قصف كثيفة بالصواريخ شنتها البوارج الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي 
الراسية يف البحر االحمر وخليج عدن.

منظمة العفو الدولية: لدينا أدلة تؤكد إلقاء التحالف السعودي قنابل عنقودية على صنعاء

]16/يناير/2016[ جنيف ـ سبأ:

أكدت منظمة العفو الدولية امتالكها أدلة كافية تؤكد إلقاء تحالف العدوان العسكري السعودي عى اليمن قنابل 
عنقودية عى العاصمة اليمنية صنعاء.. مجددة التذكر بإلتزام كل الدول بموجب القانون االنساني الدويل بعدم 

استخدام هذه القنابل التي تشكل تهديداً للمدنين.

وقالت املنظمة يف بيان تناقلته وسائل االعالم اليوم إنها »جمعت أدلة تؤكد يف الظاهر معلومات بأن قوات 
التحالف الذي تقوده السعودية ألقت قنابل انشطارية أمريكية الصنع يف 6 يناير الجاري عى العاصمة 

صنعاء«.

وأوضحت أن االعتداء أسفر عن استشهاد شاب وإصابة ستة مدنين عى االقل يف منطقة معن بالعاصمة 
بصنعاء إضافة إىل »انتشار القنابل االنشطارية يف أربعة أحياء سكنية« يف املنطقة.. مشرة إىل أنها جمعت 

شهادات ومعلومات من السكان وعائالت الضحايا وضابط أمني ومصورين.

ولفتت منظمة العفو الدولية يف بيانها إىل أن »التحالف هو الطرف الوحيد يف النزاع الذي لديه القدرة عى إلقاء 
قنابل من الجو ».. مشددة عى هذا التحالف الكف عن استخدام القنابل االنشطارية التي تحرمها اتفاقية 

2008م الدولية املتعلقة بهذه األسلحة.

وأكد البيان بالقول »حتى وإن لم توقع الواليات املتحدة واليمن والسعودية وغالبية أعضاء التحالف عى هذه 
اإلتفاقات« فإن هذه الدول ملزمة بموجب القانون اإلنساني الدويل بعدم إستخدام هذه القنابل » التي ال تزال 

تشكل تهديدا للمدنين ».

وكانت منظمة )هيومن رايتس ووتش( الحقوقية أكدت يف تقرير أصدرته يف السابع من يناير الجاري استخدام 
تحالف العدوان السعودي قنابل عنقودية يف غارات استهدفت صنعاء يف السادس من الشهر الجاري.

وغداة تقرير املنظمة أعلنت االمم املتحدة تلقيها »معلومات مثرة للقلق« عن استخدام هذه القنابل يف قصف 
صنعاء.. محذرة عى لسان أمينها العام بان كي مون من أنه »يمكن أن يعتر جريمة حرب«.

فيما أشارت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف تقرير أصدرته مؤخراً إىل االشتباه باستخدام العدوان قنابل 
عنقودية يف محافظة لحج.

وسبق ملنظمات حقوقية دولية أن أعربت مراراً عن قلقها من استهداف غارات العدوان ملناطق مدنية.
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شهداء وجرحى باستهداف العدوان ملنزل مواطن مبدينة ضحيان بصعدة

]16/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد عدد من املواطنن وجرح عدد آخر باستهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ملنزل مواطن 
بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة.

واوضح مصدر أمني بصعدة أكد لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف منزل مواطن 
بمدينة ضحيان، ما أدى إىل استشهاد وجرح 30 مواطن معظمهم نساء وأطفال.. مشراً إىل أن جثث عدد من 

الشهداء الزالت تحت األنقاض حتى اآلن.

اربع غارات على مديرية بالد الروس 

]16/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف نقيل العبس باملديرية، 
ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية.

غارة على سنحان وتضرر مصنع امليتمي لألدوية

]16/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة ظر خرة 
بجوار مصنع امليتمي لألدوية، ما أدى إىل ترضر املصنع.

ست غارات على املعهد التقني بالقريشية وآبار للمياه برداع

]16/يناير/2016[ البيضاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات استهدفت مبنى املعهد التقني بالقريشية ومزارع 
للمواطنن وآبار للمياه يف رداع بالبيضاء.

وأوضح مصدر محي بالبيضاء لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان أدت إىل تدمر مبنى ورشة 
الصيانة وسكن الطالب باملعهد التقني وترضر مزارع املواطنن وأبار املياه.



52

يوميات العـ2016ـــدوان

مثان غارات على مأرب بقنابل شديدة اإلنفجار

]16/يناير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثمان غارات عى مناطق متفرقة بمأرب مستخدما قنابل شديدة 
اإلنفجار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان ألقى قنابل شديدة اإلنفجار وقنابل 
ضوئية عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي برواح، مشرا إىل أن الطران املعادي شن سلسلة من الغارات عى منطقة 

الصفراء ومفرق الجوف بمديرية مجزر.

معاودة قصف مديرية حوث 

]16/يناير/2016[ عمران ـ سبأ:

عاودت طائرات العدوان السعودي الغاشم والهمجي اليوم شن عدة غارات عى منطقة خيوان مديرية حوث 
محافظة عمران.

وقال مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن الغارات أحدثت أرضارا متعددة يف املمتلكات العامة 
وبث الرعب والهلع والخوف بن أوساط األطفال والنساء واملسنن باملنطقة.

إصابة عشرات املواطنني حباالت تسمم حادة بعد تناول حلوم سعودية فاسدة

]16/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

أصيب العرات من املواطنن بمحافظتي مأرب وشبوة بحاالت تسمم حادة نتيجة تناول لحوم فاسدة تم 
توزيعها من قبل منظمات تابعة لتحالف العدوان السعودي.

وذكرت مصادر طبية ومحلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املستشفيات استقبلت العرات من الحاالت 
املصابة بإسهال حاد نتيجة تناول اللحوم الفاسدة واملنتهية الصالحية التي تم توزيعها.

وكانت منظمات تابعة لتحالف العدوان السعودي قامت بتوزيع كميات كبرة من لحوم األضاحي الفاسدة عى 
األرس يف عدد من مديريات املحافظتن.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة مبحافظة تعز

]16/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مناطق متفرقة بمحافظة تعز مستهدفا مناطق 
سكنية ومرافق عامة ما تسبب يف ترضر عرات املنازل واملرافق.
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وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن اليوم أكثر من عر غارات 
عى األحياء الغربية ملنطقة الرح مستهدفا بشكل مبارش مبنيي الريد واالتصاالت ومواقع قريبة من مصنع 

الغنامي غرب املدينة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى قرية القبع بمنطقة نجد قسيم جنوب غرب مدينة 
تعز، وغارات أخرى عى منطقة وادي عر شمال رشق املدينة.

ولفت املصدر إىل أن غارات العدوان ألحقت أرضار يف عدد من املنازل وممتلكات املواطنن.

أكثر من 45 غارة على مناطق متفرقة باجلوف تستهدف منازل مواطنني

]17/يناير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي أكثر من 45 غارة عى مناطق الغيل وأير وسدبأ بمحافظة الجوف 
مستهدفا منازل مواطنن.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي دمر منزل الشيخ محمد أحمد قعشم، 
ومنزل املواطن يحيى الجمايل، وأحدث أرضارا كبرة يف عدد من املنازل املجاورة.

طريان العدوان يستهدف طريق خوالن مأرب

]17/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى طريق خوالن مأرب يف نقيل الوتدة بخوالن محافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن طريق خوالن 
مأرب يف نقيل الوتدة، ما أدى إىل قطع الطريق نهائيا.

قصف عدة مناطق بالعاصمة صنعاء

]17/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه عى العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من الغارات 
املكثفة عدداً من املنشآت املدنية يف مديريات السبعن وبني الحارث والثورة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة النهدين 
صباح اليوم بغارة مما تسبب يف ترضر عدد من منازل املواطنن املجاورة واألحياء القريبة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي قصف يف ساعة متأخرة من مساء أمس مخازن مجمع الرماح الصناعي 
خلف منطقة التلفزيون مما أدى إىل تدمره بالكامل، كما استهدف مصنع الراعبي للرخام بمنطقة ذهبان، 

أسفر عن حرق املصنع وترضره بأرضار فادحة.
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ولفت املصدر إىل ان طران العدوان استهدف أيضا مقرة الحوطة، ونادي الرموك الريايض الثقايف يف منطقة 
الروضة، كما استهدف منطقة رصف رشق العاصمة.

وأكد املصدر أن قصف طران العدوان لهذه املناطق تسبب يف أرضار فادحة يف مساكن املواطنن وتهشم نوافذ 
املباني السكنية واملمتلكات الخاصة.

غارات جديدة على قاع اجلامع مبحافظة إب

]17/يناير/2016[ إب ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي الغاشم اليوم شن غاراته العدوانية بقصف عنيف عي منطقة قاع الجامع 
بمديرية السرة بمحافظة إب.

وأكد مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( عدم سقوط ضحايا او اصابات برية نتيجة هذا 
العدوان الهمجي والهستري الجديد عى هذه املنطقة التي يواصل طران العدو شن غاراته العدوانية عليها 

بشكل عنيف ومستمر منذ مطلع العام الجاري بصورة شبه يومية.

وأشار املصدر إىل ان العدوان اسفر عن تدمر ما تبقى من منشآت ومبان يف املنطقة.. مؤكداً ان اجمايل الغارات 
عي هذه املنطقة منذ بداية يناير الجاري وحتي اليوم بلغت اكثر من خمسن غارة جوية تسببت احداها يف 

استشهاد مواطنن أثنن وإصابة 12 اخرين بإصابات مختلفة.

ثالث غارات على مديرية همدان 

]17/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن جبل ضن، 
وغارة عى منطقة ضالع، ما أدى إىل إحداث أرضار باألرايض الزراعية.

استشهاد مراسل وكالة صوت أمريكا أثناء تغطيته أثار جرائم العدوان مبنطقة جارف 
بصنعاء

]17/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مراسل وكالة صوت أمريكا املقداد مجي يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم أثناء 
تغطيته ألثار العدوان والجريمة املروعة التي ارتكبها يف منطقة جارف بمحافظة صنعاء.

واكد مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد املراسل وإصابة اثنن آخرين يف غارتن 
لطران العدوان عى حمام جارف ببالد الروس أثناء قيامهم بتصوير أثار الجريمة املروعة التي ارتكبها العدوان 

األسبوع املايض يف املنطقة وراح ضحيتها عرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.
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تدمري منازل ومنشآت يف غارات لتحالف العدوان على أحياء تعز وميناء املخا

]17/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمركي اليوم شن غاراته عى عدد من أحياء مدينة تعز ومواقع متفرقة بمدينة 
املخا الساحلية.

وأوضح مصدر محي بمحافظة تعز لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات 
أحياء الحرَّير والسالل جنوب رشق املدينة، كما استهدف منشآت التموين يف حي الجحملية، ما أدى إىل ترضر 

عرات املساكن واملنشآت الحكومية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارة عمارة سكنية يف وادي صالة، ما أدى إىل تدمر أجزاء منها، 
وترضر عرات املنازل واملباني املجاورة والسيارات.

وفيما لفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى ميناء املخا.. استهدف يف وقت مبكر من فجر اليوم 
بسلسلة غارات منطقة الحّرير وعصيفرة وشارع الخمسن، ما أدى إىل ترضر عرات املنازل.

مصدر أمني: طريان العدو يستهدف عدد من احملافظات

]17/يناير/2016[ صنعاء- سبأ:

أكد مصدر أمني أن طران العدوان السعودي األمريكي استمر يف استهداف املواطنن يف عدد من املحافظات.

واوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن غارات عى منطقة الحيارة خلف تبة 
التلفزيون يف محافظة صنعاء.

فيما استهدف جبل الصمع بمحافظة صعدة بست غارات، وشن غارتان عى منطقة مران.

وقصفت طائرة بدون طيار مناطق غرب مدارس العمري بمديرية ذوباب يف محافظة تعز. 

وأوضح أن طران العدوان شن ثالثة غارات عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف إحداها بطائرة أمريكية بال 
طيار، وغارة عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

سبعة شهداء وإصابة آخرين يف غارات لطريان العدوان على مناطق بتعز

]18/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي شنتها اليوم طائرات العدوان السعودي االمركي يف محافظة تعز إىل 
أربعة مدنين عى األقل وإصابة آخرين بعد استشهاد مدني واصابة آخرين يف غارة ليلية شنتها مساء اليوم 

طائرات العدوان السعودي االمركي عى مدينة املخا.

وقال مصدر مسؤول يف املجلس املحي ملحافظة تعز لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان السعودي 
استهدفت بغارة شاحنة لنقل السجائر يف منطقة الساحرة بمدينة املخا، ما ادى إىل استشهاد سائقها واصابة 

مرافقيه وتدمر السيارة بالكامل.. وأوضح أن طران العدوان السعودي االمركي شنت بالتزامن غارات عى 
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الطريق الرئيي الرابط بن محافظتي إب وتعز يف منطقة القاعدة، ما ادى إىل تدمر الطريق وترضر العديد من 
السيارات واملمتلكات الخاصة.

من جهة اخرى، استشهد ثالثة اطفال وأصيب آخرين اليوم يف غارات لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت منزال يف منطقة بر باشا بمحافظة تعز، باالضافة اىل تدمر وترضر العديد من املنازل املجاورة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة أن هذه الغارات جاءت بالتزامن مع سلسلة غارات أخرى شنها طران العدوان 
استهدفت ميناء املخا ومقر املحجر البيطري ما أدى إىل دمار يف منشآت امليناء واملحجر البيطري.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الرح بمديرية مقبنة، وغارات عى مناطق متفرقة 
يف املدينة استهدفت منطقتي جعشة الحرَّير ومنطقة وادي عرش رشق املحافظة.

اىل ذلك، عاود طران تحالف العدوان السعودي االمركي عر اليوم شن غاراته العدوانية عى مناطق متفرقة 
يف محافظة تعز بالتزامن مع تحريك فلول املرتزقة عى األرض يف مناطق متفرقة.

وقالت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان شنت عر اليوم خمس غارات عى 
معسكر العمري بمدينة ذباب، كما شنت سلسلة غارات أخرى عى أنحاء متفرقة من واحجة والحنيشية بمنطقة 

ذباب التابعة ملديرية باب املندب.

وأكدت املصادر أن طائرات العدوان السعودي االمركي شنت بالتزامن غارات أخرى عى منطقة الصنمة غرب 
مديرية الوزاعية.

ولفت املصدر إىل أن غارات العدوان السعودي األمريكي عى هذه املناطق جاءت يف إطار محاوالت إسناد 
مرتزقته الذين حاولوا الزحف باتجاه بعض املواقع يف مناطق الحّرير والدعوة والكمب، كما شنت اليوم هجمات 

يف محاولة للتقدم بإتجاه منطقة العمري بذباب، ومنطقة الصنمة بالوازعية، قبل أن تصدها قوات الجيش 
واللجان الشعبية وتكبدها خسائر كبرة.

استشهاد وجرح العشرات من املواطنني يف منطقة التحرير بالعاصمة صنعاء

]18/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غاراته اإلجرامية مساء اليوم عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مبنى اإلدارة 
العامة لرطة العاصمة ومبنى إدارة الرطة الراجلة يف شارع العدل بمنطقة التحرير املكتظة بالسكان يف قلب 

العاصمة.

وأضاف املصدر أن قصف طران العدوان ملنطقة التحرير تسبب يف سقوط العرات ما بن شهداء وجرحى من 
املواطنن وفق معلومات أولية، باالضافة إىل أرضار بالغة لحقت باملنازل واملباني السكنية املجاورة واملمتلكات 

الخاصة والعامة واملحالت التجارية، مؤكدا أن فرق اإلسعاف واإلنقاذ مازالت تواصل أعمالها يف عمليات 
اإلسعاف وانتشال ضحايا قصف طران العدوان السعودي حتى اللحظة.

من جهة اخرى، عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء عر 
اليوم.
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وأوضح مصدر أمني بأمانه العاصمة أن طران العدوان استهدف منطقة النهضة بغارتن بالقرب من مركز 
اليتيم.

وأشار املصدر إىل أن قصف العدوان تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وتهشم النوافذ وترضر األحياء 
القريبة من مكان القصف.

استشهاد مواطن وإصابة امرأة وطفل باستهداف العدوان ملنزل مواطن بصعدة

]18/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد مواطن وأصيب اثنن آخرين أحدهم امرأة إثر استهداف طران العدوان األمريكي السعودي الغاشم 
ملنزل مواطن بمديرية باقم بصعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل مواطن بمديرية 
باقم، ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة امرأته وأبنه بجروح بليغة وتدمر منزلهم بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى منطقتي الصحن وآل عقاب بمديرية سحار، استهدفت 
اثنتان منهما إحد الرافعات عى طريق محظة، باإلضافة إىل غارتن عى قريتي املرقوع وآل لكون بمديرية 

ساقن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم استهدف ملعب السالم الريايض بمدينة صعدة بغارتن، أحدثت 
دماراً يف امللعب وملحقاته واملنازل املجاورة له.

طريان العدوان يعاود شن غارات على حمافظة عمران

]18/يناير/2016[ عمران ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدفت منطقة بيت القحوم 
بنقيل الغولة مديرية ريدة ومقرة املنطقة، ما أدى إىل إحداث أرضار يف املمتلكات العامة والخاصة.

سلسلة غارات على مديريتي نهم وارحب مبحافظة صنعاء

]18/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم بسلسلة من الغارات مديريتي نهم وارحب بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف املديريتن بعدد من الغارات، 
ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومراعي األغنام.
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سبع غارات على مناطق متفرقة مبأرب

]18/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم اليوم سبع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ثالث غارات إستهدفت جبل الكولة رشقي مفرق الجوف بعد 
تطهره من عنارص املرتزقة، مشرا اىل ان الطران املعادي شن غارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي، وغارتن 

عى منطقة املشجح برواح.

مثان غارات على حمافظة اجلوف

]18/يناير/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات عى 
منطقة الغيل بطائرة بدون طيار، وغارتن عى منطقة الساقية.

ولفت إىل ان طران الغدوان السعودي األمريكي استهدف بثالث غارات مناطق سدبأ والعقبة غربي مدينة 
الحزم.

مصدر أمني: طريان العدوان عاود استهدف مصاحل خاصة وعامة 

]18/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم استهدافه للمواطنن واملصالح العامة والخاصة يف عدد 
من املحافظات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان دمر مبنى املقر الدائم للكشافة واملرشدات 
بالعاصمة صنعاء بعدة غارات، ما أدى إىل إصابة حراسة املبنى. 

وبّن املصدر أن طران العدوان شن غارات عى عدة مناطق يف محافظة صنعاء، حيث عاود غاراته عى مصنع 
امليتمي لألدوية يف مديرية سنحان، واستهدف مجمع الرشيد الصناعي يف بني مطر، كما شن غارة عى منطقة 

ذهبان مستهدفا مشتقات نفطية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الكسارة بضالع همدان، واستهدف سنرتال االتصاالت 
يف وادي ظهر، كما قصف منزل الشيخ عي الجرادي بمنطقة خلقة، وشن غارة عى غرب نقيل غيالن بمديرية 

نهم، باإلضافة إىل غارة عى منطقة بيت دهرة بمديرية بني الحارث، وأخرى عى منطقة املحجر يف مديرية 
أرحب.

ويف محافظة صعدة أكد املصدر األمني أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى وادي عالف 
بمديرية سحار، وعاود استهداف شبكة االتصاالت بمنطقة بني سويد بمديرية مجز.
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وأوضح املصدر أن منفذ الطوال الحدودي بمحافظة حجة تعرض لقصف صاروخي ومدفعي من قبل 
بارجات العدوان، فيما شن طرانه 4 غارات عى محافظة تعز استهدفت ميناء املخا، ومثلها عى مديرية السرة 

بمحافظة إب.

جملة )فورين بوليسي( تكشف عن دعم عسكري أمريكي هائل للعدوان على اليمن

]19/يناير/2016[ نيويورك ـ سبأ:

كشفت مجلة )فورين بوليي( األمريكية معلومات عن دعم عسكري أمريكي كبر للنظام السعودي يف عدوانه 
عى اليمن شمل تنفيذ 471 طلعة جویة لنحو أربعة آالف ساعة.

وقالت املجلة يف تقرير لها عن اليمن نرته اليوم أن بدء إقالع الطائرات األمريكية لدعم عمليات العدوان 
العسكري عى اليمن بدأ يف الخامس من شهر إبريل املايض، أي بعد أقل من أسبوعن عى بدء العدوان 

السعودي.

واوضح التقرير إن ناقالت الوقود االمريكية نفذت 471 طلعة جویة وزودت خاللها طائرات تحالف العدوان 
العسكري السعودي بالوقود 2443 مرة.

وبن أن مجموع ساعات الطران للرحالت الجوية األمريكية ملساعدة طائرات تحالف العدوان عى الیمن، قارب 
االربعة آالف ساعة، وأفرغت خاللها ما یزید عن 17 ملیون باوند من الوقود.

وأشارت مجلة )فورين بوليي( يف تقريرها إىل أن أغلب الطائرات املستخدمة يف العدوان عى اليمن أمريكية 
الصنع، وتستخدم ذخائر أمريكية الصنع فی املقام األول، وتم تعزيزها مؤخراً بسالح وعتاد بقیمة 1.29 ملیار 

دوالر.

كما لفتت املجلة إىل توقيع صفقة سالح امريكية مع السعودیة بقیمة 1.29 ملیار دوالر، وشملت 22 ألف 
قنبلة وألف قنبلة محسنة موجهة باللیزر، وأکثر من خمسة آالف طقم من املعدات التي يمكنها تحویل القنابل 

القدیمة إىل قنابل موجهة عن بعد.

 وإصابة 5 آخرين يف استهدف العدوان ملنزل مبران يف صعدة
ً
استشهاد 14 مواطنا

]19/يناير/2016[ صعدة ـ سبأ:

استشهد أربعة عر مواطناً وأصيب خمسة آخرون معظمهم نساء وأطفال إثر استهداف طران العدوان 
السعودي األمريكي اإلجرامي ملنزل مواطن بمنطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة.

وقال مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان قصف منزل املواطن حسن رصمي 
بمنطقة مران، ما أدى إىل استشهاد 14 شخصاً من أفراد أرسته معظمهم من النساء واألطفال، وإصابة خمسة 

آخرين بجروح، باإلضافة إىل تدمر منزلهم بالكامل.
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استشهاد 12 طالبا ومعلمة يف جمزرة لتحالف العدوان مبحافظة تعز

]19/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد 12 طالبا ومعلمة وأصيب آخرون بجروح يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي ظهر اليوم 
مستهدفا حي الحرَّير رشق مدينة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن الغارة عى املنطقة لحظة 
خروج الطالب من املدارس، ما أدى إىل استشهاد 12 طالبا ومعلمة وإصابة ثالثة طالب وامرأة، يف مجزرة 

مروعة يرتكبها العدوان بحق املدنين يف املحافظة.

معاودة قصف العاصمة صنعاء

]19/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم قصفه عى العاصمة صنعاء مستهدفا عدة مناطق 
بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي واصل جرائمه 
البشعة باستهدافه مدينة الثورة الرياضية بالجراف وتبة التلفزيون بمديرية الثورة اآلهلة بالسكان، وقصف 

منطقة وادي أحمد ودارس، مما ادى اىل ترضر املنازل واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة بتلك املناطق.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف يف ساعة مبكرة من صباح اليوم منشآت مدينة الثورة 
الرياضية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر باملدينة الرياضية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان قصفت بعدة صواريخ 
الصالة الرياضية الدولية الكرى، وقاعة املؤتمرات الدولية، وصالة العماد الرياضية املغطاة، والصالة الدولية 

لكرة الطاولة، الفتا إىل عدم وجود أي إصابات برية جراء القصف.

وأشار املصدر إىل أن جميع املنشآت املجاورة لتلك الصاالت يف املدينة الرياضة لحق بها أرضارا كبرة، حيث 
ترضر كل من استاد الفقيد املريي الدويل، ومباني كلية الرتبية الرياضية، ووزارة الشباب والرياضة، واملجمع 
الفندقي للمنتخبات، واالتحاد العام لكرة القدم، ومقر اللجنة األوملبية، واملركز األوملبي، ومركز الطب الريايض، 

واسطبالت الخيول، وملعبي جول لكرة القدم.

من جهة اخرى، أوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان قصف 
بعدة غارات مطار صنعاء الدويل، كما قصف مصنع العاقل للبفك بحي النهضة ما أدى إىل تدمره.

وقال املصدر األمني »إن طران العدوان السعودي األمريكي شن عدة غارات عى حديقة 21 سبتمر، وغارة عى 
منطقة التحرير اآلهلة بالسكان، إال أن الصاروخ الذي سقط يف حوش منزل احد املواطنن بجانب فندق هلتاون 

لم ينفجر«.. الفتا إىل أنه تم استدعاء فريق هنديس تابع لدائرة الهندسة العسكرية ملعاينة الصاروخ وتفكيكه 
وأبطال مفعوله.

وذكر املصدر أن غارات العدوان عى هذه املناطق أدت إىل ترضر املنازل واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة.
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12 غارة على مناطق متفرقة مبأرب

]19/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 12 غارة عى مناطق متفرقة بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ(أن الطران املعادي شن خمس غارات عى منطقة 
املحجزة برواح.

وأشار إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مفرق الجوف بمديرية مجزر، مستهدفا مبنى إدارة األمن 
ومدرسة، كما أستهدف بثالث غارات جبل هيالن اإلسرتاتيجي.

ثالث غارات على مديرية همدان 

]19/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي ثالث غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي استهدف بثالث غارات 
منطقة ضالع، ما ادى اىل احداث ارضار باالرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

غارتان على مديرية بني حشيش 

]19/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة رصف، 
ما أدى إىل إحداث أرضار باألرايض الزراعية.

طريان العدو يستهدف عدد من احملافظات 

]19/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي عدد من املحافظات.

واكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين يف غارة استهدفت منطقة 
الصحن بمدينة صعدة، كما شن طران العدو غارة عى منطقة طخية، وغارتن عى وادي والبة بمديرية 

الظاهر.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارات عى منطقة الوتدة بمديرية خوالن بمحافظة 
صنعاء، 
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وقال املصدر »إن طران العدوان عاود قصف منطقة غولة عجيب بمحافظة عمران، مستهدفا مزرعة للدواجن، 
كما شن ثالث غارات عى منازل مواطنن يف قيفة بمحافظة البيضاء، وغارتن عى جبل الكرس يف مديرية 

حران بمحافظة حجة«.

اإلئتالف املدني لرصد جرائم العدوان: أكثر من 24 ألف شهيد وجريح خالل 300 يوم من 
العدوان على اليمن

]20/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

أطلق اإلئتالف املدني لرصد جرائم العدوان تقريره الـ 27 تزامنا مع مرور 300 يوم عى العدوان السعودي 
األمريكي الغاشم عى اليمن.

وأوضح اإلئتالف يف التقرير الذي أطلقه اليوم بمركز النور للمكفوفن بصنعاء يف مؤتمر صحفي أن عدد 
ضحايا العدوان عى اليمن بلغ خالل 300 يوم 24 ألف و293 مواطنا منهم ثمانية آالف و278 شهيدا و16 

آلف و15 مصاب.

وبن التقرير أن عدد الشهداء من األطفال ألفن و236 طفل والنساء آلف و752 والرجال أربعة آالف 290 
شهيدا، يف حن بلغ عدد الضحايا من األطفال الخدج بحسب إحصائيات املستشفيات ألف و461 طفل.

ويف جانب البنية التحتية أشار التقرير إىل أن عدد الجسور والطرقات التي دمرها العدوان السعودي 530 
طريقا وجرس و163 خزانا وشبكة مياه و140 محطة ومولد كهربائي و167 شبكة اتصاالت و14 مطار و10 

موانئ.

ورصد التقرير تدمر العدوان لعدد 345 ألف و722 منزال و615 مسجدا و810 مدرسة ومركزا تعليميا 
وتوقف ثالثة آالف و809 مدرسة وترضر 39 جامعة و242 مستشفى ووحدة صحية و16 مؤسسة إعالمية.

وأشار تقرير اإلئتالف املدني إىل أن العدوان استهداف القطاع اإلنتاجي العام والخاص حيث بلغ عدد املنشآت 
التي استهدفها العدوان ألف و113 منشآة حكومية ومرافق عامة و547 مخازن غذائية و421 ناقلة مواد 

غذائية و276 محطة وقود و271 ناقالت وقود و191 مصنع و124 مزرعة دواجن و59 موقعا أثريا و41 
ملعبا رياضيا وثمان صوامع غالل.

واستمع املؤتمر الصحفي إىل شهادات ملدير وطالب مركز النور للمكفوفن وصندوق رعاية وتأهيل املعاقن 
حول جريمة استهداف العدوان ملركز النور وترضر جمعية األمان لرعاية الكفيفات جراء استهداف مصنع 

العاقل للبفك يف حي النهضة أمس الثالثاء.

وقال نائب املدير العام التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل املعاقن محمد الديلمي » إن عناية الله تداركت 100 
طالبا كفيفا يف السكن الداخي ملركز النور للكفيفن«.

وأعرب عن أسفه إزاء املغالطات التي عمدت إليها بعض املنظمات الحقوقية يف التعامل مع تقاريرها حول ما 
تعرض له مركز النور للمكفوفن ومحاولة تحوير الحادثة وتوظيفها واالدعاء أن املركز كان مقرا لعدد من 

املسلحن.. مؤكدا أن املركز كان وما يزال خاليا من أي مسلحن.
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غارة على مدينة يريم

]20/يناير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم اليوم غارة جوية عى مدينة يريم.

وأوضح مصدر أمني مسئول لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي الغاشم اطلق صاروخ 
عى املدينة.. مشراً انه لم يسفر عن ذلك االستهداف الجبان أي ضحايا برية.

ثالث غارات على احلديدة

]20/يناير/2016[ الحديدة - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم غاراته اإلجرامية عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات استهدفت عددا 
من املناطق باملحافظة.

بيعي ومنزال يف خدير
ُ
معاودة طريان العدوان غاراته على تعز ويدمر شركة جتارية بالر

]20/يناير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن سلسلة غارات عى أحياء ومدن محافظة تعز، أسفرت 
عن تدمر منازل ومرافق اقتصادية.

وأوضح مصدر محي بمحافظة تعز لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان استهدفت منطقتي 
الُربيعي والراهدة، ما أسفر عن ترضر منازل ومزارع ومرافق عامة.

وأشار إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة الُربيعي استهدفت رشكة اآلمال للتجارة واملقاوالت، ما 
أدى إىل تدمرها بالكامل، كما استهدف بغارات أخرى منزل الشيخ أحمد عبدالرحمن كرامي بمديرية خدير، ما 

أدى إىل تدمره.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى منطقة العمري يف ذباب، فيما استهدف بسلسلة غارات 
منطقة الريجة بن محافظتي تعز ولحج، ما أسفر عن أرضار يف املنازل واملزارع.

من جهة اخرى، عاودت طائرات العدوان السعودي اليوم األربعاء شن غاراتها العشوائية عى أحياء مدينة تعز.

وقال مصدر مسؤول يف املجلس املحي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان السعودي 
استهدفت اليوم بغارتن منزل مدير امن تعز السابق العميد عبد الحليم نعمان يف حي الحرَّير، ما ادى إىل 

اصابات يف صفوف املدنين وتدمر املنزل وترضر منازل اخرى مجاورة.

كما شنت طائرات العدوان غارة عى القر الجمهوري رشقي مدينة تعز، اسفرت عن ترضر عرات املنازل 
املجاورة والسيارات واملمتلكات العامة، فيما شنت غارات اخرى عى مناطق متفرقة يف نقيل االبل بمنطقة 

الراهدة.
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وأوضح املسؤولون أن هذه الغارات جاءت بعد ساعات من سلسلة غارات ليلية شنتها طائرات العدوان 
السعودي مستهدفة مناطق متفرقة يف منطقتي الضباب وحذران.

مخس غارات على مديرية نهم 

]20/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
البرق بالفرضة، وبغارة نقيل نهم.

استهداف مديرية بني حشيش باربع غارات

]20/يناير/2016[ صنعاءـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمركي شن غاراته عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي يف املديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن 
عى منطقة زجان، وغارتن عى وادي رجام، مما ادى إىل احداث أرضار بالغه يف ممتلكات املواطنن واألرايض 

الزراعية.

تدمري جسر نوع باخلط العام بصرواح 

]20/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح، مستهدفا الخط العام الرابط بن 
صنعاء ومأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف جرس نوع بالخط العام، ما أدى إىل 
تدمره كليا.

 يف حمافظة صنعاء
ً
العدوان السعودي األمريكي يدمر 136 مسجدا

]21/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

دمر العدوان السعودي األمريكي 136 مسجدا يف كافة مديريات محافظة صنعاء.

وأوضح مدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة صنعاء أيمن عبد القادر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان 
التقارير األولية أشارت إىل ان اكثر من 49 مسجدا تم استهدافها بشكل مبارش، فيما تفاوتت نسبة الدمار يف 

بقية املساجد األخرى.
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وبن أن عدد املساجد املترضرة بشكل مبارش تركزت يف مديرية سنحان وبني بهلول بعدد 19 مسجدا، و13 
مسجدا يف همدان، وخمسة مساجد يف بالد الروس، وثالثة يف بني مطر، وثالثة مساجد يف مديرية نهم، وأربعة 
مساجد يف خوالن والحيمة الداخلية، ومسجد يف جحانة، ومسجد يف بني حشيش.. الفتا إىل ترضر بقية املساجد 

بصورة غر مبارشة، مؤكدا أن اكثر من 80 يف املائة من املساجد املدمرة هي جزء يف الرتاث والتاريخ الديني 
اليمني خاصة تلك التي يتجاوز عمرها مئات السنن خاصة مسجد ورضيح األمام الصنعاني.

ارتفاع شهداء منشأة رأس عيسى إىل 15 مواطنا وإصابة 14 آخرين

]21/يناير/2016[ الحديدة - سبأ:

 أرتفع عدد شهداء قصف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ملنشأة رأس عيىس النفطية بمديرية 
الصليف محافظة الحديدة ظهر اليوم إىل 15 مواطن وإصابة 14 أخرين من العاملن يف املنشأة.

وذكر مصدر طبي لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( أن مستشفيات املحافظة استقبلت حتى مساء اليوم 15 جثة 
البعض منها متفحمة، باإلضافة إىل 14 جريح بعضهم جراحهم خطرة معظمهم من املتدربن الشباب.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدف منشأة رأس عيىس النفطية بغارتن أدت إىل تدمر 
أجزاء كبرة من املنشأة واشتعال النران فيها، فيما استهدفت غارة ثالثة ناقالت النفط خارج املنشأة النفطية، 

ما أدى إىل احرتاق ثمان ناقالت واستشهاد من فيها وجرح العرات من املواطنن.

استشهاد مواطنني يف غارات لطريان العدوان على مناطق سكنية بتعز

]21/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مناطق سكنية يف محافظة تعز ما تسبب يف 
استشهاد مواطنن اثنن وتدمر منازل.

وأوضح مصدر محي بمحافظة تعز لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن اليوم 
أحياء سكنية يف منطقة الضباب، ما أدى إىل استشهاد مواطن وزوجته.

وقال املصدر إن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة املطايل يف مديرية املرساخ، مستهدفأ بثالث غارات 
منزل الشيخ عبد الواحد الجابري، ما أدى إىل تدمر املنزل، مشرا إىل أن طران العدوان استهدفت أيضا بغارتن 

مناطق متفرقة يف املرساخ، ما أدى إىل ترضر عرات املنازل.

سلسلة غارات على جبل هيالن اإلسرتاتيجي مبأرب

]21/يناير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي واملناطق املحيطة به 
بمأرب.

وذكرت مصادر محلية أن سماء املنطقة تشهد تحليق مكثف لطائرات األباتيش املعادية وطائرات التجسس.
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  حصيلة ضحايا مدينة ضحيان بصعدة  
ً
26 شهيدا

]22/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة العدوان السعودي األمريكي الغاشم بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة إىل 26 
شهيدا.

واكد مصدر صحي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن 7 من جرحى غارات العدوان عى مدينة ضحيان 
استشهدوا بعد إصاباتهم الخطرة يوم أمس إثر استهدافهم أثناء اسعافهم للجرحى الذين استهدفهم طران 

العدوان.. مشراً إىل أن معظم الشهداء مسعفون من ضمنهم مصور قناة املسرة الفضائية.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف يوم امس بغارة منزل أحد املواطنن بمديرية ضحيان، ما 
أسفر عن إصابة سبعة مواطنن، الفتا إىل أن املسعفن هرعوا إىل مكان القصف النتشال وإسعاف املصابن 

ليعاود طران العدوان اإلجرامي قصف املنطقة.

شهيد و4 جرحى يف استهداف طريان العدوان لشارع 30 مبركز حمافظة صنعاء

]22/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطن واصيب اربعة اخرون جراء غارة شنها طران العدوان السعودي االمريكي الربري عى مركز 
محافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي االمريكي الربري 
االجرامي استهدف بغارة جوية شارع 30 بمركز املحافظة، ما ادى اىل استشهاد مواطن واصابة اربعة اخرين، 

والحاق ارضار مادية بالغة باملنازل وممتلكات املواطنن.

العدو يكثف قصفه االجرامي على العاصمة صنعاء

]22/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

كثف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم قصفه االجرامي والهستري عى العاصمة صنعاء 
مستهدفا عدة مناطق بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي، واصل مسلسل 
جرائمه البشعة وقصف يف الساعات األوىل من فجر اليوم منطقة السبعن والنهدين بأكثر من عرة صواريخ 

وقنابل شديدة االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن العدوان السعودي يف يومه الثاني بعد الثالث مائة يوم قصف أيضا شارع الخمسن 
بمديرية السبعن اآلهل بالسكان بعدة غارات عنيفة.

وأوضح املصدر ان قصف تلك املناطق تسبب يف ترضر عدد من املحالت التجارية وتهشم وتكرس نوافذ املباني 
السكنية ومنازل املواطنن املجاورة لتلك املناطق.
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استهداف منزل سكني وحمال جتارية مبديرية حريان حمافظة حجة

]22/يناير/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم 4 غارات عى سوق حران بمديرية حران محافظه حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن احدى تلك الغارات 
استهدفت منزل احد املواطنن، يف حن استهدفت الغارات الثالث محال تجارية.

وأشار املصدر إىل أن الغارات خلفت ارضارا بالغة يف املباني.. مؤكدا عدم وقوع اي ضحايا برية.

غارات على مديرية جبل الشرق بذمار

]22/يناير/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارات عى مديرية جبل الرق بمحافظة ذمار.

وأوضحت مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف أحد أبراج مراقبة 
أنابيب النفط بمنطقة محن يف بني أسعد بغارتن دون وقوع ضحايا.

قنابل ضوئية على سوق صرواح وغارات على هيالن مبأرب

]22/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

ألقى طران العدوان السعودي مساء الليلة بخمس قنابل ضوئية عى سوق رصواح ووادي امللح والخط العام 
برواح.

كما شن الطران املعادي غارتن عى جبل هيالن ومفرق الجوف بمأرب.

اىل ذلك، شن طران العدوان يف وقت سابق اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة أن غارات العدوان استهدفت جبل هيالن اإلسرتاتيجي ومناطق الحقيل وضوار 
والخط العام برواح.

وأشار املصدر إىل أن مناطق الحقيل وحيد النظار شهدت قصف مدفعي متبادل بن الجيش واللجان الشعبية 
من جهة، وعنارص املرتزقة من جهة أخرى.

استمرار العدوان على عدد من احملافظات

]22/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أكد مصدر أمني أن طران العدوان السعودي األمريكي عاود استهداف املواطنن يف عدد من املحافظات.
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وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان السعودي االمريكي شن يف محافظة لحج عدة غارات 
عى منطقة السحي يف مديرية القبيطة، كما شن سلسلة غارات عى منازل املواطنن بمديرية الغيل محافظة 

الجوف وتدمر 5 منازل لألرشاف، كما استهدف مديرية همدان بمحافظة صنعاء بعدة غارات. 

ويف محافظة صعدة استهدف العدوان بعدة غارات محطة دبيش يف منطقة آل الصيفي بسحار، وكذا منطقة 
الضميد بآل حميدان، حيث استهدف منزل املواطن عبدالله بجاش، ونجم عنه عدد من الشهداء والجرحى، 

واستهدف ايضا مشتل زراعي بجوار املنزل.

ولفت املصدر إىل استشهاد وجرحى عدد من املواطنن جراء استهداف منزل املواطن صالح الخشبي يف مديرية 
باقم، كما استهدف العدوان بعدة غارات منطقة طخية والطريق الرابط بن مديريتي حيدان والظاهر.

ويف محافظة تعز شن العدوان عدة غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية الوازعية.

إصابة 11 مواطنا يف مديرية الصفراء بصعدة

]23/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب 11 مواطناً بجروح متفاوتة إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي اإلجرامي للخط العام 
بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأكد صدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف املارة عى الخط العام 
بمنطقة نشور بمديرية الصفراء، ما أدى إىل إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي شن أربع غارات عى مدينة ضحيان، ما ادى إىل تدمر منزل 
مواطن وإحداث ارضار كبرة بمنازل أخرى مجاورة.

ولفت املصدر أيضاً إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات عى مدينة صعدة، محدثاً 
أرضار كبرة جداً بمنازل ومحالت املواطنن.

استهداف برج اإلتصاالت وحمطة الكهرباء واجملمع احلكومي وبيت الشباب بالبيضاء

]23/يناير/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى برج اتصاالت يمن موبايل ومحطة كهرباء يف مديرية 
الطفة بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر محي بمحافظة البيضاء لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن تسببتا يف انقطاع اإلتصاالت 
عى عدد من مديريات املحافظة، وكذا أرضار مادية كبرة.

اىل ذلك أوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مباني املجمع الحكومي، وبيت الشباب 
باملحافظة، مما أدى إىل إحداث دمار كبر يف املجمع وإلحاق أرضار يف منازل املواطنن املجاورة.
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سلسلة غارات على أحياء مدينة تعز

]23/يناير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته عى أحياء مدينة تعز مستهدفا 
تجمعات سكنية وأحياء ما أدى إىل ترضر عرات املنازل.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان أستهدف بسلسلة غارات أحياء 
الحّرير والزنقل ونادي الصقر الريايض، ما أدى إىل الحاق أرضار كبرة يف املنازل والسيارات واملمتلكات، 

وتدمر ما تبقى من منشآت نادي الصقر الريايض.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات أخرى استهدفت منزال يف حي بر باشا، ما أدى إىل 
تدمره بالكامل.. الفتا اىل سقوط ضحايا جراء الغارات.

اىل ذلك، أوضح مصدر محي باملحافظة أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات منطقة املطار القديم 
ومحيطه غربي املدينة، ما أدى إىل أرضار يف عرات املنازل املجاورة والسيارات وممتلكات املواطنن.

وأشار إىل أن غارات العدوان جاءت بعد ساعات من غارات ليلية شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى 
املنطقة وأسفرت عن ترضر عرات املنازل القريبة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية املرساخ مستهدفا مناطق قريبة 
من سوق نجد قسيم ومناطق أخرى يف مسعى إلسناد مرتزقة العدوان السعودي بعد رضبات موجعة تلقوها 

من أبطال الجيش واللجان الشعبية التي تمكنت من استعادة السيطرة عى عدة مواقع ودحر مرتزقة العدوان 
منها.

أربع غارات على مناطق مبديرية جمزر مبأرب

]23/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية مجزر بمحافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة 
الصفراء، وغارتن عى جبل عقيب بوادي مالحا.

أكثر من سبعة آالف أسرة نازحة مبحافظة مأرب جراء العدوان

]24/يناير/2016[ مأرب - سبأنت:

بلغ عدد األرس النازحة بن مديريات محافظة مأرب وخارجها جراء العدوان السعودي األمريكي عى اليمن 
سبعة آالف و 700 أرسة.

وأوضح منسق املنظمات اإلغاثية واإلنسانية باملحافظة عبدالخالق الريف لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدد 



70

يوميات العـ2016ـــدوان

األرس النازحة نزوح داخي بن مديريات املحافظة ستة آالف و200 أرسة موزعة عى مديريات مجزر، مدغل، 
رغوان، رصواح، مأرب املدينة، الوادي، حريب القراميش، حريب بيحان، بدبدة والجوبة.

وأشار إىل أن عدد األرس النازحة من محافظة مأرب للعاصمة صنعاء حوايل ألف و500 أرسة موزعة عى مناطق 
منها الحتارش، مديرية بني الحارث، دارس، مذبح، عر، شميلة، السبعن، وشارع الخمسن.

ولفت إىل أن عدد األرس النازحة قابل للزيادة يف ظل إستمرار العدوان السعودي الهمجي.. داعيا كافة املنظمات 
والجمعيات الخرية واإلنسانية إىل املبادرة إلغاثة النازحن من أبناء محافظة مأرب ومساندتهم يف ظل الظروف 

الصعبة التي يعانوها نتيجة النزوح القرسي.

مخس غارات على مناطق متفرقة حبجة

]24/يناير/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم خمسة غارات عى مديريتي عبس وحران بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 
غارتن عى شعبة الدش بمنطقة بني حسن بمديرية عبس مستهدفا مساكن ومحال.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مديرية حران مستهدفا مناطق متفرقة باملديرية.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان مستمر يف التحليق فوق مدينتي عبس وحرض وعدد من املناطق الحدودية.

تدمري اجملمع احلكومي مبديرية حوث مبحافظة عمران

]24/يناير/2016[ عمران - سبأ:

دمر العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم مبنى املجمع الحكومي بمديرية حوث محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات أدت إىل حدوث أرضار بالغة يف منازل 
املواطنن املحيطة باملجمع.

معاودة قصف العاصمة صنعاء بشكل همجي

]24/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه الهمجي عى العاصمة صنعاء مستهدفاً عدة مناطق 
بمديرية السبعن بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي شن غاراته عى 
منطقتي السبعن والنهدين بأكثر من 15 صاروخا ثنائي االنفجار وقنابل ارتجاجية شديدة االنفجار، كما 

استهدف حي النهضة وحديقة 21 سبتمر.
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ولفت املصدر إىل أن قصف تلك املناطق اآلهلة بالسكان ألحق أرضاراً بالغة يف املباني السكنية وتهشم وتكرس 
نوافذ منازل املواطنن وتسبب يف نزوح الكثر من املواطنن إىل أماكن أخرى.

من جهة اخرى، عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه عى العاصمة صنعاء 
مستهدفاً عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي واصل استهدافه 
ملنطقة النهدين للمرة الثانية مساء اليوم بغارتن عنيفتن، بعد ان كان استهدف نفس املنطقة فجر اليوم بأكثر 

من 15 صاروخا ثنائي االنفجار وقنابل ارتجاجية شديدة االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن قصف طران العدوان يف يومه الرابع بعد الثالث مائة يوم ملنطقة النهدين تسبب يف أرضار 
فادحة يف عدد من منازل املواطنن املجاورة واألحياء القريبة.

غارتان على الطريق العام بني مأرب وخوالن يف مديرية خوالن 

]24/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم الطريق العام بن مأرب وخوالن يف مديرية خوالن 
محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان السعودي األمريكي استهدف بغارتن 
الطريق العام بن خوالن ومأرب يف منطقة الخيام باالعروش، مما أدى إىل ترضر الطريق بشكل كبر.

سلسلة غارات على أحياء وقرى املسراخ بتعز

]24/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

شنت طائرات العدوان السعودي األمريكي الغاشم عر اليوم سلسلة غارات عى محافظة تعز مستهدفة 
مناطق سكنية وقرى، ما أدى إىل أرضار يف املساكن واملمتلكات العامة والخاصة.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان استهدفت اليوم بعدة غارات مناطق متفرقة 
يف منطقة األقروض بمديرية املرساخ، يف محاولة إلسناد مرتزقة العدوان السعودي الذين تكبدوا خسائر كبرة 

يف محاوالتهم الفاشلة الزحف باتجاه منطقة نجد قسيم.

وأوضح أن طائرات العدوان شنت بالتزامن غارات أخرى استهدفت حي الحّرير القريب من فندق سوفتيل عى 
طريق الحوبان، وغارات أخرى استهدفت معسكر قوات األمن الخاصة يف املدخل الرقي للمدينة، ما أسفر عن 

ترضر عرات املنازل املجاورة.



72

يوميات العـ2016ـــدوان

سبع غارات على مناطق متفرقة مبأرب

]24/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم سبع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي يف املحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن أربع غارات عى منطقة 
حباب بمديرية رصواح.

وأضاف املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مفرق الجوف بمديرية مجزر.

طريان العدوان السعودي األمريكي يواصل غاراته على عدد من حمافظات اجلمهورية

]24/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه للمواطنن يف عدد من محافظات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف يف محافظة 
صعدة منطقة آل الصيفي بمديرية سحار، فيما سقط عدد من الجرحى إثر ثالث غارات عى الطريق العام يف 

منطقة آل ربيعة بمديرية مجز.

وأشار املصدر إىل أن العدوان استهدف يف محافظة البيضاء األمن املركزي ومنطقة املناسح يف مديرية ولد ربيع.

واوضح أن طران العدوان شن عدة غارات عى منطقة العمشية يف مديرية سفيان بمحافظة عمران.

استشهاد القاضي حييي ربيد وستة من افراد اسرته يف قصف طريان العدوان منزله 

]25/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد رئيس الشعبة الجزائية املتخصصة بمحكمة امانة العاصمة القايض يحيى ربيد وستة من افراد ارسته، 
جراء استهداف العدوان السعودي األمريكي ملنزلهم يف حي النهضة بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي يف مديرية الثورة بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
السعودي استهدف يف الساعات األوىل من فجر اليوم منزل القايض ربيد، مما ادى اىل استشهاده وزوجته ونجله 

وزوجته وثالثة من احفاده وإصابة خمسة اخرين بجروح وترضر عدد كبر من املباني املجاورة.

شهيدان بغارات لطريان العدو على منازل املواطنني مبديرية باقم بصعدة

]25/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد مواطنان يف قصف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى منازلهم يف مديرية باقم بمحافظة 
صعدة.
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وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منازل 
املواطنن يف منطقة قماعل بمديرية باقم، ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وتدمر وترضر عدد من املنازل.

كما شن طران العدوان عدة غارات عى مديرية سحار ومناطق متفرقة من مديرية منبه.

مخس غارات على حمافظة اجلوف

]25/يناير/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة الساقية بمديرية 
املصلوب.

وأضاف املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات عى منطقة الغيل مستهدفا منازل 
املواطنن.

استهداف مديريتي بني مطر وسنحان بسلسلة من الغارات 

]25/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات عى مديريتي بني مطر وسنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جبل عيبان ببني 
مطر بست غارات، وقرية عمد بسنحان بغارتن، ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية واألحياء 

السكنية املجاورة.

غارة على منطقة ضالع همدان 

]25/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف منطقة ضالع بهمدان 
بغارة، مخلفة أرضار بالغة يف األحياء السكنية واألرايض الزراعية.

مخس غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]25/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن سيارتن يف 
منطقة بران، وأنباء عن إصابات، وثالث غارات عى منطقة الفرضة، ما أدى إىل إلحاق أرضار بمراعي األغنام.

من جهة اخرى، شن طران العدوان غارات عى نقيل نهم. 

مصدر أمني: طريان العدوان السعودي األمريكي يستهدف عدد من احملافظات 

]25/يناير/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر أمني أن طران العدوان السعودي األمريكي يستهدف عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مبنى اإلدارة العامة لألدلة الجنائية يف 
حي ذهبان شمال العاصمة صنعاء. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف عدد من املناطق يف محافظة تعز، حيث شن غارة عى مثلث 
الراهدة، وأخرى عى منطقة أملح بمديرية الراهدة، كما قصف مناطق يف املخعف وطريق حيسان باألقروض 

بصر.

وبّن املصدر أن طران العدوان استهدف مزرعة يف منطقة الجر يف محافظة حجة، فضال عن تكثيف تحليقه يف 
أجواء مديرية مستبأ.

وقال املصدر إن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارات عى الطريق العام بالوتدة بمحافظة صنعاء. 

استشهاد 11 مواطنا من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال يف غارة لطريان العدوان على 
منزهلم باجلوف

]26/يناير/2016[ الجوف - سبأ:

إستشهد 11 مواطنا بينهم نساء وأطفال من أرسة واحدة يف غارة لطران العدوان السعودي الغاشم عى منزلهم 
يف وقت متأخر من مساء الليلة املاضية بمنطقة املطمة بمحافظة الجوف.

وأفادت مصادر محلية بمحافظة الجوف لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بغارة جوية 
منزل الشيخ صالح درمان بمنطقة املطمة، ما أدى ايل أستشهاد 11 شخصا من أفراد األرسة بينهم ثالث نساء 

وطفلن وإصابة شخص آخر.

وأشار املصدر ايل أن أعداد الشهداء قابلة للزيادة نظرا إلن عملية إنتشال الضحايا وإنقاذ الجرحى التزال 
جارية.

ولقيت الجريمة البشعة إدانة واستنكار شعبي واسع بمحافظة الجوف الستهداف العدوان أرسة شخصية 
وطنية عرفت بالتسامح والتعاون واإلصالح بن الناس.
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إصابة 7 أشخاص منهم 5 أثيوبيني يف غارات على بالد الروس 

]26/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

أصيب سبعة أشخاص جراء غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية بالد الروس بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مبنى إدارة 
األمن، مما أدى إىل إصابة سبعة أشخاص خمسة منهم يحملون الجنسية األثيوبية، وشن غارتن عى املجمع 

الحكومي باملديرية.

وشن طران العدوان السعودي غارات عى مبنى عمال األشغال بمنطقة متنه مديرية بني مطر بمحافظة 
صنعاء، واربع غارات عى مبنى مكتب األشغال يف منطقة بوعان يف بني مطر، ما أدى إىل تدمر املبنى بالكامل.

سلسلة غارات على مديرية ريدة مبحافظة عمران

]26/يناير/2016[ عمران ـ سبأ:

أصيب ثالثة مواطنن يف سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية ريدة 
محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة دكم ريدة 
وبيت القحوم يف رأس نقيل غولة عجيب.

وأشار املصدر إىل أن العدوان الحق أرضار بالغة يف األرواح واملمتلكات العامة والخاصة يف املحافظة.

استهداف مصنع للمواد الغذائية ومديرية جبل الشرق بذمار

]26/يناير/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم غارتن عى مدينة ذمار ما أدى إىل إصابة مواطن 
بجروح.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مصنع العاقل للمواد 
الغذائية الخفيفة جوار جامعة ذمار للمرة الثانية.. مشرا إىل ترضر قاطرات نقل كانت مركونة عى مسافة 

قريبة من املصنع.

وذكر املصدر إىل أن طران العدوان استهدف مستودعات شهبن للمواد الغذائية بغارتن جوار جامعة ذمار.

اىل ذلك، شنت طائرات العدوان السعودي الغاشم اليوم غارات عى مديرية جبل الرق بمحافظة ذمار.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات العدوان استهدفت منطقة محن يف عزلة بني أسعد بغارتن.



76

يوميات العـ2016ـــدوان

طريان العدوان يواصل قصفه اإلجرامي على العاصمة صنعاء

]26/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
عدداً من املناطق بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة رصف 
رشق العاصمة، ومنطقة النهدين بمديرية السبعن للمرة الثالثة خالل 24 ساعة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف يف يومه السادس بعد الثالث مائة أحد املباني السكنية بالقرب 
من فندق شهران يف شارع الخمسن اآلهل بالسكان، أسفر عن إصابة شخصن وتدمر جزء من املبنى.

وذكر املصدر أن غارات العدوان عى هذه املناطق أدت إىل ترضر منازل املواطنن املجاورة واألحياء القريبة 
واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة بأرضار فادحة.

معاودة غارات العدو على مديرية بني مطر

]26/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
الصباحة، ما أدى إىل أرضار بالغة يف األحياء السكنية وممتلكات املواطنن.

تسع غارات على مناطق متفرقة مبديرية جمزر مبأرب

]26/يناير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم تسع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية مجزر بمأرب.

وأفادت مصادر محلية وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن سلسلة من الغارات عى مناطق 
العطف والصفراء واليمانية، كما شن الطران املعادي غارتن عى مفرق الجوف.

من جهة اخرى، استهدف طران العدوان مديرية رصواح يف محافظة مأرب. 

خرباء من األمم املتحدة ينددون بالغارات اجلوية على اليمن ويوصون بتشكيل جلنة حتقيق

]27/يناير/2016[ جنيف - سبأ:

أوىص خراء من األمم املتحدة، مجلس األمن الدويل بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات حقوق اإلنسان 
يف اليمن منذ بدء العدوان العسكري السعودي.. مندداً بالغارات الجوية ضد األهداف املدنية والبنية التحتية.
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وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الخراء طالبوا يف تقرير صدر اليوم بأن تحقق اللجنة يف » االنتهاكات 
املفرتضة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وتحديد الفاعلن ملحاسبتهم ».

وقال التقرير » إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يف اليمن يشن غارات جوية ضد مدنين وبنى 
تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون اإلنساني العاملي ».

وأورد التقرير سلسلة من أهداف التي قصفها التحالف شملت مدارس ومساجد ومخيمات للنازحن ومؤسسات 
طبية ومطارات، اضافة اىل »أهداف مدنية متعددة«.

وأحىص خراء األمم املتحدة يف التقرير 119 غارة شنها التحالف وإستهدفت 146 هدفاً.

وأشار التقرير إىل أن فريق الخراء لم يستطيعوا القيام بزيارة إىل اليمن واضطروا إىل االستعانة بشهادات 
وصور باألقمار االصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصاً يف العاصمة صنعاء.

وفيما قدم نحو 15 توصية لتحسن الوضع االنساني يف اليمن، أكد تقرير خراء األمم املتحدة أن » أية هدنة 
إنسانية لتخفيف آالم السكان لم تحرتم كلياً ».

كما أشار إىل إحصاء األمم املتحدة والذي يؤكد إن الحرب عى اليمن أوقعت نحو ستة آالف قتيل منذ بدء العدوان 
العسكري السعودي يف مارس املايض معظمهم من املدنين.

إصابة امرأة بقصف صاروخي وثالثة مواطنني بانفجار قنابل عنقودية مبديرية رازح وسلسلة 
غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]27/يناير/2016[ صعدة  - سبأ:

أصيبت امرأة بقصف صاروخي سعودي وثالثة مواطنن بانفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الغاشم 
بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

مصدر أمني بمديرية رازح أكد لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مناطق متفرقة بمديرية رازح تعرضت اليوم 
لقصف صاروخي سعودي، ما أدى إىل إصابة امرأة بجروح كبرة.

وأشار املصدر إىل أن ثالثة مواطنن من أبناء رازح أصيبوا بجروح متفاوتة جراء انفجار عدد من القنابل 
العنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمركي الغاشم.

ولفت املصدر إىل أن العدو قصف عدد من املناطق بمديرية رازح بقنابل عنقودية محرمة دولياً عرات منها لم 
تنفجر بعد مهددة حياة املواطنن يف تلك املنطقة.

من جهة اخرى، شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات متفرقة استهدفت عدد من املناطق 
بمحافظة صعدة.

مصدر أمني بصعدة أكد لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارتن عى مدرسة وادي 
صر بمديرية سحار، ما ادى إىل تدمر أجزاء واسعة من املدرسة.

واشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، باإلضافة 
إىل غارة أخرى استهدفت منطقة يسنم بمديرية باقم، محدثة ارضار بمنازل وممتلكات املواطنن.
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قصف مدينة الربوعة بعسري بعد مواجهات مع اجليش واللجان الشعبية

]27/يناير/2016[ عسري - سبأ:

قصف طران العدوان السعودي األمريكي مدينة الربوعة بعسر بسلسلة من الغارات بعد مواجهات للجيش 
واللجان الشعبية مع الجيش السعودي.

وأوضح مصدر عسكري بعسر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت 
ملحاولة تقدم فاشلة للجيش السعودي باتجاه مدينة الربوعة.. مشراً إىل أنه تم تدمر دبابة إبرامز سعودية 

خالل املحاولة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى مدينة الربوعة، مستهدفاً عدد من املناطق بعد 
فشل الجيش السعودي يف التقدم نحوها.

استهداف جممع حمافظة ذمار بصاروخني

]27/يناير/2016[ ذمار - سبأ:

شنت طائرات العدوان السعودي الغاشم فحر اليوم غارة عى املجمع الحكومي بمحافظة ذمار.

واوضحت مصادر محلية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طائرات العدوان استهدفت مبنى املحافظة بصاروخن 
ودمرته بالكامل، كما ترضرت عدد من املكاتب الحكومية يف اطار املجمع جراء الغارة منها مبنى مكتب وكالة 

األنباء اليمنية )سبأ( باملحافظة.

واشارت املصادر اىل ترضر عدد من منازل املواطنن يف الحارات املجاورة للمجمع واصابة عدد من السكان 
بحاالت اختناق جراء الغازات واالتربة املنبعثة من الصواريخ وحطام املبنى، مؤكدة عدم سقوط اي ضحايا.. 

الفتة اىل انه تم اخالء جميع املباني واغالق مجمع املحافظة قبل عدة اشهر.

مثان غارات على مناطق يف مديريتي السربة وبعدان بإب

]27/يناير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات عى مناطق بمديريتي السرة وبعدان 
بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة العذارب 
بمديرية بعدان، ما أدى إىل استشهاد أحد الطالب وهو يف طريقه إىل املدرسة، كما تسببت الغارتن يف إتالف 

املحاصيل الزراعية باملنطقة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عنيفة عى منطقة املحوى بالد الشعيبي بمديرية السرة.

ولفت املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة صونان بن مديريتي بعدان والسرة.

سلسلة غارات على منازل املواطنني مبديرية الغيل باجلوف
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]27/يناير/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة من الغارات عى مناطق متفرقة بمديرية الغيل 
بالجوف، مستهدفا منازل املواطنن.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف منزل املواطن محمد 
زيد الريف، ما أدى إىل تدمره كليا وترضر عدد من املنازل املجاورة.

وأضاف املصدر أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى منطقة العوران، وغارة عى وادي أير بالغيل.

غارات على حمافظة عمران

]27/يناير/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى الجبل األسود بمديرية حرف سفيان محافظة 
عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان استهدف أيضا بقنابل صوتية مديرية 
ريدة.

معاودة استهداف مكتب األشغال وجبل عيبان ببني مطر

]27/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود استهداف مكتب األشغال 
بغارتن وأنباء عن إصابات، واستهدف بأربع غارات جبل عيبان، ما أدى إىل أرضار يف مراعي األغنام.

طريان العدوان يعاود قصفه اإلجرامي للعاصمة صنعاء

]27/يناير/2016[ صنعاء  - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي للعاصمة صنعاء مستهدفا عدة 
مناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة تبة 
الريان خلف مبنى بنك التسليف التعاوني والزراعي بمنطقة حدة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي استهدف منطقة النهدين بعده غارات وقنابل شديدة االنفجار.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة.
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تواصل استهداف املنشآت العامة واخلاصة مبختلف احملافظات

]27/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات، مستهدفا 
منازل املواطنن وممتلكاتهم واملنشآت العامة والخاصة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى مبنى الهندسة 
العسكرية، وغارات أخرى بالقرب من منطقة النهدين، كما استهدف بغارتن مبنى إدارة األدلة الجنائية 

بمنطقة ذهبان بالعاصمة صنعاء، وشن سبع غارات عى منطقة الصباحة يف مديرية بني مطر بمحافظة 
صنعاء.

ويف محافظة صعدة شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى مناطق القمع واملخروق يف مديرية 
كتاف. فيما عاود طران العدوان استهداف منطقة الساقية بمديرية املصلوب بغارتن يف محافظة الجوف، 

وشنت طائرة بدون طيار غارة عى مديرية الغيل. 

وبن أن طران العدوان استهدف بغارة جبل عزان بتعز، وشن غارتن عى منطقة النخيلة بعزان، كما شن غارة 
بالقرب من مدرسة أسماء يف املرساخ، وعاود طران العدوان استهداف رشكة اآلمال للمقاوالت بمنطقة الربيعي 

بخمس غارات.

فيما استهدف طران العدوان السعودي األمريكي بسلسلة من الغارات مزارع دواجن بمنطقة بيت القحوم، 
وأخرى عى الخط العام بمنطقة ريدة محافظة عمران، واستهدف بعدة غارات منطقتي خيوان وخارف.

وزارة حقوق اإلنسان تطلق تقريرها السنوي الثاني حول جرائم العدوان السعودي يف اليمن

]27/يناير/2016[ صنعاء – سبأ:

أكدت وزارة حقوق االنسان ان عدد الشهداء الذي استهدفهم العدوان السعودي االمركي عى اليمن منذ بدايته 
يف مارس 2015 بلغ ستة االف و 677 شهيدا منهم 843 امرأة و938 طفال وإصابة 15 الف و 176 منهم الف 

و 409 امرأة والف و729 طفال .

وأوضحت الوزارة يف تقريرها السنوي الثاني الذي اطلقته اليوم حول الجرائم واالنتهاكات التى ارتكبها العدوان 
السعودي االمركي يف اليمن والتى تندرج يف اطار جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية املتمثلة يف القتل املتعمد 

واملمنهج من خالل استهداف املدنين والتجمعات السكانية واستهداف البنية التحتية واملنشآت التعليمية 
والصحية والزراعية والصناعية والرياضية والنفطية وتجويع املدنين من خالل فرض الحصار الشامل عى 

اليمن ومنع دخول املواد الغذائية وتدمر املوانئ واملطارات والطرق والجسور.

وتضمن التقرير الذي اعدته لجنة مختصة إلعداد التقارير من خالل البيانات الصادرة من مختلف الوزارات 
واملؤسسات الرسمية التى رصدت تلك االنتهاكات والجرائم املخالفة لحقوق االنسان والقانون الدويل االنساني 

محورين حول الجرائم واالنتهاكات التى ارتكبت بحق اليمنين واآلثار السلبية التى افرزتها ممارسات دول 
العدوان عى عدد من حقوق االنسان وخصوصا تلك الحقوق التى ينبغي حمايتها حتى يف ظل النزعات املسلحة.

وشمل التقرير احصائية بخسائر العدوان يف مختلف القطاعات االنتاجية والصحية والصناعية، حيث تم 
استهداف 937 تجمعا سكنيا ونزوح مليونن و 460 الفا و 711 نازحا اىل جانب اغالق 160 مرفق صحي 
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مما تسبب يف عدم حصول 15.2 مليون شخص عى الرعاية الصحية االساسية والعالج، فيما اصبح 4.5 مليون 
طفل معرضون لخطر االصابة بأمراض الطفولة املختلفة واإلصابة بسوء التغذية وارتفاع معدالت االصابة 
باملالريا اىل 20 الف حالة وإصابة سبعة آالف 470 بحمى الضنك وإصابة الف و 297 بمرض الحصبة .

وأظهر التقرير توقف املنشآت الصناعية واإلنتاجية واملتمثل بفقدان 6 12 الف صياد اعمالهم وتوقف 146 
جمعية عن العمل وكذا احصائية رسمية حول ارتفاع نسبة االطفال خارج املدارس اىل 47% أي 2.9 مليون 

طفل وإغالق ثالثة اآلف و 584 مدرسة وحرمان ما يقارب من 1.9 مليون طالب من مواصلة واستكمال العام 
الدرايس.

وبن التقرير تدهور اوضاع حقوق االنسان نتيجة العدوان وتضمن املؤرشات الكمية لحجم االرضار والخسائر 
التى تعرضت لها اليمن ومن ضمن تلك االنتهاكات التى وثقها التقرير انتهاك الحق يف الحياة والحرية واألمان 

من خالل قتل واستهداف املدنين واستهداف املراكز واملنشات االمنية بهدف نر الفوىض وزعزعه االمن وإعاقة 
العدالة، مستعرضا اآلثار السلبية واملدمرة للعدوان عى اليمن وشعبه من خالل استهدافه لكل مقومات الحياة 

يف اليمن.

وخالل حفل إطالق التقرير اوضح القائم بأعمال وزير حقوق االنسان عي صالح تيسر ان تلك االرقام التى 
تضمنها التقرير هي اولية.. مؤكدا ان الهدف من اطالق التقرير كشف حقائق وأبعاد املؤامرة التى يتعرض لها 
اليمن وتوضيح بشاعة االنتهاكات وحجم الدمار الذي خلفه العدوان السعودي األمريكي املتواصل يف استهداف 

اليمن وشعبه.

استشهاد 14 مواطنا جراء استهداف طريان العدوان ملنزل أحد املواطنني يف حمافظة صعدة

]28/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد 14 مواطنا أغلبهم أطفال ونساء باستهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملنزل أحد املواطنن 
بقرية املليح منطقة ذويب مديرية حيدان محافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف 
منزل املواطن محمد حسن عوشان بقرية املليح بمنطقة ذويب بمديرية حيدان، ما أدى إىل استشهاد 14 مواطنا 

وجرح 5 آخرين وتدمر املنزل.

3 شهداء و 5 جرحى يف مديرية مسور بعمران

]28/يناير/2016[ عمران - سبأ:

سقط 3 شهداء وُجرح 5 آخرون إثر 3 غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي، اليوم، عى مبنيي بيت 
الشباب وفرع الواجبات الزكوية بمديرية مسور محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان ألحق أرضاراً بالغًة يف منازل املواطنن 
املجاورة وبث الرعب يف نفوس األهايل.

وأضاف إن الشهداء هم حارس مبنى الواجبات وأخيه وشخص آخر، مبيناً أن حالة بعض الجرحى خطرة.
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طريان العدوان يستهدف مديرية بني حشيش 

]28/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
رصف، ما أدى إىل أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.

تواصل قصف العاصمة صنعاء

]28/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي والهستري عى العاصمة صنعاء 
مستهدفا عدد من املناطق بسلسلة من الغارات العنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الخرايف 
وجبل الطويل يف رشق العاصمة بعدة غارات عنيفة.

خروج 66% من سعات اإلنرتنت عن اخلدمة جراء أعمال ختريبية وقصف العدوان

]28/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

قال مصدر مسئول باملؤسسة العامة لالتصاالت إن 66 باملائة من السعات الدولية لالنرتنت يف اليمن خرجت عن 
الخدمة بسبب أعمال تخريبية وقصف العدوان السعودي االمريكي عى بعض مسارات اإلنرتنت.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن خروج 66 باملائة من السعات الدولية لإلنرتنت يف 
اليمن أثر عى خدمة اإلنرتنت وبطء رسعة الخدمة.

قرار تارخيي للربملان األوروبي ضد العدوان على اليمن

]29/يناير/2016[ بروكسل - سبأ:

أعرب برملان االتحاد االوربي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع اإلنساني يف اليمن، وتدمر البنية التحتية، بما 
يف ذلك املدارس واملستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف املدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها 

السعودية، واالفتقار إىل املساعدة الطبية األساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الرف الصحي ونقص 
الغذاء واملاء، وترك أكثر من 80 باملائة من السكان يف حاجة إىل مساعدات إنسانية عاجلة.

وحث عى رضورة وضع حد فوري للهجمات عى املنشآت الطبية، وطالب جميع األطراف االلتزام، بشكل ال 
لبس فيه، إىل تجنب استهداف املدنين أو املنشآت املدنية، وفقاً للقانون اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان.
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ودعا إىل وقف إطالق النار الفوري وذلك لسماح الوصول غر املحدود للوكاالت اإلنسانية حتى يتمكنوا من 
تقديم املساعدة واملواد الغذائية واألدوية والوقود إىل من هم يف أمس الحاجة إليها.

وناشد االتحاد األوروبي والجهات املانحة األخرى برضورة االستجابة للنداء اإلنساني لألمم املتحدة بخصوص 
الدعم املايل لليمن.

وأدان الغارات الجوية من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية .. داعيا التحالف إىل تعليق غاراته فوراً 
ورفع الحصار لتمكن وصول املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجن، وتهيئة الظروف للحوار بن األطراف.

وأكد التقرير عى ايمان االتحاد االوروبي بأن الحل الوحيد املمكن هو سيايس فقط، داعيا األمم املتحدة ومبعوثها 
الخاص للقيام بكل ما يف وسعها لتسهيل املفاوضات الشاملة التي ترتكز عى املبادرة الخليجية.

وحث الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي عى الوقف الفوري لجميع عمليات نقل األسلحة أو غرها من أشكال 
الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية ورشكائها يف التحالف التي يمكن أن تستخدم الرتكاب أو تسهيل 

ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف اليمن ، داعيا اىل رضورة إجراء تحقيق دويل عاجل 
ومستقل يف االنتهاكات د للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل يف اليمن، واىل أهمية دعم مثل 

هذا التحقيق يف مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

وتبنى الرملان تقرير لجنة خراء األمم املتحدة بشأن االنتهاكات الواسعة للقانون الدويل اإلنساني يف اليمن 
ونص عى أن يقدم التقرير ملجلس األمن الدويل ولجنة األمم املتحدة وحكومات وبرملانات الدول األعضاء.

وتناول القرار الظروف التي اعتمد عليها وجاء فيها يف حن أن قوات التحالف التي تقودها السعودية قد فشلت 
يف تحقيق االستقرار يف اليمن، وعدد األشخاص الذين قتلوا يف الحرب األهلية تجاوز 6000 إىل اآلن، كما واصلت 

قوات متطرفة مرتبطة بداعش والقاعدة يف جزيرة العرب، القتال يف جنوب اليمن وعى وجه الخصوص يف 
ضواحي عدن .

وأشار اىل فشل امليليشيات املحلية املتحالفة مع الحركة االنفصالية الجنوبية التي تعمل عى صد قوات داعش 
والقاعدة يف عدة مناسبات، واىل فشل قوات التحالف التي تقودها السعودية يف دعم القوات يف الجنوب، ما اتاح 

للقوى املتطرفة بالعودة إىل املواقع التي كانت قد خرجت منها يف وقت سابق.

وأوضح التقرير أن السعودية وتحالفها تجاهلت الوضع املنقسم يف اليمن واستمرت يف العمل عى مصالحها 
اإلقليمية ،كما فرضت قيود عى االستراد، عر الحصار البحري املفروض من قبل قوات التحالف أثناء النزاع 
الذي فاقمت الوضع اإلنساني بشكل كبر، خاصة مع ايقاف استراد الوقود الذي ادى اىل عجز تشغيل البنى 

التحتية يف البالد، بما يف ذلك املستشفيات، اضافة اىل نقص الواردات الغذائية التي تدفع السكان إىل حافة 
املجاعة ، وأن حوايل 80% من السكان، يعتمدون اآلن عى نوع من املساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم 

األساسية.

ولفت اىل أن العديد من الدول األوروبية صّدرت الكثر من األسلحة والذخائر إىل اململكة العربية السعودية، 
الذي يعد انتهاكاً ملعاهدة تجارة األسلحة واملوقف املشرتك من مراقبة تصدير األسلحة، ويف حن دعمت الواليات 

املتحدة قوات التحالف التي تقودها السعودية لوجستياً واستخباراتياً، بما يف ذلك التزود بالوقود الجوي وتوجيه 
املساعدة، فضالً عن مليارات الدوالرات من مبيعات األسلحة.

ونوه التقرير اىل أن مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومستشار األمم املتحدة الخاص املعني بمنع 
اإلبادة الجماعية واملنظمات اإلنسانية، والرملان األوروبي أوصوا بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق 

يف انتهاكات وتجاوزات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني يف اليمن ،واىل سحب مروع القرار 
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املقدم من هولندا، والذي دعا إىل إرسال بعثة من األمم املتحدة لتوثيق االنتهاكات التي ترتكبها جميع األطراف 
يف اليمن ووضعها أمام مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، يف 30 سبتمر 2015 بعد ضغوط مكثفة من 

اململكة العربية السعودية.

هذا ويعد قرار االتحاد األوربي حول الحرب عى اليمن غر مسبوقا يف تاريخه ، ودعا الرملان اىل وقف هذه 
الحرب فوراً، واتهم التحالف بالفشل يف إعادة االستقرار إىل اليمن، واستهداف املدنين والبنى املدنية التحية، 

وإفشال مروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة يف االنتهاكات، الذي مهد النتشار الجماعات اإلرهابية 
املتطرفة وخصوصاً يف عدن.

5 شهداء يف قصف العدوان السعودي ملنطقة عطان بالعاصمة صنعاء

]29/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيب آخرين يف حصيلة أولية جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي 
الغاشم يف الساعات األوىل من فجر اليوم الجمعة ملنطقة عطان اآلهلة بالسكان يف مديرية السبعن بالعاصمة 

صنعاء.

وقال مصدر محي يف مديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن خمسة مواطنن 
استشهدوا أثر استهداف طران العدوان ملبنى سكني، مشرا إىل أن القصف أدى إىل سقوط أحجار كبرة 

من جبل عطان دمرت أحد املنازل يف حي السالمي املالصق للجبل، باإلضافة إىل ترضر عدد كبر من منازل 
املواطنن املجاورة.

ولفت املصدر إىل ان الطران املعادي استهدف أحد املصانع قرب شارع الزبري املكتظ بالسكان، إال ان 
الصاروخ انفجر يف رصيف الشارع الرئيي ما أدى إىل أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة 

والخاصة.

وأكد املصدر ان طران العدوان واصل استهدافه ملنطقة النهدين بمديرية السبعن بعدة غارات للمرة الخامسة 
عى التوايل يف أقل من 72 ساعة بسلسلة غارات جوية عنيفة وقنابل شديدة االنفجار.

تواصل تدمري القطاع الصناعي يف العاصمة صنعاء

]29/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي والهستري عى العاصمة صنعاء 
مستهدفا عدد من املصانع واملنشآت العامة والخاصة بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مصنع الكبوس 
بشارع الستن، كما قصف مصنع بن شهاب للمناديل الورقية وحليب األطفال »نيدو« الواقع بالقرب من 

املستشفى السعودي األملاني يف منطقة دارس يف مديرية بني الحارث.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصف من جديد منطقة وادي أحمد بمديرية 
بني الحارث بغارة عنيفة، بعد ان كان قصف نفس املنطقة قبل يومن مما أدى إىل تدمر عدد من املباني.
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وذكر املصدر أن غارات العدوان عى هذه املناطق أدت إىل ترضر منازل املواطنن املجاورة واألحياء القريبة 
واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة بأرضار فادحة.

يذكر ان عدد املصانع واملنشآت التجارية والصناعية تعرضت للقصف املبارش واملتعمد والتدمر، وقدر تقرير 
رسمي صدر مؤخرا عن وزارة الصناعة والتجارة خسائر القطاع الصناعي جراء العدوان والحصار السعودي 

عى اليمن بـ15 مليار دوالر.

 ومقربة بالعاصمة صنعاء بفعل العدوان السعودي األمريكي
ً
تضرر 127 مسجدا

]29/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:عدنان الظفري

قال مدير عام األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة صنعاء إبراهيم الخطيب إن عدد املساجد واملقابر املترضرة 
جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي بلغ 127 مسجدا ومقرة يف كافة مديريات العاصمة.

وأكد مدير عام مكتب األوقاف الخطيب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن لجنة شكلها املكتب لحر األرضار 
والخسائر التي لحقت بمنشات ومشاريع األوقاف سجلت ترضر 114 مسجدا بأرضار مادية جسيمة ومتوسطة 

تمثلت يف تشققات لبعض املباني وخلع النوافذ واألبواب وتحطم قمريات ونقوش البعض منها، فيما ترضرت 
13 مقرة تم استهداف البعض منها بشكل مبارش.

وأشار إىل أن مساجد مديرية السبعن جنوب العاصمة األكثر ترضراً, حيث بلغ املساجد املترضرة فيها 31 
مسجدا يليها مديرية بني الحارث شمال العاصمة بترضر 25 مسجدا فيما ترضر 58 مسجدا يف بقية مديريات 

أمانة العاصمة.

من جانبه أكد مدير إدارة املساجد بمكتب األوقاف بأمانة العاصمة يحيى الكوكباني لوكالة )سبأ( أن مقره 
خزيمة الواقعة وسط العاصمة صنعاء أحد أكر وأقدم املقابر يف اليمن تعرضت إىل قصف همجي نهاية مايو 

املنرم.

وقال إن العدوان السعودي تعمد قصف مقرة خزيمة ولم يخطئ كما يدعي البعض، مشرا إىل أنها تحوي 
قبور لنخب وعلماء وملوك ورؤساء وأعالم وساسة وأدباء وشعراء وغرهم من رفات األموات العظماء من 

مختلف أنحاء اليمن.

وأوضح الكوكباني أن قصف العدوان السعودي األمريكي للمقرة أدى إىل خروج رفاة بعض املوتى وتناثرها، 
إضافة إىل ترضر عرات القبور وتهدم جزء من السور الغربي للمقرة.. مضيفاً بان العدوان استهداف بشكل 

مبارش أيضاً مقرة النجيمات بمديرية السبعن ومقرة الخرايف بمديرية بني الحارث وألحق قصفهما أرضار 
كبرة.

وعن دالالت تعمد قصف املساجد واملقابر يؤكد املختص بإدارة التوجيه واإلرشاد بمكتب أوقاف األمانة محمد 
عبدالغني مصطفى أن هذه األفعال اإلجرامية املحرمة يف كل الرائع السماوية تنم عن حقد دفن يكنه بني 

سعود عى اليمنين أهل الحكمة واأليمان باستهداف األحياء منهم واألموات.
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سلسلة غارات على حمافظة تعز

]29/يناير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفة مناطق سكنية ومرافق 
خدمية.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مناطق متفرقة 
من مديرية املرساخ، يف مسعى إلسناد مرتزقة العدوان الذين تكبدوا خالل الساعات املاضية خسائر كبرة يف 

األرواح والعتاد بعد تمكن قوات الجيش واللجان الشعبية من استعادة السيطرة عى منطقة السويدة وتأمينها 
بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف أيضا مبنى املحجر البيطري بمديرية املخا، ما أدى إىل إلحاق 
أرضار كبرة يف املبنى الذي كان قد تعرض يف وقت سابق لغارات مماثلة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان استهدف فجر اليوم مناطق الحوزان واملدارس بمدينة ذُباب بمديرية باب 
املندب، ما أدى إىل ترضر عرات املنازل.

تدمري كلية اجملتمع ببني حشيش 

]29/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

دمر طران العدوان السعودي االمريكي فجر اليوم كلية املجتمع بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

واوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثمان غارات كلية 
املجتمع بمنطقة رصف، ما أدى اىل تدمرها تدمرا كليا.

غارتان على مديرية بني مطر 

]29/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
الصباحة، ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األحياء السكنية وممتلكات املواطنن.

ثالث غارات على مديرية نهم

]29/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدفت بثالث غارات فرضة 
نهم، ما أدى إىل إحداث أرضار باألرايض الزراعية.

ارتفاع أعداد النازحني مبحافظة عمران إىل 34 ألف أسرة

]29/يناير/2016[ عمران - سبأ:

أكد مدير الوحدة التنفيذية للنازحن بمحافظة عمران حمر الصعر أن عدد النازحن للمحافظة ومديرياتها 
جراء استمرار العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى اليمن بلغ 34 ألف و300 أرسة.

وأوضح الصعر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الوحدة تبذل جهود مستمرة بالتنسيق مع عدد من املنظمات 
الدولية العاملة يف بالدنا يف توفر اإلحتياجات الغذائية والدوائية واإليوائية واملتطلبات الرضورية لألرس النازحة.

تدمري شبكة إتصاالت حملية مبفرق اجلوف مبأرب

]29/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم ثالث غارات عى مفرق الجوف بمأرب، مستهدفا شبكة إتصاالت.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف مركز وشبكة إتصاالت تابعة 
لركة يمن موبايل للهاتف النقال بمفرق الجوف التابع ملديرية مجزر بمحافظة مأرب، ما أدى اىل تدمرها كليا 

وخروجها عن الخدمة.

استمرار غارات طريان العدوان على عدد من احملافظات

]29/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته عى عدد من املحافظات اليمنية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 15 غارة عى مدينة الربوعة يف عسر.

وأشار املصدر إىل ان محافظة صعدة شهدت غارات كثيفة استهدفت منطقة بني صياح بمديرية رازح ومدينة 
ضحيا، ومديرية باقم.

ولفت إىل أن العدوان استهدف ورشة لصيانة السيارة يف حي النهضة بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء.

وأوضح أن طران العدوان شن غارات عى منطقة العرقوب بمديرية خوالن يف محافظة صنعاء.

وقال املصدر األمني إن طران العدوان شن غارة عى منطقة محيان يف مديرية جبل الرق بمحافظة ذمار.
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تواصل قصف العاصمة صنعاء

]30/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
عددا من املناطق بمديرية السبعن بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف منطقة 
السبعن والنهدين بأكثر من أربعة صواريخ ثنائية االنفجار، وقنابل إرتجاجية شديدة االنفجار، تسببت بترضر 

منازل املواطنن واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة.

استهداف اجملمع احلكومي بسنحان 

]30/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة مبنى املجمع 
الحكومي للمديرية يف منطقة ريمة حميد.

الفاو:انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف اليمن بلغا مرحلة حرجة للغاية جراء احلصار

]30/يناير/2016[ روما – سبأ:

حذرت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( من التدهور الرسيع لوضع األمن الغذائي يف اليمن والذي 
بلغ مرحلة حرجة للغاية جراء الحصار املفروض براً وبحراً وجواً .. مشرة إىل أن نحو نصف عدد سكان البالد 

يواجهون تبعات خطرة.

وقالت املنظمة يف تقرير نرته أمس يف موقعها عى شبكة االنرتنت« أن أكثر من نصف سكان اليمن والبالغ 
نحو 4ر14 مليون شخص يواجهون تبعات انعدام األمن الغذائي بسبب القيود عى االستراد والذي حد من 

توافر املواد الغذائية الرضورية ما تسبب يف ارتفاعاً هائالً يف األسعار.

وأوضح التقرير أن عدد األشخاص غر اآلمنن غذائياً ارتفع بنسبة 12 يف املائة مقارنة بالعام املايض وبنسبة 
36 يف املائة منذ أواخر عام 2014م.

وأكد أن الحصار املفروض عى اليمن ونقص الوقود تمخض عنه تراجع يف توافر السلع الغذائية األساسية 
مسبباً ارتفاعات بالغة الِحدة يف أسعار الغذاء والوقود منذ بدء العدوان العسكري يف مارس 2015م، خاصة 

وأن اليمنين يعتمدون عى أكثر من 90 يف املائة من املواد الغذائية األساسية من االستراد.

وقال ممثل املنظمة يف اليمن صالح الحاج حسن يف التقرير أن »انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بلغا مرحلة 
ِجد حرجة« .

ودعا ممثل املنظمة إىل دعم فوري ملساعدة األرس عى إنتاج الغذاء وحماية املاشية واتخاذ تدابر لتسهيل استراد 
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املواد الغذائية والوقود التي تمس الحاجة إليها.

من جانبه قال نائب ممثل املنظمة يف اليمن - رئيس فريق االستجابة للطوارئ إتيان بيرتشميدت - أن »األرقام 
الراهنة تبعث عى الذهول« .. واصفاً الوضع بأنه »أزمة منسية، بينما يقف مالين اليمنين يف أمّس الحاجة إىل 

املساعدة بجميع أنحاء البالد«.

وأكد بأنه يف ظل هذه الظروف الحرجة فإن »من األهمية بمكان أكثر من أي وقت مىض، دعم األرس لكي تنتج 
غذاءها بأنفسها وتقلل من اعتمادها عى الواردات الغذائية ذات الندرة املتفاقمة والتكلفة املتنامية«.

كما أشار تقرير منظمة )الفاو( إىل أن اليمن يعتمد أشد االعتماد عى الواردات نظراً إىل أن ما ال يتجاوز عن 
أربعة يف املائة فحسب من أرايض البالد صالحة للزراعة، وال يستخدم حالياً سوى جزء ضئيل من تلك الرقعة يف 

إنتاج الغذاء.

ولفت إىل أن عدد املردين داخلياً وصل إىل نحو 3ر2 مليون نازح يف اليمن وبزيادة تتجاوز 400 يف املائة 
منذ يونيو 2015م، فيما يُلقى بضغوط إضافية عى املجتمعات املستضيفة لهم والتي تناضل أصالً لتلبية 

احتياجاتها إزاء القليل املتوافر من املوارد الغذائية.

معاودة قصف مصنعي حليب األطفال واملناديل الورقية بالعاصمة صنعاء

]30/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ظهر اليوم قصفه اإلجرامي والهستري عى العاصمة صنعاء 
مستهدفا بسلسلة من الغارات الهمجية عدداً من املصانع ذات العالقة بمتطلبات الحياة اليومية واخرها مصنع 

حليب األطفال.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود استهدافه ملصنع 
بن شهاب للمناديل الورقية وحليب األطفال بثالث غارات عنيفة للمرة الثانية عى التوايل يف أقل من 24 ساعة، 

بعد ان كان قصف مساء أمس نفس املصنع الواقع بالقرب من املستشفى السعودي األملاني يف منطقة دارس يف 
مديرية بني الحارث.

وأشار املصدر إىل أن قصف الطران املعادي للمصنع نتج عنه اندالع حريق كبر يف املصنع وهرعت فرق الدفاع 
املدني بأمانة العاصمة إلخماده، مبينا أن قصف طران العدوان أدى إىل إصابة عدد من املواطنن واحرتاق 

منزلن وعدد من السيارات وأرضار مادية يف عدد من املنازل املجاورة للمجمع.

استشهاد ستة مواطنني وإصابة 7 آخرين يف استهداف الطريان ملنطقة الرحبة بالعاصمة

]31/يناير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد ستة مواطنن وأصيب سبعة آخرون بجراح يف حصيلة أولية جراء استهداف طران العدوان السعودي 
األمريكي ملنازل املواطنن يف منطقة الرحبة بمديرية بني الحارث.

وأوضح مصدر أمني يف أمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف أحد 
املباني السكنية بمنطقة الرحبة بمديرية بني الحارث شمال العاصمة، مما اسفر عن استشهاد ستة مواطنن 
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ثالث نساء وثالثة أطفال من عائلة فواز العزكي، وإصابة سبعة مواطنن بينهم أطفال ونساء من عائلة نوفل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان قصف حديقة فرح الند بمنطقة عر غرب العاصمة، مما ألحق أرضارا 
بالغة يف عدد كبر من منازل املواطنن املجاورة للحديقة، كما استهدف حديقة 21 سبتمر يف مديرية معن 

بعدة غارات عنيفة، نتج عنها ترضر عدد كبر من منازل املواطنن وتهشم نوافذ املباني السكنية املجاورة.

وكان طران العدوان الغاشم قصف مبنى جامعة امللكة أروى يف شارع الستن وألحق دماراً كبراً باملبنى.

غارات تدمر خزانات الوقود يف حمطة املخا البخارية

]31/يناير/2016[ تعز ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مدينة املخا بمحافظة تعز، مستهدفا مرافق 
اقتصادية حيوية.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن محطة املخا البخارية 
إلنتاج الطاقة الكهربائية، ما أدى إىل تدمر خزانات الوقود الرئيسية يف املحطة بشكل كامل، وترضر العديد من 

منشآت املحطة التي كانت تعرضت سابقا لغارات أدت إىل توقفها عن العمل.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قد استهدف منتصف يوليو العام املايض مدينة املخا بسلسلة 
غارات وحشية أسفرت عن استشهاد أكثر من 103 مواطنا وإصابة نحو 150 بجروح وتدمر عرات املنازل.

125 غارة على مناطق متفرقة مبأرب

]31/يناير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم 25 غارة عى مناطق متفرقة بمأرب.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي شن أكثر من 20 غارة عى مناطق مفرق الجوف والفرضة والخانق 
والطريق العام الرابط بن صنعاء ومأرب، مشرا إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية رصواح.

من جهة اخرى، بّن املصدر أن طران العدوان شن أكثر من 100 غارة صاحبت زحوفات املرتزقة عى مفرق 
الجوف يف منطقة الجدعان بمحافظة مأرب.

استهداف مطار احلديدة الدويل

]31/يناير/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن غارات عى مطار الحديدة 
الدويل.
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غارة على نقيل بن غيالن يف مديرية نهم 

]31/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارة عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف نقيل بن غيالن، مما 
أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومراعي األغنام.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]31/يناير/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سلسلة من الغارات الجوية مستهدفاً عدد من املناطق املتفرقة 
بمحافظة صعدة.

وأفاد مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى مديرية باقم 
ومنطقة طخية مستهدفاً مزارع املواطنن وممتلكاتهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان أيضاً شن سلسلة غارات عى مديرية الظاهر غرب محافظة صعدة، فيما 
استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح.

مخس غارات على مديرية بني مطر 

]31/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم خمس غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بخمس غارات قرية 
قرمان مستخدما قنابل شديدة االنفجار.

معاودة قصف العاصمة صنعاء

]31/يناير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
بسلسلة غارات عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة السبعن 
والنهدين بأربعة صواريخ ثنائية االنفجار وقنابل إرتجاجية، مشرا إىل أن القصف تسبب يف ترضر منازل 

املواطنن املجاورة واألحياء القريبة واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة بأرضار فادحة.
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الصحة : أكثر من 23 ألفا و 500 شهيد وجريح و1460 معاقا جراء العدوان السعودي

]01/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ان عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان السعودي االمريكي عى اليمن 
الذين وصلوا للمستشفيات واملرافق الصحية حتى 24 يناير 2016م بلغ 24 ألفا و 975 شهيدا وجريحا 

ومعاقا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور تميم الشامي لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن عدد الشهداء 
بلغ 7 آالف وستة ،منهم ألف و 368 طفل ، وألف و 159 إمرأه ، فيما بلغ عدد الجرحى 16 ألف و 509 ، منهم 

ألفن و 239 طفل ، و الف و 740 إمرأة.

وأشار إىل أن اجمايل اإلعاقات ألف و 460 إعاقة ، الفتا إىل أن تقديرات دولية تؤكد أن نسبة اإلعاقة يف اليمن 
ترتاوح بن 10-13% و هي من أعى النسب يف العالم حيث يتجاوز عدد املعاقن باليمن أكثر من ثالثة مالين 

معاق.

وأوضحت أخر احصائيات صندوق رعاية وتأهيل املعاقن أن حرب العدوان السعودي انتجت أكثر من خمسة 
أالف حالة إعاقه جديدة أغلبها شملت برت األطراف.

ولفت الدكتور تميم إىل إجمايل عدد األرس النازحة يف مختلف محافظات الجمهورية بلغت 383 ألف و 955 
أرسة ، فيما بلغ اجمايل عدد األفراد مليونن و 353 ألف و 720 فرد.

وحسب الناطق الرسمي لوزارة الصحة فقد بلغ أجمايل املنشات الصحية املتأثرة من العدوان 180 منشأة 
منها 42 منشأة بشكل كي فيما تدمرت جزئيا 138 منشأة، مشرا إىل أن إجمايل تكلفة الخسائر للبناء بلغت 8 
مليارات و 342 مليون و 424 ألف ريال ، فيما بلغت خسائر التجهيزات الطبية 90 مليون و 865 ألف دوالر.

وفيما يتلعق بأصناف األدوية الطبية اكد أن عدد األصناف التي رصيدها صفر من األدوية األساسية بلغت 200 
صنف، فيما بلغ عدد االصناف التي ستنفذ يف أقل من ثالثة أشهر 50 صنفا.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة أن العدوان السعودي األمريكي تسبب يف نزوح الكادر الصحي األجنبي 
واملحي، حيث تشر اإلحصائيات أن هناك أكثر من 3 آالف أخصائي وفني أجنبي يف جميع التخصصات الطبية 

ما نسبته )70%( من الكوادر املوجودة والتي كانت تعمل يف مختلف محافظات الجمهورية منها )659( يف 
أمانة العاصمة قد غادروا البالد بسبب العدوان الغاشم عى اليمن، ، فيا أضطر )40%( من الكادر املحي أضطر 

إىل النزوح من املناطق التي يعلموا بها.

وأشار إىل أن اليمن تعيش كارثة بيئية حقيقية يف ظل الحصار والعدوان عى اليمن بسبب عدم توفر الوقود 
الذي أدى إىل توقف أحواض املياه العادمة ومضخات الرف الصحي يف كثر من املحافظات اليمنية وتكدس 

املخلفات يف املدن الرئيسية لعدم توفر الوقود وقطع غيار سيارات النظافة األمر الذي أدى إىل تلوث بيئي 
كارثي.. ناهيك عن توقف جميع املولدات وخاصة تلك التي تعمل يف املستشفيات والتي أثرت عى توقف معظم 

أقسام املستشفيات.
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استشهاد امرأة وطفلتها بقصف صاروخي سعودي على منطقة مران بصعدة

 ]01/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة وطفلتها جراء قصف صاروخي عى منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالقصف 
الصاروخي عزلة الذراع بمنطقة مران بمديرية حيدان ما أدى إىل استشهاد امرأة وطفلتها أثناء تواجدهما عى 
برئ مياه باملنطقة،مشرا إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن سلسلة غارات استهدفت منازل 

املواطنن بمنطقة رشاوة بمديرية باقم الحدودية .

استهداف نقيل ابن غيالن يف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]01/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف نقيل ابن غيالن 
بغارة ما أدى إىل أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومراعي األغنام.

تدمري مدرسة جراء غارة على مديرية مستبأ حبجة

]01/فرباير/2016[ حجة  - سبأ:

أصيب مواطن بجروح بالغة جراء غارة شنها طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم عى مديرية بني 
قيس بمحافظة حجة .

واوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
السعودي االمريكي الغاشم استهدفت منطقة قريبة من احدى املدارس بمديرية بني قيس مخلفا ارضار مادية 
يف املمتلكات، مضيفا أن طران العدوان االجرامي شن ايضا غارة عى مدرسة أبو دوار بمديرية مستبأ و دمرت 

كليا جراء الغارة.

قصف منطقة السواد بسنحان مبحافظة صنعاء

]01/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة السواد ما أدى 
إىل إحداث أرضار بالغة يف األحياء السكنية املجاورة.
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منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ترفضان حتقيق التحالف السعودي وتدعوان للجنة 
دولية جلرائم احلرب يف اليمن

]02/فرباير/2016[ لندن - سبأ:

قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية إن تشكيل التحالف السعودي لجنة تحقيق يف االتهامات 
بجرائم الحرب يف اليمن غر كافية.

وأشارت صحيفة الغارديان الريطانية إىل أن املنظمتن رفضتا التعهدات السعودية للتحقيق يف سقوط الضحايا 
املدنين جراء القصف يف اليمن وتمسكتا بإجراء تحقيق مستقل عن جرائم حرب محتملة.

ودعت املنظمتان إىل تشكيل لجنة مستقلة للنظر يف اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مثل استهداف عيادات 
منظمة أطباء بال حدود يف اليمن.

وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش »إن عى أعضاء التحالف التحقيق يف اتهامات بانتهاكات 
من قبل قواتها«، مضيفتان: »ولكن يجب أن تكون هناك لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ للتحقيق يف جميع 

االنتهاكات واالعتداءات للوقوف عى الحقائق وتحديد هوية الجناة، بهدف ضمان تقديم املسؤولن للمساءلة«.

وقالت منظمة العفو »يجب عى اململكة املتحدة أن توقف فوراً تراخيص تصديرات األسلحة املتجهة اىل آلة 
الحرب السعودية«، يف حن لفتت »الغارديان« إىل تقرير لجنة خراء األمم املتحدة بأن قوات التحالف نفذت 

119 غارة جوية، تنتهك القانون اإلنساني الدويل، ودعت إىل تشكيل لجنة دولية للتحقيق.

من جانبها دعت منظمة أطباء بال حدود التي تعرضت مرافقها يف اليمن إىل رضبات جوية من التحالف 
السعودي، إىل إنشاء لجنة تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة.

أربع غارات على منطقة الصباحة يف مديرية بني مطر 

]02/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
الصباحة ما أدى إىل أرضار بالغة يف األحياء السكنية وممتلكات املواطنن.

غارات على إدارة أمن مدينة الشرق بذمار

]02/فرباير/2016[ ذمار- سبأ 

استشهد مواطن وأصيب سبعة آخرون جراء غارات شنتها طائرات العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى 
مديرية جبل الرق بمحافظة ذمار.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان استهدفت إدارة أمن مدينة الرق مما 
أدى اىل استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرون وترضر عدد من منازل املواطنن املجاورة .
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استهداف منطقتي احلفا ونقم بالعاصمة صنعاء

]02/فرباير/2016[ صنعاء- سبأ

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا بسلسلة 
غارات عدة مناطق بمديرية الصافية .

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف 
منطقتي الحفا ونقم بشارع خوالن مما أدى إىل ترضر عدد كبر املنشآت واملمتلكات العامة والخاصة بأرضار 

فادحة .

سلسلة غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]02/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد طفل وأصيب 6 آخرون جراء غارتن شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جرس عن الشاة يف 
منطقة الحجيل باملديرية مما أدى إىل استشهاد الطفل شهاب الحجيل وإصابة 6 آخرين بإصابات خطرة 

وتدمر الجرس والطريق الرتابي أسفله و ترضر منازل بني رشيفة وبني رسحان بأرضار كبرة، كما شن 
سلسلة من الغارات عى منطقة ملح، ودمر عبّارة يف بني رشيفة وأحدث أرضاراً بالغة يف منازل املواطنن.

من جهة اخرى، أوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان عاود 
استهداف جرس عن الشاة بمنطقة الحجيل ما أدى إىل إصابة ثالثة مواطنن بجروح بليغة.

15 غارة على مناطق متفرقة مبأرب

]02/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم أكثر من 15 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة األشقري برواح بأكثر من 
10 غارات، كما استهدف بخمس غارات مفرق الجوف وآل جعدر بالجدعان.

غارات على عدد من حمافظات اجلمهورية

 ]02/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان غارة عى منزل أحد املواطنن يف منطقة العند، وغارات أخرى عى جبل الصمع، ومنطقة 
الصحن بمدينة صعدة، ومنطقة الجعملة بمديرية مجز.
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وأوضح مصدر أمني أن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى محطة التوفيق 
بمنطقة الجند بمحافظة تعز، وخمس غارات عى مطار الحديدة الدويل.

العدوان يواصل قصفه اجلوي والصاروخي على مناطق بصعدة

]02/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه الصاروخي والجوي املكثف عى عدد من املناطق املتفرقة 
بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى الطريق 
الرابط بن مديريتي الظاهر وحيدان.. مشراً إىل أن الغارات أحدثت دماراً كبراً يف ممتلكات املواطنن ومزارعهم 

ومنازلهم والطريق العام .

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان عاود استهدفه عدد من املناطق بمديرية رازح الحدودية بقنابل عنقودية 
محرمة، باإلضافة إىل قصف صاروخي سعودي استهدف منازل املواطنن وممتلكاتهم .

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى منطقة كهالن بمحيط مدينة صعدة.

 مبديرية نهم
ً
15 شهيدا وجرحيا

]02/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد خمسة مواطنن جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف سيارة يف بني 
شكوان جوار مدرسة الشهيد خالد الظفاري ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن وترضر املدرسة .

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان دمر منزل الدهميش بمنطقة ملح واستهدف أيضا نقطة الحنشات ما أدى 
إىل إحداث أرضار بالغة يف الطريق العام.

ولفت املصدر إىل أن عدد الشهداء والجرحى جراء قصف طران العدوان عى مديرية نهم منذ صباح اليوم 15 
شهيدا وجريحا.

مخس غارات على جبل الصمع يف مديرية ارحب 

]03/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى مديرية ارحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بخمس غارات جبل 
الصمع مما أدى إىل احداث أرضار بالغه يف مراعي األغنام وأريض زراعية.
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 يف قصف مصنع أمسنت عمران ومنطقة الغيل
ً
 وجرحيا

ً
39 شهيدا

]03/فرباير/2016[ عمران  - سبأ:

ارتفع عدد ضحايا غارات العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مصنع أسمنت عمران إىل 15 شهيدا وأكثر من 
18 جريحا.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى 
مصنع أسمنت عمران، أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة 18 آخرين.

ولفت املصدر إىل أن هذه الحصيلة قابلة لإلرتفاع نظرا لكثافة الغارات العدوانية وما خلفته من تدمر يف 
املصنع.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن عدة غارات عى منطقة الغيل بمديرية خمر ما أدى إىل إصابة ستة 
مواطنن عى األقل، مخلفة أرضار كبرة يف املمتلكات العامة والخاصة.

استشهاد 13 مواطنا من اسرة واحدة يف غارة لطريان العدوان على مديرية نهم

]03/فرباير/2016[ صنعاء  - سبأ:

استشهد 13 مواطن من أرسة واحدة بينهم نساء وأطفال يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة املواطن أحمد أبو 
علهان بمتطقة ضبوعة ما أدى إىل استشهاده وأفراد أرسته .

20 غارة على مناطق متفرقة مبأرب

]03/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 غارة عى مناطق متفرقة بمأرب.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن 15 غارة عى مناطق جبل هيالن 
ووادي امللح واألشقري برواح.

وأشارت إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة الخانق وجبل صلب بالجدعان بعد سيطرة 
الجيش واللجان الشعبية عليهما يف وقت سابق من صباح اليوم.
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باب
ُ
سلسلة غارات على مدينة تعز ومدينة ذ

]03/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز، مستهدفا األحياء الرقية ملدينة 
تعز ومدينة ذُباب .

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدف بغارتن القر 
الجمهوري )قر الشعب( ومنطقة الكمب ما أدى إىل ترضر عرات املنازل واملرافق املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة العمري بذُباب.. منددا باستمرار استهداف 
العدوان األحياء املدنية بمدينة تعز.

اصابة مخسة اطفال يف غارات على الطريق العام مبدينة الشرق بذمار

]03/فرباير/2016[ ذمار - سبأ:

أصيب خمسة أطفال بإصابات بالغة جراء غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى الطريق العام يف 
منطقة مدينة الرق مديرية جبل الرق محافظة ذمار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن مساء اليوم غارتن عى الطريق العام 
بمدينة الرق االوىل استهدفت جرس يربط املنطقة بمديرية عتمه واألخرى استهدفت الطريق الرابط بن مدينة 

الرق وذمار.

ولفت املصدر إىل أن الغارات ألحقت أرضار باملنازل واملحال التجارية والسيارات املارة بالطريق.

من جهة اخرى، شنت طائرات العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارة عدوانية عى محافظة ذمار.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طائرات العدوان استهدفت يف عدوانها منطقة الحصن 
بمديرية ضوران آنس .

غارتان على مدينة عبس حبجة

]03/فرباير/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مدينة عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان 
استهدف منطقة بحراء عى الشارع العام بمدينة عبس دون وقوع ضحايا .
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قصف منطقة السواد مبديرية سنحان حمافظة صنعاء

]03/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهداف مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغاره منطقة 
السواد ما أدى إىل أرضار يف ممتلكات املواطنن واألرايض الزراعية.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على عدد من احملافظات

]03/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استهدف طران العدوان كري الحنشات بمديرية نهم، والكسارة يف منطقة رصف – بني حشيش.

وأوضح مصدر أمني لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إىل أن العدوان استهدف منطقة الرس يف حرض بقنابل 
عنقودية ونجم عنها استشهاد مواطن واصابة عرات آخرين، الفتا إىل ان العدون شن سلسلة غارات عى 

منطقة األشقري يف مديرية رصواح محافظة مارب.

واوضح املصدر وقوع شهيد و4 جرحى نتيجة استهداف العدوان السعودي االمريكي املجمع الحكومي ومطار 
الحديدة، الفتا إىل ان العدوان استهدف بمحافظة تعز مقر الشيخ حمد عبد الرحيم كرامي )رئيس املؤتمر 

الشعبي العام( بنقيل اإلبل يف خدير، واستهدف بعدة غارات العمري بمديرية ذباب.

مستشفى عمران العام يطلق نداء استغاثة للتربع بالدم إلنقاذ جرحى غارات العدوان

]03/فرباير/2016[ عمران - سبأ:

وجه مستشفى عمران العام واملستشفيات األخرى بعاصمة املحافظة مساء اليوم نداًء عاجالً واستغاثة إنسانية 
للترع بالدم إلنقاذ حياة جرحى غارات تحالف العدوان اإلجرامية عى محافظة عمران.

وأوضح مصدر طبي باملستشفى لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مستشفيات املحافظة استقبلت حتى اآلن 
خمسة عر شهيد وعرات الجرحى واملصابن جراء غارات العدوان عى مصنع أسمنت عمران ومحيطه.

ودعا املصدر املواطنن إىل الترع بالدم إلنقاذ َحيَاة املصابن الذين هم يف أمس الحاجة لنقل الدم، حيث ما تزال 
مستشفيات املحافظة تستقبل املصابن حتى اللحظة.

تدمري جسر احلقوف مبحافظة حجة

]04/فرباير/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى جرس الحقوف بن مديرتي حران ومستبأ بمحافظة 
حجة.
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وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ(أن طران العدوان عمد 
عى تدمر جرس الحقوف باعتباره من الجسور الحيوية التي تربط بن مديريتي حران ومستبأ .

معاودة استهداف منطقة السواد بسنحان حمافظة صنعاء

]04/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهداف منطقة السواد بسنحان محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي استهدف بغارة جوية 
منطقة السواد ما أدى اىل احداث أرضار بالغه يف األرايض الزراعية واألحياء السكنية املجاورة

غارتان على األعروش خبوالن حمافظة صنعاء

]04/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن منطقة 
العادي باألعروش، ما أدى إىل أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.

أربع غارات على منطقة املعزبة بالرضمة بإب

]04/فرباير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية الرضمة بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهداف بأربع غارات منطقة 
املعزبة بمديرية الرمضة دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان تسببت يف إلحاق أرضار بمنزل أحد املواطنن باملعزبة.

اربع غارات على مديرية نهم

]04/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم استهدافه اآلثم ملديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
الرزوة ما ادى اىل احداث ارضار فادحة يف االرايض الزراعية.
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تدمري عدد من منازل املواطنني مبديرية حيدان بصعدة

]04/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اإلجرامي عدد من منازل املواطنن بمديرية حيدان بمحافظة صعدة 
وشن سلسلة غارات أخرى عى عدد من املناطق باملحافظة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم دمر منزل مواطن بقرية 
الخميس ومنزلن آخرين بقرية ملحة فيما أحدث أرضاراً كبرة يف عدد من املنازل املجاورة، مشرا إىل أن 

طران العدوان شن ثالث غارات جوية عى مديرية رازح الحدودية وسلسلة غارات أخرى عى مديرية الظاهر 
الحدودية ايضاً غرب محافظة صعدة، باإلضافة إىل قصف صاروخي طال عدد من املناطق بمديرية الظاهر.

استشهاد اربعة مواطنني اثر قصف منزل مبديرية حرض حبجة

]04/فرباير/2016[ حجة - سبأ:

استشهد أربعة مواطنن جراء غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت منزالً ألحد املواطنن يف 
بني الحداد بمديرية حرض محافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن فرق اإلنقاذ ما تزال 
تبحث عى أي ضحايا قد تكون موجودة تحت األنقاض .

ثالث غارات عنيفة على منطقتي النهدين والسبعني بالعاصمة صنعاء

]05/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء عر اليوم مستهدفا 
عدة مناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل 
مسلسل جرائمه البشعة واستهدف مجددا منطقتي النهدين والسبعن بثالث غارات عنيفة وقنابل شديدة 

االنفجار للمرة الثانية عى التوايل خالل ساعات بعد أن قصف املنطقه فجر اليوم بثالث غارات،مشرا إىل أن 
قصف العدوان تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وتهشم النوافذ وترضر املحالت التجارية واملمتلكات 

العامة والخاصة.

تدمري حمطة وقود مبدينة احلديدة

]05/فرباير/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى إحدى محطات الوقود بمدينة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف محطة الوقود 
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يف شارع الخمسن، ما أدى إىل إصابة مواطن كحصيلة أولية وخسائر مادية كبرة فضال عن ترضر املحطة 
واشتعال النران فيها وكذا ترضر األحياء السكنية ومنازل املواطنن املجاورة.

وأشار إىل أن طران العدوان استهدف الخط الساحي يف مديرية الدريهمي بغارة ظهر اليوم.

قصف منزل يف مديرية صرواح مبأرب

]05/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منازل املواطنن برواح بمأرب مخلفا دمارا كبرا.

وأفاد مصدر محي بمأرب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل املواطن صالح 
مبخوت الزايدي بمنطقة امللتقى برواح، ما أدى إىل تدمره كليا وإصابة إمرأة بجروح خطرة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى سيارة املواطن مسعد الحباري أثناء قيامه بإسعاف 
الجرحى، ما أدى اىل إحرتاقها كليا.

غرفة جتارة العاصمة صنعاء : 39 مليار دوالر خسائر أولية للقطاع اخلاص بفعل العدوان 
واستهداف املصانع ميس االحتياجات املعيشية اليومية للشعب اليمني

]05/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

قالت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ان القطاع الخاص ومشاريعه الصناعية والتجارية يف 
اليمن تعرض ألرضار وخسائر فادحة بفعل استهدافه من قبل طران العدوان السعودي الغاشم والتقديرات 
األولية لتلك األرضار والخسائر منذ بداية العدوان اإلجرامي حتى الوقت الراهن ما يزيد عن 39 مليار دوالر ».

وأكدت الغرفة التجارية يف تقرير حديث حصلت وكالة األنباء اليمنية » سبأ » عى نسخة منه إنها رصدت 
خالل شهر يناير املايض فقط ، استهداف )15( مصنعا ومنشأة تجارية متخصصة يف الصناعات الغذائية 

والبالستيكية والورقية والدوائية باإلضافة إىل عدد من مزارع إنتاج الدواجن الالحم والبيض خارج محافظة 
صنعاء.

وذكرت الغرفة بأنه طبقا لنتائج لجنة فنية متخصصة شكلتها الغرفة يف أغسطس املايض لرصد وحر 
االرضار التي لحقت باملنشات واملشاريع التجارية والصناعية منذ بدء العدوان الظالم عى اليمن يف أواخر مارس 

2015 ، وحتى أواخر الشهر املنرم، فقد تم استهداف نحو 196 مصنعا ومنشأة صناعية وتجارية تقدر 
تكلفة الخسارة األولية فيها بحوايل 39 مليار دوالر و7 من صوامع الغالل و546 مخزنا لألغذية و365 من 

األسواق التجارية الشعبية و123 منشأة سياحية وفندقية و240 محطة للوقود والغاز باإلضافة اىل عدد من 
الشبكات الخاصة باالتصاالت تجارية.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء ان استهداف عدداً من املصانع ذات العالقة بمتطلبات 
الحياة اليومية وأخرها مصنعي حليب األطفال وإنتاج الشاي بالعاصمة صنعاء من قبل العدوان الغاشم 

هو استهداف لالحتياجات املعيشية للشعب اليمني خصوصا ان عمل القطاع التجاري والصناعي هو توفر 
االحتياجات االنسانية للشعب.
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غارتان على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]05/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران تحالف العدوان استهدف بغارة سيارة يف 
منطقة الحنشات وغارة اخرى عى منطقة الدجرين ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.

طريان العدوان يستهدف حمافظتي تعز واجلوف

]05/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان عدة غارات عى محافظة تعز استهدف خاللها منطقة املرساخ وتبة السالل يف منطقة 
صالة، كما استهدف بعدة غارات مديرية الغيل محافظة الجوف.

معاودة قصف العاصمة صنعاء 

]06/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا عدة 
مناطق بمديرية السبعن بأمانة العاصمة.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مجددا منطقتي 
النهدين والسبعن بصواريخ عنيفة وقنابل شديدة االنفجار للمرة الثالثة خالل 24 ساعة .

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن و املحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة.

سلسلة غارات على حمافظة تعز

]06/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا منطقة مفرق املخا 
ومدينة ذُباب ومنطقة الجند.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة مفرق املخا ما 
تسبب يف ارضار عى الطريق الرئيي الرابط بن محافظتي تعز والحديدة ومدينة املخا.

وأشار املصدر إىل طران العدوان عاود مساء اليوم شن غاراته عى مدينة ذُباب الساحلية التابعة ملديرية باب 
املندب مستهدفا االنحاء الواقعة شمال غرب منطقة العمري من دون وقوع ضحايا، كما استهدف بغارات 

اخرى منطقة الجند رشقي املحافظة.
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وكان ستة مدنين استشهدوا وأصيب آخرون اليوم السبت يف سلسلة غارات شنتها طران تحالف العدوان 
السعودي األمريكي عى منطقتي حبيل اسود يف مديرية ماوية واسفرت عن استشهاد امرأة وثالث من بناتها.. 
مشرا إىل أن مواطنن أثنن استشهدوا يف ثالث غارات شنها طران العدوان عى منطقة الجاهي بمدينة ذُباب.

فيما استهدفت طائرات العدوان بغارات أخرى انحاء متفرقة من منطقة حوزان بمدينة ذُباب.

اربع غارات على مديريتي سنحان ونهم مبحافظة صنعاء

]06/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى مديريتي نهم وسنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان شن ثالث غارات عى 
مناطق محي وبني شكوان وبران بمديرية نهم، وغارة عى منطقة السواد بسنحان ما أدى إىل أرضار يف األرايض 

الزراعية.

ثالث غارات على مديرية الغيل باجلوف

]06/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ثالث غارات عى مديرية الغيل بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى منازل 
املواطنن بمنطقة العريض بالغيل، كما شن غارة عى وادي أير التابعة للغيل.

ولفت املصدر إىل أن مليشيا املرتزقة واصلت القصف املدفعي عى منازل املواطنن، ما أدى ايل تدمر منزل أحد 
املواطنن بمنطقة العريض.

غارات على منطقتي النهدين ووادي أمحد بالعاصمة صنعاء

]06/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء عر اليوم.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان جدد 
استهدافه ملنطقه النهدين بمديرية السبعن بثالث غارات عنيفة وقنابل شديدة اإلنفجار للمرة الرابعة عى 

التوايل خالل 24 ساعة بعد أن قصف نفس املنطقة فجر اليوم بثالث غارات أيضا .

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى منطقة وادي أحمد بمديرية بني الحارث .. الفتا إىل أن 
غارات العدوان تسببت يف أرضار بمنازل املواطنن وتهشم النوافذ وترضر املحالت التجارية واملمتلكات العامة 

والخاصة.
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مثان غارات على مديرية نهم 

]06/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران تحالف العدوان استهدف بثمان غارات 
مناطق ملح والفرضة وجبال مدفون مخلفة خسائر كبرة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم واألرايض الزراعية.

طريان العدوان يواصل غاراته على عدد من احملافظات

]06/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان يف محافظة صعدة اللواء 131 مشاة يف مديرية كتاف ومنطقتي القمع واملخروق 
باملديرية، كما استهدف محطة وقود يف شارع الخمسن بمدينة الحديدة، فيما أصيب مواطن يف غارة استهدفت 

مديرية الدريهمي باملحافظة .

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة املعزابة بمديرية دمت 
ومنطقة ناصة بمديرية مريس بمحافظة الضالع، كما استهدف يف محافظة تعز اللواء 22 حرس جمهوري 

بالجند وشن غارات عى منطقة حوزان بمديرية ذباب باملحافظة ذاتها،مؤكدا أن امرأة أصيبت جراء غارة 
لطران العدوان استهدفت إحدى قرى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

قصف مستشفى القدس مبحافظة صنعاء 

]07/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

ترضر مستشفى القدس العسكري بمحافظة صنعاء بأرضار جسيمة وأصيب طبيب وأحد املمرضن أثناء 
تأديتهما لعملهما يف املستشفي جراء غارات طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى املنطقة.

وأوضح مصدر مصدر طبي يف املستشفي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الدكتور عمر الهاشمي احد فريق 
مجلس ادارة مستشفيات محافظة صنعاء ومستشفى 48 الطبي النموذجي أصيب بجروح بليغة مع احد 

املمرضن اثناء تأديتهم لواجبهم االنساني يف املستشفى.

واضاف ان عدد من األجهزة الطبية ترضرت جراء الغارات الهسترية.. مناشدا الصليب االحمر للتدخل لوقف 
اتتهاكات طران العدوان السعودي واستهدافه للمنشأت الصحية بطريقة ممنهجة بشكل مبارش او غر مبارش.

استهداف حمافظتي صعدة وحجة

]07/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان ثماني غارات عى مدينة الربوعة وحول الباحة بمنطقة عسر، كما قام بتمشيط الربوعة 
بطران األباتيش .
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وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف شبكة 
االتصاالت بمنطقة طالن بمديرية كر محافظة حجة، كما استهدف منطقة الصوح بمديرية كتاف محافظة 

صعدة.

استشهاد اربعة مواطنني واصابة آخرين يف غارة على مديرية باقم بصعدة

]07/فرباير/2016[ صعدة ـ سبأ:

استشهد أربعة مواطنن وأصيب آخرين باستهداف طران العدوان السعودي األمريكي للطريق العام بمديرية 
باقم محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة استهدفت الطريق العام 
بمنطقة القهر بمديرية باقم الحدودية ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن وإصابة آخرين.

وأشار املصدر إىل أن مواطنن اثنن أصيبا بجراح إثر قصف صاروخي للعدو السعودي عى مناطق متفرقة من 
مديرية رازح الحدودية.

تدمري أبراج اإلتصاالت يف جبل عيبان يف بني مطر

]07/فراير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ست غارات عى مديريه بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بست غارات أبراج 
االتصاالت يف جبل عيبان ما أدى إىل إلحاق أرضار جسيمة بها.

21 غارة على مديريتي أرحب ونهم مبحافظة صنعاء

]07/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات عى مديريتي نهم وأرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بثمان غارات 
جبل الصمع بمديرية أرحب ما أدى إىل أرضار يف مراعي األغنام.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بعر غارات فرضة نهم وبثالث غارات مناطق املجاوحة 
واملعادي وبني شكوان يف مديرية نهم ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.
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استهداف مسجد على الطريق الساحلي مبديرية الدريهمي باحلديدة

]07/فرباير/2016[ الحديدة ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي – األمريكي اليوم من شن غاراته للمرة الثانية عى مديرية الدريهمي محافظة 
الحديدة مستهدفا احد املساجد عى الخط الساحي.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى إحدى النقاط األمنية 
بمديرية الدريهمي استهدفت احداها مسجدا واألخرى احد الهناجر التابعة ألحد املواطنن.

وأفاد املصدر بعدم وقوع ضحايا من املدنين يف املنطقة أو رجال األمن املرابطن يف النقطة.

تدمري خزان مياه النهدين مبديرية السبعني

]07/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم خزان املياه يف منطقة النهدين بمديرية 
السبعن بأمانة العاصمة ضمن سلسلة من االستهدافات العدوانية املتواصلة ملقدرات الحياة بالعاصمة واملدن 

اليمنية .

ثالث غارات على سد سقام بصرواح مبأرب

]07/فرباير/2016[ مأرب - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم ثالث غارات عى سد سقام برواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان إستهدفت سد سقام 
بمنطقة املحجزة برواح وخلفت دمارا كبرا يف مصارف السد.

معاودة استهداف مديرية نهم بـ17 غارة

 ]08/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه لعدد من املناطق بمديرية نهم بمحافظة صنعاء بسلسلة من 
الغارات.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ 12 غارة مناطق 
بران والدجرين وضبوعة ومسورة ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

كما استهداف مناطق ملح وضبوعة وبني شكوان وجبل املدفون بخمس غارات ما أدى إىل إحداث أرضار 
بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.



111

يوميات العـ2016ـــدوان

سلسلة غارات على عدد من احملافظات 

]08/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

أوضح مصدر امني لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف يف محافظة مأرب قرية آل حزيم، 
فيما استهدف بمحافظة تعز السلسلة الجبلية ومفرق العمري يف مديرية ذباب .

ويف محافظة الحديدة شن العدوان سلسلة غارات عى منطقة الضحي واملكتب السيايس بالحي التجاري 
بمديرية امليناء باملحافظة، كما شن عدة غارات بطائرة بدون طيار عى مديرية الغيل يف محافظة الجوف.

ست غارات على مناطق بإب

]09/فرباير/2016[ إب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم ست غاراة جوية عنيفة عى مناطق بمديرية السرة 
وبعدان بمحافظة إب .

وأوضح مدير رشطة املحافظة العميد محمد الشامي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران تحالف العدوان 
شن خالل عدوانه الجديد أربع غارات عى منطقة نقيل الخشبة بمديرية السرة ، كما شن غارتن عنيفتن عى 

منطقة العذارب بمديرية بعدان.

قصف خمازن املؤسسة االقتصادية مبنطقة املداور بهمدان

]09/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم بغارة جوية مخازن املؤسسة االقتصادية اليمنية 
بمديرية همدان محافظة صنعاء .

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف شن غارة جوية عى مخازن 
املؤسسة االقتصادية اليمنية بمنطقة املداور بهمدان ما ادى اىل احداث ارضار بالغة فيها.. مشراً اىل ان هذا 

االستهداف هو الثالث الذي يستهدف مخازن املؤسسة االقتصادية بمديرية همدان خالل شهرين.

ست غارات على مناطق متفرقة مبأرب

]09/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ست غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي 
وغارة عى منطقة املخدرة بالجدعان، مشرا إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مناطق املشجح وكوفل 

برواح وغارة عى وادي مالحا بمديرية مجزر.
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قصف حي بيت معياد السكني ومنطقة النهدين بأمانة العاصمة

]09/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية مساء اليوم عى مديرية السبعن بأمانة 
العاصمة.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن هنجر 
مدرسة أهلية بمنطقة بيت معياد اآلهلة بالسكان بشارع تعز.

وأشار املصدر إىل أن قصف طران العدوان ملنطقة بيت معياد نتج عنه اندالع حريق كبر يف هنجر تخزين املواد 
املدرسية الخاص باملدرسة.. الفتا إىل أن فرق الدفاع املدني بأمانة العاصمة هرعت إلخماد الحريق.

وبن أن القصف تسبب يف أرضار بالغة يف عدد كبر من منازل املواطنن املجاورة للمدرسة وتهشم نوافذ املباني 
السكنية واملحالت التجارية واملمتلكات العامة والخاصة، إضافة إىل أرضار بالغة لحقت باملدرسة األهلية.

ولفت املصدر إىل الطران املعادي استهدف أيضا منطقة النهدين بغارة ما أدى إىل ترضر عدد من املباني 
السكنية واألحياء املجاورة .

استهداف مديرية بني مطر حمافظة صنعاء

]09/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مصنع الحقبي بمديرية بني مطر.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« ان طران العدوان شن غارة عى مصنع الحقبي يف 
يف منطقة متنه بمديرية بني مطر ما أدى إىل الحاق أرضار كبرة فيه و ترضر األحياء السكنية املجاورة.

كما استهدف منطقة الصباحة بقنبلة شديدة االنفجار ما أدى إىل أرضار بالغة يف األرايض الزراعية، فضال عن 
ترضر منازل املواطنن وممتلكاتهم.

غارة على مديرية سنحان حمافظة صنعاء

]09/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

اوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارة عدوانية عنيفة 
منطقة السواد بسنحان يف حدوث أرضار بالغة يف املمتلكات واالرايض الزراعية باملنطقة.
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11 غارة على مدينتي تعز واملخا

]09/فرباير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمركي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفاً بسلسلة من الغارات 
مرافق مدنية وخدمية وأسفرت عن تدمر مرافق عامة.

وقال مصدر مسئول يف املجلس املحي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف اليوم 
القر الجمهوري رشقي مدينة تعز بثالث غارات ما ادى إىل ترضر عرات املنازل املجاورة، كما استهدفت 

منطقة العمري بمدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب بأربع غارات اسفرت عن ارضار يف املمتلكات العامة 
والخاصة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي عاود اليوم استهداف مبنى املحجر البيطري الجديد بأربع غارات 
أدت إىل تدمر منشآت املبنى وترضر العديد من املنازل واملباني املجاورة.

استشهاد مواطن يف قصف صاروخي على مديرية باقم 

]09/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطن وترضرت عدد من املنازل جراء قصف صاروخي سعودي اليوم استهدف عدد من املناطق 
بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة آل 
الحماقي بمديرية باقم الحدودية ما أدى إىل استشهاد مواطن وترضر منازل وممتلكات املواطنن.

مخس غارات على شبكة االتصاالت بفرضة نهم 

]09/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي غاراته عى محافظة صنعاء اليوم مستهدفا بخمس غارات مديرية 
نهم.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات شبكة 
االتصاالت بفرضة نهم، ما أدى إىل إحداث أرضار مادية كبرة.

سلسلة غارات على عدد من حمافظات اجلمهورية

 ]09/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

قال مصدر أمني أن العدوان السعودي األمريكي كثف استهدافه ملحافظة صعدة وذلك من خالل غارات طرانه 
وقصفه املدفعي والصاروخي عى بعض املناطق الحدودية.
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وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان السعودي ركز عى استهداف منازل املواطنن يف 
املحافظة.. مشرا إىل استشهاد 4 مواطنن جراء غارة استهدفت شاحنة محملة بالقمح يف مديرية حيدان، فيما 

شهدت مناطق متفرقة بمديرية منبة قصف صاروخي سعودي.

وبّن أن طران العدوان شن 3 غارات عى مديرية الظاهر وأربع غارات عى منطقة آل الزماح، بينما استهدفت 
غارات أخرى منزل أحد املواطنن يف منطقة آل الحماقي بمديرية باقم ما أدى أيضا إىل أرضار مادية يف املزارع 

املجاورة.

وأشار إىل أن طران العدوان شن غارات عى منطقة الرج بمديرية سحار وغارة عى منطقة الشوارق بمديريح 
رازح، وأخرى عى منطقة القيف بمديرية ساقن.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن 5 غارات عى منطقة مثلث العمري بمحافظة تعز باإلضافة إىل غارة 
لطائرة بدون طيار عى السلسلة الجبلية يف منطقة العمري.

وبّن املصدر أن صياد أُصيب يف قصف لبوارج العدوان عى قوارب الصيادين بالقرب من جزيرة زقر بمحافظة 
الحديدة، الفتا إىل أن الطران شن سلسلة غارات عى مديريتي رصواح ومجزر بمحافظة مأرب.

وأشار إىل أن 3 مواطنن من املارة استشهدوا جراء قصف العدوان إلحدى مناطق مديرية السرة بمحافظة إب، 
الفتا إىل أن طران العدوان شن 4 غارات عى مديرية الغيل.

استشهاد املخرج التلفزيوني منري احلكيمي وأفراد اسرته جراء غاره للعدوان

]10/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

استشهد املخرج التلفزيوني منر الحكيمي وزوجته وأوالدهم الثالثة جراء استهداف العدوان السعودي 
االمريكي ملنطقة بيت معياد اآلهلة بالسكان بشارع تعز بالعاصمة صنعاء .

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن طران العدوان السعودي استهدف يف 
ساعة متأخرة مساء امس بغارتن هنجر مدرسة أهلية يف منطقة بيت معياد مما اسفر عن استشهاد املخرج 

التفلزيوني يف تلفزيون اليمن الرسمي منر الحكيمي وزوجته املوظفة بالتلفزيون سعاد حجره وأوالدهم 
الثالثة.

ثالث غارات على خميمات البدو الرحل مبنطقة الساقية باجلوف

]10/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم سلسلة من الغارات عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى مخيمات البدو ورعاة 
األغنام بمنطقة الساقية وخلفت أرضارا كبرة فيها.
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استهداف ناقلة حمملة باملواد االغاثية مبديرية غمر بصعدة

]10/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطنان إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم لناقلة محملة بمواد إغاثية بمديرية 
غمر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف ناقلة محملة بمواد إغاثية 
بمديرية غمر الحدودية ما أدى إىل استشهاد سائق الناقلة ومرافقه وإتالف جميع املواد اإلغاثية التي كانت 

تحويها الناقلة، مشرا إىل أن طران العدوان الغاشم شن غارتان عى منطقة مران بمديرية حيدان أحدثت دماراً 
يف منازل املواطنن وممتلكاتهم .

قصف منطقة السواد بسنحان 

]10/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف منطقة السواد 
ما أدى إىل ترضر العديد من منازل املواطنن.

ثالث غارات على مناطق متفرقة بنهم مبحافظة صنعاء

]10/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بثالث غارات 
مناطق مسورة والقرن والشبكة مخلفة أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومراعي األغنام.

العدوان يستهدف عدد من احملافظات

]10/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر أمني أن طران العدوان شن عدة غارات عى محافظة صعدة استهدفت إحداها سيارة يف منقطة آل 
كريد بمديرية حيدان ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن, كما استهدفت عدة غارات منطقة القيف بمديرية 
ساقن ومنطقة الرج بمديرية سحار, الفتا إىل أن أحد املواطنن استشهد يف قصف صاروخي سعودي عى 

منطقة آل الحماقي بمديرية باقم.

وقال مصدر أمني لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران شن ثالث غارات عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف، 
وخمس غارات لطائرة بدون طيار عى مناطق يف مديرية املخا بمحافظة تعز.
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طريان العدوان يقصف العاصمة صنعاء

]11/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غاراته اإلجرامية فجر اليوم عى مديرية السبعن بأمانة 
العاصمة.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف أحد املباني السكنية يف 
منطقة الحثيي ، كما قصف منطقة النهدين.

وأشار املصدر إىل ترضر عدد من املباني السكنية واألحياء املجاورة واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة يف املنطقتن، كما استهدف منطقة دارس بأمانة العاصمة.

50 غارة على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]11/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الهستري أكثر من 50 غارة عى مناطق متفرقة من مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء منذ فجر اليوم استخدم فيها قنابل عنقودية.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الهمجي استهدف مناطق 
اطراف ملح والشبكة ومبدعة والفرضة واملدارج واملعادي وسيسبان ومفرق الغرلة ومسورة ومزرعة دجاج يف 
منطقة قوبرة باكثر من 50 غارة مستخدما القنابل العنقودية املحرمة دوليا ما ادى اىل احداث ارضار بالغة يف 

االرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

استهداف حمافظة تعز بسلسلة غارات

]11/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا مناطق متفرقة يف 
رشق املدينة ومديرية حيفان ومناطق أخرى بن محافظتي تعز ولحج.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن ثالث غارات عشوائية عى منطقتي 
الحوبان والجند رشق مدينة تعز فيما استهدف بخمس غارات أخرى مواقع متفرقة يف منطقتي بن عي وجبل 

الريامي بن محافظتي تعز ولحج.

وأوضح املصدر أن غارات العدوان عى مديرية حيفان ادت إىل تدمر ابراج شبكة االتصاالت األرضية الواقعة 
بالقرب من املجمع الحكومي و تسببت يف اندالع حريق يف شبكة االتصاالت وترضر املباني التابعة للمجمع 

الحكومي والعديد من املنازل املجاورة.
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مخس غارات على مديرية همدان 

]11/فرباير/2016[ صنعاء  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة من مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الظالم الذي يقوده نظام آل 
سعود استهدف بغارتن منطقة املداور، وغارة ثالثة منطقة القنازع، واستهدفت غارة رابعة منطقة العرة، فيما 

استهدفت غارة خامسة منطقة ضالع ما ادى اىل احداث ارضار فادحة يف االرايض الزراعية ومنازل املواطنن .

غارات على مديريتي بني مطر وسنحان مبحافظة صنعاء

]11/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي عدد من الغارات عى محافظة صنعاء مستهدفا مديريتي بني مطر 
وسنحان.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
الصباحة وبغارتن جبل عيبان بمديرية بني مطر ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف أبراج االتصاالت وترضر 

منازل املواطنن وممتلكاتهم.

وأضاف املصدر أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة بيت الحرضمي بمديرية سنحان مخلفة أرضار يف 
األرايض الزراعية.

تدمري جسر عساج يف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]11/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي الغاشم جرس عساج يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بثالث غارات جرس 
عساج ما أدى اىل تدمره كليا.

مثان غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]11/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات استهدفت عدد من املناطق املتفرقة بمديريات 
محافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى مناطق آل 
غانم بمديرية باقم الحدودية.. مشراً إىل أن الغارات أحدثت دماراً كبراً يف منازل املواطنن وممتلكاتهم .
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ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة دهوان بمديرية رازح الحدودية باإلضافة إىل قصف 
صاروخي سعودي استهدف مناطق متفرقة باملديرية .

سلسلة غارات على حمافظات اجلوف ومأرب وحلج والبيضاء وصعدة وتعز

]11/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية الريجة بمحافظة لحج، أوضح أن طران العدوان 
شن غارتن عى مديرية عبس بحجة.

وأوضح مصدر أمني تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان شن طران العدوان السعودي االمريكي شن 
غارة عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وعاود قصف املنطقة بغارتن، كما شن طران العدوان أكثر من 

10 غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، واستهدف طران العدوان بثالثة غارات منطقة قيفة برداع 
محافظة البيضاء.

كما شن طران العدوان غارتان عى منطقة مران بمديرية حيدان، وغارة عى منطقة األزقول وغارتن عى وادي 
آل مجزب بمديرية سحار، ما أدى إىل أرضار يف منازل ومزارع املواطنن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي كثف غاراته عى 
عدة مناطق يف مديرية املخا بمحافظة تعز، حيث شن نحو 20 غارة عى مدينة املخا بعضها استهدف شارع 
امليناء ومبنى الجمارك باإلضافة إىل مزارع مواطنن، فيما قصفت طائرات األباتيش بشكل مكثف عدة مناطق 
بمدينة املخا التي شهدت أيضا تحليق مكثف للطائرات الحربية، مشرا إىل أن غارة لطران العدوان استهدفت 

جبل الوعش وغارات أخرى استهدفت منطقة الضباب وجبل أومان بتعز.

 

معاودة قصف خميمات البدو يف منطقة الساقية باجلوف

]12/فرباير/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مخيمات البدو بمنطقة الساقية بالجوف للمرة 
الثانية خالل يومن.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان إستهدفت خيام للبدو ورعاة 
األغنام بمنطقة الساقية وأدت إىل إحرتاق عدد من الخيام ونفوق أكثر من 25 رأس من املاشية.

غارات على العاصمة صنعاء

]12/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم غارات عى مديرية السبعن بأمانة العاصمة.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بقنابل شديدة 
االنفجار يف ساعة مبكرة من صباح اليوم هنجر مولد الطاقة لحديقة ألعاب األطفال »فن سيتي« جوار ميدان 
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السبعن ما أدى الندالع حريق استطاعت فرق الدفاع املدني باألمانة إخماده.

وأشار املصدر إىل سقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الحديقة التي تعرضت أيضا ألرضار بالغة باإلضافة 
إىل ترضر عدد من املباني السكنية واملحالت التجارية واملمتلكات العامة املجاورة فضال عن أرضار بالغة لحقت 

بمدرسة مجاورة للحديقة.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان قصف أيضا املنطقة الفاصلة بن املنصة الرئيسية لالحتفاالت وجامع 
الصالح يف ميدان السبعن ما أدى إىل ترضر الجامع واملنصة بشكل بالغ.

وكان طران العدوان شن غارات عى منطقة وادي أحمد ودارس بمديرية بني الحارث مساء أمس ما تسبب يف 
أرضار بمنازل املواطنن وتهشم النوافذ وترضر املحالت التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

تدمري منازل املواطنني يف مأرب

]12/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم منزل أحد املواطنن بمديرية رصواح محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف منزل الشيخ صالح بن 
نارص الجحيي بمديرية رصواح بغارتن ما أدى اىل تدمره كليا وترضر عددا من املنازل املجاورة، كما استهدف 

منزل املواطن قاسم عبدالله الريف بمنطقة مغيفر بمديرية مجزر، ما أدى إىل تدمره كليا وترضر املنازل 
املجاورة.

غارات على مديرية نهم 

]12/فرباير/2016[ صنعاء -سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران التحالف استهدف بغارة عنيفة منزل 
وطاحون مواطن يف مسورة، واستهدف بغارة اخرى أحد املطاعم يف سوق مسورة، وغارة عى منطقة خربة 

فطرة، كما استهدف بيت الدهيلة وجرس بني رشيفة ما أدى إىل إحداث أرضار كبرة يف منازل املواطنن فضال 
عن ترضر األرايض الزراعية.

استهداف مديرية همدان مبحافظة صنعاء

]12/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه ملديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارة منطقة الكسارة 
بمديرية همدان.
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معاودة القصف العاصمة صنعاء بثالث غارات عنيفة

]12/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
بسلسلة غارات عدد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل 
مسلسل جرائمه البشعة واستهدف مجددا منطقتي النهدين والسبعن بثالث غارات عنيفة وقنابل شديدة 

االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن قصف العدوان تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وتهشم النوافذ وترضر املحالت 
التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

طريان العدو يستهدف عدد من احملافظات 

]12/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان بعدة غارات منطقة ذويب بمديرية حيدان ومنطقة طخية وجبل املنمار و سوق العند 
التابع ملديرية سحار يف صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية عبس بمحافظة 
حجة وثالث غارات عى منطقة قيفة يف مديرية رداع بمحافظة البيضاء و غارتن عى مديرية الخوخة بمحافظة 

الحديدة.

وأشار إىل استشهاد مواطن إثر غارة لطران العدوان السعودي االمريكي عى منطقة يختل بمديرية املخا 
محافظة تعز .

باب و املخا
ُ
استهداف مدينتي ذ

]13/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

عاودت طائرات العدوان السعودي االمركي الغاشم اليوم السبت شن غاراتها الهسترية عى مدينتي ذُباب 
واملخا الساحليتن بمحافظة تعز.

وقال مصدر يف املجلس املحي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان شنت اليوم السبت ثالث غارات 
استهدفت مدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب وجبل الشبكة إثر استعادة قوت الجيش واللجان الشعبية 
السيطرة عى الجبل بعد معارك تمكنت فيها من دحر مرتزقة العدوان السعودي من مواقعهم يف هذا الجبل.

واوضح املصدر إن طائرات عاودت اليوم ايضا شن غاراتها عى مدينة املخا مستهدفة بغارتن مبنى املحجر 
البيطري الجديد ما تسبب يف ارضار كبرة يف املحجر فضال عن تسببها يف ارضار ببعض املنازل املجاورة 

واملمتلكات العامة والخاصة.
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وأوضح املصدر املحي إن طران العدوان شن غارات عى مدينة يختل التابعة ملديرية املخا، كما شن غارات 
استهدفت ميناء املخا ما اسفر عن أرضار كبرة يف منشآت امليناء.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي استهدف بسلسلة غارات أحياء رشق املدينة كما استهدفت منطقة املطار 
القديم غرب املدينة ما أدى إىل ترضر العديد من املنازل القريبة.

4.3 مليار ريال خسائر قطاع املياه بالعاصمة صنعاء وحمافظات اجلمهورية بفعل العدوان 
الغاشم

]13/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

قال القائم بأعمال وزير املياه والبيئة املهندس محمد شمسان أن خسائر قطاع املياه يف العاصمة صنعاء 
ومحافظات الجمهورية جراء العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى اليمن وحصاره الجائر بلغت أربعة 

مليارات و300 مليون ريال وفقا للتقديرات األولية.

وأكد املهندس شمسان يف املؤتمر الصحفي الذي نظمته املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي بأمانة 
العاصمة صنعاء اليوم بصنعاء أن تحالف العدوان السعودي لم يلتزم بأخالقيات الحروب يف تجنيب القطاعات 

الحيوية التي تخدم املدنين من القصف ومنها قطاع املياه.. الفتاً إىل أن القصف املبارش لشبكات وخزانات 
ومنظومات ومحطات الضخ للمياه يف أمانة العاصمة صنعاء والعديد من املحافظات أدت ألرضار كبرة أثرت يف 

وصول الخدمة للمواطنن بشكل متفاوت.

ونفى القائم بأعمال وزير املياه والبيئة ان يكون إي من االسلحة موجود أو مخزنة بمنشآت املياه يف أمانة 
لعاصمة أو فروعها بمحافظات الجمهورية.

فيما أكد نائب مدير عام املؤسسة العامة املهندس حسن الشيخ أن معظم فروع املؤسسة بمحافظات توقفت عن 
نشاطها وتراجعت يف تقديم الخدمات جراء االستهداف والقصف املتواصل من دول العدوان السعودي.

وأوضح أن العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة, عدن, تعز, عمران, ذمار, البيضاء, شبوة, صنعاء، مأرب, لحج 
تم استهدافها وتدمر معظم بناها التحتية للمياه بشكل كي ونتج عنها أرضار بالغة أدت إىل تراجع خدمات 

توصيل املياه.. الفتاً اىل أن الحصار الجائر عى اليمن نتج عنه انعدام املشتقات النفطية وأثر عى عملية تشغيل 
اآلبار وانخفاض اإليرادات يف كافة فروع املؤسسة بمحافظات الجمهورية.

بدورة أكد مدير عام املؤسسة املحلية باألمانة املهندس نبيل الوزير أن خسائر املؤسسة يف أمانة العاصمة جراء 
القصف السعودي عى خزانات وشبكات ومنظومة املياه بلغت ثالثة مليارات و 300 مليون ريال وبما يعادل 
16 مليون دوالر، مشرا إىل أن العدوان السعودي الغاشم املستمر عى اليمن منذ قرابة 11 شهرا ألقى بضالله 
عى قطاع املياه مما جعل املؤسسة غر قادرة عى تلبية طلبات الخدمة، حيث انخفضت إيرادات املؤسسة جراء 

العدوان السعودي إىل أكثر من 50 يف املائة وبخسائر شهرية تقدر بـ 200 مليون ريال.

ونوه بأن االرضار شملت الخزانات املركزية للمياه والتي تغذي أحياء العاصمة الجنوبية إضافة إىل 6 آبار مياه 
ووسائل نقل وبكلينات ومحطة ضخ فضالً عن أرضار كلية يف مبنى اإلدارة العامة وشبكة الكهرباء الضغط 

العايل.

وجدد املهندس الوزير إدانته قصف العدوان السعودي الهمجي الذي يستهدف كل مقدرات الشعب اليمني 
وبنيته التحتية بما فيها خزانات ضخ املياه وأخرها تدمره لخزان املياه يف النهدين بالكامل والذي تبلغ تكلفة 
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إنشائه 4 مالين دوالر وتبلغ سعته التخزينية خمسة آالف مرت مكعب ويستفيد منه 30 ألف نسمة يف مديرية 
السبعن، دون مراعاة لحرمة حياة الناس كون استهداف خزانات املياه يمس حياة املواطنن بشكل مبارش 

فاملياه أهم من أي يشء آخر.

20 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]13/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب عدد من املواطنن بجروح متفاوتة بغارات لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت عدد من 
املناطق املتفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة جوية عى منطقة الركو 
بمديرية باقم الحدودية ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنن بجروح متفاوتة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة طخية وجبل املنمار وثالث غارات أخرى 
استهدفت سوق العند الشعبي بمديرية سحار، الفتا إىل أن عدد من املناطق املتفرقة بمديرية منبه الحدودية 

تعرضت لقصف صاروخي استهدف منازل املواطنن وممتلكاتهم ومزارعهم.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن تسع غارات عى املليل والفرع والقمع بمديرية كتاف خلفت دماراً كبراً 
يف ممتلكات ومنازل املواطنن، مشرا إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة املقاش استهدفت منزل 

مواطن ومضخة للمياه ما أدى إىل تدمرها وترضر منازل ومزارع مجاورة .

تدمري مسجد ومنزل وجسر احلذاة مبديرية نهم مبحافظة صنعاء

]13/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي مسجداً ومنزالً وجرس الحذاة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مسجد الشيخ عي 
الجرادي ومنزله يف منطقة خلقه بمديرية نهم مما أدى إيل ترضر منازل املواطنن املجاورين وممتلكاتهم.

وأشار املصدر إىل أن الطران شن غارة عى جرس الحذاه الرابط بن مديريتي نهم وأرحب مما أدى إىل إحداث 
أرضار بالغة .

تدمري منزل مواطن مبنطقة األشراف مبجزر مبأرب

]13/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم غارتن عى منازل املواطنن بمنطقة األرشاف بمديرية مجزر بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي أستهدف منزل املواطن عي عبدالله حزام 
بمنطقة األرشاف التابعة ملديرية مجزر، ما أدى اىل تدمره كليا وترضر عددا من املنازل املجاورة.
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 يف سوق زتر بنهم 
ً
استشهاد وجرح 20 مواطنا

]13/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد وجرح 20 مواطناً جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى سوق زتر بمديرية نهم 
محافظة صنعاء.

وأكد مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد وإصابة 20 مواطناً يف حصيلة أولية 
الستهداف طران العدوان لسوق زتر باإلضافة إىل تدمر سوبر ماركت وثالثة محالت تجارية وسيارتن 

وترضر املنازل املجاورة.

اىل ذلك أوضح املصدر أن طران تحالف العدوان استهدف بغارة قرية ضبوعة ما أدى إىل إحداث أرضار يف 
األرايض الزراعية، واستهدف بثالث غارات سيارة مواطن يف جبل امللح من اتجاه املعراضة.

 غارة على مدينة عبس حبجة

]13/فرباير/2016[ بحجة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مدينة عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف 
العدوان استهدف منطقة بحراء عى الشارع العام بمدينة عبس دون وقوع ضحايا.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان مستمر يف التحليق فوق مدينتي عبس وحرض وعدد من املناطق الحدودية.

معاودة قصف العاصمة صنعاء

]13/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
بسلسلة غارات عد من املناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود استهداف منطقتي 
النهدين والسبعن بثالث غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار للمرة الثانية عى التوايل خالل 24 ساعة بعد أن 

قصف نفس املنطقة مساء أمس بثالث غارات.

وأشار املصدر إىل أن قصف العدوان ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن وترضر املحالت التجارية واملمتلكات 
العامة والخاصة.



124

يوميات العـ2016ـــدوان

اكثر من 26 غارة على مديريات نهم وأرحب وهمدان

]13/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة من مديريات نهم وأرحب 
وهمدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان شن منذ فجر اليوم أكثر 
من عرين غارة عى مناطق بني شكوان ومسورة والحذة وسايلة البطنة ببني حجيل ونقيل بن غيالن بمديرية 

نهم مخلفا أرضارا كبرة يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن. 

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن خمس غارات عى جبل الصمع بمديرية أرحب وغارة عى مزرعة 
البدري بمديرية همدان.

غارتان على منطقة الصباحة مبحافظة صنعاء

]13/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف قبل قليل منطقة 
الصباحة بغارتن.

طريان العدوان يواصل غاراته على عدد من احملافظات

]13/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان عدة غارات عى جبل أومان بتعز واستهدف بغارات أخرى مديرية السرة بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان واصل شن غاراته اإلجرامية عى 
محافظة صعدة، حيث استهدف بثالث غارات سوق العند بمديرية سحار، كما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية 

منبه لقصف صاروخي سعودي، فيما أصيب عدد من املواطنن يف غارة لطران العدوان عى منطقة الركو يف 
مديرية باقم.

ويف محافظة الجوف ذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى مديرية الغيل، واستهدف 
بغارتن مديرية املتون وشن غارتان أيضا عى منطقة سدبأ.

وأشار املصدر إىل أن مواطن استشهد وجرح اثنن آخرين يف غارات لطران العدوان عى منطقة عزمان بمديرية 
بكيل املر بمحافظة حجة، وشن طران العدوان غارة عى مديرية عبس.

وبن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات عى وادي السفيال وحدابة والحويمي 
بمديرية كرش بمحافظة لحج.
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غارتان على مديرية نهم 

]13/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهدافه ملديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف قبل قليل 
بغارتن منطقة محي ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف منازل املواطنن واألرايض الزراعية.

هيومن رايتس ووتش جتدد إتهامها للعدوان السعودي بإستخدام القنابل العنقودية 
 يف اليمن

ً
احملظورة دوليا

]14/فرباير/2016[ نيويورك - سبأ:

جددت منظمة )هيومن رايتس ووتش( إتهامها لتحالف العدوان السعودي بإستخدام الذخائر العنقودية 
املحظورة دولياً والواردة من الواليات املتحدة يف قصف العديد من املناطق املدنية يف اليمن .. الفتة إىل أن 

السعودية والواليات املتحدة ترضبان بعرض الحائط املعاير الدولية التي تحظر إستخدام هذه الذخائر يف أي 
ظرف من الظروف.

وأكدت املنظمة الحقوقية يف تقرير نرته اليوم األحد يف موقعها عى شبكة االنرتنت »أن التحالف بقيادة 
السعودية يستخدم يف اليمن الذخائر العنقودية الواردة من الواليات املتحدة واملحظورة دولياً، رغم أدلة عى 

خسائر يف صفوف املدنين«.

وقال التقرير »تُستخدم الذخائر العنقودية املصنوعة يف الواليات املتحدة والواردة حديثاً يف مناطق مدنية رغم 
معاير التصدير األمريكية، وأيضاً عى نحو يبدو أنه غر متسق مع معاير الضمانات املطلوبة لتصدير الواليات 

املتحدة لهذه الذخائر«.

وأوضح مدير قسم األسلحة وحقوق اإلنسان يف )هيومن رايتس ووتش( ستيف غوس »إن السعودية ورشكاءها 
يف التحالف، فضالً عن أمريكا التي تورد إليهم األسلحة، يرضبون بعرض الحائط املعاير الدولية التي تقول 
برضورة أال تُستخدم الذخائر العنقودية يف أي ظرف من الظروف«. وشدد غوس والذي يرأس تحالف ضد 

الذخائر العنقودية بان عى التحالف بقيادة السعودية الكف عن استخدام هذه الذخائر فوراً.

وأوضح تقرير املنظمة مقراً لها ان االبحاث التي اجرتها )هيومن رايتس ووتش( ومنظمة العفو الدولية 
واألمم املتحدة واملقابالت التي اجريت مع شهود وضحايا اضافة اىل الصور ومقاطع الفيديو العديدة أكدت أن 

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يستخدم الذخائر العنقودية يف اليمن.

وحملت املنظمة األمريكية والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها تحالف العدوان السعودي مسئولية جميع 
الهجمات بالقنابل العنقودية عى اليمن.

وقال التقرير »ترى )هيومن رايتس ووتش( أن تحالف الدول بقيادة السعودية يف اليمن يتحمل مسئولية جميع 
هجمات الذخائر العنقودية هذه أو أغلبها، ألنه الطرف الوحيد الذي لديه طائرات ومنصات صواريخ قادرة عى 

إطالق 5 من 6 أنواع ذخائر عنقودية استُخدمت يف النزاع«.

ولفت التقرير اىل ان منظمة )هيومن رايتس ووتش( حققت يف خمس هجمات عى األقل استُخدم فيها الطراز 
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)يس بي يو-105( ذات مجسات االستشعار يف اربع محافظات باليمن منذ شهر مارس 2015م.

واوضح يف هذا الصدد ان الذخائر من هذا الطراز ذات مجسات االستشعار أستخدمت يف 12 ديسمر 2015م 
يف هجوم عى مدينة الحديدة الساحلية، ما أدى اىل إصابة سيدة وطفلن يف بيتهم.

واضافت ان هذه الذخائر اصابت مدنين عند استخدامها قرب قرية العمار بمحافظة صعدة يف 27 أبريل 
2015م، بشهادة سكان املنطقة وموظفن يعملون يف املجال الطبي.

وأكدت املنظمة الحقوقية يف تقريرها أنها حققت يف ما ال يقل عن خمس هجمات استخدم فيها هذا النوع من 
الذخرة باليمن.. مشرة اىل وجود صور ومقاطع فيديو وإفادات لشهود عيان عى تنفيذ العدوان السعودي 

هجمات جوية متقطعة بهذه الذخائر عى العديد من املناطق اليمنية.

وأوضحت ان هذه األدلة تضمنت افادات لشهود عيان أكدت إستخدام الذخائر العنقودية يف هجوم عى احدى 
املنطقة جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن بدًء من شهر سبتمر املايض، وكذا عى منطقة حرف 

سفيان جنوبي صعدة، ويف هجوم عى حصن عفاش التاريخي يف سنحان بمحافظة صنعاء .

واضافت ان مقاطع فيديو يف 17 أبريل أكدت استخدام قنابل عنقودية عى منطقة العمار بمديرية الصفراء 
الشعف بمديرية ساقن يف الجزء الغربي من محافظة صعدة.

كما لفتت املنظمة الحقوقية يف تقريرها اىل ان القانون يف الواليات املتحدة يحظر إستخدام هذه القنابل قائلة »يف 
حن يجب إدانة استخدام أي نوع من أنواع الذخائر العنقودية، فهناك شاغالن إضافيان فيما يخص استخدام 

الطراز )يس بي يو-105( ذات مجسات االستشعار يف اليمن«.

واوضحت يف هذا الصدد »أوال يحظر قانون التصدير األمريكي عى مستوردي الذخائر العنقودية استخدامها يف 
مناطق مأهولة، كما يفعل بوضوح التحالف بقيادة السعودية«.

واضافت »ثانياً : ال يسمح قانون التصدير األمريكي بتصدير ذخائر عنقودية سوى تلك التي يقل معدل فشل 
انفجارها عن واحد يف املائة، لكن يبدو أن الذخائر ذات مجسات االستشعار املستخدمة يف اليمن ال تُستخدم 

بشكل يستويف معاير األمان املذكورة«.

ويف هذا الصدد قال مدير قسم األسلحة وحقوق اإلنسان يف )هيومن رايتس ووتش( »يصف البعض األسلحة 
ذات مجسات االستشعار بصفتها الذخائر العنقودية األحدث تقنياً واألعى أماناً يف العالم، لكن لدينا أدلة عى 

أنها ال تعمل بالشكل املفرتض يف اليمن، وأنها أرّضت باملدنين يف هجمتن عى األقل«.

وأكد ستيف غوس قائالً »تثر هذه األدلة تساؤالت جّدية حول االلتزام بسياسات الذخائر العنقودية وقواعد 
التصدير األمريكية«.

كما اشارت املنظمة اىل ان السعودية أقرت باستخدام طراز )يس بي يو-105( ذات مجسات االستشعار.

واوردت يف هذا الصدد ما قاله الناطق باسم العدوان العسكري السعودي عسري يف مقابلة عى شبكة )يس 
إن إن( بتاريخ 11 يناير 2016م، وأقر فيها إن التحالف استخدم الطراز )يس بي يو-105( ذات مجسات 

االستشعار مرة واحدة يف حجة يف أبريل 2015م »لكن ليس عشوائياً« حسب زعمه وانها استُخدمت ضد 
املركبات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت يف 16 يناير إمتالكها ألدلة تثبت أن تحالف العدوان العسكري السعودي 
ألقى مجدداً قنابل عنقودية محرمة عى العاصمة صنعاء.
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يذكر ان الذخائر العنقودية تضم عادة كميات كبرة من القنابل الصغرة التي ال ينفجر العديد منها بعد 
سقوطها عى األرض، ما يجعلها أشبه بألغام.

وبموجب اتفاقية تعود إىل عام 2008م، يحظر استخدام القنابل العنقودية يف النزاعات العسكرية، إال أن 
الواليات املتحدة والسعودية ليستا من ضمن الـ 116 دولة التي وقعت هذه االتفاقية.

استشهاد 11 مواطنا يف استهداف معمل خياطة مبديرية شعوب

]14/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد أحد عر مواطنا وأصيب أربعة آخرون بجراح يف استهداف طران العدوان السعودي ملعمل خياطة 
بمديرية شعوب بأمانة العاصمة صنعاء فجر اليوم .

وأوضح مصدر محي يف مديرية شعوب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف 
معمل للخياطة والتطريز خاص بأحد املواطنن وأدى إىل استشهاد أحد عر مواطنا من عمال املعمل وإصابة 

أربعة آخرون .

وأشار إىل أن قصف العدوان السعودي األمريكي ملنطقة شعوب اآلهلة بالسكان أدى الندالع حريق هائل يف 
املعمل الذي دمر بالكامل، كما ألحق أرضارا بالغة يف معهد الفندقة و عدد كبر من منازل املواطنن املجاورة.

تدمري مثانية منازل ومسجد ومشروع مياه ومزرعة يف صرواح 

]14/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عر غارات استهدفت منازل املواطنن بمنطقة الطحيل 
برواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان دمرت ثمانية منازل 
بمنطقة الطحيل بمديرية رصواح ومسجد طحيل ومروع املياه باملنطقة ومزرعة إلحد املواطنن.

شهداء وجرحى وتدمري معامل أثرية يف مدينة كوكبان التارخيية باحملويت

 ]14/فرباير/2016[ املحويت ـ سبأ:

ارتفع عدد ضحايا قصف طران العدوان السعودي األمريكي ملدينة كوكبان التاريخية بمحافظة املحويت إىل 
أكثر من خمسة شهداء وعرة جرحى.

وأوضح مصدر محي بمحافظة املحويت لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان عى مدينة كوكبان 
فجر اليوم تسببت يف تدمر أكثر من عرين منزل وترضر عرات املنازل وتدمر وترضر العديد من املعالم 

التاريخية التي تتميز بها مدينة كوكبان الواقعة يف أعى قمة جبل ذخار والتي يرجع تاريخها إىل عر ما قبل 
امليالد ويف مقدمتها بوابة وقلعة كوكبان.
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وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان تسببت يف تدمر البوابة التاريخية الوحيدة للمدينة وقشلة وأسوار قلعة 
كوكبان واملنازل السكنية واملعالم األثرية يف حارة القشلة وطمر لكثر من املعالم األثرية التي تزخر بها مدينة 
كوكبان، الفتا إىل أن قصف طران العدوان لبوابة مدينة كوكبان تسبب يف إغالق املدينة من الداخل وقطع خط 

السر االسفلتي الوحيد املؤدي إىل املدينة، ما أعاق فرق اإلنقاذ وسيارات االسعافات من الدخول إىل املدينة 
إلسعاف الجرحى واملصابن.

سلسلة غارات على تعز

]14/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر يف سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى منطقة الجند 
بمحافظة تعز فيما أدت غارات أخرى استهدفت مناطق رشق املدينة إىل ترضر عرات املنازل واملرافق العامة 

والخاصة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن سلسلة غارات عى املحافظة 
استهدفت إحداها منطقة الجند ما أدى إىل استشهاد سائق جرافة وإصابة آخر، وترضر ممتلكات خاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى جبل أومان يف منطقة الحوبان أسفرت عن ترضر عرات 
املنازل، مبينا أن الطران املعادن كان قد شن صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت جبل الشبكة ومدينة ذُباب 

بمديرية باب املندب.

تدمري مدرسة مبنطقة العذارب يف بعدان بإب

]14/فرباير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة العذارب بمديرية بعدان إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف املدرسة بغارة، 
مما تسبب يف تدمر املدرسة كليا دون اإلشارة إىل وقوع ضحايا.

وأشار املصدر إىل ان مدينة إب واملناطق املجاورة لها شهدت صباح اليوم تحليق مكثف لطران العدوان.

ثالث غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

 ]14/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل مدير مكتب 
الرتبية باملديرية عبدامللك الريف، ما أدى إىل تدمره كليا، موضحا ان الطران استهدف مساء اليوم بغارتن 

منطقتي محي وخلقه ما أدى اىل إحداث أرضار يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن .
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 غارات وقصف صاروخي على مديريات حيدان ومنبه ورازح بصعدة

]14/فرباير/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر إثر غارات لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم استهدفت منازل 
املواطنن بمديرية حيدان بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن استهدفت منزل 
مواطن بقرية املصنعة بمنطقة مران بمديرية حيدان ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية منبه وغارة أخرى 
استهدفت مديرية شدا باإلضافة إىل قصف صاروخي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح.

سبع غارات على بني مطر وهمدان 

]14/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى محافظة صنعاء مستهدفا مديريتي همدان وبني مطر.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات مخازن 
املؤسسة االقتصادية اليمنية باملداور ومنطقة ضالع والكسارة بمديرية همدان، كما استهدف بغارتن جبل 

عيبان ببني مطر ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف ممتلكات املواطنن واألرايض الزراعية.

غارتان على مديرية خوالن 

]15/فراير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن منطقة 
العادي باألعروش ما أدى إىل أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.

تدمري منشآت ميناء املخا مبحافظة تعز

]15/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته اإلجرامية عى محافظة تعز، مستهدفا أنحاء متفرقة 
يف املحافظة ما تسبب يف ترضر منازل ومرافق اقتصادية حيوية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى ميناء املخا ما 
أدى إىل ترضر يف املنشآت التابعة للميناء، كما شن غارتن عى منطقة الحويمي يف كرش بن محافظتي تعز 

ولحج أسفرت عن ترضر منازل ومزارع .
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى جبل السويدا يف مديرية حيفان يف مسعى إلسناد مرتزقته 
الذين تكبدوا خالل األيام املاضية خسائر كبرة يف هذه املنطقة عى وقع رضبات الجيش واللجان الشعبية.

غارتان على منازل املواطنني بصرواح مبأرب

]15/فرباير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارتن عى منازل املواطنن بوادي الضيق بمديرية 
رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي بمأرب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف منزل املواطن محمود 
الطويل بن حزيم بوادي الضيق بغارتن، أدت إىل أرضار بالغة باملنزل.

استهداف سيارات املواطنني ومنازهلم يف مناطق متفرقة بصعدة

]15/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي عدد من سيارات املواطنن ومنازلهم بأماكن متفرقة من مديريات 
محافظة صعدة .

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الجعملة 
بمديرية مجز مستهدفاً سيارات املواطنن ما أدى إىل احرتاق سيارتن وإصابة مواطن بجروح بليغة .

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى منطقتي الصوح والقمع بمديرية كتاف واستهدف 
سيارة مواطن بمنطقة بنلقم بمديرية رازح الحدودية إضافة إىل غارة استهدفت برئ ماء يف منطقة آل فاضل 

بمديرية حيدان .

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منزل مواطن بمنطقة مران بمديرية 
حيدان ما أدى إىل تدمره بالكامل.

طريان العدو يعاود استهداف مدينة كوكبان التارخيية 

]15/فرباير/2016[ املحويت - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غاراته اإلجرامية مساء اليوم عى مدينة كوكبان التاريخية 
بمحافظة املحويت .

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات استهدفت 
منازل املواطنن واملعالم واملباني أثرية وأبراج االتصاالت يف قلب مدينة كوكبان التاريخية .

وأشار إىل أن الغارات أدت إىل تدمر العديد من املنازل واملباني واملعالم األثرية وأبراج االتصاالت وسقوط 
ضحايا من األطفال والنساء الذي تعرضت منازلهم للقصف.. الفتا إىل أن عدد من املواطنن ما يزالون تحت 
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األنقاض لعدم تمكن فرق األنقاذ من الوصول إىل املدينة منذ أمس األول جراء قصف طران العدوان لقلعة 
كوكبان والبوابة الرئيسية للمدينة.

وأكد املصدر أن معاودة استهداف العدوان ملا تبقى من معالم تاريخية وأثرية يف مدينة كوكبان إحدى أهم مدن 
التاريخ اإلسالمي يشكل استهداف لتاريخ وتراث اليمن العريق.

وأشار املصدر إىل أن هذا االستهداف لكوكبان التاريخ يمثل تحدي سافر للنداءات العاملية بتجنيب الرتاث 
اإلنساني يف اليمن من أي اعتداءات، إضافة إىل كونه انتهاك صارخ لكافة األعراف واملواثيق الدولية التي تجرم 

استهداف اإلرث الحضاري والتاريخي واالنساني .

سلسلة غارات على مديرية نهم 

]15/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق الصنانن 
ووادي غيلمه ونقيل بن غيالن وبران واملدارج ونقيل الصويف مما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض 

الزراعية وممتلكات املواطنن.

غارات على امانة العاصمة واحلديدة وعمران

]15/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

 شن طران العدوان غارات عى منطقة عر بأمانة العاصمة صنعاء.

واوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن اربعة مزارعن استشهدوا يف غارات لطران العدوان 
السعودي األمريكي استهدفت مزرعة يف وادي رسدود بمحافظة الحديدة، كما شن الطران غارات عى البوابة 

الغربية ملطار الحديدة وحي الجامعة .

ويف محافظة عمران استهدف العدوان ورشة مصنع إسمنت عمران مما أدى إىل جرح مواطنن اثنن وحدوث 
أرضار وخسائر مادية كبرة .

مؤمتر صحفي بصنعاء يستعرض جرائم العدوان يف املنشآت العامة واخلاصة

]16/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عقد اليوم بصنعاء مؤتمر صحفي قدمت فيه عدد من الوزارات آخر اإلحصاءات املتعلقة بحجم الدمار الذي 
خلفه قصف العدوان السعودي االمريكي يف املنشآت العامة التابعة لهذه الوزارات.

وأوضح القائم بأعمال وزارة الرتبية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي أن الهدف من املؤتمر الصحفي إيصال 
رسالة اىل مجلس االمن الذي سيعقد يوم غد جلسة خاصة ملناقشة القضية االنسانية يف اليمن.
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وأشار اىل أن اليمن يتعرض لعدوان همجي يكمل شهره الحادي عر دون أي مرر مستهدفاً املنشآت التعليمية 
واملدارس والجامعات والبنى التحتية لليمن من طرق وجسور ومعاهد مهنية وتقنية ومعالم وآثار تاريخية 

ومنشآت سياحية ووسائل إعالمية وأسواق.

وأكد أن هذا العدوان يكشف عن مدى قبحه باستهداف املنشآت السكنية حيث استهدف 350 آالف منزل 
ودمرت جراء القصف الهمجي وتدمر 1634 مدرسة تدمرا جزئي وكي يف حن أغلقت 1621 مدرسة يف 

مختلف املحافظات.

من جانبه أشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور مطهر العبايس إىل أن آثار العدوان والحصار 
اثر بشكل كبر عى االقتصاد اليمني حيث تراجع نموه اىل 34 باملائة بالسالب يف قطاعات الزراعة والصناعة 

والكهرباء والنفط والغاز.

وبن الدكتور العبايس أن معدل البطالة وصل إىل 60 باملائة وارتفعت اسعار املواد الغذائية اىل 35 باملائة يف ظل 
الحصار الجائر .

فيما استعرض مسئولون عن 8 وزارات مدى الدمار الذي لحق باملنشآت التابعة لها حيث أوضح مدير عام 
املشاريع بوزارة التعليم الفني والتدريب املهني املهندس جمال الجمري بأن 44 معهد مهني وتقني و6 كليات 

مجتمع تعرض للقصف بلغت تكلفتها 111 مليار و370 مليون ريال.

حيث أوضح رئيس الهيئة العامة لآلثار مهند السياني أن 52 معلماً أثرياً وتاريخيا تعرض لقصف طران 
العدوان يف عدد من املحافظات ابتداًء من قصف مسجد األمام عبدالرزاق الصنعاني وإنتهاء بقصف مدينة 

كوكبان التاريخية مساء أمس للمرة الثانية.

وطالب االمم املتحدة واليونسكو والدول الكرى تحمل مسئولياتها لحماية املعالم التاريخية يف اليمن كمهد 
للحضارات التي تزخر باملدن التاريخية والقالع والحصون التي يعود تاريخها اىل آالف السنن.

بدوره أشار مدير عام املشاريع بوزارة الشباب والرياضة املهندس أحمد التويتي أن 57 منشأة رياضية 
وشبابية تعرضت للقصف وتدمرها حيث بلغت احصائية االرضار األولية 48 مليار و 500 مليون ريال.

يف حن أكد نائب مدير عام الرتويج السياحي أحمد البيل أن العدوان دمر 140 منشأة سياحية من فنادق 
ومتنزهات ومطاعم يف عدد من املحافظات.. مشراً إىل ان خسائر القطاع السياحي يف اليمن بلغت ملياري دوالر 

مع توقف كامل لجميع وكاالت السياحة والفنادق السياحية وشللها التام بخسائر قدرت بـ745 مليون دوالر.

فيما أوضح رئيس لجنة الطوارئ بصندوق صيانة الطرق املهندس نبيل املؤيد أن 39 جرسا ترضر بصورة 
مبارشة جراء غارات العدوان السعودي االمريكي وصلت تكلفت أرضارها إىل 900 مليون دوالر، يف حن تعرض 

842 كيلو مرت طويل من الطرق للقصف الهمجي يف مختلف املحافظات بتكلفة ارضار وصلت اىل مليارين 
و182 مليون دوالر.

وأشار مدير عام اإلذاعات املحلية الدكتور عبدالرحمن هجوان إىل أن كل محطات املؤسسة العامة لإلذاعة 
والتلفزيون قصفت حيث تبث أغلب اإلذاعات من أماكن بديلة لها ألن العدوان يتعمد اسكات اإلعالم اليمني الحر 
كي ال يصل صوته اىل العالم إال انه ال يستطيع ذلك بجهود االعالمين اليمنين الذين يواصلون عملهم عى مدار 

الساعة.

وأكد وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لقطاع املؤسسات التعليمية الدكتور يحيى الهادي ترضر الكثر 
من الجامعات الحكومية والخاصة منها جامعة تعز وتوقفها عن التعليم وجامعة حرضموت التي نهبت من 
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قبل عنارص تنظيم القاعدة اإلرهابي باإلضافة إىل جامعات إب، وحجة والبيضاء، وجامعة امللكة أروى الخاصة 
بصنعاء وتصل تكاليف األرضار التي لحقت بها جراء قصف طران العدوان إىل مئات املالين الدوالرات.

استشهاد ثالثة مواطنني مبديرية غمر بصعدة

]16/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن إثر استهداف طران العدوان السعودي األمركي الغاشم لسيارة يف الخط العام بمديرية 
غمر بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة جوية مستهدفاً سيارة 
تقل مواطنن عى الخط العام باملديرية مما أدى إىل استشهاد املواطنن الثالثة الذين كانوا عى متنها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات استهدفت منازل املواطنن يف منطقة بني ربيعة بمديرية 
رازح الحدودية مخلفاً دماراً كبراً باملمتلكات العامة والخاصة.

استهداف كسارة مصنع إمسنت عمران

]16/فرباير/2016[ عمران - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى كسارة مصنع إسمنت عمران مما أدى اىل أرضار 
بالغة يف الكسارة.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن هذه الكسارة التي تعمل عى كرس الصخور املصنعة ملادة 
اإلسمنت متوقفة عن العمل منذ استهداف طران العدوان للمصنع بداية عملياته اإلجرامية يف اليمن، لكنه عاد 

واستهدفها اليوم محدثا أرضار بالغة فيها.

وأشار إىل أن استهداف طران العدوان للكسارة يأتي بعد عدة أيام من عملية استهدافه لبوابة املصنع راح 
ضحيتها 17 شهيدا وإصابة العرات من املوظفن وحراسة املصنع واملواطنن.

باب ومديرية حيفان بتعز
ُ
سلسلة غارات على مدينة ذ

]16/فرباير/2016[ تعز – سبأ:

اصيب ثالثة مدنين عى األقل يف غارات جديدة لطائرات العدوان السعودي األمركي استهدفت اليوم منزال يف 
مدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب بمحافظة تعز فيما تسببت غارات اخرى شنتها طائرات العدوان عى 

مديرية حيفان يف ارضار باملنازل واملزارع املمتلكات العامة والخاصة.

وقال مصدر مسؤول يف املجلس املحي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان شنت اليوم 
غارتن عى مدينة ذُباب مستهدفة أحد املنازل ما ادى إىل تدمره واصابة ثالثة مدنين.

كما شنت طائرات العدوان السعودي خمس غارات عى مديرية حيفان مستهدفة انحاء متفرقة يف جبل الهتاري 
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ما أدى إىل ترضر عرات املنازل واملزارع واملرافق العامة، فضال عن تسببها يف انقطاع كامل لخدمة االتصاالت 
االرضية.

وأوضحت املصادر إن غارات العدوان السعودي عى محافظة تعز جاءت بغرض اسناد مرتزقة العدوان 
السعودي يف هذه املناطق والذين تكبدوا خسائر فادحة عى وقع رضبات قوات الجيش واللجان الشعبية.

ثالث غارات على شبكة اتصاالت وخزان مياه مبنطقة دامغ يف عبس 

]16/فرباير/2016[ حجة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم ثالث غارات عى منطقة دامغ بمديرية عبس محافظة 
حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
الغاشم استهدف بغاراته شبكة اتصاالت وخزان مياه.. مشرا إىل عدم وقوع أي ضحايا جراء ذلك العمل 

االجرامي.

غارة على االسرتاحة السياحية يف مديرية احليمة الداخلية 

]16/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة االسرتاحة 
السياحية بمنطقة بني السياغ ما أدى إىل تدمرها تدمرا كليا.

عشرة شهداء ومصابني يف غارات متفرقة على مديرية نهم 

]16/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد أربعة مواطنن وأصيب ستة آخرين يف سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى 
مناطق متفرقة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات منطقة 
شكوان ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن وإصابة ثالثة بجروح باإلضافة إىل تدمر منزل املواطن نبيل 

شكوان.

وأشار املصدر إىل أن استهداف طران العدوان ملنقطة الحنشات املعادي أدى إىل إصابة ثالثة مواطنن بجروح 
خطرة .. مبينا أن الطران املعادي استهدف أيضا منطقة الدجرين ومسورة ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف 

األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.
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استهداف شبكة اتصاالت وكسارة مبديرية سحار بصعدة

]16/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي شبكة اتصاالت وكسارة بمديرية سحار بصعدة، فيما شن ايضاً 
سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديريات الظاهر ورازح وحيدان .

مصدر أمني بصعدة أكد لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارتن مستهدفاً شبكة 
اتصاالت وكسارة بمنطقة الشط بمديرية سحار وغارتن أخرى استهدفت منطقة قحزة .

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن سلسلة غارات عى منطقة غافرة بمديرية الظاهر 
الحدودية وغارتن عى منطقة مران وغارة أخرى عى منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية.. الفتاً إىل أن 

الغارات أحدثت دماراً كبراً يف منازل املواطنن وممتلكاتهم .

ثالث غارات على مديرية سنحان مبحافظة صنعاء

]16/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات مساء اليوم عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بثالث غارات قاع 
التخراف ما أدى إىل إحداث أرضار يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن وممتلكاتهم.

مخس غارات عنيفة على منطقتي النهدين والسبعني 

]16/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
بسلسلة غارات عدة مناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل مسلسل جرائمه 
واستهدف بخمس غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار منطقتي النهدين والسبعن.

وأشار املصدر إىل أن قصف العدوان ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة.

غارات على حمافظتي اجلوف واحلديدة 

]16/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

  استشهدا مواطن وزوجته يف غارة استهدفت منزلهم يف منطقة ملفاج بمديرية برط املرايش بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إىل أن طران العدوان استهدف مستودعاً لبيع املواد 
الغذائية بشارع الستن يف مدينة الحديدة مخلفاً خسائر كبرة.
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األمم املتحدة حتذر من تدهور األوضاع يف اليمن وتطالب بتوفري 8ر1 مليار دوالر 
لإلحتياجات اإلنسانية امللحة

]17/فرباير/2016[ نيويورك - سبأ:

حذر وكيل األمن العام لألمم املتحدة للشئون اإلنسانية ستيفن أوبراين من تفاقم الوضع اإلنساني يف اليمن 
جراء إستمرار القصف الجوي املستمر منذ 11 شهراً وتسبب يف وقوع أكثر من 35 ألف ضحية ودمار واسع .. 

داعياً إىل توفر 8ر1 مليار دوالر لسّد االحتياجات اإلنسانية امللحة يف جميع أنحاء اليمن.

وقال وكيل األمن العام للمنظمة الدولية خالل الجلسة التي عقدها مجلس األمن الليلة املاضية ملناقشة األوضاع 
يف اليمن » إن الراع يف اليمن يستمر يف قتل وتشويه املدنين وتسبب يف معاناة ضخمة ويقوم بتدمر وسائل 

العيش والديار والجامعات والهياكل األساسية بسبب القصف العشوائي الذي يتعرض له اليمن منذ شهر 
مارس 2015م ».

وأوضح أوبراين يف كلمته بأن » أكثر من 35 ألف من الضحايا بما يف ذلك ستة آالف حالة وفاة أعلنت عنها 
املرافق الصحية اليمنية، فيما أكدت األمم املتحدة سقوط ألفن و997 قتيالً عى األقل و659 مصاباً من املدنين.

وأضاف إن »هذه التقديرات التحفظية تبن أن أكثر من 700 من األطفال قد قتلوا وأكثر من ألف جرحوا » .. 
مؤكدا أن هذا الراع له آثار إنسانية وخيمة .

وأوضح املسئول األممي أن حوايل 7ر2 مليون شخص اضطروا للهروب من ديارهم وعى األقل 6ر7 مليون 
شخص يف حالة انعدام غذائي وهناك اثنن مليون من األطفال الذين ال يحصلون عى تغذية كافية والنساء 

الحوامل أو الالتي يرضعن بحاجة الهتمام عى وجه اإللحاح، فضالً عن قصور كبر يف أدوية األمراض املزمنة.

وبن أن 14 مليون من اليمنين ال يحصلون عى خدمات الصحة الكافية وأن 600 مرفق صحي اضطرت 
لإلغالق منذ بدء العدوان العسكري السعودي يف مارس املايض إما بسبب إصاباتها أو بسبب عدم كفاية 

اإلمدادات أو العاملن الصحين .

وأشار يف هذا الصدد إىل تدمر ثالثة مرافق صحية يف محافظة صعدة جراء تعرضها للقصف الجوي يف يناير 
املايض واثنن يف منطقة نهم بمحافظة صنعاء .

وتطرق أوبراين إىل ما تعرضت له اليمن من دمار جراء القصف السعودي.. مبينا أن أكثر من 8ر1 مليون من 
األطفال ال يذهبون إىل املدرسة منذ مارس 2015م ليصل إجمايل عدد أطفال املترسبن من املدرسة أو الذين 

ال يذهبون إليها يصل إىل 4ر3 مليون طالب، فيما أصبحت ألف و170 مدرسة غر مؤهلة للتعليم أو يقطنها 
نازحون.

وأعلن وكيل األمن العام لألمم املتحدة للشئون اإلنسانية عن إطالق خطة لالستجابة اإلنسانية لليمن لعام 
2016م يف جنيف يف غضون يومن.. موضحا أن هذه الخطة والتي تتطلب 8 ر1 مليار دوالر تهدف لتلبية 

االحتياجات األكثر أهمية واألولوية يف جميع املحافظات اليمنية، بما يف ذلك املساعدات الغذائية لحوايل تسعة 
مالين شخص واملياه، الفتا إىل أن الخطة تهدف أيضاً لدعم املرافق الصحية لـ 4ر7 مليون شخص، والدعم 

الصحي العاجل لـ 6ر10 مليون نسمة، والتدخل يف حاالت الطوارئ لتخفيف معدالت سوء التغذية الحاد.

وطلب املسئول األممي من مجلس األمن الدويل حث األطراف اليمنية املعنية باألزمة عى إستئناف محادثات 
السالم واالتفاق عى وقف إطالق النار.
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شهيد وسبعة جرحى يف سلسلة غارات متفرقة على تعز

]17/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب سبعة أخرين جراء غارات لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى أنحاء متفرقة 
بمحافظة تعز أدت إىل تدمر منازل ومنشآت اقتصادية وخدمية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطن استشهد يف غارة لطران العدوان 
استهدفت شاحنة يف منطقة الجديد بمدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب وادت إىل تدمر الشاحنة فيما 

أصيب ثالثة آخرين يف غارة أخرى استهدفت منزال ما أدى إىل تدمره بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن ثالثة مواطنن أصيبوا جراء غارات لطران العدوان عى منطقة االعبوس بمديرية حيفان، 
كما شن طران العدوان غارات أخرى عى انحاء متفرقة من جبي الهتاري والخراص بمديرية حيفان استهدفت 

احدها شاحنة يف منطقة ذي سامر ما أدى إىل تدمرها وإصابة سائقها.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن عى املديرية أكثر من سبع غارات يف محاولة السناد مرتزقته .. مشرا 
إىل أن الغارات تسببت يف تدمر شبكة االتصاالت االرضية وانقطاع الخدمة عن سائر مناطق املديرية كما أدت 

إىل الحاق أرضار يف احد مساجد املنطقة.

عشرة شهداء ومصابني يف غارات على مديريتي منبه وغمر بصعدة

]17/فرباير/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيب خمسة آخرون بجروح إثر غارات لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت مديريتي غمر ومنبه بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عدد من الغارات عى 
الطريق العام بمديرية منبه ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وجرح خمسة آخرين باإلضافة إىل احرتاق ثالث 

سيارات وترضر عدد من املنازل املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة استهدفت سيارة يف مديرية غمر الحدودية ما أدى إىل استشهاد 
ثالثة مواطنن كانوا عى متنها، الفتاً إىل أن طران العدوان شن أيضاً ثالث غارات استهدفت منطقة آل مقنع 

بمديرية منبه الحدودية أحدثت دماراً هائالً بمنازل ومزارع وممتلكات املواطنن .

 وجرحيا يف مديرية نهم 
ً
23 شهيدا

]17/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد 16 مواطناً وأصيب سبعة آخرون بجروح كحصيلة أولية يف غارات شنها طران العدوان السعودي 
األمريكي عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف ثالثة منازل يف وادي 
امللح مما أدى إىل استشهاد 13 موطناً وإصابة سبعة اخرون حيث تواصل فرق االنقاذ العمل إلخراج الجثث من 
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تحت االنقاض، ودمر الطران منزل أحد املواطنن يف منطقة املدفون تدمراً كامال.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف سيارة عى الطريق العام يف بني حجيل باملديرية أسفر عن 
استشهاد ثالثة مواطنن وترضر عدد من املنازل املجاورة .

مدير منظمة هيومن يف تغرديته على تويرت: التحالف وأمريكا ينتهكون املعايري الدولية يف 
اليمن

]17/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش كنيث روث عن أسفه جراء انتهاك تحالف العدوان للمعاير الدولية يف 
اليمن.

وقال مدير املنظمة يف تغريدته يف موقع التواصل االجتماعي »تويرت« عى حملة »الحرب املنسية يف اليمن« أن 
التحالف بقيادة السعودية والداعمن األمريكين ينتهكون املعاير الدولية باستخدام القنابل العنقودية«.

فيما أشار الناشط الريطاني جيم ماكسون يف تغريدته عى هاشتاق الحملة التي أطلقها ناشطون مساء األحد 
املايض إىل » إنه يشء مؤلم حينما نفكر بأن دولتنا بريطانيا تقوم بتزويد التحالف السعودي بالقنابل التي 

يرضب بها أصدقاءنا يف اليمن«.

جوليا ماكسون أكدت أنه شعور مؤلم عند التفكر بأن بريطانيا تقوم بتزويد تحالف السعودية بالقنابل 
لتطلقها عى اليمنين األبرياء.. وقالت » ذلك ماال استطيع أن أتحمله«.

وأضافت »لقد أحببت اليمن وشعبه منذ أشهر قليلة ماضية وأنا أصي من أجل أن تنتهي هذه الحرب غر 
العادلة«. كما أكدت تغريدات الناشطن عى أن العدوان عى اليمن أكر أزمة إنسانية يف العالم ويجب إيقاف 

هذه الحرب .. متسائلن إىل متى سيبقى الشعب اليمني تحت هذا القصف وإىل متى سيستمر هذا الصمت إزاء 
ما يتعرض له اليمن من عدوان.

فيما قال ناشطن أجانب يف تغريداتهم » لسنا يمنين وال نعيش يف اليمن ولكننا ندعم اليمن كواجب إنساني وال 
يمكن أن نبقى صامتن تجاه هذه املجازر التي تطال املدنين«.

30 غارة على حمافظة مأرب

]17/فرباير/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم أكثر من 20 غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي شن غارات مكثفة عى مناطق الحقيل وامللح برواح يف محاولة إلسناد 
زحف فاشل للمرتزقة.

كما قصف مرتزقة العدوان السعودي 50 قذيفة مدفعية وكاتيوشا عى منازل املواطنن برواح.

اىل ذلك أوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منزل الشيخ محمد 
بن سالم طعيمان برواح مما أدى اىل تدمره كليا وترضر عددا من املنازل املجاورة.
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وأشار إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مناطق وادي امللح وجبل هيالن وخمس غارات عى منطقة 
العطف التابعة ملديرية مجزر بمحافظة مأرب.

مخس غارات على مناطق متفرقة باجلوف 

]17/فرباير/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف أسفرت استشهاد 
شخصن.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزالً بمنطقة ملفاج التابعة ملديرية 
برط املرايش بغارتن ما أدى اىل استشهاد رجل وزوجته، كما شن ثالث غارات عى مديرية الغيل.

مؤمتر صحفي بصنعاء يستعرض جرائم العدوان على املنشآت العامة واخلاصة

]17/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

عقد اليوم بصنعاء مؤتمر صحفي قدمت فيه عدد من الوزارات آخر اإلحصاءات املتعلقة بحجم الدمار الذي 
خلفه قصف العدوان السعودي األمريكي يف املنشآت العامة التابعة للوزارات.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور غازي اسماعيل أهمية انعقاد املؤتمر الذي يأتي 
متزامناً مع انعقاد جلسة مجلس األمن إلظهار ما يعانيه الشعب اليمني من استمرار العدوان السعودي 

االمريكي الذي يستهدف النساء واألطفال واملنشآت الحيوية للبالد.

وأشار إىل املعاناة التي يتعرض لها الشعب جراء العدوان الربري الذي استهدف االرض واإلنسان عى مدى 
325 يوما وأثر عى متطلبات الحياة االساسية سواء الصحية أو الخدمية والغذاء، حيث ارتفع عدد الشهداء إىل 

7 آالف و18 شهيد، منهم ألف و 601 طفل، وألف و 161 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 16 ألف و 551، منهم 
ألفن و 247 طفل، و الف و 755 إمرأة.. باالضافة إىل 147 معاق.

ولفت إىل أن العدوان دمر ما يزيد عن 340 منشأة صحية متنوعة بن مستشفيات ومراكز صحية ووحدات 
متخصصة، باإلضافة إىل االرضار الناجمة عن انعدام املشتقات النفطية واملستلزمات واملحاليل الطبية املخرية 

والدوائية نتيجة الحصار الجائر عن اليمن، والذي ادى إىل وفاة كثر من املرىض الذين يعانون من االمراض 
املزمنة كمرىض السكري وامراض القلب والراين والفشل الكلوي ومختلف انواع الرسطان وغرها .

فيما اوضح القائم بأعمال وزير حقوق االنسان عي صالح تيسر اهمية كشف حقائق وأبعاد املؤامرة التى 
يتعرض لها اليمن وتوضيح بشاعة االنتهاكات وحجم الدمار الذي خلفه العدوان السعودي األمريكي املتواصل 

يف استهداف اليمن وشعبه.

ولفت إىل ان الوزارة اطلقت مؤخرا تقريرها السنوي حول الجرائم واالنتهاكات التى ارتكبها العدوان السعودي 
االمركي يف اليمن والتى تندرج يف اطار جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية املتمثلة يف القتل املتعمد واملمنهج من 
خالل استهداف املدنين والتجمعات السكانية واستهداف البنية التحتية واملنشآت التعليمية والصحية والزراعية 
والصناعية والرياضية والنفطية وتجويع املدنين من خالل فرض الحصار الشامل عى اليمن ومنع دخول املواد 
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الغذائية وتدمر املوانئ واملطارات والطرق والجسور.

فيما اكد القائم بأعمال وزير الزراعة والري الدكتور محمد الغشم ان القطاع الزراعي يعد من القطاعات الهامة 
لتوفر األمن الغذائي ، فضال عن دوره يف توفر فرص عمل.. مستعرضا آثار العدوان السعودي االمريكي عى 
القطاع الزراعي حيث تسبب بفقدان 3 مالين عامل لعملها يف هذا القطاع ، كما دمر العدوان 4 آالف و 817 
موقعا و 19 منشأة مائية سدود وحواجز، و98 مضخة وغاطسات وشبكة ري و 20 مبنى ومنشأة زراعية. 

واضاف : فضال عن استهداف الهيئة العامة لتطوير تهامة وهي من املنشأت الهامة يف قطاع الزراعة يف اليمن 
، فضال عن تأثر 11 سوقا مركزيا للخضار والفواكه و 40 سوق ريفي ومنفذين للصادرات الزراعية و 300 

حضره موايش و 110 مزرعة دواجنة و 19 مخزن تريد وتدمر 6 جمعيات تعاونية وغرها من االرضار التي 
لم تتوفر لها إحصاءات حتى االن نتيجة استمرار العدوان عليها .. مشرا إىل االرضار الناجمعة عن الحصار 

وانعدام املشتقات النفطية التي أدت إىل جفاف مساحة كبرة من املزارع وتلفت املنتجات الزراعية .

اىل ذلك اشار القائم بأعمال وزير الشؤون االجتماعية والعمل اىل أن الوزارة تقدم خدماتها ألكثر من 5 مالين و 
750 ألف مستفيد االرضار، الفتا إىل املبالغ التي تقدم عر الضمان االجتماعي واملقدرة بـ 97 مليار ريال سنويا 

توقفت نتيجة األوضاع التي تمر بها البالد.. مشرا إىل االرضار التي تعرض لها صندوق املعاقن وما تعرض 
له دور الرعاية االجتماعية واملعاقن واالحداث من استهداف من قبل طران العدوان السعودي ، الفتا إىل أن 

العدوان عمل عى توقف 350 ألف عامل يف القطاع الخاص.

فيما استعرض القائم بأعمال وزير النفط واملعادن يحيى األعجم االرضار الناتجة عن العدوان عى اليمن اهمها 
توقف تصدير النفط وتراجع انتاجه، باإلضافة إىل تدمر 244 محطة و 189 ناقلة، وتدمر 37 منشأة منها 

مبنى الرصد الزلزايل يف ذمار مع مختراته ومعداتها ومنشأة رأس عيىس ورشكة النفط يف ذمار، فضال عن 
ترسيح العمال يف الركات النفطية.

بدوره أكد القائم بأعمال وزير االتصاالت وتقنية املعلومات مصلح العزير تعرض قطاع االتصاالت لخسائر 
فادحة تقدر بعرات املليارات نتيجة استهداف محطات االتصاالت وخطوط االتصاالت الرئيسية الرابطة بن 

املحافظات وكذا الرابطة مع دول الجوار وكذا خسائر يف الحركة الهاتفية مما اثر عى االيرادات، فضال عن 
الخسائر التي تعرض لها القطاع نتيجة انقطاع الكهرباء واملشتقات النفطية، كما استعرض ما تعرضته له عدد 

من املكاتب الريدية من تدمر والنهب والسلب خاصة يف محافظتي لحج وابن.

باب بتعز
ُ
سبع غارات مدينة ذ

]17/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب بمحافظة 
تعز .

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات أنحاء 
متفرقة بمدينة ذباب يف محاولة إلسناد خطوط املرتزقة التي تتهاوى أمام رضبات أبطال الجيش واللجان 

الشعبية املرابطن يف هذه الجبهة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات مساء اليوم مستهدفا بغارتن أنحاء يف مدينة ذباب بمديرية 
باب املندب.
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استهداف مديرية سنحان مبحافظة صنعاء

]17/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارة جوية عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف 
قبل قليل بغارة جوية منطقة السواد بمديرية سنحان ما ادى اىل احداث ارضار بالغه يف منازل املواطنن.

برنامج األغذية العاملي: التحالف السعودي منع سفينة مساعدات من الوصول إىل اليمن

]17/فرباير/2016[ روما - سبأ:

أعلن برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة عن منع العدوان العسكري السعودي سفينة تابعة لألمم 
املتحدة تحمل مساعدات إغاثية من الوصول اىل ميناء الحديدة األسبوع املايض.

وقال الرنامج يف بيان له تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه »إن التحالف العسكري السعودي حول 
مسار السفينة )مينبورت سيدار( املستأجرة من قبله إىل ميناء جيزان وذلك عندما كانت متوجهة اىل ميناء 

الحديدة لنقل مساعدات إغاثية«.

فيما قالت املتحدثة باسم الرنامج عبر عطيفة يف تريح لها أمس » إن قوات التحالف العسكري السعودي 
طلبت من برنامج األغذية العاملي إعادة تقديم أوراق العمل الخاصة بالسفينة«.

يذكر أن العدوان السعودي األمريكي عى اليمن يفرض حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً خانقاً عى الشعب اليمني 
ويمنع دخول املواد الغذائية والدواء واملستلزمات الطبية واملشتقات النفطية منذ 26 مارس العام املايض وسط 

صمت عربي ودويل.

ستة شهداء وجرحى يف منطقة بيت العودي مبديرية السربة

]18/فرباير/2016[ إب ـ سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن وأصيب ثالثة آخرين يف غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة بيت 
العودي بمديرية السرة بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة بيت 
العودي، أدت إحداها إىل استشهاد ثالثة مواطنن وإصابة ثالثة آخرين .

وأشار إىل أن حالة املواطنن املصابن الذي تم نقلهم إىل احد مستشفيات عاصمة املحافظة خطرة.
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عدة غارات على العاصمة صنعاء

]18/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي عدة غارات عى العاصمة صنعاء مستهدفا مناطق يف جنوب وشمال 
العاصمة بمديريتي السبعن وبني الحارث.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن عنيفتن 
منطقتي النهدين والسبعن يف جنوب العاصمة للمرة الثانية عى التوايل خالل 24 ساعة، كما استهدف منطقتي 

وادي أحمد ودارس بمديرية بني الحارث يف شمال العاصمة بعدة غارات عنيفة .

وذكر املصدر أن قصف العدوان لهذه املناطق ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن و املحالت التجارية 
واملمتلكات العامة والخاصة

قصف كسارة مصنع اإلمسنت بعمران

]18/فرباير/2016[ عمران ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه كسارة مصنع إسمنت عمران بعدة غارات للمرة الثانية.

وأوضح مصدر محي بمحافظة عمران لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان دمر الكسارة الخاصة باملصنع 
التي تقع يف جبل املرحة املطل عى املصنع ومدينة عمران.

 

غارات على منطقة بني السياغ يف احليمة الداخلية 

]18/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء بعدة غارات جوية .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف منطقة بني السياغ 
باملديرية مما أدى إىل ترضر منازل املواطنن .

استشهاد مواطنني اثر استهداف شاحنة غاز مبديرية برط باجلوف

]18/فرباير/2016[ مأرب ـ سبأ:

إستشهد مواطنن أثنن يف غارات لطران العدوان السعودي أستهدفت شاحنة محملة بالغاز بمديرية برط 
بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران السعودي شن غارة عى شاحنة غاز تابعة إلحد 
املواطنن بالطريق العام بعقبة برط العنان، ما أسفر عن أستشهاد سائقها ومرافقه وإحرتاق الشاحنة.
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مثان غارات على سوق صرواح مبأرب

]18/فرباير/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم ثمان غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بسلسلة من الغارات سوق رصواح 
املركزي واملناطق املجاورة له، مخلفا أرضارا كبرة يف منازل املواطنن واملحالت التجارية.

طريان العدوان يستهدف عدد من احملافظات بقنابل عنقودية

]18/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

 شن طران العدوان سلسلة غارات عى مدينة الربوعة بعسر و منطقة الباحة يف محاولة الستعادة املدينة .

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف جبل 
مرحة بمحافظة عمران بقنابل عنقودية.

واوضح املصدر أن طران العدوان استهدف أحد املنازل بمديرية التحرير بامانة العاصمة جراء صاروخ أطلقه 
طران العدوان السعودي األمريكي يحمل منشورات ورقية، وحسب املصدر فقد استهدف العدوان السعودي 

األمريكي بقنابل عنقودية منطقة الريجة يف محافظة لحج، ومنطقة املطار بمحافظة الحديدة.

اجملتمع اإلنساني يطلق نداء لتوفري 8ر1مليار دوالر خلطة االستجابة اإلنسانية لليمن 
2016م

]18/فرباير/2016[ جنيف ـ سبأ:

أطلق املجتمع اإلنساني لليمن اليوم، نداء لتوفر 8ر1 مليار دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016م، 
لتقديم املساعدات الرضورية واملنقذة لألرواح لـ 6ر13 مليون شخص من املترضرين من النزاع املتصاعد يف 

جميع أنحاء البالد.

وأوضح منسق الشئون اإلنسانية لليمن جيمي ماكغولدريك يف بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية)سبأ( نسخة 
منه، أن خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016م هي استجابة منسقة ألكثر من 100 منظمة من منظمات 
اإلغاثة اإلنسانية يف املناطق التي تعاني من الكوارث اإلنسانية املستمرة.. وأشار إىل انه من املفزع إجماالً أن 

هناك 2ر21 مليون شخص بحاجة إىل مساعدات إنسانية أي أن كل أربعة أشخاص من أصل خمسة يف اليمن 
يحتاجون إىل مساعدات إنسانية. وقال » غالباً ما تطغي األزمات واملشاكل املتفرقة يف املنطقة والعالم عى حجم 

محنة اليمن، وال ينبغي لنا السماح بأن تتحول األوضاع يف اليمن إىل أزمة منسية«.

ولفت منسق الشؤون اإلنسانية إىل أن النزاع الذي يجري بال هوادة وتزايد الهجمات عى البنية التحتية األساسية 
املدنية واالقتصادية أدى إىل إنهيار الخدمات االجتماعية األساسية كما أدى هذا التوقف يف الحركة االقتصادية إىل 

فقدان مالين األرس لسبل املعيشة.

وأضاف ماكغولدريك« بعد عرة أشهر من النزاع والعنف املتصاعدين لحقت خسائر كبرة باملدنين أنهكت 
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السكان.. مضيفا » يظل اليمنيون يواجهون أخطاراً تهدد حياتهم وكرامتهم ويبغي عى األطراف أن ترقى إىل 
مستوى املسئوليات وفقاً ملا يمليه القانون اإلنساني الدويل فحتى الحرب لها حدود«.. وأشار إىل أن الركاء يف 
العمل اإلنساني رغم صعوبة الظروف منذ مارس وحتى نهاية العام املايض وصلوا إىل حوايل تسعة مالين من 

الفتيات والفتيان والنساء والرجال بشكل من أشكال املساعدات اإلنسانية يف جميع أنحاء البلد.. ولفت إىل أن 
املجتمع اإلنساني قدم يف يناير املايض الحصص الغذائية الشهرية املنتظمة لنحو 6ر2 مليون شخص، كما وفر 
املياه مبارشة إىل أكثر من 34 ألف شخص، وتوفر الوقود ملحطات ضخ املياه التي تخدم أكثر من ثالثة مالين 

شخص، ووصلت الخدمات الصحية إىل أكثر من 102 ألف شخص.

وقال منسق الشئون اإلنسانية« ثبت أن استمرار األعمال القتالية والنزاعات يشكل عقبة خطرة أمام إيصال 
املساعدات غر أن املنظمات اإلنسانية أظهرت قدرتها عى تقديم املساعدات إذا حصلت عى التمويل الكايف ».. 

وأضاف« يجب عى جميع األطراف أن تبذل جهداً أكر لضمان وصول املساعدات اإلنسانية بشكل آمن ورسيع 
ودون عوائق إىل املحتاجن أينما كانوا يف أنحاء اليمن«.

ولفت ماكغولدريك إىل أن املانحن قدموا العام املايض 892 مليون دوالر )56 باملائة( من أصل 6ر1 مليار دوالر 
طلبها رشكاء العمل اإلنساني يف اليمن.. مثمنا الدعم السخي الذي قدمه املانحن العام املايض.

وحث املنسق اإلنساني الجهات املانحة عى مواصلة دعم الشعب اليمني وتقديم مساهمات أخرى رسيعة من 
األموال الالزمة لتنفيذ األنشطة الرضورية إلنقاذ األرواح وحماية املدنين يف اليمن«.

باب والوازعية مبحافظة تعز
ُ
غارات على ذ

]19/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي امس واليوم عدة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة تعز، متسببا يف 
تدمر منازل وممتلكات عامة وخاصة .

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مدينة 
ذُباب بمديرية باب املندب مستهدفا أنحاء متفرقة شمال غرب منطقة عزان.. مشرا إىل أن طران العدوان شن 

غارات عى أنحاء متفرقة يف مناطق الشعراء وحنا والزويم بمديرية الوازعية .

تدمري 17 مرفق سياحي مبحافظة صنعاء بتكلفة 100 مليون دوالر

]19/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد محافظ صنعاء حنن قطينة ان طران العدوان السعودي الغاشم دمر 17 منشأة سياحية منذ بدء العدوان 
عى اليمن وحتى منتصف فراير الجاري بتكلفة اجمالية 100 مليون دوالر بحسب التقارير االولية للجنة حر 

االرضار.

واوضح املحافظ لوكالة االنباء اليمنية »سبأ« أن ابرز االماكن السياحية التي طالها ودمرها طران تحالف 
العدوان حمام جارف ببالد الروس واسرتاحة شقروف يف مناخة وكهوف بالد الروس وحصن مرمر واسرتاحة 

بوعان يف بني مطر واسرتاحة بني السياغ يف الحيمة الداخلية، باالضافة اىل ترضر اجزاء كبرة من دار الحجر يف 
مديرية همدان.
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15 غارة على مديريتي صرواح  وجمزر مبأرب 

]19/فرباير/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم 15 غارة عى مديريتي رصواح ومجزر بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( أن الطران املعادي شن 13 غارة عى مناطق مديرية رصواح، 
مخلفا أرضارا كبرة يف مزرعتن للمواطنن.

كما أستهدف طران العدوان بغارتن منزل املواطن قاسم عبدالله حسن بمنطقة مغيفر بمديرية مجزر، ما 
أدى إىل تدمره كليا.

قصف قرية النخيل مبديرية الدريهمي مبحافظة احلديدة

]19/فرباير/2016[ الحديدة - سبأ:

قصفت قوى العدوان السعودي األمريكي قرية النخيل الواقعة عى الريط الساحي بمديرية الدريهمي 
محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان بوارج العدوان السعودي الغاشم قصفت القرية بشكل 
مكثف .

وأشار املصدر إىل ترضر مزارع النخيل التي تشتهر بزراعتها منطقة الدريهمي.

استهداف منازل املواطنني مبديرية نهم

]19/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:-

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه ملنازل املواطنن يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان جدد استهدافه ملنزيل احمد ربيد 
وسلطان فرحان بمنطقة بران باإلضافة إىل استهداف شاحنة نقل تابعة لفرحان كانت بجوار املنزل.

غارات على حمافظة شبوة

]20/فرباير/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى محافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان غارات العدوان عى املحافظة خلفت ارضار يف 
املمتلكات العامة والخاصة.
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تدمري خزانات مياه بتعز

]20/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب آخرون يف غارات لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى أنحاء متفرقة 
بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنان استشهدا جراء غارات لطران العدوان 
استهدفت خزانات مياه يف منطقة الكدرة بمديرية املواسط ما أدى إىل أرضار كبرة يف خزان املياه الذي يعتمد 

عليه السكان يف سد احتياجاتهم من مياه الرب.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات أخرى عى منطقة الريجة مستخدما قنابل انشطارية، كما 
استهدف بسلسلة غارات جبل الورقة يف االقروض بمديرية املرساخ يف محاولة إلسناد مرتزقته.. الفتا إىل أن 

الغارات تسببت يف أرضار يف منازل املواطنن واملمتلكات العامة.

30 غارة على مديرية صرواح مبأرب

]20/فرباير/2016[ مأرب20 ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 30 غارة خالل الـ24 ساعة املاضية عى مديرية رصواح بمحافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية إستهدفت قرية الحماجرة 
وجبل هيالن وسوق رصواح والخط العام الرابط بن صنعاء ومأرب مخلفة دمارا كبرا يف منازل ومزارع 

املواطنن والبنية التحتية.

قصف العاصمة صنعاء

]20/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم قصفه عى العاصمة صنعاء مستهدفا بسلسلة غارات عدة 
مناطق بمديريتي السبعن وبني الحارث.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن عنيفتن 
منطقتي النهدين والسبعن يف جنوب العاصمة وغارة عى منطقة عطان، فيما استهدف بعدة غارات عنيفة 

منطقتي وادي أحمد ودارس بمديرية بني الحارث شمال العاصمة.

وأشار املصدر إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن وترضر املحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة .
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غارات على جبل املرحة مبحافظة عمران

]20/فرباير/2016[ عمران - سبأ:

واصل العدوان السعودي االمريكي غاراته عى جبل املرحة املطل عى مدينة عمران منذ ساعات مبكرة من 
صباح اليوم وحتى بعد الظهر.

واشار مصدر محي باملحافظة اىل ان العدوان شن سلسلة من الغارات املتواصلة عى الجبل مما الحق أرضارا 
بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة وترضر املنازل القريبة منه.

مخس غارات على منطقتي العرقوب والعادي باالعروش مبديرية خوالن 

]20/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
العرقوب وغارة عى منطقة العادي باألعروش ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.

استهداف مديرية بني مطر 

]20/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الصباحة 
باملديرية مما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األحياء السكنية وممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يشن غارات على عدد من حمافظات اجلمهورية

]20/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان غارات عى منطقة الحويمي بكرش و منطقة الريجة يف محافظة لحج، كما ألقى قنابل 
انشطارية يف املنطقة الفاصلة بن الحويمي والريجة، واستهدف تجمعاً ملرتزقته يف كرش مما أدى إىل سقوط 

عدد من القتى والجرحى .

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى مطار صنعاء الدويل، كما 
استهدف مديرية الغيل بمحافظة الجوف وجبل العال بمحافظة صعدة.



148

يوميات العـ2016ـــدوان

30 شهيدا بينهم عشرة اطفال وعدد من النساء يف غافرة مبديرية حيدان 

]21/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد 30 مواطنا منهم 10 أطفال وعدد من النساء جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 
ملنازل مواطنن يف منطقة غافرة بمديرية حيدان محافظة صعدة.

وذكر مصدر صحي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الحصيلة قابلة للزيادة نتيجة إصابة العديد من 
املواطنن بجروح بليغة.

وشن طران العدوان سلسلة غارات استهدفت مديرية سحار وغارة أخرى استهدفت مدينة ضحيان بمديرية 
مجز، مشرا إىل أن طران العدوان شن أيضا غارة عى منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية وغارة أخرى 

استهدفت مديرية شدا أحدثت دماراً واسعاً يف ممتلكات املواطنن.

معاودة غارات طريان العدو على منطقة العرقوب خبوالن

]21/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أصيب ثالثة مواطنن جراء غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية خوالن بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف عاود غاراته عى منطقة العرقوب 
ما أدى إىل إصابة ثالثة أشخاص بإصابات بليغة.

6 شهداء يف غارة على سيارة يف مديرية بني ضبيان

]21/فراير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد ستة مواطنن بقصف طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارة سيارة يف 
منطقة دنة ما أدى إىل استشهاد ستة مواطنن.

غارة على جبل الصمع بأرحب 

]21/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة جبل الصمع 
بمديرية أرحب ما أدى إىل ترضر مراعي األغنام.
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استهداف منازل املواطنني يف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]21/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى منازل املواطنن يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارتن منزيل مراد 
السيد وعدنان السيد يف منطقة ملح ما أدى إىل تدمرهما.

سلسلة غارات على منازل مواطنني مبديريتي جمزر وصرواح 

]21/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

أكد مصدر محي بمحافظة مأرب أن طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم سلسلة من الغارات عى 
مناطق متفرقة بمحافظة مأرب مستهدفا منازل املواطنن.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل الشيخ حمد بن راكان الريف 
بمنطقة مغيفر بمديرية مجزر ما أدى إىل تدمره بالكامل، كما استهدف منزيل محمد أحمد الزايدي والشيخ عي 
أحمد الزايدي بمديرية رصواح مخلفا دماراً كبراً يف املنزلن، مشرا إىل أن هذه املنازل خالية من السكان بسبب 

نزوحهم جراء االشتباكات العسكرية الجارية يف املنقطة.

طريان العدو يواصل استهداف حمافظات حلج واجلوف وحجة

]21/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

أوضح مصدر أمني لوكالة اإلنباء اليمنية »سبأ« أن طران العدوان استهدف بعدة غارات منطقة الريجة 
بمحافظة لحج ومديرية الغيل يف الجوف ومنطقة ميدي يف محافظة حجة.

العدوان السعودي جيدد غاراته على منطقة املرحة مبدينة عمران

]22/فرباير/2016[ عمران - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم غاراته العدوانية عى منطقة املرحة بمدينة عمران.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان عاود استهدافه منطقة املرحة املطلة عى 
مدينة عمران والتي يستهدفها العدوان بشكل هيستري يوميا ويخلف أرضار بالغة يف املمتلكات العامة 

والخاصة.

واشار املصدر ان اىل ان االرضار التي تخلفها تلك الغارات تتسبب يف تصدع كثر من منازل املواطنن يف مدينة 
عمران .



150

يوميات العـ2016ـــدوان

استشهاد ثالثة مواطنني اثر غارة على شاحنة خضروات باجلوف

]22/فرباير/2016[ الجوف ـ سبأ:

إستشهد ثالثة مواطنن وأصيب آخرون اليوم بقصف طران العدوان السعودي األمريكي شاحنة بالطريق 
العام بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة شاحنة 
خرضوات للمواطن عي صالح الصالحي بالطريق العام بمديرية املطمة ، ما أدى إىل إستشهاد سائقها ومرافقيه 

وجرح عدد من املارة.

استشهاد ثالثة مواطنني يف نهم 

]22/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي منازل املواطنن يف مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل املواطن نارص 
النعيمي بمنطقة ملح، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن من املارة بجوار املنزل.

12 غارة على صرواح مبأرب 

]22/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 غارة عى مناطق متفرقة برواح محافظة مأرب مستهدفا 
شبكة إتصاالت.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارتن أبراج 
اإلتصاالت التابعة لركة يمن موبايل بجبل هيالن، مخلفا دمارا كبرا فيها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى مناطق نر وحزم الشليف والخط العام 
برواح، مخلفا أرضارا كبرة يف منازل املواطنن.

غارات لطريان العدوان على صعدة

]22/فراير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر من املواطنن بجروح متفاوتة إثر استهداف طران العدوان السعودي 
األمريكي ملنزل مواطن يف منطقة البقع بمديرية باقم الحدودية.

وذكر مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن بمنطقة 
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البقع بمديرية باقم ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة اثنن آخرين بجروح، باإلضافة إىل تدمر املنزل 
بالكامل وتلف جميع محتوياته.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي الغاشم عاود استهداف املنزل بغية قتل املسعفن إال أن املكان 
كان خالياً من املسعفن بعد انتشال الضحايا .

معاودة الغارات على القرى الريفية يف املخا واملسراخ وخدير بتعز

]22/فرباير/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شن غاراته عى قرى ريفية آهلة بالسكان يف محافظة 
تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن مساء اليوم غارتن عى 
قرية الذنب باألقروض بمديرية املرساخ أسفرت عن أرضار يف املنازل واملزارع واملمتلكات الخاصة.. مشرا 

إىل أن الغارات جاءت بهدف إسناد مرتزقة العدوان يف بعض املناطق التي تكبدوا فيها خسائر كبرة عى وقع 
رضبات الجيش اللجان الشعبية.

وذكر املصدر إن الطران املعادي شن سلسلة غارات عى منطقة مفرق املخا.

وكان طران العدوان قد شن يف وقت سابق من فجر اليوم سلسلة غارات عى ميناء املخا ومناطق متفرقة من 
مدينة املخا وساحلها أسفرت عن إصابة صيادين وترضر يف منشآت امليناء إضافة إىل تدمر عدد من ن قوارب 

الصيادين.

وبن مصدر محي أن مواطن استشهد وأصيب آخرون يف غارات شنتها طائرات بدون طيار لتحالف العدوان 
السعودي األمريكي استهدفت منطقة وادي الحسن يف مديرية خدير.

تدمري جسر جحالن ومنزل بصرواح يف مأرب

]23/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى منازل املواطنن والطريق العام بمديرية رصواح 
بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف جرس حجالن برواح 
بغارتن محدثا أرضاراً كبرة، كما عاود استهداف منزل رجل األعمال ناجي املالحي الزايدي ما أدى اىل تدمره.

وذكر املصدر أن مدفعية املرتزقة قصفت منازل املواطنن برواح بصورة مكثفة .
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استهداف حجة واجلوف وتعز

]23/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان غارات عى عدة مناطق يف محافظة حجة مستهدفا منطقة شمران يف مديرية بكيل املر 
ومديرية حران و مديرية حرض.

واوضح مصدر امني لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران استهدف بسلسلة غارات مديرية الغيل يف محافظة 
الجوف ومفرق املخا وتبة السالل بمحافظة تعز.

سلسلة غارات على مديريتي نهم وارحب مبحافظة صنعاء

]23/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديريتي نهم وارحب بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان عاود استهداف نقيل ابن غيالن 
ومنطقة مسورة بمديرية نهم ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

واضاف املصدر :«ان طران العدوان السعودي استهدف ايضا بثالث غارات منطقة الصمع بمديرية ارحب«.

غارات وقصف مدفعي على مديريتي رازح وسحار مبحافظة صعدة

]23/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم غارة أستهدفت منزل أحد املواطنن بمديرية رازح 
محافظة صعدة تسببت يف إصابة طفلة بجروح بليغة .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة جوية منزل 
مواطن بمديرية رازح، باإلضافة إىل قصف صاروخي سعودي طال عدد من املناطق يف املديرية وخلف أرضارا 

بالغة يف املزارع واملمتلكات، مشرا إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصف منطقة األزقول 
بمديرية سحار بأربع غارات أحدثت دماراً كبراً بمنازل وممتلكات املواطنن .

استشهاد مواطن وجنله اثر قصف سيارتهم بالطريق العام بصرواح

]23/فرباير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى سيارة مواطن بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف سيارة املواطن أحمد 
نارص حنتش بالطريق العام بمنطقة حصر السالم بحباب يف رصواح، ما أدى اىل إستشهاده ونجله منصور 

حنتش، مشرا إىل أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى مناطق املشجح وهيالن.
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استشهاد مواطن مبديرية حرف سفيان مبحافظة عمران

]23/فرباير/2016[ عمران ـ سبأ:

استشهد مواطن جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى منطقة الباطنة بمديرية حرف 
سفيان بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة تسببت يف تدمر معدة زراعية بمنطقة 
الباطنة باملديرية، كما استهدف العدوان وسيلة نقل بمنطقة الغرة باملديرية، مشرا إىل أن طران العدوان شن 

غارات عى جبل املرحة املطل عى مدينة عمران، تسببت يف أرضار باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.

استهداف مواقع متفرقة ومصنعني مبحافظة احلديدة

]23/فرباير/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مواقع متفرقة ومصنعن بمحافظة الحديدة .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية »سبأ« أن طران العدوان استهدف بغارة عر اليوم قرية 
القداح بمديرية الخوخة نتج عنها ترضر عدد من أشجار النخيل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارة مطار الحديدة، كما استهدف الطران املعادي بثالث غارات 
مصنعي الحديد والخشب بمفرق الصليف، ما أدى إىل اشتعال النران فيهما وتدمر أجزاء واسعة منهما.

قصف صاروخي على مديرية الظاهر بصعدة

]24/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة وأصيب ثمانية مواطنن آخرين بجروح جراء قصف صاروخي للعدوان السعودي عى منازل 
املواطنن بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة .

5 غارات على مديريتي صرواح وبدبدة يف مأرب

 ]24/فرباير/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة برواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارتن سوق رصواح، 
وموقعا للمرتزقة بمنطقة الزور رشق رصواح، ما أسفر عن مرع وإصابة عدد من املرتزقة.

واستهدف طران العدوان بثالث غارات املركز الصحي بمديرية بدبدة بمحافظة مأرب، ما ادى اىل تدمرة كليا 
مع مرافقه واألجهزة الطبية.

وأشار املصدر إىل أن غارات طران العدوان أسفرت عن جرح مواطنن أثنن كانا بالقرب من املركز الصحي.
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طريان العدو يستهدف عدد من حمافظات اجلمهورية

]24/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان عدة غارات عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران استهدف هناجر أخشاب تابعة ملصنع الحسيني يف 
مفرق الصليف بمحافظة الحديدة، كما استهدف مدينة الخوخة ومنطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة .

وشن العدوان السعودي قصفاً صاروخياً عى مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

الربملان األوربي يصوت لصاحل قرار فرض حظر تصدير األسلحة للسعودية

]25/فرباير/2016[ بروكسل - سبأ:

صوت الرملان األوروبي اليوم بأغلبية لصالح قرار يدعو إىل فرض حظر عى تصدير األسلحة إىل السعودية .

وذكرت هيئة اإلذاعة الريطانية )بي بي يس( أن نواب الرملان األوروبي صوتوا يف جلسة لهم بأغلبية 359 صوتاً 
لصالح فرض الحظر، فيما عارض القرار 212 نائباً وغاب عن جلسة التصويت 31 نائباً آخر.

ودعا الرملان األوروبي كل من بريطانيا وفرنسا وحكومات دول اإلتحاد األوروبي األخرى إىل التوقف عن بيع 
األسلحة إىل بالد تستهدف املدنين يف اليمن.

كما دعا الرملان املسؤولة العليا للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي فيديريكا موجريني إىل »إطالق 
مبادرة تهدف إىل فرض حظر أسلحة أوروبي عى السعودية«.

وجاء يف قرار الرملان األوروبي »أدت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والحصار البحري 
الذي تفرضه عى اليمن إىل وفاة اآلالف وتسبب يف زيادة معدالت عدم االستقرار يف اليمن«.

وأكد عضو مجموعة الخرض األوروبية يف الرملان آلن سميث أن تأييد الرملان األوروبي للقرار جاء ملا يراه الكثر 
من الرملانين األوروبين أن السعودية تخرق حقوق اإلنسان.

40 غارة علي مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]25/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أكثر من 40 غارة عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بأربعن غارة مناطق 
ملح وبني شكوان والفرضة ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن وممتلكاتهم.
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غارات عنيفة على العاصمة صنعاء 

]25/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد مواطنا وأصيب اربعة آخرون بجراح جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملنطقة بيت 
معياد يف مديرية السبعن اآلهلة بالسكان بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني يف أمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن غارات 
يف الساعات األوىل من فجر اليوم عى منطقة بيت معياد باملديرية واستهدف منزل املواطن محمد اآلبي الذي 

استشهد وأصيب أربعة آخرون بينهم أمرآة وطفل .

وأكد املصدر ان قصف املنطقة املكتظة بالسكان ألحق أرضارا بالغة وكبرة يف منازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان استهدف بسلسلة من الغارات العنيفة وصواريخ ثنائية االنفجار مناطق 
عطان والنهدين والسبعن يف جنوب العاصمة, فيما استهدف بغارة أخرى منطقة سعوان بمديرية آزال رشق 

العاصمة والحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن وترضر املحالت التجارية واملمتلكات العامة والخاصة .

استشهاد أربعة مدنيني وجرح أربعة آخرين يف غارات على تعز

]25/فرباير/2016[ تعز – سبأ:

عاودت طائرات العدوان السعودي األمركي اليوم الخميس شن غاراتها عى محافظة تعز مستهدفة مناطق 
سكنية وأسفرت عن استشهاد أربعة مدنين عى األقل وإصابة أربعة آخرين وترضر منازل ومنشآت.

وقال مصدر محي مسؤول لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان أربعة مدنين عى األقل استشهدوا يف غارتن شنتهما 
طائرات العدوان السعودي عى منطقة دمنة خدير وأدتا اىل ترضر العديد من املنازل واملمتلكات الخاصة 

والعامة.

وأوضح املصدر أن الغارات الحربية عى املنطقة تزامنت مع غارات أخرى شنتها طائرات من دون طيار عى 
منطقة الكينعية بدمنة خدير .

وشنت طائرات العدوان السعودي ظهر اليوم ثالث غارات عى منطقة الريجة بن محافظتي تعز ولحج كما 
شنت غارة رابعة عى مديرية حيفان.

ست غارات على مدينة اخلوخة ومنطقة اجلبانة باحلديدة

]25/فرباير/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم عدد من الغارات عى مدينة الخوخة محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر امني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مدينة الخوخة بأربع غارات 
بطائرات االباتيش.

وأشار املصدر إىل أن عدد من السيارات املواطنن ترضرت واشتعلت النران فيها جراء غارت طران العدوان.
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وذكر املصدر أن طران العدوان استهدف بعد ظهر اليوم منطقة الجبانة شمال غرب مدينة الحديدة بغارتن.

غارة على مديرية رازح بصعدة

]25/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

أصيبت امرأتان وفقدت طفلة إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت منزل مواطن بمديرية 
رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة استهدفت منزل مواطن 
بمنطقة بني معن بمديرية رازح ما أدى إىل إصابة امرأتن وفقدان طفلة، باإلضافة إىل تدمر واسع يف منازل 

وممتلكات املواطنن.

مخس غارات على مديرية صرواح مبأرب

]25/فرباير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح محافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى وادي النوع وغارتن 
عى منطقة الغدو برواح دون سقوط ضحايا.

تقرير دويل: أدلة ال ميكن دحضها تؤكد إستهداف السعودية املناطق السكنية واملدنية يف 
اليمن

]26/فرباير/2016[ لندن - سبأ:

كشف تقرير لـ )االئتالف من أجل مكافحة األسلحة( عن أدلة ال يمكن دحضها تؤكد إستخدام األسلحة التي 
صدرتها كل من فرنسا وأملانيا وإيطاليا والجبل األسود وهولندا وإسبانيا والسويد وسويرسا وتركيا وبريطانيا 

والواليات املتحدة إىل السعودية خالل عام 2015م يف استهداف املناطق السكنية واملدنية يف اليمن .

وذكر التقرير والذي نره االئتالف اليوم الجمعة أن صفقات األسلحة التي ذهبت إىل السعودية قدرت بـ25 
مليار دوالر وتضمنت طائرات بال طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغر موجهة.

وأكد أن هذه التشكيلة من األسلحة تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حالياً يف ارتكاب انتهاكات 
جسيمة لحقوق اإلنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها الرية والجوية يف اليمن.

وأشار االئتالف من أجل مكافحة األسلحة يف تقريره إىل مقتل وإصابة نحو 35 ألف شخص يف اقل من عام 
واحد من العدوان السعودي عى اليمن إىل جانب أكثر من 5ر2 مليون نازٍح فقدوا منازلهم.
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من جانبها ذكرت منظمة العفو الدولية إن جميع الدول املصدرة للسالح التي أوردها التقرير هي من الدول 
األطراف يف معاهدة تجارة األسلحة أو من الدول املوقعة عليها.

وأضافت »مع أنها معاهدة تهدف إىل تقليص حجم املعاناة البرية من خالل وضع قواعد عاملية جديدة تنظم 
تجارة األسلحة وتحظر نقلها إذا كان من املحتمل أن تُستخدم يف ارتكاب جرائم حرب أو إذا رجحت مخاطر 

باحتمال استخدامها يف ارتكاب مخالفات ألحكام القانون الدويل«.

وأشارت منظمة العفو إىل أن حكومات دول مختلفة ستشارك يف االجتماع االستثنائي ملؤتمر الدول األطراف يف 
معاهدة تجارة األسلحة يف جنيف يوم اإلثنن القادم ملناقشة تمويل آليات تطبيق املعاهدة والخوض يف غر ذلك 

من التفاصيل اللوجستية املتعلقة بتشكيل أمانة املعاهدة رسمياً.

ويف هذا الصدد أهاب ائتالف مكافحة األسلحة بالدول األطراف أن تُدرج ضمن نقاشاتها األوضاع الخطرة يف 
اليمن االثنن القادم والتعهد بوقف فوري لجميع شحنات السالح املتوجهة إىل السعودية وحلفائها حيثما برز 

خطر جدي باحتمال استخدامها يف اليمن.

وقالت مديرة االئتالف آنا ماكدونالد » قادت حكومتا اململكة املتحدة وفرنسا ركب الدول التي سعت إىل إقرار 
معاهدة تجارة األسلحة وها هما اآلن تتنصالن من االلتزامات التي تعهدتا بها بشأن التقليص من حجم املعاناة 

البرية من خالل قيامهما بتزويد السعودية ببعض أكثر األسلحة فتكاً يف العالم.. إنه ألمر مغٍث فعالً«.

وأضافت » تتوفر أدلة ال يمكن دحضها تُظهر أن تلك األسلحة تُستخدم يف استهداف املناطق السكنية واألعيان 
املدنية، ما تسبب يف مقتل وإصابة نحو 35 ألف شخٍص يف غضون اقل من عام واحد وثمة أكثر من 5ر2 مليون 

نازٍح فقدوا منازلهم«.

وشددت مديرة االئتالف عى انه » يتعن عى املشاركن يف اجتماع جنيف عدم التلكؤ وإضاعة الوقت بينما 
يحرتق اليمن بنران النزاع ويجب عى الحكومات أن تتصدى لهذا الخرق الحاصل ألحكام معاهدة تجارة 

األسلحة«.

وأضافت كما »يتعن عى الدول التي تزود السعودية باألسلحة أن تتوقف عن جني األرباح عى حساب معاناة 
العائالت اليمنية وعليها أن ترع بتطبيق معاير صارمة نصت عليها معاهد تجارة األسلحة بشأن جميع 

عمليات نقل األسلحة مستقبالً«.

وقّدر تقرير االئتالف إجمايل قيمة الرخص الصادرة بتصدير األسلحة واملبيعات املعلن عنها من السالح إىل 
السعودية بأكثر من 25 مليار دوالر يف العام املايض 2015م.. موضحا أن الدول األطراف يف املعاهدة تكفلت 

بتوريد ما قيمته 9ر4 مليار دوالر من هذا السالح فيما يرجح أن يكون الرقم الدقيق أكر من ذلك بكثر.

كما أشار تقرير االئتالف من أجل مكافحة األسلحة إىل أن الكثر من الدول لم تقم باإلبالغ بشكل كامل عن 
جميع الرخص التي أصدرتها لنقل األسلحة خالل عامي 2014م و2015م.

وتنص معاهدة تجارة األسلحة عى وجوب تقييم جميع صفقات السالح استناداً إىل معاير صارمة بما يف ذلك 
تقييم مخاطر استخدامها يف ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق اإلنسان أو جرائم حرب، أو احتمال تحويلها عن 

استخداماتها األصلية بحيث تُستخدم يف ارتكاب أعمال إرهابية وغر ذلك من األعمال اإلجرامية.

وتشرتط املعاهدة عى الدول التي تنقل شحنات السالح أن تتوفر لديها معلومات معقولة بما يكفي لتكوين 
معرفة مسبقة بأن األسلحة سوف تُستخدم يف ارتكاب جرائم حرب، أو بوجود مخاطر جوهرية باحتمال أن 

يشكل تصديرها خرقاً ألي من تلك املعاير املرعية، ما يفرض حينها وقف إتمام الصفقة أو نقل الشحنة.
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استهداف مديرية احليمة اخلارجية مبحافظة صنعاء

]26/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن جبل املنار ما 
أدى إىل ترضر منازل املواطنن ومراعي االغنام.

غارة على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]26/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطنن اثنن يف غارة شنها طران العدوان السعودي االمريكي عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بغارة سيارة يف 
منطقة الحقة ما ادى اىل استشهاد مواطنن اثنن متأثرين بجراحهما .

تدمري أربعة منازل بصرواح 

]26/فرباير/2016[ مأرب  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة من الغارات الهمجية عى منازل املواطنن برواح 
محافظة مأرب، ما أسفر عن تدمر أربعة منازل.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف منازل الشيخ احمد محمد بن 
سعيد طعيمان وأوالده بمنطقة رشارة برواح ، ما أدى اىل تدمر منزلن تدمرا كليا ، فيما دمرت املنزلن 

االخرين بشكل جزئي .

سلسلة غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]26/فراير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مناطق 
بران والفرضة وملح ومسورة ما أدى إىل أرضار بالغة يف منازل املواطنن واالرايض الزراعية.
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غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]26/فرباير/2016[ صعدة - سبأ:

أصيبت عدد من النساء إثر شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات استهدفت عدد من 
املناطق املتفرقة بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة عى منطقة 
شعبان بمديرية رازح الحدودية ما أدى إىل إصابة امرأتن بجروح .

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة أخرى عى منطقة غمار ما أدى إىل إصابة امرأة بجروح بليغة .

ولفت املصدر إىل أن عدد من املناطق بمديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي سعودية باإلضافة إىل غارات 
استهدفت مديرية منبه وكتاف أحدثت دماراً بمنازل وممتلكات املواطنن.

غارة على مدينة عبس مبحافظة حجة

]26/فرباير/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مدينة عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف 
العدوان استهدف منطقة بحراء بالشارع العام بمدينة عبس.

وأشار املصدر إىل أن املديريات الحدودية تشهد قصف جوي ومدفعي بشكل متواصل من قبل قوات العدوان .

طائرة بدون طيار تقصف مديرية ذوباب 

]26/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

 شن طران العدوان عى محافظة تعز عدة غارات بطائرة بدون طيار عى مديرية ذوباب.

وقال مصدر امني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بسلسلة غارات جبل العنن املطل 
عى منطقة جبل حبيش ومفرق املخا ومنطقة الجند . 

 يف مديرية نهم 
ً
 ومصابا

ً
60 شهيدا

]27/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ:

استشهد وأصيب 60 مواطنا يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي اإلجرامي عى مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء. وأكد مصدر أمنى باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد وإصابة 60 مواطنا 

كحصيلة أولية يف غارة شنها طران التحالف عى سوق خلقه.
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طريان العدوان يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء

]27/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم عدة غارات عى العاصمة صنعاء مستهدفا مناطق يف مديرية 
السبعن.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات 
عنيفة وقنابل شديدة االنفجار مناطق عطان والنهدين والسبعن.

وأشار املصدر إىل ان العدوان استهدف الحي السيايس بحدة اآلهلة بالسكان نجم عنها إصابة رجل وأمرأه 
إصابات بالغة تم عى اثرها نقلهم إىل املستشفى، الفتا إىل أن قصف العدوان لهذه املناطق ألحق أرضارا بالغة 

بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

 

استهداف املعهد التقني مبدينة عمران

]27/فرباير/2016[ عمران ـ سبأ:

استهدف العدوان السعودي األمريكي اليوم املعهد التقني بمدينة عمران ملحقاً أرضاراً بالغة بمباني املعهد 
ومرافقه.

وأوضح مصدر بمكتب التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة أن إمعان استهداف العدوان السعودي الغاشم 
ملقدرات اليمن وبخاصة املنشآت التعليمية يأتي يف سياق استهدافهم الحاقد لكل ما له عالقة بمقدرات الشعب 

اليمني خصوصا وأن املنشآت التعليمية تستخدم مجردة للعملية التعليمية وهو ما يكشف بجالء نواياهم 
الحاقدة تجاه اليمن ومقدراته.

املركز القانوني حلقوق االنسان يكشف حجم جرائم العدوان السعودي األمريكي حىت أواخر 
يناير

]27/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد املركز القانوني لحقوق االنسان استشهاد ثمانية آالف و278 مواطنا منذ بدء العدوان السعودي األمريكي 
عى اليمن يف 26 مارس 2015 وحتى أواخر يناير املايض.

وأوضح املركز يف إحصائية صادرة عنه اليوم حصلت عليها وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن من بن الشهداء ألف 
و236 طفل وألف و752 امرأة، مشرا إىل إصابة 16ألف و15 شخصا بينهم ألفن و254 طفل وألف و668 

امرأة خالل الفرتة ذاتها.

ويف ما يتعلق باألرضار املادية التي خلفها العدوان، قال املركز إن طران العدوان استهدف يف مختلف محافظات 
خالل اليمن810 مدرسة ومعهد مهني، و39 جامعة وكلية و242 منشأة صحية، 345 ألف و722 منزل، 271 

محطة وقود، 140 محطات توليد كهرباء، ألف و113 منشأة ومجمع حكومي، 10 مؤانيء ومرايس بحرية، 
530 طريق وجرس، 14 مطار.
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وقال املركز إن العدوان استهدف191 مصنع ومعمل، و121 منشأة ومعلم سياحي، 615 مسجد، 59 معلم 
أثري، 16 منشأة إعالمية،41 ملعب ونادي ريايض، 163 خزان مياه، 167 برج إتصاالت،547 مخزن لألغذية 

متنوعة، 8 مخازن قمح، 176 شاحنة وقود، 421 ناقلة لألغذية، 124 مزرعة دجاج، و353 سوق.

ثالث غارات على منطقة العذارب ومزرعة دجاج يف بعدان بإب 

]27/فرباير/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى منطقة العذارب بمديرية بعدان محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
العذارب ومزرعة الدواجن، ما أدى إىل تدمر املزرعة ونفوق الدواجن.

مخس غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]27/فرباير/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى مديرية 
الغيل، مشرا إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب.

أربع غارات على منطقة اجملاوعة مبديرية نهم

]27/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
املجاوعة، مخلفة أرضار بالغة يف منازل وممتلكات املواطنن.

تسع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]27/فرباير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية رصواح 
بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى سوق رصواح 
وثالث غارات عى منطقة املطار وأربع غارات عى الخط العام ومزرعة مواطن.
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قصف صاروخي على املديريات احلدودية بصعدة

]27/فرباير/2016[ صعدة ـ سبأ:

واصل العدو السعودي قصفه الصاروخي واملدفعي عى عدد من املديريات الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف مناطق متفرقة 
بمديريتي رازح وغمر بالصواريخ وقذائف املدفعية.. مشراً إىل أن القصف أستهدف منازل املواطنن ومزارعهم 

والطرق العامة مخلفاً خسائر كبرة.

ولفت املصدر إىل أن املئات من املواطنن بينهم أطفال ونساء استشهدوا وجرحوا جراء القصف الصاروخي 
واملدفعي املتواصل منذ بداية العدوان.

معاودة قصف العاصمة صنعاء

]27/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
بسلسلة غارات عدة مناطق بمديرية السبعن.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن وقنابل 
شديدة االنفجار منطقتي النهدين والسبعن جنوب العاصمة، مشرا إىل أن قصف طران العدوان ألحق أرضارا 

بالغة بمنازل املواطنن واملحال التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

معاودة الغارات على املخا وذباب وجبل حبشي يف تعز

]27/فرباير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مناطق متفرقة بمحافظة تعز، ما أسفرت عن 
ترضر العديد من املنازل واملنشآت.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى أنحاء 
متفرقة بمدينة املخا الساحلية أسفرت عن ترضر عرات املنازل واملرافق، بالتزامن مع شن طائرات من دون 

طيار تابعة لتحالف العدوان عدة غارات عى مناطق متفرقة بمدينة املخا ومحيطها.

وأشار املصدر إىل أن طران تحالف العدوان شن سلسلة غارات عى مدينة ذُباب بمديرية باب املندب ما أدى إىل 
ترضر منازل ومرافق حكومية وممتلكات خاصة.

ولفت املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارات عى مديرية جبل حبيش يف محاولة إلسناد مرتزقته بعد ساعات 
من تقدم الجيش واللجان الشعبية ودحرهم للمرتزقة من العديد من املواقع يف قرية بيت وايف والتباب والجبال 
املحيطة بها، موضحا أن طران تحالف العدوان استهدف بسلسلة غارات منطقة يختل الساحلية القريبة من 

املخا وترضر منازل وقوارب للصيادين.
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استهداف حمافظتي عمران واحلديدة

]27/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان غارات عى منطقة املجاوعة يف منطقة هران يف مديرية أرحب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف محطة وقود 
ومزرعتي دواجن يف مديرية حوث بمحافظة عمران، وشن غارات عى منطقة سنوان بمديرية ذيبن باملحافظة ، 

وقرية الكدح يف مديرية الخوخة ومنطقة خميس الواعظات بمديرية القناوص بمحافظة الحديدة.

غارتان على مقر اللواء 139مشاه مبدينة رداع

]28/فرباير/2016[ البيضاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ظهر اليوم غارتن عى مقر اللواء 139 مشاه بمدينة رداع 
محافظة البيضاء دون سقوط ضحايا.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف عنابر االفراد يف مقر اللواء 139 
تسبب يف ارضار بالغه يف املباني.

 

قصف مديرية حوث واملعهد التقني بعمران

]28/فرباير/2016[ عمران ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية حوث بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف محطة غاز بمدينة 
حوث ما أدى إىل تدمرها كليا، كما استهداف عدد من مزارع الدواجن بمنطقتي ذو مطيع وذو كراع أدى إىل 

تدمرها ونفوق الدواجن، مشرا إىل أن طران العدوان شن 14 غارة عى املعهد التقني بمدينة عمران بعد 
استهدافه أمس أدت إىل إلحاق أرضار كبرة باملعهد ومبانيه ومنشئاته والورش التابعة له.

ثالث غارات على منطقة اسناف يف مديرية جحانة 

]28/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى مديرية جحانة بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
أسناف ما أدى إىل إحداث أرضار يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.
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تدمري اسرتاحة للمسافرين خبط اخلوخة العام

]28/فرباير/2016[ الحديدة ـ سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي بغارة عدوانية همجية اسرتاحة للمسافرين بمنطقة القطابة عى 
الخط العام بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني مسئول يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان العدوان استهدف بغارة جوية اسرتاحة 
للمسافرين بخط الخوخة العام تضم مطعما شعبيا وسوبرماركت.

وأوضح املصدر ان الغارة تسببت يف تدمر األسرتاحة بشكل كي .

مثان غارات على قرية املصارية ومنطقة الربيعة ومصنع البلك وقنابل دخانية سامة 
بصرواح 

]28/فرباير/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى مناطق متفرقة برواح بمأرب مستخدما قنابل 
دخانية سامة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثمان غارات قرية 
املصارية ومنطقة الربيعة ومصنع البلك برواح.

وأشار إىل أن طران العدوان ألقى قنابل دخانية سامة عى بعض املناطق برواح.

قصف صاروخي على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة

]28/فراير/2016[ صعدة ـ سبأ:

قصف العدوان السعودي األمريكي بعض مديريات محافظة صعدة بالعرات من الصواريخ وقذائف املدفعية 
التي أحدثت دماراً كبراً بمنازل وممتلكات املواطنن.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات األباتيش التابعة للعدوان السعودي 
األمريكي الغاشم قصفت منطقتي القمع واملخروق بأكثر من 30 صاروخاً، باإلضافة إىل قصف مدفعي 

استهدف املنطقتن ذاتها.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة بمديريات شدا ورازح واملالحيط تعرضت ايضاً لقصف صاروخي 
ومدفعي، باإلضافة إىل سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت منازل وممتلكات ومزارع املواطنن والطرق 

العامة.
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سبع غارات على النشمة والستني ووادي صالة بتعز

]28/فرباير/2016[ تعز – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا مناطق متفرقة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران تحالف العدوان شن أربع عى أنحاء 
متفرقة يف منطقة النشمة، مشرا إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة شارع الستن شمايل مدينة 

تعز ما أدى إىل ترضر العديد من املنازل واملزارع واملمتلكات الخاصة والعامة.

وكانت طائرات العدوان السعودي األمريكي شنت فجر اليوم غارة عى منطقة وادي صالة أسفرت عن ترضر 
عدد من املنازل.

غارتان على جبل املثقل يف مديرية بني ضبيان 

]28/فراير/2016[ صنعاء - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن جبل 
املثقل باملديرية ما أدى إىل إحداث أرضار يف مراعي األغنام.

طريان العدوان يستهدف العاصمة صنعاء بقنابل شديدة االنفجار

]28/فرباير/2016[ صنعاء – سبأ: 

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء مستهدفا 
مناطق بمديرية السبعن. 

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن وقنابل 
شديدة االنفجار منطقتي الحفا والنهدين، مشرا إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن وترضر 

املحالت التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

غارتان على مديرية ارحب مبحافظة صنعاء

]28/فرباير/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارتن عى مديرية ارحب بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارتن نقطة شنوان 
بمنطقة هران، ما ادى اىل احداث ارضار يف االرايض الزراعية.
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استهداف عدد من احملافظات

]28/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان أكثر من عر غارات عى مناطق ومديريات محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، منها معسكر 
الحفاء بأمانة العاصمة، ومعسكر الجميمة بمديرية بني حشيش.

واوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة 
جوية عى منطقة خميس الواعظات يف مديرية القناوص يف محافظة الحديدة.

فيما قصف الطران بعدة غارات منطقة خمج بمديرية حران، ومثلث عاهم ومديرية ميدي بحجة، وسلسلة من 
الغارات استهدفت مدينة الربوعة بعسر، وغارة أخرى بمديرية الغيل محافظة الجوف.

اربع غارات على مناطق متفرقة مبديرية رازح 

]29/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي ملناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية 
بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتان عى منطقة شعبان، 
محدثاً أرضار كبرة بأحد مساجد املنطقة ومنازل ومزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتان، استهدفت مزرعة دواجن يف منطقة بركان بمديرية رازح أدت 
إىل تدمر املزرعة وترضر املنازل املجاورة .

تدمري جسر غرير مبحافظة شبوة

]29/فرباير/2016[ شبوة ـ سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارتن جرس غرير بمحافظة شبوة ما دى إىل توقف حركة 
السر بالجرس.

وأوضح مصدر محي وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات دمرت جرس غرير بمنطقة الروضة، ما أدى اىل 
توقف الحركة لساعات وترضر الطريق العام.

مخس غارات على مديرية نهم 

]29/فرباير/2016[ صنعاء ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهداف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات مناطق 
بران ومسورة وبني محمد ما أدى إىل أرضار بالغة يف منازل املواطنن.

باب ومديرية جبل حبشي بتعز
ُ
أربع غارات على مدينة ذ

]29/فرباير/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غارات عى أنحاء متفرقة بمحافظة تعز ما أسفر عن ترضر 
املنازل، واملمتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة العمري 
بمدينة ذُباب بمديرية باب املندب، كما شنت غارتن عى منطقة الراهم بمديرية جبل حبيش.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان تأتي ملحاولة إسناد مرتزقته جراء االنهيارات الكبرة يف صفوفهم، 
وتكبدهم خسائر كبرة بعد دحرهم من قبل الجيش واللجان الشعبية من عدة مواقع يف منطقة بيت الوايف 

والتالل املحيطة بها.
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 يف غارة على مديرية احليمة الداخلية
ً
 وجرحيا

ً
26 شهيدا

]01/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد وأصيب 26 مواطنا يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية الحيمة الداخلية 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة باملحافظة الدكتور خالد املنتر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران 
التحالف استهدف بغارة جوية عزلة بني يوسف ما أدى اىل استشهاد ثمانية و إصابة 18 آخرين.

 

قصف جوي وصاروخي على مديرية رازح بصعدة

]01/مارس/2016[ صعده ـ سبأ:

أصيب ثالثة أطفال وثالث نساء بقصف جوي وصاروخي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمديرية رازح 
الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالقصف الصاروخي 
واملدفعي مناطق متفرقة بمديرية رازح ما أدى إىل إصابة طفلن وثالث نساء بجروح خطرة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غارة عى منطقة الشوارق ما أدى إىل 
إصابة طفل وترضر منازل ومزارع املواطنن، كما شن غارة أخرى عى منطقة بني ربيعة بنفس املديرية 

وغارتان استهدفت سجن اإلصالحية ومنطقة الصيفي بمدينة صعدة.

أربع غارات على مديرية حريان حبجة

]01/مارس/2016[ حجة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية حران بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة يف املديرية .

ولفت املصدر إىل أن مديريتي حرض وميدي تشهدان قصفا مدفعيا بشكل مستمر من قبل جيش العدو 
السعودي، الستهداف من تبقى من أبناء املديريتن.

استشهاد طفل واصابة ستة مواطنني يف غارات على منطقتي خيتل وذباب يف تعز

]01/مارس/2016[ تعز - سبأ:

استشهد طفل وأصيب ستة مواطنن بجروح يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى املناطق 
الساحلية بمحافظة تعز.
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وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفال استشهد وأصيب ستة آخرون بجروح بعضهم 
إصاباتهم بالغة باستهداف طران العدوان بإحدى الغارات محال تجارية شعبية يف منطقة يختل الساحلية 

بمديرية املخا، أدت إىل أرضار كبرة يف املحال.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى جنوب غرب مفرق املخا أسفرت عن أرضار يف املنشآت 
العامة.

وأشار املصدر إىل أن مروحيات األباتيش لتحالف العدوان شنت ست غارات عى أنحاء متفرقة بمدينة ذُباب 
الساحلية بمديرية باب املندب.

مدير حدائق أمانة العاصمة: مليار ريال خسائر أولية ملا تعرضت له حدائق صنعاء بفعل 
العدوان الغاشم

]01/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

قال مدير عام الحدائق واملتنزهات بأمانة العاصمة املهندس حسن محمد الرويض » أن خسائر حدائق 
ومنتزهات العاصمة صنعاء جراء العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى اليمن وحصاره الجائر بلغت قرابة 

املليار ريال وفقا للتقديرات األولية« .

وأوضح الرويض يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تحالف العدوان السعودي لم يلتزم بأخالقيات 
الحروب يف تجنيب القطاعات الخدمية والرتفيهية التي تخدم املدنين من التدمر والقصف بعد أن طال عدوانه 

كافة القطاعات الحيوية والصناعية والتجارية يف البالد.. وأشار إىل ان نحو عر حدائق ومتنفس لألطفال 
واألرس من حدائق العاصمة صنعاء الحكومية والخاصة ترضرت بفعل العدوان السعودي الغاشم عى اليمن 

من إجمايل الحدائق البالغ عددها نحو 75 حديقة جراء استمرار قصف العدوان السعودي الغاشم عى صنعاء 
واليمن .

وأشار إىل ان أرضار قصف العدوان عى حدائق العاصمة جزئية ومتوسطة وكبرة حيث تتفاوت نسب حجم 
الرضر من حديقة إىل أخرى بحسب موقع الحديقة ، وان تكلفة إعادة تأهيل وترميم وصيانة الحدائق إلعادتها 

كما كانت قبل العدوان يقدر بنحو مليار ريال .

وأشار املهندس الرويض إىل أن العدوان السعودي الغاشم املستمر عى اليمن منذ قرابة 11 شهرا الذي ألقى 
بضالله عى كافة قطاعات مناحي الحياة من بينها قطاع الحدائق واملتنفسات التي فقدت 50 باملائة من 

جاهزيتها الستقبال زوارها ، بفعل عزوف املواطنن عن اإلقبال للحدائق التي فقدت ملقوماتها من توفر كهرباء 
بسبب انعدام الديزل جراء الحصار الجائر ، مما أجرنا عى إغالق معظم الحدائق للحفاظ عى أرواح املواطنن .

وأكد ان حديقة السبعن أكر حديقة نموذجية يف العاصمة صنعاء واليمن عموما تعرضت ألكثر األرضار جراء 
استهدافها بأكثر من خمسة صواريخ وقنابل شديدة اإلنفجار يف أوقات متفاوتة كان أخرها منتصف فراير 

املنرم ، ما أدى إىل تدمر سور الجهة الرقية للحديقة املقابل مليدان السبعن وتدمر وتخريب املسطحات 
الخرضاء املزروعة وإتالف شبكه الري اإللكرتونية واألنابيب واملضخات املوصولة بخزانات املياه األرضية، 
وكذا احرتاق األشجار واملشاتل وتدمر أعمدة اإلنارة وغرها من األرضار. وأضاف« ان القصف ألحق أيضا 

بحديقة فن سيتي الخاصة وسط حديقة السبعن بأرضار فادحة تقدر خسائرها بنحو مليون دوالر ، حيث 
تم استهدافها من طران العدوان السعودي بصاروخن أحدهما انفجر وسط هنجر الوقود الخاص بمولدات 
الحديقة ما نجم عنه تدمر صالة ألعاب السنوكر والبولينغ واحرتاق وتدمر مولدين كهربائين قدرة الواحد 
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500 كيلوا وات وصهريج وبراميل الوقود الخاص باملولدات ومخازن الحديقة و4 باصات حديثة وسيارة 
»، كما دمر طران العدوان حديقة فرح الند الخاصة يف منطقة عر وألحق بها خسائر بالغة وكبرة ، كما 

تعرضت حدائق أخرى للقصف منها حديقة الحيوان وحديقة القروان وحديقة النهدين.

وأكد مدير عام حدائق العاصمة صنعاء املهندس حسن الرويض ان قصف طران العدوان طال أيضا حديقة 
الجندي املجهول الصيني النموذجية يف منطقة عر غرب العاصمة ، والتي قامت جمهورية الصن الصديقة 

بإعادة تأهيلها بشكل جديد ونموذجي بكلفة تقدر بنحو مليون دوالر .

ست غارات على مناطق متفرقة مبأرب

]01/مارس/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مناطق رصواح واملخدرة بمأرب.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى وادي نوع وغارة 
عى وادي نشور وغارة عى سوق رصواح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املخدرة بالجدعان.

استهداف مديرية خوالن مبحافظة صنعاء بعشر غارات

]01/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غارات عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن سيارة يف 
منطقة العرقوب.. مبينا أن طران العدوان شن ثمان غارات عى العرقوب منذ صباح اليوم.

تدمري منزل مواطن ومزرعة مبديرية الغيل باجلوف

]01/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منازل املواطنن بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منزل املواطن 
عي خالد الريف ما أدى إىل تدمره كليا.

وأشار إىل أن طران العدوان شن غارة عى مزرعة مواطن خلفت أرضارا كبرة باملزرعة.
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مخس غارات على مديريتي نهم وهمدان مبحافظة صنعاء

]01/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى مديريتي نهم وهمدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات مناطق 
مسورة وبران والفرضة بمديرية نهم ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف منازل املواطنن واألرايض الزراعية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة الكسارة بمديرية همدان ما أدى ما أدى إىل 
ترضر منازل املواطنن.

غارات على عدة حمافظات

]01/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان منطقة مشعبة بمديرية مكراس محافظة البيضاء، ومديرية كرش و منطقة الريجة 
بمحافظة لحج، كما استهدف يف محافظة الجوف بعدة غارات منطقتي الغيل والساقية. 

وأشار مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( اىل ان طران العدو استهدف بقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي من جحفان والغاوية عى جبل الدود والخوبة الشمالية بجيزان وكذا استهدف بقصف صاروخي 
ومدفعي سعودي الرفة واملخروق بنجران، باإلضافة اىل قصف مدفعي كثيف عى مدينة الربوعة بعسر .

مركز التعامل مع األلغام: 140 ألف قنبلة عنقودية ألقاها حتالف العدوان على أربع 
حمافظات

]02/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

قال املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام إن 140 ألف قنبلة عنقودية ألقاها العدوان السعودي األمريكي وحلفائه 
عى محافظات صعدة وحجة وعمران ومأرب منذ بداية العدوان حتى ديسمر 2015م.

وأشار املركز إىل أن تحالف العدوان ألقى قنبلة نرتونية تسمى )أم القنابل( عى فج عطان كما استهدف أحياء 
يف أمانة العاصمة بقنابل عنقودية.

وأضاف املركز يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تحالف العدوان أقدم عى استخدام أسلحة محرمة 
دوليا واستهدف أماكن سكنية ومرافق خدمية حكومية وأرايض زراعية واسعة شملت محافظات الجمهورية ».

وقال » نحن كمركز للتعامل مع رفع مخلفات األلغام والقنابل التي ألقاها تحالف العدوان السعودي والتي 
تحمل صناعة أمريكية وبريطانية وتعتر هذه الدول من ضمن دول العالم التي تعهدت بعدم استخدامها أو 

تزويدها ألي بلد، فإنها مسئولة مبارشة عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني«.

وأوضح البيان أن فريق العمل امليداني التابع للمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام قام بالتعاون مع خبر دويل 
يف نزع ورفع مخلفات العدوان.



175

يوميات العـ2016ـــدوان

وأشار إىل أنه تم مسح مساحة 400 ×400 مرت يف قرية فج عطان التي ألقي عليها قنبلة نرتونية تسمى )أم 
القنابل( وتم إخراج خمسة أطنان من مخلفات القنابل امللقاة من قبل طائرات العدوان السعودي األمريكي .

ولفت البيان إىل أنه تم إلقاء ما يقارب 140 ألف قنبلة عنقودية يف كل من محافظة صعدة وحجة وعمران 
ومأرب منذ بداية العدوان حتى ديسمر 2015م.. مشرا إىل أنه تم رفع ثالثة أطنان من مخلفات القنابل التي 

القاها طران العدوان بمديرية حرف سفيان.

وبن املركز أنه تم استهداف حي الكويت وشارع الرباط ومنطقة السنينة والدائري بالعاصمة صنعاء بقنابل 
عنقودية بإعرتاف العدوان وتم انتشال اثنن أطنان من تلك القنابل.

وذكر البيان أن العدوان السعودي األمريكي استخدام قنابل كيميائية وفسفورية وعنقودية يف محافظات مأرب 
وحجة وصعدة وما زال فريق العمل التابع للمركز يحاول انتشالها، إال أن استمرار العدوان حال دون تمكن 

الفريق من القيام باملهمة.

وحمل املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام العدوان السعودي األمريكي وحلفائه املسئولية الكاملة عن الجرائم 
التي يرتكبها يف حق الشعب اليمني وإلقاء القنابل املحرمة دولياً.

وأكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتحمل العدوان السعودي وحلفائه تبعات املقاضاة يف املحاكم 
الدولية.

مخس غارات على مديرية بني حشيش 

]02/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمركي شن غاراته عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء .

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« ان طران العدوان استهدف بخمس غارات 
الكسارات بجوار كلية املجتمع بمنطقة رصف مما ادى إىل احداث أرضار بالغه باألحياء السكنية املجاورة

 على مديرية نهم مبحافظة صنعاء
ً
قنابل حمرمة دوليا

]02/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء مستخدما أسلحة 
محرمة دوليا.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات منطقة 
بني شكوان مستخدما قنابل محرمة دوليا ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف االرايض الزراعية ومنازل املواطنن 

.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بعدة غارات منطقتي الحذاء واملدارج.
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استهداف منطقة العرقوب خبوالن حمافظة صنعاء

]02/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بغارتن منطقة 
العرقوب منها غارة عى سيارة أحد املواطنن .

طريان العدوان يستهدف عدد من احملافظات 

]02/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي قصفه الجوي والصاروخي عى عدد من املحافظات، حيث استهدف 
يف محافظة صعدة مروع املياه يف منطقة بركان بمديرية رازح، واطلق طران األباتيش التابع للعدوان 

السعودي األمريكي 15 صاروخ عى منطقتي املخروق والقمع, واطلقت 27 قذيفة مدفعية عى منطقة الصوح 
يف كتاف, وشن طران العدوان عدة غارات عى منطقة العند بمديرية سحار ومديرية باقم ومنطقة أبرق يف 

مديرية كتاف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن غارة عى مديرية الغيل بمحافظة 
الجوف، وعدة غارات عى منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء.

كما شن غارة عى جبل الشبكة يف مديرية حران بمحافظة حجة، واستهدف بغارتن سوق حران ومصنع الثلح 
باملديرية، فيما استهدف الطران بثالث غارات منطقة كرش محافظة لحج، وشن غارة عى مبنى قطاع التأمن 

يف املطار القديم بتعز، واستهدف بأربع غارات مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

سلسلة غارات على املناطق الساحلية يف تعز

]03/مارس/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى املناطق الساحلية بمحافظة تعز مستهدفا 
مناطق سكنية ما أدى إىل ترضر منازل وعدد من قوارب الصيادين.

وأوضح مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات ساحل منطقة يختل 
القريبة من مدينة املخا أسفرت عن ترضر قوارب للصيادين ومزارع بلح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن يف وقت سابق سلسلة غارات عى منطقتي الجند والحوبان رشقي 
مدينة تعز ما أدى إىل ترضر عرات املنازل والطرق.

ولفت املصد إىل أن طرا العدوان كان قد شن سلسلة غارات عى منطقة املطار القديم يف محاولة يائسة إلسناد 
مرتزقة العدوان وتخفيف حدة الضغط عليهم بعد تقدم الجيش واللجان الشعبية يف العديد من الجبهات.
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15 غارة على مديرية نهم 

]03/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأكثر من 15 غارة 
مناطق الحول واملدارج والفرضة ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

وقال املصدر ان طران العدوان استهدف بغارة عدوانية منزل املواطن عي نارص النعيمي بمنطقة ملح، 
باالضافة اىل ترضر املنازل املجاورة.

قصف جوي وصاروخي على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة

]03/مارس/2016[ صعدة - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي قصفه الجوي والصاروخي املكثف مستهدفاً عدد من املناطق 
بمديريات محافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن قرب سوق جياش 
الزراعي بمدينة صعدة وثالث غارات عى القر الجمهوري وسط املدينة وغارة عى قرية قفيع بمديرية حيدان.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بثالث غارات سوق ومحالت تجارية بمنطقة آل حميدان بمديرية 
سحار.. مبينا أن الغارات أحدثت دماراً كبراً بممتلكات املواطنن ومنازلهم .

وذكر املصدر أن العدو السعودي عاود قصف مناطق متفرقة بمديريتي رازح والظاهر الحدوديتن بعرات من 
الصواريخ وقذائف املدفعية مستهدفاً منازل املواطنن والطرق العامة واملزارع .

من جهة اخرى، استشهد ثالثة مواطنن وأصيب آخرين جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي 
ملنزل مواطن بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل املواطن عزي 
جران بمنطقة النظر ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن وإصابة آخرين يف حصيلة أولية، مشرا إىل أن تحليق 

طران العدوان السعودي األمريكي املثكف عى املنطقة منع املسعفن من انتشال الضحايا.

اربع غارات على جبل الصمع مبديرية أرحب 

]03/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات جبل 
الصمع ما أدى إىل إحداث أرضار بمراعي األغنام.
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غارات لطريان العدوان على منطقة اجلند بتعز

]03/مارس/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب آخرون يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى املناطق الرقية 
ملدينة تعز.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن غارات عى منطقة الجند، ما أدى إىل 
استشهاد مواطنن وإصابة آخرين وترضر عرات املنازل واملزراع .

وكيل أمني عام األمم املتحدة يؤكد احلاجة امللحة حلماية املدنيني يف اليمن من القصف

]04/مارس/2016[ جنيف - سبأ:

أكد وكيل األمن العام لألمم املتحدة للشئون اإلنسانية ستيفن أوبراين الحاجة امللحة يف اليمن لحماية املدنين 
الذين يواجه املالين منهم أعمال القصف املتواصلة يومياً وغالباً العشوائية .. مشراً إىل القصف الجوي الذي 

إستهدف مؤخراً أحد األسواق املزدحمة بصنعاء وأسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 40 آخرين .

وأكد أوبراين يف كلمة له خالل الجلسة التي عقدها مجلس األمن الدويل الليلة املاضية ملناقشة الوضع يف اليمن 
الحاجة العاجلة ألن يضغط مجلس األمن واملجتمع الدويل عى أطراف األزمة اليمنية لاللتزام بتعهداتها من 

خالل اتخاذ تدابر أكر لحماية املدنين .

كما شدد عى رضورة تسهيل الوصول اإلنساني املستدام إىل جميع أنحاء اليمن وبدون رشوط واستئناف 
محادثات السالم واالتفاق عى وقف لألعمال القتالية.

ولفت املسئول الدويل إىل إن األماكن التي يتعن أن تتمتع بالحماية مثل املستشفيات واملدارس واملنازل، تتعرض 
للقصف .

وذكر يف هذا الصدد بان »عى كل األطراف يف هذا الراع إلتزام وفق القانون اإلنساني الدويل التخاذ كل إجراء 
لضمان حماية املدنين واألهداف املدنية« .. مؤكداً عى أن »من غر املقبول أن ترضب املنشآت الصحية ومن 

املهم أن تقدم األطراف ضمانات بحماية هذه املواقع«.

وحذر املسئول الدويل من تدهور الوضع األمني يف أنحاء اليمن بشكل متسارع يف ظل غياب حل سيايس تفاويض 
.. الفتاً يف هذا الصدد إىل الهجمات واالعتداءات املتكررة التي تتعرض لها عدن من أطراف منها تنظيم القاعدة .

وأوضح أوبراين إن تلك الهجمات وحالة الفوىض العامة يف عدن منعت األمم املتحدة من إعادة نر موظفيها 
الدولين يف املنطقة منذ أكتوبر 2015م، بما يؤثر بشكل مبارش عى قدرة تقييم االحتياجات ومتابعة االستجابة 

اإلنسانية.

وأكد إلتزام مجتمع العمل اإلنساني بتوسيع استجابته لتصل إىل 13 مليون و400 ألف شخص يف اليمن خالل 
العام الحايل .. مشراً إىل إن خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن لعام 2016م تطلب توفر مليار و800 مليون 

دوالر لتحقيق هذا الهدف.

كما دعا املسئول الدويل إىل وقف كافة األعمال القتالية يف اليمن واستئناف محادثات السالم .
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10 غارات على مديرية برط العنان باجلوف

]04/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عر غارات عى مناطق متفرقة بمديرية برط العنان بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بست غارات شعب 
عقبة النيل ما أدى إىل إستشهاد امرأة كبرة يف السن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة الغيب التابعة ملديرية برط العنان.

غارتان على مزرعة دجاج مبديرية سنحان 

]04/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارتن عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء مدمرا مزرعة دجاج.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران تحالف العدوان استهدف بغارتن مزرعة 
دجاج يف منطقة حافد ما ادى إىل تدمرها تدمرا كليا وإحداث ارضار بالغه باملنازل املجاورة.

غارتان على مديرية نهم 

]04/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة ملح 
باملديرية ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

غارة على مديرية أرحب مبحافظة صنعاء

]04/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارة جبل 
الصمع ما أدى إىل إحداث أرضار بمراعي األغنام.
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طريان العدوان يستهدف حمافظات تعز ومأرب وحجة والبيضاء وحلج

 ]04/مارس/2016[ صنعاء – سبأ:

أصيبت امرأة بجروح يف غارة لطران العدوان عى منطقة عزان يف مديرية ذُباب يف تعز.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران استهدف مديرية حريب بيحان ومنطقة 
الضيق بمديرية رصواح بمحافظة مأرب .

ويف محافظة حجة استهدف الطران شاحنات لنقل املياه يف منطقة الزيح، واستهدف مزارع يف مديرية الوهبية 
يف البيضاء, كما شن طران العدوان غارة عى مديرية الريجة بمحافظة لحج.

مفوضية حقوق اإلنسان: ثلثا عدد اإلصابات يف اليمن نتيجة الضربات اجلوية للتحالف 
السعودي

]04/مارس/2016[ جنيف - سبأ:

أعربت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء إرتفاع عدد الضحايا املدنين يف اليمن جراء استمرار 
الغارات الجوية للتحالف السعودي والتي كانت السبب يف سقوط ثلثي عدد اإلصابات يف اليمن .. مشرة إىل أنها 

تحقق حالياً يف تقارير تفيد بإسقاط قنابل عنقودية عى منطقة جبلية جنوب مصنع اإلسمنت يف عمران.

وقال مكتب املفوضية يف بيان نره اليوم الجمعة« ان عدد الضحايا املدنين يف اليمن يف تزايد، حيث قتل خالل 
شهر فراير أكثر من 150 شخصاً وأصيب ما يقرب من 200 شخص«. وأضاف » قتل ما مجموعه ثالثة آالف 

و81 مدنيا وأصيب خمسة آالف و 733 منذ مارس 2015م«.

ونقل البيان عن املتحدث باسم املفوضية يف جنيف روبرت كولفيل قوله »إن ثلثي عدد اإلصابات تقريبا تأتي من 
الرضبات الجوية للتحالف« العسكري السعودي عى اليمن.

وفيما أوضح املتحدث انه كان هناك انخفاض ملحوظ يف اإلصابات بالغارات الجوية يف نوفمر من العام املايض، 
وأشار إىل تضاعف عدد القتى بن شهري يناير وفراير، حيث سجل عدد اإلصابات بن املدنين الشهر املايض 

أعى مستوى منذ سبتمر.

ولفت املتحدث باسم املفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن مكتب حقوق اإلنسان ال يزال يعمل عى التحقق من 
تقارير تفيد بأن قوات التحالف قد أسقطت قنابل عنقودية عى منطقة جبلية إىل الجنوب من مصنع لإلسمنت 

يف عمران.

غارات على قرى يف جبل حبشي وماوية بتعز

]05/مارس/2016[ تعز- سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا بسلسلة غارات قرى 
سكنية بمديريتي جبل حبيش وماوية غرب مدينة تعز ورشقها.
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وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( »إن طران العدوان استهدف اليوم بغارات مناطق متفرقة 
بمديرية جبل حبيش يف محاولة إلسناد فلول مرتزقة العدوان بعد عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية 

أسفرت عن دحر فلول املرتزقة من مواقع متفرقة يف منطقتي الوايف والحصن« .

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن أيضا غارات عى مديرية ماوية أسفرت عن تدمر أحد املنازل وترضر 
منازل مجاورة فضال عن ترضر يف املمتلكات العامة والخاصة.

وذكر املصدر ان العدوان شن ثالث غارات عى الطريق العام الرابط بن مدينة تعز والقاعدة وغارة عى املطار 
القديم.

تسع غارات على منطقة العرقوب مبديرية خوالن

]05/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بتسع غارات منطقة 
العرقوب بمديرية خوالن .

تدمري منزل يف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]05/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل عضو 
املجلس املحي يحيي أبو الهام بمنطقة بران، ما أدى إىل تدمره كليا.

عشر غارات على جبل هيالن وصرواح مبأرب

]05/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عر غارات عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان دمرت شيوالت وجرافات تابعة 
لعمال األحجار يف أطراف الجبل.

كما استهدفت غارات العدوان منزل احد املواطنن يف منطقة الضيق برواح ما أدى اىل تدمره كليا.



182

يوميات العـ2016ـــدوان

قصف مدينة براقش األثرية 

]06/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي اليوم إستهداف مدينة براقش األثرية بمديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران السعودي األمريكي شن غارتن عى مدينة براقش، 
محدثا دمارا كبرا يف السور القديم واملقرة الحمرية التابعة للمدينة.

11 غارة على مشاتل زراعية مبديرية ميدي حبجة

]06/مارس/2016[ حجة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 11 غارة عى مشاتل زراعية متفرقة بمديرية ميدي وغارتن عى 
مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان 
تسببت يف إحداث أرضار كبرة يف املشاتل التي تعد ركيزة أساسية يف العملية الزراعية باملديرية. 

سبع غارات على مناطق متفرقة مبديرية نهم 

]06/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سبع غارات عى مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء 
محدثة أرضار يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بست غارات مناطق 
بران وملح والفرضة ما أادى إىل إحداث أرضار بالغة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم، باالضافة إىل استهداف 

مسورة بغارة.

ست غارات على مديرية صرواح مبأرب

]06/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف منزل مواطن بمنطقة 
رشارة، كما شن أربع غارات عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي.
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سلسلة غارات على مديريات املخا والوازعية وصالة بتعز

]07/مارس/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى منطقة اللسان بمدينة املخا الساحلية بعد ساعات من 
شن غارات أخرى عى منطقة املطار القديم غرب مدينة تعز، فيما ارتفعت حصيلة شهداء غارات العدوان عى 

مديرية الوزاعية إىل أربعة شهداء وعدد من الجرحى.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن موطنن استشهدا اليوم يف أربع غارات شنها 
طران العدوان عى منطقة الردف بمديرية الوازعية وأدت أيضا إىل ترضر العديد من املنازل.

وأشار املصدر إىل أن مواطنن استشهدا يف وقت سابق اليوم وأصيب آخرون بجروح يف غارات لطران العدوان 
استهدفت سيارتن ملواطنن بمنطقة شعبو بمديرية الوازعية، كما استهدف طران العدوان بعدة غارات منطقة 

الفاقع.

ولفت املصدر إىل أن الغارات عى مدينة املخا والوازعية تزامن مع غارات شنها طران العدوان استهدفت أحياء 
يف مديرية صالة رشق مدينة تعز، وكذا منطقة املطار القديم غرب املدينة ما أسفر عن ترضر منازل وممتلكات 

خاصة وعامة، وتحليق كثيف لطران العدوان عى سماء املحافظة .

وأكد املصدر أن تكثيف طران العدوان لتلك الغارات يعود إىل النجاحات امليدانية التي حققها الجيش واللجان 
الشعبية ودحر مرتزقة العدوان من بعض األحياء الرقية للمدينة واستعادة السيطرة عى عدد من املناطق 

يف أحياء الجحملية والعسكري والجمهوري وثعبات ومنطقة الدمغة التي يوجد فيها الطريق الرئيي الوحيد 
املؤدي إىل مديرية جبل صر املطل عى مدينة تعز وتقدمهم يف العديد من املواقع يف جبهتي الوازعية وجبل 

حبيش.

غارتان على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]07/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة بران ما أدى إىل 
إحداث أرضار بالغة باملنازل وممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يستهدف حمافظتي شبوة وحجة

]08/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف األحياء السكنية يف منطقة مبلقة يف 
مديرية عن بمحافظة شبوة، ومنطقة ميدي الحدودية يف محافظة حجة.
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معاودة الغارات على مناطق متفرقة بتعز

]08/مارس/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا مواقع متفرقة يف اطراف 
مدينة تعز وضواحيها.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران تحالف العدوان شن سلسلة غارات عى 
منطقة ظمران وجبل الحاج يف القبيطة، كما شن غارات أخرى عى منطقة مفرق رشعب ومنطقة املطار القديم 
غرب املدينة، مبينا أن هذه الغارات جاءت بعد سلسلة غارات شنها طران العدوان يف وقت سابق عى منطقتي 

الرَدف والزويم يف مسعى إلسناد مرتزقته الذين تكبدوا خسائر كبرة يف العديد من املواقع يف هذه املنطقة.

ثالث غارات على مديرية ارحب 

]09/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي االجرامي 3 غارات عى مديرية ارحب بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بثالث غارات منطقة 
الفريجة ما ادى اىل حدوث ارضار بالغة يف مراعي االغنام.

استشهاد ثالثة مواطنني وجرح آخر يف غارة على سيارة تقلهم مبنطقة احلميدات 

]09/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن وجرح آخر يف غارة لطران العدوان السعودي عى مديرية الحميدات بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة سيارة تابعة إلحد املواطنن 
بالطريق العام بمديرية الحميدات، ما أسفر عن إستشهاد ثالثة مواطنن وجرح آخر.

كما شن طران العدوان سلسلة من الغارات عى مناطق الغيل وبرط العنان.

استهداف مسافرين بالطريق العام بعقبة بيحان بشبوة

]09/مارس/2016[ عتق - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي بغارة جوية سيارة مسافرين بعقبة بيحان بشبوة، ما أسفر عن سقوط 
شهداء وجرحى.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف سيارة املواطن محمد محسن فراس 
بالطريق العام بعقبة بيحان، ما أدى اىل أستشهاد املواطن يحيى الزعبي وإصابة محمد محسن فراس بجروح 

بليغة.
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سلسلة غارات على مناطق بران وملح والفرضة بنهم

 ]09/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي االجرامي سلسلة من الغارات عى مناطق متفرقة من مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء ..

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بسلسلة من الغارات 
مناطق بران وملح والفرضة ما أدى إىل حدوث ارضار بالغة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم واالرايض الزراعية .

غارة على مديرية خوالن بصنعاء

]09/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة العرقوب 
خلفت أرضار بالغة يف األرايض الزراعية .

ست غارات على جبل هيالن ومنطقة العطف مبأرب

]09/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن خمس غارات عى جبل 
هيالن بمديرية رصواح، وغارة عى منطقة العطف بمديرية مجزر.

معاودة قصف العاصمة صنعاء

]10/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة عنيفة 
منطقة نقم بمديرية الصافية .

ولفت املصدر إىل أن قصف العدوان الحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن وترضر املحالت التجارية واملمتلكات 
العامة والخاصة.
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غارات على منطقة ذيفان مبحافظة عمران

]10/مارس/2016[ عمران - سبأ:

 أصيب سبعة مواطنن جراء غارات لطران العدوان السعودي االمريكي اليوم عى منطقة ذيفان بمديرية ريدة 
محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي بمحافظة عمران لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سنرتال 
االتصاالت بمنطقة ذيفان ما أدى إىل تدمره بشكل كي وحدوث أرضار بالغة يف املمتلكات الخاصة املجاورة 

للسنرتال وترضر الطريق الرئيي الذي يربط مديرية ريدة بالعاصمة صنعاء.

سلسلة غارات للعدوان على تعز

]10/مارس/2016[ تعز - سبأ:

كثفت طائرات العدوان السعودي االمركي اليوم غاراتها بصورة هسترية عى أحياء متفرقة يف مدينة تعز 
ومناطق اخرى يف ريفها يف غارات وحشية اسفرت عن استشهاد افراد ارسة كاملة كما تسببت يف تدمر مسجد 

وترضر عرات املنازل واملرافق.

وقال مصدر مسؤول يف املجلس املحي لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( إن طائرات العدوان السعودي شنت نهار 
اليوم سلسلة غارات عى احياء مدينة تعز مستهدفة حيي عصيفرة وحبيل سلمان حيث تقع جامعة تعز ما ادى 
إىل ترضر عرات املساكن واملنشآت، فيما استهدفت منزال يف منطقة ظمران بالقبيطة بن محافظتي تعز ولحج 

ما أدى إىل استشهاد أرسة كاملة.

وشنت طائرات العدوان السعودي غارات اخرى عى مطار تعز الدويل ادت إىل تدمر منشآت يف بوابة املطار, 
كما شنت غارات عى منطقة الضباب يف الضواحي الغربي للمدينة.

وأوضحت املصادر أن طائرات العدان استهدفت بسلسلة غارات انحاء متفرقة يف مديرية جبل حبيش اسفرت 
عن ارضار يف املنازل واملرازع.

وتسببت غارات شنتها طائرات العدوان السعودي االمركي عى مديرية املرساخ يف تدمر مسجد يف منطقة 
الوراق وترضر منازل مجاورة.

تسع غارات على مناطق متفرقة يف مديرية ضوران آنس بذمار

]10/مارس/2016[ ذمار ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة ذمار مستهدفا مديرية ضوران آنس.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بتسع غارات مناطق 
متفرقة يف مديرية ضوران آنس.
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أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]10/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي أربع غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف جبل هيالن اإلسرتاتيجي 
والخط العام برواح.

سلسلة غارات على املناطق الشمالية الغربية ملدينة تعز ومديرية التعزية 

]11/مارس/2016[ تعز  سبأ:

أصيب عدد من املواطنن بجروح يف سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى املناطق 
الشمالية الغربية ملدينة تعز ومديرية التعزية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق سكنية يف 
مديرية التعزية ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنن وترضر عدد من املنازل، مشرا إىل أن طران العدوان 

استهدف شارع الستن شمال غرب املدينة يف محاولة إلسناد مرتزقة العدوان يف املنطقة.

تدمري شبكة االتصاالت يف مديرية الوهط بلحج 

]11/مارس/2016[ الحوطة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى شبكة االتصاالت يف مديرية الوهط بمحافظة لحج.

غارتان على منطقة سدبأ باجلوف

]11/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة سدبأ 
بمدينة الحزم .

أربع غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]11/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات مناطق 
بران وعيال محمد والفرضة الحقت أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واألرايض الزراعية.

غارتان على مديرية خوالن 

]11/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف الطريق العام يف 
منطقة العرقوب ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة بالطريق.

أستهداف املعهد املهني بصرواح بثالث غارات

]11/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى املعهد املهني بمديرية رصواح محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي أن الطران املعادي استهدف املعهد املهني بمنطقة املحجزة بثالث غارات ما أدى إىل أرضارا 
بالغة يف مباني املعهد، مشرا إىل أن هذه املرة الثالثة التي يستهدف فيها طران العدوان املعهد املهني برواح.

قصف اجمللس احمللي وعدد من األحياء باملنصورة بعدن

]12/مارس/2016[ عدن ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى مديرية املنصورة بمحافظة عدن.

وأوضح مصدر محي أن طران العدوان استهدف املجلس املحي باملنصورة وعدد من األحياء وجولة كالتكس ما 
أدى إىل اشتعال النران يف املبنى بالتزامن مع تحليق مكثف للطران، مشرا إىل أن الغارات جاءت يف الوقت الذي 

شهدت فيه مناطق بمديرية املنصورة اشتباكات عنيفة منذ العر بن عنارص القاعدة وأحد فصائل مرتزقة 
العدوان بجميع أنواع األسلحة ومرع أبو سالم قائد القاعدة يف املنصورة.

غارتان على قرية تلة مبديرية يريم

]12/مارس/2016[ إب - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى قرية تلة عزلة عبيدة بمديرية يريم محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن قرية 
تلة ما تسبب يف ترضر منازل املواطنن.
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غارات على مديرية ضوران آنس بذمار

]12/مارس/2016[ ذمار ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى مديرية ضوران انس بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات فجر 
اليوم مزارع املواطنن يف منطقة قاع الحقل باملديرية، خلفت أرضار بمنازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى املنطقة أمس األول ما تسبب يف تدمر مزارع 
وإلحاق أرضار بمنازل املواطنن.

مخسة شهداء بينهم ثالثة اطفال وامرأة يف غارة  على مديرية خوالن 

]12/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد خمسة مواطنن بينهم ثالثة أطفال وامرأة يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى 
سيارة يف مديرية خوالن محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف سيارة عى الطريق مما 
أدى إىل استشهاد زوجة املواطن عي عي سند وأطفاله الثالثة وأحد أقاربه.

مخس غارات على صرواح مبحافظة مأرب

]12/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جبل هيالن والخط العام ومنطقة 
الحقيل بمديرية رصواح ما أدى إىل أرضار بالغة يف الطريق العام واملصالح العامة والخاصة.

سلسلة غارات على مديرية نهم 

]12/مارس/2016[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مناطق 
مسورة والفرضة وبران ودمر منزيل الشهيد أحمد أبو علهان والشيخ أحمد أحمد ربيد وترضر عدد من املنازل.
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ثالث غارات على جبل الصمع وجبل فرجية مبديرية أرحب 

]12/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران التحالف استهدف بثالث غارات جبل 
الصمع وجبل فريجة ما أدى إىل إحداث أرضار بمراعي األغنام.

غارتان على منطقة اجلياء مبديرية ضوران آنس

]13/مارس/2016[ ذمار - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن مساء اليوم غارتن عى 
منطقة الجياء بمديرية ضوران آنس.

وأشار إىل أن طران العدوان كان قد استهدف نفس املنطقة بغارتن يف وقت سابق اليوم.

غارة على مديرية الطيال مبحافظة صنعاء

]13/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية الطيال بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارة منطقة جدانة يف 
شوكان باملديرية ما أدى إىل إحداث أرضار بمراعي األغنام.

مخس غارات على مديرية ارحب مبحافظة صنعاء

]13/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية ارحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بخمس غارات جبل 
الصمع ما أدى اىل احداث ارضار بمراعي االغنام.
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استهداف مناطق متفرقة مبديرية صرواح بأربع غارات

]13/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى جبل 
األشقر وغارة عى وادي نوع برواح.

قصف عدد من مناطق مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]13/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

قصف طران العدوان السعودي االمريكي اليوم عدد من مناطق مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
محي وبغارة أخرى منطقة بران، كما استهدف منطقة الفرضة، ما أدى إىل إحداث أرضار يف منازل املواطنن 

واألرايض الزراعية، كما استهدف بغارتن منطقة رشا، وخلف خسائر مادية كبرة.

اىل ذلك واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى مديرية نهم.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة من الغارات 
مناطق بران ومحي ومسورة يف نهم مما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم

غارات على تعز واجلوف 

]13/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان سلسلة غارات عى مناطق متفرقة من محافظة تعز، منها غارات عى منطقة سوفتيل 
وأخرى عى منطقة الكدحة بمديرية املخا، وغارة عى مفرق رشعب.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان أن طران العدوان شن غارة عى الطريق الرابط 
بن محافظتي البيضاء وشبوة، باإلضافة إىل سلسلة غارات عى مديريتي خب والشعف، واملتون بمحافظة 

الجوف.

استهداف مطار احلديدة

]14/مارس/2016[ الحديدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارة عى مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مطار الحديدة.
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معاودة قصف مديرية نهم بأربع غارات

]14/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه ملديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بأربع غارات منطقة 
الجول بران ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

كما استهدف بغارتن منطقتي بني شكوان والدجرين ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.

غارات ليلية على مناطق متفرقة مبحافظة تعز

]15/مارس/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي مساء اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا بسلسلة غارات 
مناطق متفرقة يف االحياء الرقية ملدينة تعز واالحياء الغربية.

واوضح مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغاراته مناطق الجحملية 
العليا بمديرية صالة وتبة السالل القريبة من القر الجمهوري ما ادى إىل ارضار يف عرات املنازل، فضال 
عن استهدافه بغارات اخرى منطقة الحوبان رشقي املدينة ومنطقة وادي حنش القريب من مصنع السمن 

والصابون ومناطق اخرى يف شارع الستن شمال غرب املدينة وسط تحليق كثيف للطائرات يف سماء املحافظة.

واشار اىل أن الغارات جاءت يف اطار املحاوالت اليائسة السناد مرتزقة العدوان السعودي االمريكي من مليشيات 
حزب االصالح والتنظيمات االرهابية من القاعدة وداعش بعد تكبدهم خسائر كبرة يف االرواح والعتاد خالل 

املعارك مع قوات الجيش واللجان الشعبية يف العديد من الجبهات الغربية والرقية ملدينة تعز.

وقال مصدر محي بتعز إن مواطنن اثنن أصيبا بجروح جراء غارة شنها طران العدوان عى مدينة ذُباب بعد 
استهدافه لسيارة املواطن عى الخضري ما أدى إىل تدمرها، موضحا أن طران العدوان شن غارة عى منطقة 

الحوبان رشق مدينة تعز ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل، وترضر بعض منشآت حديقة التعاون.

استشهاد 113 مواطنا واصابة 44 آخرين يف غارتني على سوق اخلميس مبديرية مستبأ 
حبجة

]15/مارس/2016[ حجة ـ سبأ:

أُستشهد 113 مواطنا بينهم امرأتان، وإصابة أكثر من 44 مواطناً آخرين، يف غارتن شنهما طران العدوان 
السعودي االمريكي الغاشم اليوم عى سوق الخميس ومطعم شعبي بمديرية مستبأ محافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان االجرامي عمد 
عى استهداف سوق الخميس املكتظ باملواطنن كونه سوقا شعبيا يقصده معظم مواطني املديريات الحدودية 

لراء حاجياتهم من املواد الغذائية.
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غارات مكثفة على مديرية خوالن مبحافظة صنعاء

]15/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

كثف طران العدوان السعودي االمريكي غاراته عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان عدد الغارات التي شنها طران العدوان 
السعودي األمريكي عى منطقة العرقوب منذ ظهر اليوم 11 غارة ادت اىل احداث ارضار بالغه باالرايض 

الزراعية واملراعي .

أستهداف خزانات املياه مبديرية حريب بيحان مبأرب

]16/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء الليلة غارة عى مديرية حريب بيحان جنوبي مأرب.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان السعودي األمريكي إستهدف مروع خزان املياه التابع للمديرية، ما أدى 
اىل تدمره كليا.

غارة على مديرية املتون باجلوف

]16/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية املتون بالجوف مستهدفا سيارة أحد املواطنن.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة املقهد 
رشق املتون، ما أسفر عن إحرتاق سيارة املواطن حمود رقام.

معاودة طريان العدو غاراته على تعز 

]16/مارس/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مناطق متفرقة بمدينة تعز ما تسبب يف ترضر 
عدد من املنازل كما أجر عرات العائالت عى النزوح من األحياء السكنية التي يستهدفها العدوان.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات منطقة 
سوفتيل بشارع الحوبان ومحيط القر الجمهوري )قر الشعب( وحي السالل املجاور ما أدى إىل ترضر 

عدد من املنازل ونزوح كثر من األرس جراء كثافة القصف واالستهداف عى األحياء السكنية منذ االثنن املايض.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضا غارات عى أنحاء متفرقة بمنطقة الجند ووادي عرش ما أدى إىل 
ترضر يف منازل ومزارع ومنشآت عامة.
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طريان العدوان يواصل استهداف مديرية خوالن بثالث غارات

]16/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غاراته عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
العرقوب باملديرية مما أدى إىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.

غارتان على منطقة احلفا بالعاصمة صنعاء

]17/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الحفا وألحق 
أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

اضرار كبرية يف قلعة حريب األثرية مبأرب

]17/مارس/2016[ مأرب- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى قلعة حريب األثرية بمديرية حريب بيحان بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان تسببت يف أرضار كبرة يف 
القلعة التاريخية وأسوارها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى خزان مياه بمنطقة آل حجالن بمديرية رصواح وغارتن 
أخرى عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي برواح.

استشهاد مواطن بإنفجار قنبلة من خملفات العدوان بعمران

]17/مارس/2016[ عمران - سبأ:

استشهد مواطن بمديرية حرف سفيان محافظة عمران اليوم جراء انفجار قنبلة من مخلفات القنابل العنقودية 
التي ألقاها طران العدوان السعودي األمريكي.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن استشهد يف منطقة حباشة باملديرية.

ودعا املصدر املواطنن إىل أخذ الحيطة والحذر واإلبالغ عن أي أجسام مشبوهة سواء مقذوفات صاروخية أو 
مخلفات القنابل العنقودية حفاظا عى أرواحهم
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مثان غارات على منطقة امللكة مبديرية بني حشيش 

]17/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته مساء اليوم عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة امللكة 
باملديرية.وكان طران العدوان السعودي االمريكي شن يف وقت سابق اليوم ست غارات عى منطقة امللكة ما 

أدى اىل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

استشهاد امرأة مع طفليها يف منطقة حذران مبديرية التعزية

]17/مارس/2016[ تعز - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن اليوم يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى محافظة تعز .

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي استهدف تجمعا سكنيا يف منطقة 
حذران بمديرية التعزية مما أدى إىل استشهاد امرأة مع طفليها وتدمر العديد من املنازل.

وأوضح أن طران العدوان السعودي األمريكي شن سلسلة غارات عى القر الجمهوري بتعز تسببت يف ترضر 
العديد من املنازل املجاورة والطرق االسفلتية.

سلسلة غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]17/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الربري سلسلة من الغارات عى مناطق متفرقة من مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بسلسلة غارات 
منطقتي بران والفرضة ما ادى اىل احداث ارضار بالغه يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

ثالث غارات على مديرية ارحب مبحافظة صنعاء

]17/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غاراته عى محافظة صنعاء مستهدفا بثالث غارات مديرية 
ارحب. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
الصمع، ما ادى اىل احداث ارضار بالغة يف املزارع واملمتلكات الخاصة باملواطنن.
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طريان العدوان يستهدف بثالث غارات منطقة النهدين مبديرية السبعني 

]18/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم ثالث غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات 
منطقة النهدين بمديرية السبعن مما ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 

والخاصة.

سبع غارات على مناطق متفرقة مبأرب 

]18/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى مناطق املخدرة ورصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أربع غارات عى جبل 
هيالن برواح، كما شن طران غارتن عى منطقة املخدرة بالجدعان.

وشن الطران املعادي غارة عى منطقة الغدو برواح مستهدفا أغنام، ما أدى اىل نفوق أعداد كبرة من 
املاشية.

استهداف منطقة العرقوب مبديرية خوالن بغارتني

]18/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف 
بغارتن منطقة العرقوب.

قصف جبل الصمع مبديرية ارحب خبمس غارات

]18/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

ُجرح ثالثة مواطنن جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي بعد ظهر اليوم بسلسلة من الغارات 
مديريه ارحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بخمس غارات 
احداهما بقنبلة شديدة االنفجار جبل الصمع ما ادى إىل جرح ثالثة مواطنن بجروح بليغة.
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15 غارة على مناطق بيحان مبحافظة شبوة

]19/مارس/2016[ عتق - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 15 غارة عى مناطق بيحان بمحافظة شبوة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارات مكثفة عى مناطق عسيالن 
والصفراء واملبلقة والخط العام ببيحان.

قنابل انشطارية على مديرية خوالن 

]19/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اليوم عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق العرقوب 
واالعروش والظهار ببني شداد بقنابل انشطارية.

تدمري شبكة إتصاالت مبديرية حريب بيحان مبأرب

]19/مارس/2016[ مأرب - سبأ

استهدف طران العدوان األمريكي اليوم بغارتن شبكة إتصاالت بمديرية حريب بيحان بمأرب.

و أفاد مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية دمرت شبكة األتصاالت كليا.

غارات على مناطق متفرقة مبأرب

]19/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى مناطق مجزر وحريب بيحان بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي بمحافظة مأرب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران العدوان شن غارة عى قلعة 
حريب التاريخية ملحقا أرضارا كبرة بها, واستهدف بعدة غارات مناطق الوسيعة والراسة بحريب بيحان 
ومنطقة عقيب بمديرية مجزر باملحافظة، كما ألقى قنابل ضوئية فجر اليوم عى منطقة القناصة بحريب.

سلسلة غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]19/مارس/2016[ صنعاء - -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مناطق 
بران وملح والفرضة ما أدى ترضر منازل املواطنن وممتلكاتهم.

أستهداف حصن بني فرحان مبديرية خوالن حمافظة صنعاء

]19/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارة عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء مستهدفا حصن بني فرحان.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بغارة حصن بني 
فرحان يف منطقة بني شداد ما أدى اىل تدمر اجزاء كبرة منه.

غارات عنيفة على منطقة احلفا وسوق املهيوب لتسويق املنتجات الزراعية

 ]20/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وذكر مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الحفا 
بمديرية السبعن، وسوق املهيوب لتسويق املنتجات الزراعية بشارع الستن مما ألحق أرضارا بالغة بمنازل 

املواطنن و املحالت التجارية.

استشهاد اربع نساء وطفلني يف منطقة الضباب يف تعز

]20/مارس/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد ستة مواطنن وأصيب آخرون يف غارات شنها اليوم طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم عى 
محافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن اربع نساء وطفلن استشهدوا اليوم يف غارات لطائرات 
العدوان السعودي االمركي استهدفت منزال يف منطقة الضباب ضمن سلسلة غارات شنها طران العدوان عى 

هذه املنطقة، وأدت إىل ترضر العديد من املنازل واملزارع واملمتلكات العامة.

وأوضح املصدر إن غارات تحالف العدوان السعودي ادت ايضا إىل اصابة مدنين لدى استهدافها منزالً يف 
منطقة بحيبح غربي املدينة، وأسفرت عن ترضر منازل مجاورة، مشرة إىل أن طران العدوان السعودي شن 

غارات أخرى عى مديرية جبل حبيش اسفرت عن ترضر منازل وممتلكات عامة وخاصة.

وكان أربعة مواطنن استشهدوا ليل أمس وأصيب آخرون يف قصف بقذائف املدفعية والقذائف الصاروخية 
شنها مرتزقة العدوان السعودي عى أحياء يف مدينة تعز.

وأوضح املصدر إن القصف استهدف أحياء يف شارع 26 سبتمر وسط املدينة واحياء البتول وحرتاف ووادي 
القايض.. مشرا إىل أن القصف العشوائي عى األحياء أدى إىل ترضر العديد من املنازل.
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50 غارة على مناطق املتون وسدبأ واملصلوب باجلوف

]20/مارس/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 50 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف مناطق املتون وسدبأ 
واملصلوب وسوق االثنن بـ50 غارة إلسناد زحف املرتزقة والغزاة باتجاه منطقة املتون.

انفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان مبديرية غمر بصعدة

]20/مارس/2016[ صعدة ـ سبأ:

أصيب مواطنان بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمريكي بمديرية 
غمر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بمديرية غمر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت 
ما أدى إىل إصابة مواطنن اثنن بإصابات متفاوتة.

وأشار املصدر إىل أن مناطق واسعة من املديريات الحدودية مليئة بالقنابل العنقودية التي لم تنفجر بعد.. 
داعيا املواطنن يف تلك املناطق إىل عدم التعرض ألي أجسام غريبة ويف حالة الحصول عليها يتم التبليغ عنها 

للجهات املختصة للتعامل معها.

تدمري أربعة منازل يف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]20/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان دمر بأربع غارات منازل عي 
يحيى أبو حاتم ومحسن راجح أبو حاتم وعبدالخالق ومحمد محسن أبو حاتم يف منطقة بران وتسبب ىف ترضر 

عدد من املنازل املجاورة.

غارة على مديرية أرحب مبحافظة صنعاء

]20/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غارة عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة جبل الصمع ما 
أدى إىل حدوث أرضار يف األرايض الزراعية.
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تدمري مزرعة دواجن مبنطقة العذارب مبحافظة اب

]20/مارس/2016[ إب ـ سبأ:

قال مصدر أمني بمحافظة اب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي الغاشم شن اليوم غارة 
جوية عى مزرعة دواجن بمنطقة العذارب مديرية بعدان محافظة إب، موضحا ان الغارة أدت إىل تدمر أجزاء 

كبرة من املزرعة وخلفت أرضار فادحة يف ممتلكات املواطنن.

ثالث غارات على عقبة قندع مبديرية بيحان بشبوة

]21/مارس/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات عقبة 
قندع تسببت يف إحداث أرضار يف مراعي األغنام .

قصف لتحالف العدوان على عدن

]21/مارس/2016[ عدن - سبأ:

قال مصدر محي أن اشتباكات اندلعت بن قوات تحالف العدوان والقاعدة عقب دفن أمر قاعدة صنعاء املدعو 
صقر عمار الصنعاني بمقرة الرحمن بمحافظة عدن.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوات تحالف العدوان اشتبكت مع مسلحي القاعدة يف املنصورة 
عقب دفن أمر قاعدة صنعاء املدعو صقر عمار الصنعاني الذي ترافق مع اطالق نار .

وأشار املصدر إىل أن طائرات األباتيش التابعة لتحالف العدوان السعودي االمريكي تدخلت وقصفت ثالث 
سيارات وأربعة مباني وقامت بتطويق املنصورة بلواء كامل.

هذا وكان أمر قاعدة صنعاء املدعو صقر عمار الصنعاني لقي مرعه فجر اليوم خالل تصدي الجيش 
واللجان الشعبية ملحاولة فاشلة للغزاة ومرتزقة العدوان استعادة حدائق الصالح بمحافظة تعز.

جتدد الغارات على حمافظة احلديدة

]21/مارس/2016[ الحديدة - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي غاراته عى مدينة الحديدة بعد أقل من نصف ساعة من ثالث غارات 
إستهدفت مطار الحديدة.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بشكل مبارش مطار الحديدة 
والدفاع الجوي بخمس غارات والزال التحليق مستمر بكثافة يف أجواء املدينة.
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تدمري جسر السياني مبحافظة إب

]21/مارس/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى جرس السياني بمديرية السياني محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان أدت إىل تدمر الجرس الذي يربط 
طريق صنعاء وتعز وإصابة مواطنن اثنن بإصابات خطرة .

وبن املصدر أن الجهات املعنية بارشت بفتح طريق جديد ملنع االختناقات املرورية عى الطريق واستمرار حركة 
السر والنقل فيها.

غارة على احلداء بذمار

]21/مارس/2016[ ذمار - سبأ:

شنت طائرات العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية الحداء بمحافظة ذمار.

وأوضحت مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران شن غارة قرب مستوصف صحي يف عزلة 
العابسية بمديرية الحداء .

استشهاد واصابة 12 مواطنا يف استهداف معهد الداهوق العلمي باجلوف

]21/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

استشهد وأصيب 12 مواطنا اليوم يف غارات لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت معهد الداهوق 
العلمي بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن سبعة مواطنن بينهم أبناء وزوجة العالمة عي الداهوق 
وعددا من طالب املعهد العلمي استشهدوا، فيما أصيب خمسة آخرين يف غارات لطران العدوان استهدفت معهد 

الداهوق العلمي بمديرية املتون محافظة الجوف.

ويعد املعهد منارة علمية لتدريس العلوم الدينية وتخرج منه مئات الطالب من أبناء محافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي شن غارتن إستهدفت شاحنة محملة مواد غذائية وأخرى محملة غاز 
منزيل بسوق االثنن باملتون بالجوف، ما أسفر عن سقوط اربعة شهداء واحرتاق الشاحنتن.
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12 غارة على مديرية صرواح مبأرب

]21/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 غارة عى مديرية رصواح محافظة مأرب.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن الطران العدوان استهدف بغارتن ثالث شاحنات خاصة 
بأعمال البناء تابعة ملواطنن كانت متوقفة بجوار أحد املنازل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن سلسلة من الغارات عى جبل هيالن واملشجح 
وكوفل باملحافظة.

معاودة القصف على العاصمة صنعاء

]21/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ظهر اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعدة غارات عنيفة 
وصواريخ شديدة االنفجار منطقة الحفا بشارع خوالن بمديرية السبعن للمرة الثانية خالل 24 ساعة .

وأشار املصدر إىل ان قصف طران العدوان ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات 
العامة والخاصة.

سلسلة غارات لطائرات العدوان على تعز

]21/مارس/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غاراته العدوانية عى محافظة تعز مستهدفا انحاء متفرقة من 
املناطق الرقية للمدينة وضواحيها الغربية ما اسفر عن ترضر عرات املنازل.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي االمريكي استهدف بخمس غارات 
منطقة الحوبان رشقي مدينة تعز ما ادى إىل ترضر العديد من املنازل واملنشآت والطرق.

كما استهدف طران العدوان السعودي بغارات اخرى جبل الراجلة يف منطقة جنة بمديرية الوازعية غربي 
مدينة تعز خلفت أرضار فادحة يف مزارع املواطنن والطرق العامة .

وأشار املصدر إىل أن الغارات العشوائية عى محافظة تعز تأتي يف محاولة يائسة من العدوان السعودي 
االمركي إلسناد مرتزقته يف الجبهات الغربية ملدينة تعز بعد تكبدهم خسائر فادحة يف االرواح والعتاد وتمكن 

قوات الجيش واللجان الشعبية من دحرهم من عرات املواقع غربي مدينة تعز.

وكان أربعة مواطنن استشهدوا وأصيب سبعة آخرون بجروح يف غارات شنها طران العدوان السعودي أمس 
عى منزل يف قرية بحيبح بمديرية التعزية وأدت إىل تدمر املنزل وترضر عدد من املنازل املجاورة أرضار بليغة.
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غارتان على مديرية بني حشيش 

]21/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الربري اليوم غارتن عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارتن منطقة خضم 
بمنطقة رجام ما ادى اىل احداث ارضار بالغة يف االرايض الزراعية وخسائر فادحة يف ممتلكات املواطنن .

استهداف جبل الصمع بغارتني 

]21/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران استهدف جبل الصمع.

غارتان على مديرية جمزر مبحافظة مأرب

]21/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي بمأرب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدفت مناطق الحجر والعطف 
بمجزر وخلفت ارضار بالغة يف ممتلكات املواطنن.

العفو الدولية تدعو بريطانيا والواليات املتحدة لوقف توريد األسلحة إلستخدامها يف احلرب 
على اليمن

]22/مارس/2016[ جنيف ـ سبأ:

دعت منظمة العفو الدولية بريطانيا والواليات املتحدة إىل وقف توريد األسلحة التي تستخدم يف الحرب عى 
اليمن يف ظل اإلنتهاكات الخطرة للحق اإلنساني الدويل .

وقال املنظمة يف بيان لها اليوم » بعد مرور ما يقرب عام عى بدء النزاع يف اليمن ينبغي للدول بما يف ذلك 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة، أن تضع حداً لكل عمليات نقل السالح بغرض استخدامه يف نزاع اليمن من 

أجل وقف تأجيج االنتهاكات الخطرة التي كان لها أبلغ األثر عى املدنين ».

وأضاف نائب مدير شئون الرق األوسط وشمال أفريقيا يف منظمة العفو جيمس لينش »مر عام عى النزاع 
يف اليمن، وما زالت استجابة املجتمع الدويل للنزاع ال تبايل بغر املصالح ومشينة كلياً«، مشرة إىل أن الهجمات 

الجوية التي بادرت السعودية بشنها يف 25 مارس من العام املايض »فجر رصاعاً مسلحاً مكتمل األبعاد« .
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وأكدت ان الهجمات تسببت يف إرتكاب إنتهاكات واسعة النطاق للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني الدويل، بما يف ذلك انتهاكات يُحتََمل أن تكون جرائم حرب، الفتة إىل ما تسببت به الغارات الجوية 
من مقتل ما يربو من ثالثة آالف مدني من بينهم 700 طفل، وتريد ما ال يقل عن 2.5 مليون شخص من 

ديارهم عى مدى السنة األخرة، اضافة إىل أن 83% عى األقل من سكان البالد باتوا يف حاجة ماسة إىل املساعدة 
اإلنسانية.

قصف على العاصمة صنعاء

]22/مارس/2016[ صنعاء -  سبأ

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن عنيفتن 
منطقة النهدين بمديرية السبعن مما ألحق أرضارا بالغة باملمتلكات العامة والخاصة.

 

غارات عشوائية للعدوان على مدينة تعز

]22/مارس/2016[ تعز ـ سبأ:

أصيب مواطنن وترضرت عرات املنازل والطرق واملنشئآت بتعز إثر سلسلة غارات عشوائية شنها اليوم 
طران العدوان السعودي االمريكي عى أحياء سكنية، ال سيما األحياء الرقية للمدينة.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي استهدف اليوم بسلسلة غارات 
عشوائية حي الجحملية والقر الجمهوري، ما أدى إىل وقوع أرضار يف عرات املنازل يف تلك األحياء التي 

شهدت عمليات نزوج جماعي للمواطنن من منازلهم.

كما استهدف طران العدوان السعودي بأربع غارات تبة سوفتيل رشقي املدينة ما أدى إىل اصابة عدد من 
املواطنن الساكنن يف األحياء القريبة منها، وترضر عرات املنازل فضال عن ترضر مستشفى اليمن الدويل 

الواقع أعى التبة، موضحا أن طران العدوان السعودي شن أيضا غارات عى منطقة الردف بمديرية الوازعية 
ومنطقة الضباب وجبل الهان غربي مدينة تعز ما أسفر عن ترضر أرايض زراعية ومنشآت وسيارات.

وأشار املصدر إىل أن كثافة الغارات عى محافظة تعز تأتي يف محاولة يائسة من تحالف العدوان السعودي 
االمريكي السناد مرتزقته بعد تكبدهم خسائر كبرة يف األرواح والعتاد.

استهداف مديرية أرحب بأربع غارات

]22/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف بأربع غارات 
جبل الصمع ما أدى إىل وقوع أرضار بالغة بمراعي األغنام.



205

يوميات العـ2016ـــدوان

طريان العدوان يستهدف عدد من احملافظات

]22/مارس/2016[ صنعاء - سبأ 

استهدف طران العدوان السعودي مطار الحديدة بخمس غارات.

وأوضح مصدر امني يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية 
رصواح بمحافظة مأرب، وغارتن عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة  واستهدف الجبل األسود بمديرية حرف 

سفيان بمحافظة عمران.

اربعة شهداء بينهم امرأتني وطفل وجرح مخسة آخرين يف غارات على مديرية صعفان 

]23/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد أربعة مواطنن بينهم امرأتن وطفل وجرح 5 آخرين يف غارات شنها طران العدوان السعودي 
االمريكي املتسلط عى مديرية صعفان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الهمجي استهدف بأربع غارات 
مزرعة يف بني جرين ما ادى اىل استشهاد 4 مواطنن بينهم امرأتن وطفل وإصابة 5 آخرين بإصابات خطرة.

غارتان على منازل املواطنني مبديرية املتون باجلوف

]23/مارس/2016[ الجوف - سبأ

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته مستهدفا منازل املواطنن بمديرية املتون بالجوف.

وأوضح مصدر محي أن الطران املعادي استهدف بغارتن احد املنازل بمديرية املتون، مما أدى اىل تدمره كليا 
وترضر عددا من املنازل املجاورة.

أوكسفام تدعو أمريكا وبريطانيا واملؤيدون للعدوان على اليمن العمل كوسطاء سالم وليس 
كسماسرة سالح

]23/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

دعت منظمة أوكسفام املجتمع الدويل وخاصة حكومتي الواليات املتحدة واململكة املتحدة واملؤيدين الرئيسين 
لقوات التحالف، العمل كوسطاء للسالم، وليس كسمارسة سالح .

وقالت املنظمة يف بيان صادر عنها اليوم تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( » إنه بدون تحقيق السالم يواجه 
اليمن خطر االنزالق نحو املجاعة لكن إرصار بعض زعماء العالم عى تأجيج النزاع يبدو أكر من اهتمامهم 

بإيقافه«.

وأشارت إىل أنه يف العام 2015 بلغ إجمايل مبيعات األسلحة إىل األطراف املتنازعة 25 ملیار دوالر، من ضمنها 
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طائرات بدون طيار، وقنابل، وطوربيدات، وصواريخ، وقذائف.

وحذرت منظمة أوكسفام من أزمة مرفية يف اليمن تلوح مالمحها يف األفق بعد مرور عام عى اندالع الحرب، 
تُنذر بخطر دفع املالين نحو املجاعة.

وأوضحت أن تدمر املزارع واألسواق، والحصار الفعي املفروض عى الواردات التجارية، وتفاقم أزمة الوقود 
املستمرة منذ فرتة طويلة، أدى إىل انخفاض معدالت اإلنتاج الزراعي، وشح يف اإلمدادات التموينية، وارتفاع 

باهظ يف أسعار الغذاء.

وأشارت إىل ما ألحقته الرضبات الجوية من أرضار يف طرق اإلمداد الرئيسية، ومستودعات املعونة الغذائية، 
واملركبات التي تحمل اإلمدادات إنسانية، ما أدى إىل تفاقم أزمة الغذاء.

وأضافت« مع دخول النزاع عامه الثاني، أصبحت املصارف الدولية أكثر تردًدا يف توفر االئتمان للمستوردين، 
ما يعني أن التجار يف اليمن قد يضطرون إىل وقف الشحنات الغذائية، ويف الوقت نفسه، يعاني البنك املركزي 

اليمني من أجل تحقيق استقرار األسعار يف سوق املواد الغذائية« .. مبينة أن ذلك قد يؤدي بالنسبة لبلد يستورد 
90 باملائة من غذاءه، إىل ارتفاع يف األسعار عى نحو يؤثر عى ربع السكان، الذين وصلوا فعالً إىل حافة املوت 

جوًعا.

وأجرت منظمة أوكسفام مسح ميداني يف فراير املايض ،حول الغذاء شمل 250 شخًصا يف اليمن، َخلُص إىل أن 
ثلثي األرس اليمنية تقريبًا تعتمد عى االئتمان املايل لراء األغذية، فيما عدد قليل من الناس هم من يقدرون عى 

تسديد ديونهم ، األمر الذي أدى إىل تزايد عدم رغبة املقرضن بتقديم القروض لألرس الفقرة.

وأضح البيان أن جميع األدلة تبن أن اليمنين األكثر فقراً ال يملكون القدرة عى التكييف أمام هذه األزمة املالية 
لفرتة طويلة .

وحثت منظمة أوكسفام املجتمع الدويل عى تقديم دعم عاجل إىل البنك املركزي اليمني بغية درء خطر إنهيار 
اقتصاد اليمن، ودعم املصارف واملستوردين يف اليمن.

ودعت املنظمة إىل بقاء جميع الطرق الرية والبحرية والجوية إىل اليمن مفتوحة، بغية السماح بتدفق منتظم 
وثابت لإلمدادات التجارية، من املواد الغذائية والوقود واألدوية، إىل البلد من أجل تخفيف حدة األزمة اإلنسانية.

مخس غارات على مديرية بني حشيش مبحافظة صنعاء

]23/مارس/2016[ صنعاء - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف منطقة رصف بغارتن مما 
أدى إىل ترضر األرايض الزراعية.

كما استهدف بثالث غارات جبل دباب باملديرية ما أدى إىل ترضر منازل املواطنن وممتلكاتهم.
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قصف جسر سايلة صنعاء القدمية

]23/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح جراء قصف طران العدوان السعودي األمركي لجرس سايلة صنعاء 
القديمة اليوم .

وأوضح مصدر محي يف مديرية شعوب بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصف العدوان للجرس 
الرابط بن مديرية صنعاء القديمة ومديرية شعوب يف قلب العاصمة املكتظة بالسكان ألحق أرضارا بالغة 

وكبرة يف منازل املواطنن واملحالت التجارية .

غارات على العاصمة صنعاء

]23/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة النهدين 
بمديرية السبعن للمرة الثانية خالل 24 ساعة مما ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية.

استهداف مديرية سنحان مبحافظة صنعاء بغارة

]23/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة رهم بلسنه ما 
أدى إىل إحداث أرضار يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

ثالث غارات على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]23/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي املتسلط ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بثالث غارات مناطق 
املدارج والفرضة وبران ما ادى اىل احداث ارضار بالغه يف منازل وممتلكات املواطنن.



208

يوميات العـ2016ـــدوان

استشهاد وجرح 11 مواطنا يف غارة على مديرية احلجيلة باحلديدة

]23/مارس/2016[ الحديدة - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن وجرح 8 آخرين يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية الحجيلة 
بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الغاشم استهدف بغارة منزل 
املواطن نارص الريف، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن وإصابة ثمانية آخرين وتدمر املنزل كليا.

سلسلة غارات على حمافظة تعز

]23/مارس/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات هسترية عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق متفرقة يف 
مدينة تعز وضواحيها الريفية ما تسبب يف ترضر املنازل والسيارات واملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل إن طران العدوان استهدف مساء اليوم بسلسلة غارات منطقة شارع الخمسن شمال غرب 
املدينة، كما استهدف بغارتن منطقتي الردف وحنة بمديرية الوازعية، ما اسفر عن ترضر منازل وطرق 

وممتلكات خاصة وعامة.

وأضاف أن طران العدوان شن يف وقت سباق اليوم سلسلة غارات عى جبل العال بمنطقة الحوبان رشق 
مدينة تعز ما أدى إىل ترضر العديد من املنازل والسيارات، مشرا إىل أن الغارات تأتي يف محاولة من العدوان 

السعودي األمريكي إلسناد مرتزقته بعد تكبدهم خسائر كبرة.

اربع غارات على منطقة الصمع مبديرية ارحب 

]23/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اربع غارات عى مديرية ارحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
الصمع ما ادى اىل احداث ارضار بالغة بمزارع وممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يستهدف جبل هيالن وسوق صرواح بست غارات 

]23/مارس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية رصواح محافظة مأرب.
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وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان إستهدفت جبل هيالن وسوق 
رصواح.

برنامج األغذية العاملي: حنو نصف حمافظات اليمن أصبحت على حافة اجملاعة

]24/مارس/2016[ روما - سبأ:

حذر برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة من أن نحو نصف محافظات اليمن الـ 22 أصبحت عى حافة 
املجاعة بسبب العدوان العسكري السعودي فيما يحتاج أكثر من 13 مليون نسمة إىل معونات غذائية.

وأرجع الرنامج - يف بيان له نر اليوم- ذلك إىل القيود التي يفرضها التحالف السعودي عى وصول اإلمدادات 
إىل املوانئ اليمنية ونزوح أكثر من مليوني شخص من مساكنهم جراء إستمرار الغارات الجوية والقتال .

وقال نائب مدير شئون اليمن يف برنامج األغذية العاملي أدهم مسلم »إنه من منظور األمن الغذائي فقد صنفت 
10 من محافظات اليمن عى أنها تمر بحالة طوارئ«.. مشرا إىل أنها الخطوة التي تسبق املجاعة.

وأوضح إن الغارات والقتال خالل الـ 12 شهراً األخرة تسببا يف نزوح نحو 3ر2 مليون شخص وجعل أكثر 
من نصف عدد سكان البالد البالغ 26 مليون نسمة يف حاجة ماسة للمعونات الغذائية.

وشدد املسئول األممي عى » أن ذلك يعني أن عى الرنامج أال ينتظر حتى يصل الوضع إىل حد املجاعة وأنه 
يجب عليه الترف فوراً لتقديم املعونات اإلنسانية مبارشة إىل اليمنين«.

سبع غارات على مناطق متفرقة مبحافظة اجلوف

]24/مارس/2016[ الجوف - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف. 

وأفادت مصادر محلية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة حام غربي مدينة 
الحزم وثالث غارات عى مديرية املتون وغارتن عى مديرية املصلوب مخلفا أرضارا كبرة يف مزارع ومنازل 

املواطنن.

معاودة طريان العدو غاراته على احناء خمتلفة مبحافظة تعز 

]24/مارس/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى إنحاء مختلفة بمحافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان شنت غارة عى منطقة سوفتيل رشقي مدينة 
تعز أسفرت عن أرضار يف مستشفى اليمن الدويل والعديد من املنازل املحيطة.

وأوضح املصدر أن طائرات العدوان السعودي شنت سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بن منطقتي برباشا 
والضباب واملنطقة املحيطة بمصنع السمن والصابون غربي مدينة تعز، كما استهدفت طائرات العدوان 

السعودي بعدة غارات مدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب، الفتا إىل أن طائرات العدوان السعودي االمركي 
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استهدفت يف وقت سابق أحياء الجحملية والقر كما شنت سلسلة غارات عى شارع الخمسن ومبنى السجن 
املركزي ومدينة الصالح السياحية ومنطقتي املقبابة واملقهاية ومناطق اخرى متفرقة يف الضباب وحذران.

أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]24/مارس/2016[ مأرب - سبأ: 

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

وأوضح مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة هيالن وغارة عى 
الخط العام وغارة عى منطقة املشجح، مخلفاً أرضارا جسيمة يف ممتلكات املواطنن.

استشهاد 11 مواطنا من اسرة واحدة بعد استهداف منزهلم يف مديرية صرب املوادم 

]25/مارس/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد 11 مواطنا من ارسة واحدة واصيب اربعة آخرون يف غارات وحشية لطران العدوان السعودي 
استهدفت منزال يف مديرية صر املوادم بمحافظة تعز بالتزامن مع سلسلة غارات شنها طران العدوان عى 

انحاء متفرقة من املحافظة وسط تحليق كثيف.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي االمريكي استهدف اليوم بعدة 
غارات منزال يف قرية تبيشعة التابعة ملديرية صر املوادم والواقعة بن مديريتي صر املواد وجبل حبيش ما ادى 

إىل تدمره بالكامل وترضر منازل مجاورة وممتلكات خاصة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي استهدف اليوم بسلسلة غارات القر الجمهوري )قر الشعب( 
وشارع الخمسن شمال غرب املدينة ومنطقة الربيعي ومحيط مصنع السمن والصابون، كما شن سلسلة 

غارات عى جبل الهان املطل عى الضباب وانحاء متفرقة يف منطقة الضباب بالضواحي الغربية ملدينة تعز.

واستهدف طران العدوان السعودي االمريكي بسلسلة غارات اخرى مدينتي املخا وذُباب، ما اسفرت عن ترضر 
العديد من املنازل واملمتلكات العامة والخاصة، مشرا إىل أن غارات العدوان السعودي جاءت يف مسعى إلسناد 

مرتزقته الذين تكبدوا خسائر فادحة يف االرواح والعتاد عى وقع رضبات الجيش واللجان الشعبية يف هذه 
املناطق.

ويف وقت سابق شنت طائرات العدوان السعودي االمركي غارات عى منطقة شارع الستن شمال غرب املدينة، 
كما شنت غارات اخرى عى مواقع متفرقة يف االطراف الشمالية الغربية ملدينة تعز.

استشهاد امرأة واصابة طفلني اثر قصف منطقة الصنعانية يف مديرية بني صريم 

]25/مارس/2016[ عمران - سبأ:

استشهدت امرأة وإصابة طفلن أخرين يف قصف للعدوان السعودي االمريكي اليوم عى منطقة الصنعانية 
مركز مديرية بني رصيم محافظة عمران.

واوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان شن خمس غارات عى منطقة 
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الصنعانية مخلفا أرضاراً بالغة يف منازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة اىل جانب استشهاد املرأة 
وإصابات األطفال.

تقرير: العدوان يدمر 70 منشأة رياضية وشبابية يف 12 حمافظة كلفتها 81 مليار ريال

]25/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

بلغ إجمايل عدد املنشآت الرياضية التي دمرها العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى اليمن خالل عام من 
قصف الطران 70 منشأة من مالعب وصاالت ومقرات األندية وبيوت وقصور وصاالت خاصة بالشباب يف 

12محافظات.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن قطاع املشاريع بوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
رصد فيها الخسائر بعد عام من العدوان، بلغت التكلفة التقديرية للدمار 80 مليار و972 مليون و650 ألف 

ريال، ما يعادل 367 مليون و616 ألف دوالر تقريبا.

وبحسب التقرير، تضمنت هذه الخسائر تفصيل بحجم األرضار يف هذه املنشآت حيث تعرض كثر منها إىل 
قصف مبارش، فيما تعرضت أخرى ألرضار متفاوتة جراء قصف مواقع قريبة منها، ما أدى إىل خروج أغلب تلك 

املنشآت عن العمل بشكل نهائي.

وأوضح وكيل الوزارة املساعد لقطاع املشاريع رمزي االغري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان 
دمر 63 منشأة رياضية وشبابية، باإلضافة إىل مضاعفته حجم الدمار يف 7 منشآت كان تنظيم القاعدة 

اإلرهابي بدأ يف تدمرها خالل الحرب يف محافظة أبن عام 20101م. ولفت إىل أن هذه املنشآت التي طالها 
القصف شملت أمانة العاصمة ومحافظات عدن، تعز، إب، ذمار، صعدة، حجة، البيضاء، املحويت، عمران، 

الحديدة، وأبن.

وأشار االغري إىل أن القصف طال أهم واكر املشاريع واملنشآت الرياضية الكرى ومنها صالة 22 الدولية 
للمؤتمرات واالنشطة الرياضية بصنعاء والتي كانت تعد إحدى اكر وأفضل الصاالت الرياضية يف الرق 

األوسط.

وأكد أن القصف طال أيضا منشآت مروع جول الفندقي يف مدينة الثورة الرياضية بصنعاء الذي يرف عليه 
ويدعمه االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.. فضال عن منشآت ومالعب خليجي 20 بعدن وأبرزها استاد 22 

مايو الدويل الحديث بعدن الذي استضاف منافسات كاس الخليج لكرة القدم أواخر العام 2010م.

ولفت إىل أن قطاع الشباب والرياضة يف اليمن تأثر بشكل كبر بقصف هذه املنشئات ما أدى إىل توقف مختلف 
األنشطة الرسمية املحلية وتراجع مخيف ملستوى الرياضة والرياضين فضال عن ترضر الرياضين والعاملن 

يف مختلف املجاالت الرياضية والشبابية بتوقف أعمالهم وانقطاع أرزاقهم التي من خاللها يعيلون أرسهم.

طريان العدوان يستهدف اجلوف ومأرب واحلديدة

]25/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان شن غارات عى مديريتي املتن واملصلوب بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان يستهدف مديرية رصواح بمحافظة مأرب 
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وبشكل يومي، مشرا إىل أنه استهدف بغارة مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

استشهاد مواطنني واصابة ثالث يف غارة على سد آل عواض بالبيضاء 

]26/مارس/2016[ البيضاء - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثالث بجروح خطره يف غارة شنها طران العدوان السعودي عى سد آل عواض 
بمديرية ردمان آل عواض بمحافظة البيضاء .

وذكرت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن غارة فجر اليوم عى سد آل عواض 
ما أدى اىل استشهاد اثنن من املدنين وإصابة ثالث بجروح أثناء قيامهم بتوريد املياه من بحرة السد اىل داخل 

املديرية.

قنابل عنقودية على مناطق متفرقة يف صرواح 

 ]26/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان سلسلة غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما استهدف الطران 
بقنابل عنقودية مناطق متفرقة من مديرية رصواح بمحافظة مأرب واستهدف بعدة غارات شمال سوق 

املديرية .

استهداف منزل مبديرية املتون باجلوف

]26/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

استشهد مواطن اليوم يف استهداف طران العدوان السعودي ملنزل أحد املواطنن بمديرية املتون بالجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن مجد الدين املروعي العصار استشهد يف 
الغارة التي استهدفت منزل نارص العصار بمديرية املتون .

غارة على مديرية ارحب مبحافظة صنعاء

]26/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة جوية عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران التحالف استهدف بغارة جوية جبل 
الصمع ما أدى اىل إحداث أرضار بمراعي األغنام .
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غارة على مديرية سنحان 

]26/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف قرية عمد بمنطقة 
جربان ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

منظمة رعاية األطفال العاملية تؤكد أن 90% من أطفال اليمن حباجة إىل مساعدات إنسانية 
عاجلة

]26/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

أكدت منظمة رعاية األطفال العاملية أن مرور عام منذ تصاعد النزاع يف اليمن أدى إىل تفاقم األزمة اإلنسانية 
وأن 90% من األطفال اآلن يف حاجة إىل مساعدات إنسانية عاجلة و ما يزال 10 مالين طفل منسيون من قبل 

املجتمع الدويل.

وأوضحت منظمة رعاية األطفال املختصة يف اإلغاثة اإلنسانية يف بيان صحفي تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
نسخة منه أن الحكومات الدولية ساهمت يف تفاقم األزمة وتهديد حياة األطفال عن طريق اختيارها لدعم العمل 

العسكري و تجاهل العواقب املدمرة عى املدنين.

وذكر البيان أن هناك العديد من الدول الغنية تغض الطرف عن معاناة األطفال يف اليمن وأن بعض هذه الدول 
تكسب املليارات من الدوالرات من خالل بيع األسلحة التي تستخدم ضد املدنين .

وقال مدير منظمة رعاية األطفال يف اليمن إدوارد سانتياغو: » هناك جيل كامل من األطفال و الذين هم 
مستقبل اليمن أصبح مصرهم مجهول بسبب الحروب وأصبح الخوف و الذعر من الغارات الجوية والقصف و 

تدمر كل يشء هي الحقيقة اليومية التي يعيشها مالين األطفال هنا يف اليمن ، لذلك يجب أال يسمح باستمرار 
هذا الوضع عى ما هو عليه ». وأضاف : » تعاني اليمن من تردي الوضع اإلنساني من قبل حدوث هذه األزمة و 
أصبحت اآلن يف وضع أسوأ و خاصة بعد تعرض حياة اآلالف من األطفال لخطر حقيقي يف ظل استمرار القتال 

وعرقلة إيصال املساعدات اإلنسانية العاجلة واإلمدادات التجارية اىل داخل اليمن ».

و تابع سانتياغو » قال يل أحد األطباء يف أحد املستشفيات املدعومة من منظمة رعاية األطفال يف صنعاء أنه 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي و انعدام الوقود قتل طفل حديث الوالدة يف الشهر املايض نتيجة انقطاع 

الكهرباء عندما أغلقت حاضنات األطفال ملدة ساعة ولم يكن هناك أي وقود لتشغيل املولدات االحتياطية .«

وعر عن قلقه نتيجة للعدد املتزايد يف تجنيد األطفال ضمن الجماعات املسلحة ، وتعرض عدد من االطفال 
لالختطاف و االحتجاز إضافة إىل أن اآلالف منهم عرضة لخطر األلغام األرضية املزروعة حديثا والذخائر غر 

املنفجرة التي لم تنفجر عند سقوطها .

وأوضح مدير منظمة رعاية األطفال أن هناك تجاهل واضح لقرارات مجلس األمن الدويل وذلك باستمرار 
الراع و الحرب وعدم احرتام القانون الدويل وحماية املدنين، خاصة األطفال.. مؤكداً أنه البد من توفر و 
زيادة املساعدات اإلنسانية للتخفيف من هذه املعاناة، و تكاتف الجهود و زيادة الضغوط الدبلوماسية عى 

األطراف املشاركة يف الحرب عى اليمن من أجل إنهاء الراع .
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فيما استعرض تقرير جديد للمنظمة ما خلفته األزمة اإلنسانية التي عانت منها اليمن بعد مرور عام من الحرب 
ومعاناة األطفال بسبب الصمت الدويل و التي اعترت واحدة من اسوأ األزمات يف العالم ألنها كانت مميتة نتيجة 

انعدام و نقص حاد يف األدوية واملواد الغذائية والوقود.

وأكد التقرير نفاذ املواد الصحية البسيطة مثل الضمادات املعقمة ، واملضادات الحيوية واليود و انتشار 
األمراض خاصة سوء التغذية الحاد و انتشار األوبئة مثل املالريا، ووجود مشاكل يف الجهاز التنفي واإلسهال و 

التي تضاعفت إىل ثالث مرات عى مدى األشهر الستة املاضية.

وأشار التقرير إىل أن 15.9 مليون نسمة كانوا بحاجة للمساعدة اإلنسانية قبل مارس 2015م وارتفع العدد إىل 
21.2 مليون بنسبة 33 %بما يف ذلك 9.9 مالين طفل .

وبلغ عدد األشخاص النازحن من منازلهم قبل مارس 2015م 584 ألف نسمة وزاد العدد إىل مليونن و 400 
ألف نسمة بنسبة 310 % بينهم 800 ألف طفل، فيما ارتفع عدد من كانوا اليجدون مايكفيهم من الغذاء من 

10.6 مالين إىل 14.4 مليون بما يف ذلك 7.7 مالين طفل بعد مارس 2015م .

وذكر التقرير أن عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية بعد مارس 2015م وصل إىل 1.3 مليون منهم 
320 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد مقابل 850 ألف طفل يعانون من سوء التغذية قبل مارس 

2015م .

وأكدت نتائج مسح ميداني نفذه فريق الصحة والتغذية ملنظمة رعاية األطفال مؤخراً يف محافظة صعدة وجود 
نقص حاد يف األغذية العالجية التي تستخدم لعالج األطفال املصابن بسوء التغذية.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد األشخاص الذين ال يحصلون عى الرعاية الصحية الكافية 14.1 مليون بينهم 
8.3 مالين طفل مقابل 8.4 مالين قبل مارس 2015م بنسبة زيادة وصلت إىل 67 % نتيجة إغالق حوايل 600 

مستشفى ومرفق صحي بسبب القصف أو نقص املواد العالجية و الوقود.

وبّن التقرير أن 19.3 مليون بينهم 10 مالين طفل يعانون من عدم توفر املياه النظيفة أو الرف الصحي 
مقابل 13.4 مليون قبل مارس 2015م . مشراً إىل أن 3.4 مالين طفل انقطعوا عند الدراسة بعد مارس 

2015م مقابل 1.6 مليون وبنسبة ارتفاع وصلت إىل 112 % نتيجة الستهداف املدارس بمتوسط هجومن عى 
املدارس يف األسبوع و أن هناك أكثر من ألف و 600 مدرسة مغلقة أو تستخدم كمالجئ طارئة لألرس النازحة.

وقّدر التقرير مقتل أو إصابة نحو ستة أطفال كل يوم نتيجة للراع و الحرب الحالية واملستمرة و يشكل 
املدنين نسبة 93% من الضحايا نتيجة استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان خالل عام 

2015 ، مؤكداً تعرض األطفال يف اليمن ألزمة نفسية مدمرة ملستقبلهم نتيجة لهذه الحرب.

وأوضحت دراسة ميدانية نفذتها املنظمة مع 150 طفال يف محافظتي عدن ولحج أن 70% من األطفال يعانون 
من الصدمات و االضطرابات النفسية بما يف ذلك القلق و الخوف و الحزن و عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة 

عى الرتكيز.

جدير بالذكر أن منظمة رعاية األطفال تعمل يف تسع محافظات تعانى من الراع يف اليمن وساعدت يف عام 
2015 م عدد 775 ألف شخص بينهم 440 ألف طفل من خالل توزيع املساعدات الغذائية و القسائم النقدية 

لراء الطعام و املاء و دعم املستشفيات والعيادات، وتشغيل فرق صحية متنقلة يف املناطق النائية .

كما عملت املنظمة عى عالج األطفال و النساء الحوامل من سوء التغذية الحاد، وإصالح مرافق املياه والرف 
الصحي، وتوفر خدمات الدعم النفي لألطفال املصابن بصدمات نفسية.
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قصف مديرية احملفد مبحافظة أبني

]27/مارس/2016[ أبن – سبأ:

استشهد مواطن وأصيب ثالثة آخرين جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي ملديرية املحفد بمحافظة 
أبن.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات محطة 
مرياش بمديرية املحفد ما أدى إىل استشهاد وإصابة أربعة مواطنن نحالن من أبناء محافظة شبوة واحرتاق 

ممتلكاتهم.

طريان العدوان يستهدف حمالت جتارية بصرواح مأرب

]27/مارس/2016[ مأرب – سبأ:

استشهد مواطنن اثنن وأصيب اثنن آخران اليوم يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي أستهدف 
محالت تجارية برواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة صباح اليوم محالت 
تجارية بوادي نوع بمديرية رصواح ما أسفر عن استشهاد املواطن ناجي أحمد ربيع وإصابة ثالثة آخرين 

بجروح خطرة.. مشرا إىل أن الغارة ألحقت أرضارا بالغة باملحالت التجارية ومنازل املواطنن.

غارة على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]27/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غارة جوية عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف مناطق متفرقة من 
مديرية نهم تقع ما بن بني ناجي ومحي.

قصف منطقة الصباحة بثالث غارات 

]27/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
الصباحة ما أدى إىل إحداث أرضار بالغة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.
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غارتان على مديريتي خوالن وبني ضبيان

]27/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتان عى مديريتي خوالن وبني ضبيان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الوتدة بمديرية 
خوالن ما أدى إىل إحداث أرضار باألرايض الزراعية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف فرع املجزعة بمنطقة املكر بمديرية بني ضبيان ما أدى إىل 
أرضار بالغة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

 خالل عام من العدوان
ً
 ومعاقا

ً
 وجرحيا

ً
وزارة الصحة: 25 ألفا و 742 شهيدا

]27/مارس/2016[ صنعاء – سبأ:

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ان عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان السعودي األمريكي عى اليمن 
خالل عام من العدوان والذين وصلوا للمستشفيات واملرافق الصحية 25 ألفا و742 شهيدا وجريحا ومعاقا.

وأكدت الوزارة يف اللقاء املوسع الذي عقد اليوم بصنعاء الستعراض آثار العدوان عى القطاع الصحي خالل 
عام وتكريم الشهداء من الكوادر الصحية، أن عدد الشهداء بلغ سبعة آالف 305 شهداء منهم ألف و 601 طفل 

، وألف و 176 امرأة ، و 75 شهيدا من الكادر الصحي ، فيما بلغ عدد الجرحى 16ألف و787، منهم ألفن 
و258طفل ، و ألف و 768 امرأة و 212 من الكادر الصحي.

وأشارت إىل أن إجمايل اإلعاقات ألف و 650 إعاقة، وأن املواطنن الذين تعرضوا للنزوح بسبب العدوان 2 
مليون و 300 ألف مواطن ، وبلغ عدد األطفال الذين حرموا من استمرار تعليمهم مليون و800الف طفل، وبلغ 

املواطنون الذين يعانون من انعدام الغذاء بسبب العدوان والحصار 14مليون و 400 ألف طفل.

وحسب الوزارة فإن إجمايل املنشآت الصحية املتأثرة من العدوان 412 منشأة منها 180 مستشفى ومركز 
صحي و 232وحدة صحية واثنن مصانع اكسجن و 61 سيارة إسعاف مشرة إىل أن إجمايل تكلفة الخسائر 

للبناء املبارشة للقطاع الصحي بلغت 99 مليار و 207 مليون و 24 ألف ريال.

وتطرقت الوزارة إىل اآلثار املرتبة عى الحصار التي تمثلت بشحة وانعدام أدوية أمراض القلب والرسطان 
والفشل الكلوي والسكر واملحاليل ومستلزمات التشخيص وأغذية األطفال واألدوية بشكل عام.

وأوضحت الوزارة أن العدوان سبب يف ارتفاع معدالت انتشار األمراض املعدية والوبائية عن املعدالت السائدة 
حيث بلغ عدد حاالت حمى الضنك 7 آالف و 732 حالة و املالريا 20 ألف و 900 حالة، فيما بلغ عدد حاالت 

الحصبة 1490 حالة والسل الرئوي 100 حالة واالسهاالت مليون و 800 ألف طفل ، وبلغ عدد األطفال 
املصابن بااللتهابات التنفسية الحادة مليون و 300 طفل، مشرة إىل ان عدد املصابن بسوء التغذية الحاد 

320 ألف حالة وسوء التغذية الحاد الوخيم 537 ألف حالة فيما بلغ عدد الحاالت املصابة بسوء التغذية الحاد 
املعتدل مليون و 293 ألف و500 حالة، فضال عن 14ألف و 67 حالة مصابة بحالة نفسية جراء العدوان 

السعودي األمريكي عى اليمن.

ويف اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور غازي إسماعيل أهمية تكريم الشهداء بشكل 
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عام وشهداء الكوادر الصحية بشكل خاصة الذي ضحوا بأنفسهم من اجل إنقاذ املصابن والجرحى.. مشرا إىل 
دور القطاع الصحي والوزارة وصموده يف تغطية احتياجات الجرحى واملصابن.

من جانبهم استعرض الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور تميم الشامي و رئيس هيئة املستشفى 
الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصومي ومدير عام الهيئة العليا لألدوية الدكتور محمد املداني واللجنة 

التحضرية الدكتور عبدالله األبيض ، آثار العدوان وحصاره الجائر عى القطاع الصحي الذي تسبب يف وضع 
كارثي صحي تمثل بتدهور الخدمات الصحية ونقص يف األدوية واملحاليل واملستلزمات الطبية وترضر الكثر 

من سيارات اإلسعاف واملباني الصحية.

تخلل اللقاء الذي تم فيه تكريم الشهداء من كوادر وزارة الصحة والطواقم الطبية من اللجان الثورية وجمعيتي 
الهالل األحمر اليمني والشفاء عرض فيلمن وثائقين حول معاناة املرىض والجرحى وآثار العدوان السعودي 

األمريكي عى القطاع الصحي والحصار وآثار عى األمن الدوائي.

استهداف منازل املواطنني مبديرية املتون باجلوف

]27/مارس/2016[ الجوف  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات استهدفت منازل املواطنن بمديرية املتون بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف منزل املواطن عبدالله 
الحاج، ما أدى اىل تدمره كليا وترضر عدد من املنازل املجاورة.

غارات على منطقة الضباب ومدينة ذباب بتعز

]27/مارس/2016[ تعز – سبأ:

استشهد مواطن يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى منطقة الضباب يف الضواحي 
الغربية ملدينة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة نقل محملة 
بمواد غذائية ما أدى إىل تدمرها واستشهاد سائقها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود مساء اليوم شن غاراته الهسترية عى أنحاء متفرقة من املنطقة ما 
أسفر عن ترضر عدد من املنازل واملمتلكات العامة والخاصة، الفتا إىل أن الغارات عى منطقة الضباب تزامنت 

مع شن طران العدوان سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمدينة ذُباب ومدارس العمري.

اربع غارات على مديرية بني صريم بعمران

]27/مارس/2016[ عمران – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهداف مركز مديرية بني رصيم بمحافظة عمران.
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وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مركز 
املديرية ما أدى إىل أرضار بالغة يف منازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

 واستهداف 
ً
الثقافة تعلن تضرر أكثر من 4000 معلم يف املدن التارخيية وتدمري 60 معلما

23 ممتلكة ثقافية ونهب مكتبتني وتدمري مصنع لألعواد جراء العدوان السعودي

]27/مارس/2016[ صنعاء – سبأ:

أعلنت وزارة الثقافة يف مؤتمر صحفي عقدته اليوم تدمر العدوان السعودي الغاشم خالل عام من االستهداف 
املمنهج نحو 60 معلما أثرىا يمنيا ما بن مدينة ومتحف وموقع ومسجد وحصن وقلعة واستهداف 23 ممتلكة 
ثقافية ونهب مكتبتن سمعيتن يف اذاعتي عدن واملكال باإلضافة إىل تدمر ورشة صناعة األعواد اليمنية يف أول 

يوم من العدوان السعودي الغاشم خالل العام 2015م.

وعى صعيد املدن التاريخية كشفت الوزارة عن استهداف العدوان لعدد من املدن التاريخية يف مقدمتها املدن 
التاريخية اليمنية الثالث املسجلة يف قائمة الرتاث العاملي وهي: صنعاء التاريخية، شبام حرضموت، زبيد 

التاريخية، باإلضافة اىل مدينة أخرى مثل مدينة كوكبان املحويت وغرها من املدن ذات القيمة التاريخية يف 
الوقت الذي لم يكن تمثل أي هدف عسكري عى االطالق.

كما أعلن املؤتمر عن ترضر أكثر من 4000 معلم أثرى يف املدن التاريخية ترضرت أرضاراً متفاوته بشكل 
مبارش وغر مبارش جراء العدوان السعودي الغاشم عى اليمن نالت مدينة صنعاء القديمة نصيب وافر من 

خالل االف املعالم التي ترضرت داخل املدينة بشكل غر مبارش باإلضافة اىل االرضار املبارش يف حي القاسمي 
وحي الفليحي وغرها حيث تسبب العدوان يف تهجر أكثر من مئة ارسة من هذين الحين التاريخين.

وأعلنوا ان العدوان السعودي تسبب بتجهر سكان مدينة تاريخية بالكامل وهي مدينة كوكبان باملحويت جراء 
ما ألحقه العدوان فيها من أرضار بالغه شملت عدد كبر من منازلها ومعاملها.. وأشارت الوزارة إىل ما نال 

مدينة براقش من خراب ودمار جراء قصفها خمس مرات متتالية.

وتطرق املؤتمر، الذي نظمه صندوق الرتاث والتنمية الثقافية، إىل الخراب والدمار الذي نال املرافق واملنشآت 
الثقافية جراء العدوان والعمليات اإلرهابية.

وكانت نائب وزير الثقافة هدى أبالن قد استهلت املؤتمر الصحفي مستعرضه املخاطر التي تعرضت له اآلثار 
واملعالم واملدن التاريخية واملرافق الثقافية جراء العدوان السعودي الغاشم.. وناشدت املنظمات الدولية رسعة 

التفاعل مع التقارير وامللفات التي تعمل عليها وزارة الثقافة وهيآتها بخصوص ما تعرضت له اثار ومدن اليمن 
التاريخية ومنشآتها الثقافية.

فيما تحدث رئيس الهيئة العامة لآلثار واملتاحف مهند السياني مستعرضاً ما تعرضت له املعالم االثرية اليمنية 
منذ تعرض أول معلم واملتمثل يف مسجد االمام عبدالرزاق الصنعاني يف حمراء علب بتاريخ 16 ابريل 2015م 

وسبقه تدمر مصنع لصناعة االعواد اليمنية وذلك يف مديرية بني الحارث يف أول يوم للعدوان عام 2015م .

وأشار السياني إىل املواقع التي دمرت مثل قلعة القاهرة ومواقع يف براقش ورصواح وسد مأرب وغرها من 
املعالم بما فيها معالم لم تستطع الهيئة الوصول اليها ولم تدخل ضمن اإلحصائية األخرة التي هي إحصائية 

أولية.

ولفت اىل املخاطر التي يتعرض لها الرتاث الالمادي اليمني جراء العدوان من خالل توقف تنظيم عدد من 
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االحتفاالت التقليدية التي هي جزء هام من تراث اليمن الالمادي كاحتفالية نصف شعبان وغرها.

عى صعيد املتاحف أشار اىل ان مخزون متحف تعز مازال اىل اآلن مجهول املصر فيما تم جمع 7300 قطعة 
اثرية من بن أنقاض متحف ذمار الذي دمره العدوان وكان يضم 12500 قطعة اثرية مما يعني فقدان أكثر 

خمسة االف قطعة اثرية جراء استهداف العدوان وتدمر متحف ذمار.

فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للمحافظة عى املدن التاريخية ناجي ثوابه واقع املدن التاريخية اليمنية 
واملخاطر التي تتعرض لها جراء العدوان، منوها باألرضار التي لحقت بمدينة صنعاء التاريخية ومدينة كوكبان 

وغرها من املدن التاريخية.

واكد أهمية توفر امليزانية الالزمة لنزول الفرق امليدانية اىل املواقع واملدن الستكمال اعداد امللفات الخاصة 
باألرضار التي لحقت بمدننا واثارنا الستكمال تجهيزها وارسالها للمنظمات تمهيدا إلحالتها للمحاكم الدولية 

األوروبية واألمريكية بما فيها محكمة الهاي.

من جانبه تحدث نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة عى املدن التاريخية نبيل منر عن خصوصية املدن 
التاريخية املسجلة يف قائمة الرتاث العاملي منوها بان الرتاث أصبح ثروة إنسانية والعالم معني بحمايته.. وأشار 

إىل عدد من الخطوات التي يفرتض التعاطي من خاللها لنقل صورة واضحة للعالم عن معاناة الرتاث اليمني 
جراء العدوان السعودي الغاشم.

وتضمن تقرير املعالم االثرية والتاريخية التي تعرضت ألعمال تدمرية خالل الحرب التي تشنه دول العدوان 
ضد مواقع الرتاث اإلنساني يف اليمن:

مسجد حمراء علب -صنعاء، مدينة براقس-مأرب، مدينة رصواح- مأرب، قلعة صرة – عدن، متحف عدن- 
قر العبديل، قرية فج عطان – صنعاء، دار الحسن – الضالع، مدينة صعدة ،مسجد وجامع االمام الهادي – 
صعدة، قلعة القاهرة االثرية – تعز، مدينة صنعاء التاريخية، مدينة زبيد التاريخية ، قر السالح – صنعاء، 
املتحف الوطني – صنعاء، متحف املوروث – صنعاء، جرف اسعد الكامل – إب ، القفلة – صعدة، قلعة نقم 
–صنعاء، متحف ذمار، قلعة جبل الريف- الحديدة ، املرف الشمايل – سد مأرب، قر الحجر- صنعاء، 

مدينة مأرب القديمة ، مجمع العريض – صنعاء، قبة املهدي-صنعاء، متحف عتق- شبوة، حصن النعمان 
– حجة، حصن املنصورة – حجة، حصن الرف – حجة، القشلة – ميدي، قلعة املنصورة – ميدي، املجمع 
الحكومي القديم – ميدي، خرائب قلعة االدريي – ميدي، خرائب الجوب والخور – ميدي، خرائب العاليل- 
ميدي، حصن قفل حرض، خرائب جبل جحفان – حرض، قبة الشيخ يعقوب – املكال، جامع حبور ظليمة 

– عمران، قبة عبدالهادي السودي – تعز، قبة الشيخ االمام السقاف – لحج، مسجد الفليحي – صنعاء، قبة 
الحبيب حمد بن صالح- الشحر، مدينة شبام التاريخية- حرضموت ، قر صالة – تعز ، قبة الشيخ املعيني 

– تعز، معبد اوعال رصواح ، قشلة كوكبان – املحويت، بيت مال املسلمن –عمران، قباب مقرة إسماعيل – 
الشحر، بيت االمام البدر- عمران، مجموعة قباب وارضحة عيل باوزير – حرضموت ، حصن نجد امليزر- شبوة 

، حصن الرتب –شبوة ...وغرها تمثل احصائية أولية .

وكان الباحث عبدالرحمن مراد قد تحدث عن الجانب التاريخي يف االهتمام بالرتاث الثقايف اليمني.

تخلل املؤتمر عرض بروجكرت استعرض فيه مدير عام اإلحصاء الثقايف بالوزارة محمد ثامر واقع الدمار 
والخراب الذي الحقه بالعدوان بمعالم ومدن اليمن التاريخية.
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تدمري جسر شطب بصرواح حمافظة مأرب

]28/مارس/2016[ مأرب ـ سبأ:

أستهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم جرس الشطب برواح محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف جرس الشطب بوادي 
حباب برواح بغارتن، ما أدى اىل تدمره بالكامل وترضر حاجز مائي بجانب الجرس بشكل كبر.

كما شن طران العدوان ست غارات عى مناطق هيالن وضوار واملشجح برواح.

غارة على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]28/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بغارة طريق املديد 
ملحقا فيه أرضار بالغة والحق ارضار وخسائر يف املمتلكات .

معاودة قصف منازل ومزارع املواطنني مبديرية املتون باجلوف

]28/مارس/2016[ الجوف - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي قصف منازل ومزارع املواطنن بمديرية املتون محافظة الجوف.

وأوضح مدير عام مديرية املتون عبد الرقيب ضوير لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف 
مديرية املتون بصورة هسترية وقصف مناطق سكنية .

وأشار إىل أن طران العدوان شن خالل األونة األخرة أكثر من 47 غارة أدت إىل استشهاد 12 مواطن و16 
جريح وتدمر معهد للعلوم ومدرسة وستة منازل ملواطنن وترضر 15 محال تجاريا يف سوق االثنن املركزي 

وعدد من املزارع بمنطقة الفيض.

ولفت مدير عام مديرية املتون إىل أن معظم سكان املديرية تركوا منازلهم ومزارعهم ونزحوا إىل مناطق 
مختلفة.. داعيا وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني إىل زيارة املديرية والوقوف عى جرائم العدوان 

السعودي.

استهداف مناطق متفرقة مبحافظة تعز

]28/مارس/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا االحياء الشمالية 
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الغربية للمدينة وضواحيها الغربية بعد ساعات من سلسلة غارات ليلية اسفرت عن ترضر مزارع وممتلكات 
عامة وخاصة.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي استهدف بغارة شارع الخمسن 
شمال غرب مدينة تعز كما استهدف بغارات اخرى جبل الهان املطل عى مدينة الضباب يف الضواحي الغربية 

ملدينة تعز.

وأشار إىل أن طران العدوان السعودي شن يف وقت سابق من ليل أمس سلسلة غارات اخرى استهدفت مزارع 
البيضاني يف منطقة الربيعي ما أدى إىل ارضار كبرة يف املزارع وإنحاء متفرقة غربي منطقة الضباب.

كما شن غارة عى املنطقة املحيطة بالسجن املركزي املجاور لحي بر باشا غربي املدينة ما ادى إىل ترضر 
العديد من املساكن واملمتلكات الخاصة والعامة.

طريان العدوان يستهدف عدة حمافظات

]28/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن سلسلة غارات عى مديرية باجل يف 
محافظة الحديدة. 

ويف محافظة شبوة شن طران العدوان غارتن عى عقبة مبلقة الرابطة بن محافظتي البيضاء وشبوة، وشن 
غارتن عى مديرة حرض بمحافظة حجة .

اليونيسيف : مقتل وإصابة ألفني و290 طفال العام املاضي جراء احلرب يف اليمن

]29/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أكدت منظمة اليونيسيف لحماية ورعاية الطفولة مقتل وإصابة نحو ألفن و290 طفال منذ مارس 2015 
حتى مارس الجاري نتيجة الحرب يف اليمن.

وأوضحت املنظمة يف تقريرها بعنوان » أطفال عى حافة الهاوية » أصدرته اليوم خالل مؤتمر صحفي بمقر 
املنظمة بالعاصمة صنعاء، أن نحو 900 طفال قتلوا وأصيب أكثر من ألف و300 جراء الحرب خالل العام 

املايض .. مشرة إىل أن نحو ستة أطفال كانوا يقتلوا ويجرحوا يوميا خالل عام الحرب.

وأكد التقرير أن ما يقارب من 61 باملائة قتلوا جراء الرضبات الجوية وسجلت محافظة تعز أكر عدد يف 
صفوف القتى والجرحى بإجمايل 495 طفال تالها أمانه العاصمة بـ411 طفال وصعدة بنحو 350 طفال 

فيما سجلت عدن مقتل وإصابة نحو 252 وحجة بمعدل 197 طفال، وبحسب التقرير فإن قرابة عرة آالف 
طفال دون سن الخامسة لقوا حتفهم خالل العام املايض بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها مثل الحصبة 

واإلسهاالت واإللتهابات نتيجة تدهور الخدمات الصحية وانعدام اللقاحات واألدوية.

ورصدت املنظمة يف تقريرها 51 حالة اعتداء عى املدارس حيث أغلقت نحو ألف و600 مدرسة وتعرض نحو 
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63 مرفق صحي للهجوم والرضر، كما رصد التقرير نحو ألف و560 حالة انتهاكات متمثل يف قتل وتشويه 
وعنف خالل عام 2015م .

وجدد اليونيسيف مناشدتها لوضع حد للقتال يف اليمن والتوصل إىل تسوية سياسية والتوقف عن قتل املدنين 
واستهداف البنية التحتية بما فيها املدارس واملرافق الصحية وااللتزام بقوانن الحرب.

فيما قال ممثل اليونيسف يف اليمن جوليان هارنيس خالل إطالق التقرير »إن اليشء املهول والقايس الذي وجده 
يف اليمن هو الرضر الكبر الذي لحق باألطفال الذين يدفعون الثمن األكر يف هذا النزاع ». وأضاف » إننا بحاجة 

إىل اإلرساع يف تقديم املساعدات اإلنسانية واالستمرار يف إنقاذ أرواح األطفال ».

وأشار هارنيس إىل أن املنظمة وسعت خططها ملساعدة اليمن بواقع 120 باملائة ترتكز يف جانب اإلستجابة 
اإلنسانية وإبقاء املنظمات املحلية قيد العمل خاصة التعليم والصحة والتغذية .. مبينا أن املنظمة ساهمت يف 

تأهيل نحو ألف مدرسة وخصصت مبالغ إلعادة املدارس واملنظومة التعليمية بعد الحرب.

وأكد هارنيس أن الحل األمثل لحماية األطفال هو إيقاف القتال فورا .. مشدد عى أن اليونيسف لن تستطيع 
القيام بكامل عملها يف اليمن يف حال استمرت الحرب.

غارات على مديرية ميفعة عنس مبحافظة ذمار

]29/مارس/2016[ ذمار - سبأ:

شنت طائرات العدوان السعودي األمريكي غارات عى مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف بثالث غارات منطقة جرف اسبيل يف 
املديرية دون اإلشارة إىل وقوع ضحايا أو أرضار.

اربع غارات على مديرية بني مطر 

]29/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الربري اربع غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بأربع غارات منطقة 
الصباحة ما ادى اىل احداث ارضار بالغه يف االرايض الزراعية ومنازل املواطنن وممتلكاتهم.

سلسلة غارات على مديرية صرواح مبأرب

]29/مارس/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرة بدون طيار أستهدفت منزل املواطن 
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صالح يحيى ربيع بوادي نوع برواح ما أدى إىل تدمره.

وأضاف املصدر أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى مناطق متفرقة باملديرية.

التعليم العايل: العدوان يستهدف 10 جامعات حكومية و12 جامعة أهلية يف خمتلف 
احملافظات

]29/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

أكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أن العدوان السعودي األمريكي استهدف أكثر من عر جامعات 
حكومية و12 جامعة أهلية يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات .

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه أن مؤسسات التعليم العايل 
الحكومية واألهلية تعرضت إىل خسائر مادية كبرة قدرت بمالين الدوالرات وأرضار جسيمة يف مبانيها 

وتجهيزاتها جراء استهدافها من قبل تحالف العدوان الذي تجاوز كل الرائع السماوية و القيم اإلنسانية 
واألعراف والقوانن الدولية ومواثيق األمم املتحدة يف تحييد املؤسسات التعليمية واملدنية أثناء الراعات 

والحروب.

وأشار التقرير إىل أن الكثر من مؤسسات التعليم العايل خرست الطلبة الوافدين العرب واألجانب ومغادرتهم 
لجامعاتهم وعودتهم إىل بلدانهم، وزيادة تكاليف أجور أعضاء هيئة التدريس لتشجيعهم عى االستمرار يف 

العملية التعليمية يف الظروف الطارئة أثناء العدوان.

وأكد التقرير أن مؤسسات التعليم العايل الحكومية واألهلية فقدت معظم االساتذة والعاملن معها الذين تم 
تدريبهم وتأهيلهم واكتسبوا خرة كبرة يف العمل وتركهم لوظائفهم او االستغناء عنهم بسبب عدم قدرة هذه 
املؤسسات خاصة االهلية منها عى تحمل رواتبهم يف ظل توقف نشاطاتها، فضالً عن ارتفاع تكاليف مدخالت 

العملية التعليمية من مستلزمات وأدوات ومواد وأجهزة وانعدامها أحياناً يف السوق.

وبن التقرير أن العدوان عى منشآت التعليم العايل أدى إىل تحمل بعض الجامعات تكاليف نقل الطلبة من 
مقراتها املدمرة إىل مقرات بديلة ملواصلة دراستهم، وزيادة نفقات التشغيل يف عدد من الجامعات ملواجهة 

حاالت الطوارئ ، فضالً عن تعرض وسائل النقل التابعة للجامعات إىل التلف والتدمر والنهب .

وذكر التقرير أن جامعة صنعاء تعرضت ألرضار متوسطة نتيجة استهداف العدوان لألماكن املجاورة للجامعة 
أدى إىل تهشم زجاجات النوافذ لبعض الكليات ، وتلف بعض االجهزة واملعدات واألثاث التابعة للكليات وتشقق 

بعض الجدران ، فيما تعرضت جامعة الحديدة ألرضار كبرة نتيجة استهدافها من الطران بصورة مبارشة 
أدى إىل تدمر مباني كلية الطب والعلوم الصحية تدمراً كلياً ، وترضر مباني كلية الرتبية وتلف محتوياتهما من 

املعدات الطبية واملعامل والتجهيزات واألثاث.

وبحسب التقرير تعرضت جامعة تعز ألرضار كبرة نتيجة استهدافها املبارش من قبل الطران حيث ترضرت 
بعض مباني الجامعة يف موقع الكمب، والحبيل وكذا كلية الرتبية مع تدمر سكن الطالبات داخل الحرم 

الجامعي ، وتحطم وتهشم ابواب ونوافذ كلية الطب ومباني رئاسة الجامعة واألمانة العامة وقاعة الزبري 
وكلية اآلداب وفقدان بعض وسائل النقل التابعة للجامعة وفقدان وتلف كثر من أجهزة الكمبيوتر ومواد 

الصيانة واملخازن واملعامل.

وذكر التقرير أن جامعة إب تعرضت لتشقق جدران وتهشم زجاجات نوافذ بعض الكليات وترضر مباني 
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رئاسة الجامعة وكلية الزراعة الطب واآلداب ، إضافة إىل تلف األجهزة واملعدات واألثاث، ويف صعدة استهدف 
طران العدوان مباني كلية الرتبية واآلداب بصورة مبارشة مما ادى إىل تهدم املباني بشكل كي وتحطم وتلف 

محتويات الكلية من اجهزة وأثاث ومعامل وأدوات ومخازن.

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت جامعة عدن نتيجة العدوان واالنفالت األمني ألرضار كبرة ومتوسطة يف مكونات 
الهيكل الخرساني والسقوف املستعارة يف مباني رئاسة الجامعة، و كليات الهندسة و الصيدلة و اللغات 

و الرتبية و اآلداب، وتلف معظم األجهزة واملعدات واألثاث التابعة لبعض كليات الجامعة وأرضار كبرة يف 
الطرقات الداخلية وتهدم جزء من سور الجامعة ، وشبكات الكهرباء واإلنرتنت يف جميع الكليات.

وأشار التقرير إىل أن كلية الرتبية والعلوم اإلدارية فرع رداع بالبيضاء تعرضت ألرضار بسيطة وتهشم بعض 
الزجاجات نتيجة التفجرات يف أماكن مجاورة للكلية.

ويف محافظة ذمار استهدف طران العدوان بصورة مبارشة مبنى دار الضيافة بالجامعة مما أدى تدمره كلياً 
وتشقق جدران مبنى كلية اآلداب واأللسن وتهشم زجاجات النوافذ وتلف أثاث ومعدات وأجهزة كلية العلوم 

اإلدارية .

و تعرضت جامعة حرضموت ألرضار كبرة ومتوسطة نتيجة احتاللها من قبل تنظيم القاعدة وإتالف بعض 
االجهزة واملعدات واألثاث ، فيما أسفر العدوان عى كلية الرتبية يف عبس محافظة حجة عن أرضار متوسطة 

وتشقق الجدران و تهشم زجاجات النوافذ، وتلف بعض االجهزة واألثاث.

و استعرض التقرير مؤسسات التعليم العايل األهلية التي تعرضت ألرضار كبرة و متوسطة جراء استهداف 
العدوان السعودي و تلف معظم األجهزة واملعدات الطبية وتحطم و القاعات الدراسية واملعامل العلمية والطبية 

واألثاث والتجهيزات وتصدع بعض مباني تلك الكليات قدرت خسائرها بمالين الدوالرات ويف مقدمتها جامعة 
دار السالم الدولية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة اإلماراتية و آزال للعلوم و التكنولوجيا ، والوطنية بتعز ، 

وفرع جامعة الحضارة بعدن .

وحسب التقرير فقد تعرضت جامعات تونتك الدولية ، امللكة أروى ، اللبنانية الدولية، العربية للعلوم والتقنية 
، الرق األوسط ، سبأ للدراسات العليا، األكاديمية اليمنية للدراسات العليا، وكلية اكسفورد صنعاء ألرضار 

متنوعة شملت تلف بعض األثاث وتساقط الجدران والسقوف املستعارة وتهشم النوافذ واإلنارات .

طريان العدوان يستهدف عدة حمافظات

]30/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان أربع غارات عى مدينة ذُو باب بمحافظة تعز، فيما أحرق مرتزقة العدوان رشكة اآلمال 
للطرق والجسور يف مدينة النور باملحافظة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف مديرية الوهبية وشن غارة عى 
مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، كما شن غارتن عى مديريتي املتون واملصلوب بمحافظة الجوف.

كما ألقى الطران املعادي قنابل ضوئية عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.
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غارات للعدوان على تعز

]30/مارس/2016[ تعز - سبأ:

اُصيب خمسة مواطنن عى األقل يف سلسلة غارات شنها اليوم طران العدوان السعودي األمريكي عى مناطق 
متفرقة بمحافظة تعز وأدت إىل ترضر عرات املنازل واملرافق العامة واملمتلكات الخاصة والطرق.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية)سبأ( إن طائرات العدوان السعودي استهدفت اليوم بغارات أحياء 
سكنية يف شارع الستن شمايل مدينة تعز ما اسفر عن اصابة خمسة مواطنن بجروح متفرقة وترضر العديد 

من املنازل واملحال التجارية واملرافق والطرق.

واوضح املصدر إن طران العدوان السعودي عاود شن غاراته عى منطقتي الضباب والربيعي يف الضواحي 
الغربية ملدينة تعز ما أدى إىل ترضر منازل ومزارع وسيارات كما شن غارات اخرى استهدفت الطريق العام يف 

مفرق الذكرة بمنطقة القاعدة.

وشن غارة عى مديرية القبيطة بمحافظة لحج .

استهداف منطقة الصباحة ببني مطر بغارتني

]30/مارس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

واوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران التحالف استهدف بغارتن منطقة 
الصباحة ما ادى اىل احداث ارضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

ثالث غارات على منطقة يريم مبحافظة إب

]31/مارس/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى منطقة يريم بمحافظة إب .

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى املنطقة 
دون وقوع ضحايا.

 واصابة آخرين يف سلسلة غارات على تعز
ً
استشهاد 11 مواطنا

]31/مارس/2016[ تعز - سبأ:

استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون يف غارات شنتها طائرات العدوان السعودي األمريكي عى مناطق متفرقة 
بمحافظة تعز وادت ايضا إىل ترضر العديد من املنازل واملمتلكات العامة والخاصة والسيارات والطرق.
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وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدفت بغارة 
سيارة مدنية يف منطقة االخلود بمديرية مقبنة بمحافظة تعز ما أدى إىل استشهاد 11 مواطنا واصابة آخرين 

وتدمر السيارة.

كما شنت طائرات العدوان غارتن عى منطقة حنة بمديرية الوازعية ما اسفر عن ترضر العديد من املنازل 
واملمتلكات العامة والطرق، كما شنت اربع غارات عى جبل الهان بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز.

كما استهدفت طائرات العدوان السعودي االمركي بثالث غارات املدينة السكنية لعمال الكهرباء بمدينة املخا ما 
ادى إىل ترضر العديد من املنازل والسيارات.

طريان العدوان يستهدف عدد من احملافظات

]31/مارس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استهدف العدوان بعدة غارات يف محافظة الجوف مديريتي الغيل واملصلوب .

وقال مصدر امني لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف يف محافظة البيضاء منطقة املناسح، 
فيما استهدف بمحافظة حجة مديرية حرض ومناطق متفرقة من ميدي، كما استهدف بمحافظة مأرب مناطق 

متفرقة من مديرية رصواح، وعدة غارات قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.
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أبريل 
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3 مليارات و 300 مليون ريال خسائر مؤسسة مياه العاصمة صنعاء خالل عام من العدوان 
الغاشم

]01/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

قالت املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي بأمانة العاصمة أن خسائر قطاع املياه يف العاصمة صنعاء خالل 
عام من العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى اليمن بلغت نحو 3 مليارات و 300 مليون ريال.

وأوضح مدير عام املؤسسة املحلية باألمانة املهندس نبيل الوزير يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ(، إن 
الفرق الفنية املتخصصة التي شكلتها املؤسسة لحر األرضار والخسائر التي لحقت بقطاع املياه والرف 

الصحي سجلت استهداف العدوان بالقصف املبارش لشبكات وخزانات ومنظومات ومحطات الضخ للمياه يف 
العاصمة صنعاء مما ألحقها بأرضار جسيمة وكبرة أثرت يف وصول الخدمة للمواطنن بشكل متفاوت.

وأشار املهندس الوزير إىل أن األرضار شملت الخزانات املركزية لضخ املياه والتي تغذي أحياء العاصمة 
الجنوبية أبرزها تدمره لخزان املياه يف النهدين بالكامل والذي تبلغ تكلفة إنشائه 4 مالين دوالر وتبلغ سعته 

التخزينية خمسة آالف مرت مكعب ويستفيد منه 30 ألف نسمة يف مديرية السبعن، إضافة إىل تدمره 6 آبار 
مياه ووسائل نقل وبكلينات ومحطة ضخ، فضالً عن أرضار كلية يف مبنى اإلدارة العامة وشبكة الكهرباء 

الضغط العايل .

ولفت املهندس الوزير إىل أن العدوان السعودي تسبب خالل عام كامل يف خسائر فادحة للمؤسسة تقدر باثنن 
مليار و400 ريال نتيجة انخفاض إيرادات املؤسسة إىل أكثر من 50 يف املائة وبخسائر شهرية تقدر بـ 200 

مليون ريال.

وأشار مدير عام املؤسسة املحلية باألمانة إىل أن إجمايل خسائر املؤسسة بفعل العدوان الغاشم بلغت خالل عام 
كامل حوايل 16 مليون دوالر ما يعادل ثالثة مليارات و300 مليون ريال .

تدمري منزل ومدرسة وخمزن تابع ملنظمة األغذية العاملية بتعز

]01/أبريل/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مناطق متفرقة بمحافظة تعز متسببا يف تدمر 
أحد املنازل وترضر ممتلكات خاصة وعامة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( إن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مخزنا 
للمواد اإلغاثية ملنظمة األغذية العاملية التابعة لألمم املتحدة يف مدينة املخا ومنزل مواطن يف منطقة األعبوس 

بمديرية حيفان ما أدى إىل تدمره وترضر منازل ومزارع مجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان أستهدف بغارات مدرسة النوبة بمديرية الوازعية، كما استهدف بغارتن 
منطقة وادي فاقع بمديرية الوازعية يف الضواحي الغربية ملدينة تعز.

وبن املصدر أن الطران املعادي كان قد استهدف مساء أمس بغارة منطقة الهامي بمدينة املخا.



230

يوميات العـ2016ـــدوان

ست غارات على مديرية الغيل باجلوف

]02/أبريل/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية الغيل بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان إستهدفت مناطق حلوان ووادي 
أير والعضبة بمديرية الغيل وخلفت أرضارا كبرة يف منازل ومزارع املواطنن.

استهداف مديرية صرواح مبأرب بأربع غارات

]02/أبريل/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى جبل 
هيالن ومنطقة املشجح.

وأشار املصدر إىل أن طائرة بدون طيار شنت غارة عى وادي حباب برواح.

غارتان على مطار احلديدة

]02/أبريل/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان غارتن عى محافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مطار الحديدة.

تدمري حمطة لبيع الغاز بتعز

]02/أبريل/2016[ تعز - سبأ:

 أصيب أربعة مواطنن يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى منطقة ورزان بمديرية 
دمنة خدير محافظة تعز .

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ(أن طران العدوان دمر محطة لبيع الغاز املنزيل 
بمنطقة ورزان، ما أدى إىل وقوع ضحايا مدنين.

وأشار املصدر إىل إن طران العدوان شن سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديرية الوازعية بعد ساعات 
من تمكن الجش واللجان الشعبية دحر مرتزقة العدوان من مركز املديرية ومحيطها واستعادة السيطرة عى 
املجمع الحكومي، الفتا إىل أن الغارات الهسترية للعدوان عى الوازعية أدت إىل ترضر عرات املنازل واملرافق 

العامة والسيارات والطرق.
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تضرر 184 مدرسة بأمانة العاصمة خالل عام من العدوان الغاشم

]03/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

سجلت اللجان الفنية املتخصصة لحر األرضار والخسائر باملنشئات واملشاريع التعليمية والرتبوية بأمانة 
العاصمة ترضر 184 مدرسة جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم خالل عام من العدوان .

وأوضح رئيس لجنة حر األرضار التعليمية والرتبوية مدير مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة محمد 
عبدالله الفضي أن تكلفة إعادة تأهيل وترميم املدارس املترضرة يصل إىل 3 مليارات و 225 مليون ريال ما 

يعادل 15 مليون دوالر.

وأشار يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن أرضار قصف العدوان عى املدارس كبرة ومتوسطة 
وجزئية حيث تتفاوت نسب حجم الرضر من مدرسة إىل أخرى بحسب موقعها .

وذكر الفضي أن العدوان سبب أرضاراً نفسية واجتماعية للمعلمن والطالب وأولياء األمور تفوق األرضار 
املادية، الفتاً إىل أن املكتب نفذ مطلع العام الدرايس الحايل العديد من الرامج التأهيلية بتعاون ودعم الركاء 
واملنظمات الدولية املعنية بحقوق ودعم األطفال بهدف مساعدة املعلمن والطالب عى تخفيف اآلثار السلبية 

النفسية جراء العدوان وكيفية بدء العام الدرايس بظروف نفسية مالئمة من خالل التدخالت النفسية 
واالجتماعية .

يذكر أن نحو 1300 مدرسة ومنشاة تعليمية قد تعرضت خالل عام كامل من قبل طران العدوان السعودي 
للتدمر سواء جزئيا أو كليا يف أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية ، منها 200 مدرسة تعرضت 

للقصف املبارش من قبل طائرات العدوان .

وكانت منظمة العفو الدولية “امنستي” اتهمت يف ديسمر العام املايض التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
ضد اليمن بشن غارات جوية استهدفت مدارس بشكل متعمد عى الرغم من أن املنظمة لم تجد أي دليل عى أن 

هذه املدارس كانت تستخدم لغايات عسكرية، فيما ذكرت منظمة »يونيسف« أن نحو 1.8 مليون طفل يمني 
بما نسبته 34% من امللتحقن باملدارس لم ينتظموا يف الدراسة منذ بدء العدوان السعودي يف مارس 2015 .

غارة على مديرية الشرجية مبحافظة حلج

]03/أبريل/2016[ صنعاء – سبأ:

ذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى مديرية 
الريجة بمحافظة لحج.

646 مليون ريال خسائر الطرق واجلسور باحملويت خالل عام من العدوان

]03/أبريل/2016[ املحويت ـ سبأ:

كشف تقرير اويل صادر عن اللجنة الهندسية والفنية املكلفة بحر األرضار والخسائر الناجمة عن العدوان 
السعودي األمريكي يف مجال الطرق والجسور بمحافظة املحويت ان الخسائر بلغت 646 مليون ريال يف تسعة 
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مواقع من الجسور وممرات الطرق الرئيسية خالل العام الفائت.

وأشار التقرير الذي حصلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منة اىل أن العدوان استهدف جرس وادي 
الحمة بخط املحويت القناوص بمديرية املحويت وجرسي زحام وفايش الرجم بخط املحويت صنعاء بمديرية 

الرجم وجسور باب ريشة ومقشلة ومكحلة بخط بني سعد القطاع يف مديرية بني سعد.. إضافة إىل مخازن 
معدات الطرقات وكنب صيانة الطرق والكائنة يف منطقة حصن املخر بمديرية الطويلة وإتالف وتدمر كل 

املعدات وقطع الغيار التي كانت بداخل تلك الهناجر واملخازن .

ولفت التقرير إىل ان الخسائر واألرضار الغر مبارشة التي تعرض لها قطاع الطرق والجسور يف مختلف مناطق 
املحافظة نتيجة تعطل املشاريع وتوقف تنفيذها وتشغيلها تجازت املليارات .

وبن التقرير أن تلك املشاريع كانت قيد التنفيذ الستكمال ربط مختلف مديريات محافظة املحويت بشكبة 
الطرق الرئيسية املوحدة للجمهورية وتوقفها أدى ايل ترسيح آالف العمال والحرفين بسبب العدوان الغاشم 

الذي يدخل عامه الثاني يف ظل صمت دويل مخجل .

أربع غارات على منطقة العقبة باجلوف

]03/أبريل/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي اليوم أربع غارات عى منطقة العقبة رشقي مدينة الحزم بالجوف.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي شن أربع غارات بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي للمرتزقة عى 
منطقة العقبة بالجوف.

سلسلة غارات على تعز

]03/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي اليوم شن غاراته الكثيفة عى انحاء متفرقة يف محافظة تعز ما أدى إىل 
ترضر عرات املنازل واملنشآت والطرق واملمتلكات الخاصة ونفوق قطيع من اإلبل وسط تحليق كثيف لطران 

العدوان فوق سماء املحافظة منذ ساعات الصباح األوىل.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية)سبأ( إن طران العدوان السعودي االمركي شن اربع غارات عى 
انحاء متفرقة يف منطقة السحول ومركز مديرية الوازعية كما شن 3 غارات عى انحاء متفرقة بمديرية صر 

املوادم جنوبي مدينة تعز، فضال عن شنه سلسلة غارات عى مناطق ورزان وخدير والراهدة والتعزية واسفرت 
جميعها عن ترضر عرات املنازل واملرافق العامة والطرق والسيارات واملمتلكات الخاصة والعامة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن أيضا غارات اخرى عى منطقة الضباب واستهدف بغارات اخرى جبل 
الهان ومنطقة املقهاية يف محاولة السناد مرتزقة العدوان السعودي بعد دحرهم من قوات الجيش واللجان 

الشعبية من العديد من املواقع التي كانوا يتحصنون فيها يف الضباب غربي مدينة تعز.

واكد املصدر تسبب غارات شنها طران العدوان السعودي االمريكي اليوم يف نفوق قطيع من األبل يف منطقة 
البرتاء بمديرية التعزية بعد استهداف القطيع بغارة وسط انباء تحدثت عن اصابة مواطنن.
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تدمري ثالثة منازل ومبىن االتصاالت والربيد يف غارات على حمافظة صعدة

]04/أبريل/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطن ودمرت عدد من املنازل واملمتلكات العامة إثر غارات لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت اليوم عدداً من املناطق بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف ثالثة منازل تابعة 
ملواطنن بمنطقة بني سعد بمديرية ساقن ما أدى إىل استشهاد مواطن وتدمر املنازل بشكل كامل.

وأشار املصدر إىل أن الغارات استهدفت مبنى االتصاالت والريد بمدينة حيدان ما أدى إىل تدمره بشكل كام 
وأحداث أرضاراً كبرة يف املباني املجاورة، مبينا أن طران العدوان شن غارة عى منزل أحد املواطنن يف منطقة 

آل الصيفي بمديرية سحار وغارتن عى مديرية كتاف.

مخس غارات على مديرية صرواح مبأرب

]04/أبريل/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى جبل 
هيالن االسرتاتيجي وغارتن عى وادي رصواح.

استشهاد ستة اطفال وامرأة يف خميم للنازحني حبجة

]04/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد ستة أطفال وامرأة يف غارات شنها طران العدوان عى مخيم للنازحن يف منطقة ملرور بمديرية 
الشاهل بحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( أن طران العدوان عاود قصف مديرية الغيل بالجوف أربع 
غارات، وشن ثالث غارات عى مديرية كرش .

وبن املصدر أن طران العدوان شن أكثر من 30 غارة عى مدينة الربوعة يف عسر.

اكثر من 829 مليون ريال خسائر مشاريع املياه والصرف الصحي باحملويت خالل عام من 
العدوان

]04/أبريل/2016[ املحويت ـ سبأ:

قدرت اللجنة الفنية والهندسية املكلفة بتقدير كلفة األرضار االولية والخسائر املادية الخاصة بقطاع املياه 
والرف الصحي بمحافظة املحويت من قبل العدوان السعودي االمريكي خالل العام الفائت من العدوان باكثر 

من 829 مليون ريال.
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واشارت اللجنة يف تقريرها والذي حصلت وكالة األنباء اليمنية ) سبأ( عى نسخة منة ان التقديرات املذكورة 
تشتمل عى تكاليف مباني ومنشأت مبنى املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي بمديزية شبام كوكبان 
والهناجر التابعة لها ومخازن مولدات ومضخات مشاريع املياه باملحافظة والكائنة يف مديرية شبام والتي 

تعرضت للتدمر الكامل من قبل طران العدوان السعودي االمريكي اضافة اىل محطة توليد الكهرباء الخاصة 
باملؤسسة، الفتا إىل ان قطاع املياه والرف الصحي باملحويت تكبد خسائر مالية فادحة خالل عام العدوان 

ناجمة عن توقف مشاريع املياه وتراكم مديونيات استهالك املياه للسنوات املاضية لدى املستهلكن والتي سببت 
عجزاً كبراً يف مصادر الدخل لفروع مؤسسة املياه وبالتايل توقف مشاريع املياه بالكامل وعدم التمكن من 

تشغيلها حتى االن.

استهداف اسواق واحياء سكنية وقرى يف حمافظة تعز

]04/أبريل/2016[ تعز  ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة تعز، مستهدفا 
أسواق وأحياء سكنية وقرى ما أسفر عن ترضر العديد من املنازل واملنشآت واملمتلكات الخاصة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف اليوم بغارتن سوق 
الشقراء بمركز مديرية الوازعية ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل واملمتلكات الخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات شارع الستن شمال املدينة أسفرت عن ترضر 
عدد من املنازل والطرق فضال عن استهدافه ملنطقتي ورزان وخدير جنوب مدينة تعز.

غارتان على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]05/أبريل/2016[ صنعاء -  سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة ملح بمديرية 
نهم ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

واستهدف بغارة جوية منطقة املحجر بمديرية نهم ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف األرايض الزراعية ومنازل 
املواطنن.

ارتفاع عدد املساجد واملقابر املتضررة بالعاصمة صنعاء إىل 144 خالل عام من العدوان 
السعودي

]05/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

ارتفع عدد املساجد واملقابر التي ترضرت جراء العدوان السعودي األمريكي خالل عام كامل بأمانة العاصمة 
صنعاء إىل 144 مسجداً ومقرة .
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وأوضح مدير عام األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
أن اللجنة الفنية لحر األرضار والخسائر التي لحقت بمنشئات ومشاريع األوقاف سجلت ترضر 131 مسجدا 

موزعة عى كافة مديريات األمانة بأرضار جسيمة ومتوسطة.

وأشار إىل أن األرضار املادية تمثلت يف تشققات لبعض مباني املساجد وجدرانها وخلع النوافذ واألبواب وتحطم 
قمريات ونقوش البعض منها ما يتطلب الصيانة والرتميم.

وذكر الخطيب أن 13 مقرة ترضرت جراء قصف طران العدوان، ثالث منها استهدفت بشكل مبارش وهي 
مقابر النجيمات والخرايف وخزيمة التي تعد من أكر املقابر التاريخية يف اليمن وتضم رفات ملوك ورؤساء 

وساسة وأدباء وغرهم من الشخصيات التي لها تأثر يف التاريخ اليمني .

غارات على مناطق متفرقة يف تعز

]05/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مناطق متفرقة بمحافظة تعز، مخلفا أرضار يف املنازل 
واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية)سبا( أن طران العدوان استهدف صباح ومساء اليوم 
مطار تعز الدويل بسلسلة غارات أسفرت عن أرضار كبرة يف منشآت املطار، كما استهدف بغارات أخرى مركز 

مديرية حيفان ومنطقة الجندية ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل واملزارع واملنشآت واملمتلكات الخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى املنطقة املحيطة بالسجن املركزي ومديرية جبل 
حبيش، وسط تحليق كثيف للطران خالل ساعات النهار .

ولفت املصدر إىل أن كثافة الغارات جاءت يف محاولة من العدوان إلسناد مرتزقته الذين تكبدوا خسائر مع تقدم 
الجيش واللجان الشعبية يف املناطق الغربية ملحافظة تعز.

مخس غارات على مديرية الغيل باجلوف

]06/أبريل/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية الغيل بالجوف مستهدفا منازل 
املواطنن.

وأوضح مصدر محي أن الطران املعادي استهدف منزل املواطن عبدالله النمس بغارة ملحقا أرضارا كبرة 
باملنزل، ودمر طران العدوان السعودي منزل املواطن السياني.

كما شن طران العدوان ثالث غارات عى وادي أير والخط العام.
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استهداف رمية محيد وشارع 100 مبديرية سنحان بغارتني 

]06/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن ريمة 
حميد وشارع 100 مخلفة أرضار بالغة.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]06/أبريل/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي، 
وغارة عى منطقة املشجح رشقي رصواح دون وقوع ضحايا.

غارة على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]06/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة املشجح 
باملديرية ما أدى إىل ترضر منازل املواطنن وممتلكاتهم.

طريان العدو يعاود استهداف حمافظة تعز بعدة غارات

]06/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا مناطق سكنية يف 
الضواحي الغربية للمحافظة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( إن طران العدوان شن غارة عى منطقة االحيوق 
بمديرية الوازعية يف محاولة إلسناد مرتزقته بعد تكبدهم خسائر كبرة وفرارهم من مواقع عدة خالل عمليات 

نوعية للجيش واللجان الشعبية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن صباح اليوم غارة عى تبة سوفتيل رشقي املدينة أدت إىل ترضر عدد 
من املنازل باألحياء املحيطة بالتبة.
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هيومن رايتس: الغارات السعودية على سوق مستبأ غري قانونية وتشكل جرائم حرب

]07/أبريل/2016[ نيويورك ـ سبأ:

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش املعنية بحقوق اإلنسان أن الغارات الجوية التي شنها تحالف العدوان 
العسكري السعودي عى سوق مديرية مستبأ بمحافظة حجة، هجمات غر قانونية ومتعمدة وتشكل جرائم 

حرب .. الفتة إىل أن القنابل املستخدمة يف هذه الغارات مصدرها الواليات املتحدة .

وقالت املنظمة والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها يف بيان نرته عر موقعها عى شبكة اإلنرتنت » إن 
الرضبات الجوية التي نفذها التحالف السعودي بقنابل زودته بها الواليات املتحدة عى السوق املزدحمة 

بمديرية مستبأ شمال غرب اليمن كانت عشوائية أو تبدو غر متناسبة يف إنتهاك لقوانن الحرب ».

وأضافت » إن املنظمة أجرت تحقيقات ميدانية يف 28 مارس ووجدت يف السوق بقايا قنبلة )جي بي يو-31( 
موجهة باألقمار االصطناعية تتكون من قنبلة )ام كيه 84( تزن إثنن طن وفرتها الواليات املتحدة وتستخدم 

كذخائر للهجوم املبارش«.

وأوضح أن قنبلتن جويتن أصابتا السوق ظهرة الـ 15 مارس املايض، حيث سقطت القنبلة األوىل أمام مجمع 
محالت تجارية ومطاعم، فيما أصابت الثانية منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق ما أسفر عن مقتل 

وإصابة الفاّرين ومن كان يحاول مساعدة الجرحى.

وقالت الباحثة بقسم الطوارئ يف هيومن رايتس ووتش بريانكا موتابارثي » استخدمت األسلحة التي قدمتها 
الواليات املتحدة يف واحدة من الهجمات األكثر دموية ضد املدنين يف حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل 

مأساوي ملاذا ينبغي عى الدول إيقاف بيع األسلحة إىل السعودية ».

وأكدت الباحثة » أن عى الواليات املتحدة وحلفاء التحالف اآلخرين توجيه رسالة واضحة إىل السعودية بأنهم ال 
يريدون املشاركة يف عمليات قتل املدنين غر القانونية«.

وأضافت موتابارثي » يرفض التحالف توفر سبل االنصاف أو تغير ممارساته، حتى بعد عرات الغارات 
الجوية عى األسواق واملدارس واملستشفيات واألحياء السكنية، التي قتلت مئات املدنين اليمنين، وعى الواليات 

املتحدة وغرها وقف تزويد السعودين باألسلحة أو املشاركة يف املسؤولية عن إزهاق أرواح املدنين ».

كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا ودوالً أخرى إىل وقف جميع 
مبيعات األسلحة للسعودية، إىل أن تحّد من رضباتها الجوية غر املروعة يف اليمن، وتحقق بمصداقية يف 

اإلنتهاكات املزعومة، وتحاسب املسئولن عنها .. مؤكدة أن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة 
يف االنتهاكات.

وذكرت املنظمة أن قوانن الحرب تحظر الهجمات املتعمدة أو العشوائية عى املدنين، وهي الهجمات التي 
تصيب األهداف العسكرية واألشخاص املدنين أو األعيان املدنية دون تمييز.

وبينت أن الهجمات التي ال توجه إىل هدف عسكري محدد تُعتر عشوائية ، كما تعتر هجوماً غر متناسباً إذا 
كانت الخسارة املتوقعة يف أرواح املدنين وممتلكاتهم أكر من املكاسب العسكرية املتوقعة من الهجوم.

كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن استخدام مبنى يف السوق كثكنة إذا صح ذلك ال يرر رضبات 
التحالف الجوية عى السوق .. الفتة إىل »أنه يمكن محاكمة األفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطرة لقوانن 
الحرب، بنيّة إجرامية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ويمكن أيضاً تحميل األفراد مسئولية جنائية للمساعدة يف 
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تيسر جريمة حرب أو املساعدة فيها أو التحريض عليها«.

وأكدت املنظمة الحقوقية أن جميع الحكومات األطراف يف أي نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق يف جرائم الحرب 
املزعومة عى أيدي أفراد من القوات املسلحة.

وكانت املجزرة التي ارتكبها تحالف العدوان العسكري السعودي قد أسفرت عن سقوط 120 شهيداً من 
املدنين وأكثر من 35 جريحاً مدنياً.

غارتان على وادي املسروحي مبديرية مستبأ يف حجة

]07/أبريل/2016[ حجة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى وادي املرسوحي بعزلة الغربي مديرية مستبأ يف 
محافظة حجة .

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا 
املنطقة املجاورة ملدرسة الشجعة.

غارات على جبل االشقري ومنطقة املطار مبديرية صرواح 

]07/أبريل/2016[ مأرب ـ سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى جبل 
األشقري وغارة عى منطقة املطار بمديرية رصواح.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة مبحافظة تعز

]07/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة تعز اسفرت عن 
ترضر عرات املنازل واملرافق واملمتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طائرات العدوان شنت غارة عى املنطقة 
املحيطة بمصنع السمن والصابون بمنطقة الربيعي غربي املدينة، كما شنت غارة اخرى عى جبل الهان املطل 

عى منطقة الضباب دون وقوع ضحايا أو أرضار يف صفوف املواطنن وممتلكاتهم.

وقال املصدر إن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مناطق الشعوبة يف مديرية الوازعية وحذران والضباب 
ومدينة الصالح السياحية غرب مدينة تعز أسفرت عن ترضر منازل وممتلكات عامة وخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى محيط القر الجمهوري وتبة سوفتيل يف األحياء الرقية 
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للمدينة أدت إىل ترضر منازل وسيارات .

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان استمر يف التحليق بكثافة فوق املحافظة صباح وظهر اليوم.. مؤكدا أن 
الغارات العشوائية لطران العدوان استهدفت إسناد املرتزقة الذين تكبدوا خسائر كبرة يف األرواح والعتاد 

خالل املواجهات التي تجددت اليوم يف عدد من األحياء الرقية والضواحي الغربية ملدينة تعز.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن ليلة أمس سلسلة غارات استهدفت مفرق األحيوق بمديرية 
الوازعية وجبل الهان بمنطقة الضباب.

استهداف حمافظتي حجة واجلوف

]07/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي يف محافظة حجة عبَّارة يف منطقة العبيسة بمديرية كر بن 
محافظتي حجة وعمران, كما استهدف مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

4 مليارات و500 مليون ريال خسائر معاهد التعليم الفني بالعاصمة خالل عام من 
العدوان

]08/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

 ارتفعت الخسائر واألرضار املادية التي تعرض لها قطاع التعليم الفني والتدريب املهني بأمانة العاصمة 
صنعاء خالل عام من العدوان السعودي األمريكي الغاشم إىل أربعة مليارات و500 مليون ريال.

وأوضح مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بأمانة العاصمة يحيي املأخذي لوكالة األنباء اليمنية 
)سبأ( أن العدوان استهدف خالل عام كامل البنى التحتية ملنشآت التعليم الفني والتدريب املهني باألمانة وأدت 

إىل تعطيل املسرة التعليمية يف أكثر من 70 باملائة منها حيث ترضرت سبعة معاهد فنية وكليتن للمجتمع.

وأكد املأخذي أن األرضار والخسائر املادية للمباني يف املعاهد الفنية والتقنية والكليات بلغت نحو مليار و500 
مليون ريال, يف حن بلغت تكلفة خسائر التجهيزات التقنية نحو ثالثة مليارات ريال.. وأشار إىل أن سبع 

منشآت تعليمية وكليتن للمجتمع تعرضت لالستهداف والقصف املبارش وغر املبارش من العدوان من أصل أحد 
عر منشأة يف العاصمة صنعاء، نتج عنها أرضار جسيمة أو جزئية يف البني األساسية والتحتية لتلك املؤسسات 

بما فيها املباني التعليمية واملرافق التابعة لها.

وبّن أن القصف الهمجي للعدوان إىل تدمر الصالة والساللم الرئيسية للمعهد الوطني للفندقة والسياحة 
بمديرية شعوب وتحطم السقوف املستعارة وحدوث تشققات كبرة يف املبنى الذي لم يعد صالحا، فيما تنوعت 

أرضار املباني األخرى بن خلع النوافذ واألبواب وتلف عدد من األجهزة يف معامل الحاسوب واملواد الكيمائية 
وبعض األدوات والتجهيزات إىل جانب تلف األثاث وترضر معظم األقسام الصناعية التدريبية.

وأشار املاخذي إىل أن مكتب التعليم الفني بالعاصمة صنعاء بدأ تطبيق خطه لتاليف السلبيات الناتجة عن 
استهداف العدوان ملنشآت التعليم الفني والذي أدى تدني مستوى التحصيل العلمي للطالب والطالبات والتأثر 

املبارش عى سر العملية التعليمية والتدريبية يف املنشآت الفنية.
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صواريخ وقنابل شديدة االنفجار على منطقتي النهدين واحلفا بالعاصمة صنعاء

]08/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم عدة غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف فجر اليوم بست 
غارات منطقتي النهدين والحفا بمديرية السبعن بصواريخ وقنابل شديدة االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن القصف العنيف ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة يف املنطقتن.

أكثر من اثنني مليار ريال خسائر التعليم الفني جراء العدوان يف عمران

]08/أبريل/2016[ عمران  - سبأ:

بلغت خسائر التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة عمران جراء العدوان السعودي األمريكي عى املحافظة 
أكثر من اثنن مليار ريال .

وأوضح مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب املهني باملحافظة أمن عي الديدي أن طران العدوان استهدف 
مباني املعهد التقني بمنطقة الورك بمدينة عمران الذي يضم خمسة مبان من املرافق واملنشآت، ما أدى إىل 

تدمره كليا .

وأشار إىل أن طران العدوان دمر فصول وقاعات املعهد الدراسية والتجهيزات الفنية والتقنية الخاصة باملعاهد 
واملمتلكات التي كان يحتويها بأحدث التجهيزات واملعدات لعملية تدريب الطالب يف الجوانب العملية .

مثانية شهداء بينهم نساء يف غارة على سيارة يستقلونها مبديرية الوزاعية 

]08/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد ثمانية مواطنن وأصيب آخرون يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية 
الوازعية بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية)سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية الوازعية 
استهدفت األوىل سيارة كان يستقلها مواطنون يف منطقة الرقة بمركز املديرية ما أدى إىل استشهاد ثمانية بينهم 

نساء وإصابة آخرين وتدمر السيارة.

وأشار املصدر إىل أن الضحايا مرشح لالرتفاع مع وجود مصابن يف حالة خطرة.. الفتا إىل أن الضحايا 
استهدفوا عندما كانوا يحاولون النزوح إىل منطقة مجاورة هربا من كثافة الغارات عى مختلف مناطق مديرية 
الوازعية، الفتا إىل أن غارة أخرى شنها طران تحالف العدوان عى مدرسة سكينة يف املديرية ما أدى إىل أرضار 

كبرة يف املدرسة.
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مكتب الصحة العامة بصعدة : 30% من املرافق الصحية دمرها العدوان السعودي

]08/أبريل/2016[ صعدة - سبأ:

كشف تقرير ملكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صعدة أن 30 باملائة من املرافق الصحية باملحافظة 
دمرها العدوان السعودي األمريكي تدمرا كليا وجزئيا منذ 26 مارس حتى ديسمر 2015م.

وأوضح التقرير تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن 34 باملائة من املرافق الصحية مغلقة وال تقدم خدمات 
صحية خشية استهداف العدوان الغاشم ، يف حن أن 36 باملائة من املرافق الصحية تقدم الخدمات الصحية 

بشكل جزئي.

وأشار التقرير إىل أن معظم سكان محافظة صعدة حرموا من الخدمات الصحية اإلسعافية والوقائية والعالجية 
جراء العدوان، وأن هناك زيادة يف معدالت االصابة بأمراض اإلسهاالت، سوء التغذية، السعال الديكي، اللشمانيا، 

املالريا، الحصبة وغرها من األمراض الشائعة.

واستعرض التقرير مدى الصعوبة التي تواجه األطفال والنساء يف الحصول عى خدمات رعاية حوامل والوالدة 
اآلمنة ووسائل تنظيم األرسة، وكذا صعوبة الحصول عى أدوية األمراض املزمنة، وقلة األدوية واملستلزمات 

الطبية.

وتطرق التقرير إىل ضعف خدمات الطوارئ العامة واإلسعافية، وصعوبة نقل الجرحى إىل املرافق الصحية 
نظرا لقلة أو انعدام سيارات اإلسعاف باإلضافة إىل استهداف طران العدوان للمسعفن، وكذا نزوح بعض 
الكوادر الطبية والتخصصية والفنية واإلدارية لخطورة الوضع األمني الذي جعل من الصعب الحصول عى 

كوادر صحية للعمل داخل املحافظة.

وأشار التقرير إىل قلة عدد املنظمات الداعمة يف املحافظة وخروج البعض منها عن أثناء األحداث، إىل جانب 
الصعوبة يف إيصال األدوية واملستلزمات إىل معظم املديريات واملرافق الصحية إلنعدام سيارات النقل واإلمداد 

واستهدافها يف الطرق وكذا استهداف الكباري.

وتناول التقرير، األرضار التي أحدثها العدوان يف القطاع الصحي باملحافظة وأبرزها البنية التحتية .. الفتا إىل 
أن طران العدوان السعودي األمريكي دمر 45 مرفقا صحيا تدمراً كامالً وجزئياً فيما أغلقت بقية املرافق 

األخرى خشية االستهداف املبارش من العدوان. وذكر التقرير األرضار املادية للبنية التحتية والتجهيزات 
واملعدات واألرضار البرية يف القطاع الصحي باملحافظة عى النحو اآلتي :

م املديرية املرفق الصحي نوع الرضر التاريخ

1 حيدان مركز مران كي 5 نوفمر 2015

2 وحدة جمعة بن فاضل كي 21 سبتمر 2015

3 مستشفى حيدان كي 26 أكتوبر 2015

4 رازح مستشفى رازح كي

5 مركز النظر كي 19 سبتمر 2015

6 وحدة النظر كي
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7 وحدة غربي االزد شبه كي

8 وحدة بني القم جزئي

9 وحدة بركان جزئي 7 مايو 2015

10 وحدة الشوارق جزئي 15 أكتوبر 2015

11 وحدة القد جزئي 12 يناير 2016

12 منبه مركز نيد البارق شبه كي

13 شداء مركز املشاف كي 28 مارس 2015 املركز والسكن

14 مركز املشنق جزئي 15 مايو 2015

15 وحدة الضيعة كي 30 يونيو 2015

16 وحدة ثاهر همدان كي 26 فراير 2016

17 وحدة املعاتيق جزئي 8 أكتوبر 2015م

18 الظاهر مستشفى الظاهر كي 13 يوليو 2015

19 وحدة غافرة كي 15 يوليو 2015

20 وحدة ال خلوفة جزئي 23 يونيو 2015

21 وحدة الحصامة كي 5 ديسمر 2015

22 ساقن وحدة ساقن كي

23 وحدة قرحاو بني واس جزئي 14 يوليو 2015

24 وحدة الغجار جزئي 7 ديسمر 2015

25 مركز فوط جزئي 7 أكتوبر 2015

26 مستشفى ساقن جزئي

27 مركز تي جرمة جزئي 19 يونيو 2015

28 باقم مستشفى باقم كي 10 يناير 2016 استهدف عدة مرات

29 وحدة يسنم جزئي 14 يناير 2016

30 وحدة آل قراد جزئي 18 أكتوبر 2015

31 وحدة مندبه علب كي 4 ديسمر 2015

32 وحدة مريسغه كي 16 نوفمر 2015
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33 قطابر مركز قطابر جزئي 8 أكتوبر 2015م

34 وحدة حنبة جزئي 30 أبريل 2015م

35 وحدة ال عبدل جزئي 27 فراير 2016م

36 كتاف مستشفى كتاف الريفي جزئي 18 يناير 2016

37 وحدة بر زيد كي 17 أغسطس 2015م

38 مركز العطفن جزئي 2 سبتمر 2015م

39 وحدة الصوح كي 9 نوفمر 2015م

40 مركز ال أبو جبارة جزئي 4 فراير 2016م

41 مركز ال ثعلة جزئي 28 نوفمر 2015م

42 مركز غرير آل سالم جزئي 2 سبتمر 2015م

43 غمر وحدة بقامه جزئي

44 الصفراء وحدة اللجبه جزئي 10 يونيو 2015م

45 مجز وحدة صارة جزئي

وأكد التقرير أن محافظة صعدة تعاني من شحة يف جميع األدوية ومنها األساسية يف مراكز املحافظة ومختلف 
املرافق الصحية والتي ال تتجاوز نسبة توفرها من 5 إىل 10 باملائة .. الفتا إىل أن الدعم املركزي من وزارة 

الصحة شحيح جدا مقارنة باالستهالك لألدوية نظرا لزيادة عدد املرتددين عى الخدمات العالجية والجراحية 
وقلة األدوية عى املستوى املركزي نتيجة األوضاع التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار .

وقال »إن خدمات الطوارئ يف املحافظة شبه منعدمة من قبل العدوان إال أن العدوان زاد من معاناة املحافظة 
حيث ال يوجد سوى سيارتن إسعاف غر مجهزة، وعززت وزارة الصحة بسيارة ثالثة نوع باص ال تفي 

بالغرض وغر مجهزة بالكامل ».

وبن التقرير األدوية التي ال تتوفر وقد أوشكت بعضها عى اإلنتهاء عى مستوى املحافظة وتتمثل يف أدوية 
األمراض املزمنة، وغرف العمليات والطوارئ والعناية املركزة واملحاليل واملستلزمات املخرية ومحاليل وأفالم 

ومستلزمات األشعة بأنواعها، كما أكد التقرير حاجة املحافظة للدعم واملساعدات العالجية والوقائية واإليوائية 
وكذا الغذائية.

وطالب التقرير الجهات الحكومية واملنظمات الدولية والجمعيات التعاونية والخرية بتوفر األدوية ورفد 
املرافق الصحية باملحافظة باملستلزمات الطبية بما يمكنها من القيام بمهامها املناطة.
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أربع غارات على مديرية الغيل باجلوف

]09/أبريل/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكلة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة العريض 
وغارة عى قرية النمسة وغارتن عى وادي أير بمديرية الغيل خلفت دمارا كبرا يف منازل املواطنن 

وممتلكاتهم.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]09/أبريل/2016[ مأرب – سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى جبل األشقري 
وغارة عى جبل هيالن.

وأشار املصدر إىل أن طائرة أباتيش معادية قصفت بشكل مكثف مناطق برواح.

عشرات الشهداء واجلرحى يف غارات على جتمع للمهمشني ومنزل يف منطقتي الربيعي 
والضباب مبدينة تعز

]09/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد وأصيب عرات املواطنن اليوم بمحافظة تعز يف مجزرة مروعة للعدوان السعودي االمريكي هي 
الثانية يف غضون ساعات بعد استهداف طران العدوان تجمعا للمهمشن يف منطقة الربيعي بالضواحي 

الغربية ملدينة تعز.

وأكد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن غارتن عى تجمع للمهمشن يف 
حي الروض بمنطقة الربيعي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عرات املواطنن، وتدمر معظم منازلهم املبنية 

من الطن والطوب والقش.

وجاءت الغارات بعد ساعات من مجزرة مماثلة دمر فيها طران العدوان السعودي منزال يف منطقة الضباب ما 
أسفر عن استشهاد خمسة مدنين بينهم ثالث نساء وطفل.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن خمسة مواطنن بينهم ثالث نساء وطفل من أرسة واحدة 
استشهدوا اليوم إثر الغارة عى منزلهم يف منطقة الضباب، كما أسفرت الغارات عن تدمر املنزل وترضر أخرى 

مجاورة وممتلكات.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي شن أيضا غارتن عى األحياء الشمالية الغربية ملدينة تعز وتحديدا 
عى شارع الستن، وأسفرت عن ترضر عرات املنازل والسيارات.
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وأشار إىل أن الغارات جاءت يف محاولة من تحالف العدوان السناد مرتزقته الذين حصلوا خالل األيام املاضية 
عى كميات كبرة من األسلحة املتوسطة والخفيفة والعتاد والذخائر وأنظمة االتصاالت، يف عدة عمليات انزال 

مظي نفذتها الطائرات التابعة لتحالف العدوان يف العديد من أحياء املدينة ومديريتي الشمايتن واملواسط.

 يعرض اآلالف للموت
ً
 كارثيا

ً
منظمات إنسانية : استمرار احلرب يف اليمن أمرا

]10/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

قالت عدد من الوكاالت واملنظمات اإلنسانية العاملة يف اليمن » إن استمرار الحرب يف اليمن أمراً كارثياً سيعرض 
اآلالف من اليمنين للموت خاصة والبالد تقف عى حافة الهاوية ».

وحذرت وكاالت ومنظمات أدرا و كر واملجلس الدنماركي لالجئن واملجتمعات العاملية ومنظمة املعاقن الدولية 
ولجنة اإلنقاذ الدولية وانرتسوس واإلغاثة اإلسالمية ومريس كور واملجلس النرويجي لالجئن ومريس اوبريشن 
وأوكسفام ومنظمة األولوية امللحة ومنظمة األيدي النظيفة ومنظمة رعاية األطفال و زوا، من عواقب عدم وقف 

إطالق النار الذي أعلن عن رسيانه ابتداًء من اليوم األحد.

وأوضحت الوكاالت واملنظمات يف بيان مشرتك تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه أن إجمايل عدد 
األشخاص الذين يجرون عى النزوح من منازلهم بلغ ستة آالف و610 أشخاص يومياً ووقوع ما يقرب من 25 

شخص من املدنين بن قتيل وجريح يومياً، وذلك حسب تقارير صدرت مؤخراً خاصة بمرور عام عى الحرب 
يف اليمن.

وأفادت التقارير ذاتها بأنه يف كل ثالثة أيام تتعرض مدرسة أو مرفق صحي للهجوم مما أدى إىل ارتفاع عدد 
األطفال الذين يموتون يومياً جراء إصابتهم بأمراض إىل 137 طفالً ، بمعدل ارتفاع 28 طفالً يومياً منذ بداية 

الحرب.

وذكر بيان الوكاالت واملنظمات اإلنسانية أن 82 باملائة من اليمنين ما يعادل 21.2 مليون نسمة يحتاجون إىل 
املساعدات اإلنسانية، وأن عدد النازحن من منازلهم ارتفع إىل 2.75 مليون شخص منهم 325 ألفاً و 700 

شخص نزحوا يف غضون الشهرين املاضين فقط.

وجددت الوكاالت واملنظمات دعوتها للحكومات الدولية لتمويل كامل عمليات اإلغاثة اإلنسانية لتمكن مالين 
املدنين من الوصول إىل املساعدات والخدمات األساسية مثل الغذاء واملاء والدواء واملسكن بإعتبارها أولوية 

ملحة.

وطالبت برفع الحصار التجاري حتى يتم تمكن دخول اإلمدادات التجارية الالزمة إىل اليمن، ودعت كافة 
أطراف النزاع بالسماح لوكاالت اإلغاثة للوصول ملن هم يف أشد الحاجة للمساعدة اإلنسانية باألخص للعالقن 

وسط االقتتال الدائر وممن هم أكثر عرضة لصعوبات الوصول إىل الخدمات األساسية التي يحتاجونها.

وأكدت الوكاالت اإلنسانية أن محادثات السالم القادمة التي ترعاها األمم املتحدة والتي من املقرر أن تبدأ يف 18 
أبريل » تمثل فرصة حقيقية ووحيدة لوضع حد للمعاناة وتتضمن حلوالً عى املدى الطويل وأن تضم أصوات 

وهموم املجتمع املدني اليمني من خالل عملية شاملة تمثل الجميع » .

وقال األمن العام للمجلس النرويجي لالجئن يان إيجالند »إن هذه لحظة حاسمة بالنسبة ملالين املدنين يف 
اليمن وإن وقف إطالق نار حقيقي هو بمثابة خطوة أوىل نحو إنهاء األزمة الكارثية واملنسية القائمة«.
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وأضاف »إن إنهيار وقف إطالق النار يعني وجوب محاسبة املسئول عن إراقة املزيد من الدماء، فاألرقام 
الصادرة عن التقارير األخرة تتحدث عن نفسها، فكل يوم يمر عى الحرب يعني يوم جديد من ممارسات القتل 

الواسع والتهجر واليأس«.

وتابع : » إن الوقف الفوري لألعمال العدائية هو أمر رضوري، لكنه خطوة أوىل من إجراءات ملحة وعديدة 
تهدف لوقف األزمة اإلنسانية الدائرة ولتمهيد الطريق أمام السالم الدائم واإلنعاش« .

من جانبه قال مدير مكتب منظمة أوكسفام يف اليمن سجاد محمد ساجد » إن الدمار الواسع الذي يستهدف 
املنازل واملصانع واملدارس واملشايف يف اليمن سيتطلب عقوداً عدة إلعادة إعمارها وأن تدمر النسيج االجتماعي 

يف اليمن وتعرض املالين من األبرياء للصدمة واملعاناة سيستغرق وقتاً طويالً من العالج ».

وأكد أنه عى مدى العقود الثالثة املاضية التي عملت فيها املنظمة يف اليمن، لم تشهد أزمة بهذا الحجم ، 
فالحصار والحرب ومخاطر األزمة املرفية التي تلوح يف البالد يف الفرتة الحالية تدفع املالين نحو املجاعة يف 

اليمن.

فيما قال مدير منظمة أنقذوا األطفال يف اليمن إدوارد سانتياغو بأنه »طاملا استمرت أطراف النزاع يف شن 
الحرب وعرقلة عملية وصول املساعدات اإلغاثية ستستمر معاناة مالين األطفال املعرضن للجوع أو الحرمان 
من الرعاية الصحية واملياه النظيفة والتعليم ».. وأكد رضورة عدم السماح بخذالن اليمنين مرة أخرى بوعود 

واهية لوقف إطالق النار التي تفشل يف إيقاف ممارسات القتل وأن األطفال اليمنين بحاجة ماسة إىل أكثر من 
مجرد كلمات هذه املرة، إنهم يحتاجون إىل عمل والتزام حقيقي إلنهاء العنف مرة واحدة وإىل األبد.

من جهته قال مدير منظمة كر يف اليمن ضو محمد« إن كل أصوات اليمنين تستوجب منا أن نصغي لها، فإذا 
كان هناك أي أمل ملحادثات سالم فيجب أن تكون مستدامة«.

وأضاف : »يجب أن يكون النساء والشباب واألقليات العبن أساسين ألنه سيكون لهم دور جوهري يف عملية 
إعادة بناء اليمن يف السنوات القادمة«.

استهدف منازل مواطنني باجلوف

]10/أبريل/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى منازل املواطنن بمديرية املتون محافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران العدوان استهدف بغارتن منزيل املواطنن محسن 
الالغب ومحمد شمعان وأوقع أرضار كبرة فيهما.

وأشار إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات عى وادي املتون ومناطق متفرقة باملديرية.
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12 غارة على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]10/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأكثر من 12 غارة 
مناطق متفرقة من املديرية ما أدى إىل إحداث أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

12 غارة على مناطق متفرقة مبديرية صرواح

]10/أبريل/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى جبل 
أتياس وغارتن عى جبل األشقري وغارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي وغارتن عى سوق رصواح وغارة 

أخرى عى منطقة املخدرة وغارتن عى منطقة نر بمديرية رصواح.

وأشار املصدر اىل أن غارات العدوان خلفت أرضار كبرة يف منازل ومزارع املواطنن.

غارة على حمافظة حلج

]10/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى محافظة لحج، وقال مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( أن غارة العدوان استهدفت منطقة كرش.

 لوقف إطالق النار من قبل العدوان ومرتزقته
ً
مصدر عسكري: تسجيل أكثر من 39 خرقا

]11/أبريل/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي ومرتزقته يف خرق وقف إطالق النار يف بالعاصمة صنعاء وعدد 
من املحافظات واملديريات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( الذي تم تسجيل أكثر من 39 خرقا لوقف إطالق النار من قبل 
تحالف العدوان ومرتزقته يف العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وتعز ومأرب والجوف وشبوة وحجة .

وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل خروقات يف أمانة العاصمة تمثلت يف تحليق للطران واستمراره يف التحليق 
باإلضافة إىل تحليق لطران االستطالع األمريكي عى مديريات الغيل والشعف واملصلوب بالجوف، واستمرار 

الرضب باألسلحة الثقيلة واملتوسطة عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف وادي أبر، ورضب بجميع األسلحة 
عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الغيل .
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ولفت إىل أنه تم تسجيل 12 خرق يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء تضمنت قصف باألسلحة الثقيلة من جبل 
الشبكة، وقصف مدفعي من جبل املساوره عى مواقع الجيش واللجان الشعبية، وكذا قصف صاروخي من 

الجهة الشمالية لجبل املساوره وقصف مدفعي من مواقع املرتزقة يف نهم عى الرمادة.

وذكر املصدر أن العدوان ومرتزقته قاموا بخرق الهدنة من خالل صاروخ كاتيوشا عى الجهة الغربية للجبل 
األسود يف الفرضة، إضافة إىل قصف بمختلف األسلحة الثقيلة واملتوسطة من جبل الشبكة إىل جبل الحور، 

وتباب أم الركب، إىل جانب قصف مدفعي إىل بران، والرمادي منطقة مسورة، وقصف صاروخي من مواقع 
املرتزقة يف الفرضة عى قرية الرمادي.

وبن املصدر أن العدوان ومرتزقته قصفوا بصواريخ كاتيوشا الجهة الجنوبية جبل الحول باملديرية .

ويف محافظة البيضاء خرق العدوان ومرتزقته وقف إطالق النار من خالل القصف باألسلحة الخفيفة 
واملتوسطة مديرية ذي ناعم.

ووقفا للمصدر فإن الخروقات للعدوان ومرتزقته يف محافظة تعز شملت إطالق نار باألسلحة الثقيلة واملتوسطة 
عى جبل الجرة بتعز وثعبان وإطالق نار بقناصة 50 عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الجهة الرقية 

لجبل الشبكة وتمشيط ومحاولة زحف يف جبل الجرة.

كما أقدم طران العدوان يف خرق واضح للهدنة عى قصف منطقة صالة يف تعز وتحليق يف سماء الرح 
والوازعية وجبل حبيش وتحليق طائرة أباتيش عى املقاطرة ومدينة الرتبة.

فيما تمثلت خروقات العدو لوقف إطالق النار يف محافظة مأرب بمحاولة زحف يف جهة جبل الهلول باتجاه 
جبل هيالن وكذا زحف من جهة الهلول باتجاه االشقري يف هيالن بمأرب، يف حن أقدم العدو عى الرضب 

بالرشاشات واملدفعية عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف عسيالن والسليم واملعطوف يف شبوة، كما حلقت 
طائرات العدوان عى محافظة حجة .

سلسلة غارات على تعز 

]11/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شن غاراته عى محافظة تعز، مستهدفا أحياء سكنية 
ومناطق متفرقة باملحافظة يف خرق لهدنة وقف إطالق النار بعد ساعات قليلة من إعالنه.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شنت فجر وصباح اليوم سلسلة 
غارات عى أحياء صالة وكالبة ومنطقة الحوبان رشق محافظة تعز، كما شن الطران املعادي غارات أخرى عى 
منطقة الضباب يف الضواحي الغربية للمدينة، ما أسفر عن ترضر عرات املنازل والسيارات واملمتلكات العامة 

والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان نفذت عدة عمليات إنزل كميات كبرة من األسلحة والذخائر إىل مرتزقة 
العدوان يف مناطق متفرقة بمديرية الشمايتن، وسط تحليق كثيف ومستمر للطران يف سماء مديريات 

املحافظة.
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26 منشأة رياضية وشبابية بالعاصمة صنعاء استهدفها العدوان خالل عام

]12/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

أحصت اللجان الفنية املتخصصة لحر األرضار والخسائر باملنشئات واملشاريع الرياضية والشبابية بأمانة 
العاصمة ترضر 26 منشأة رياضية جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم خالل عام من 

العدوان.

وأوضح تقرير رسمي صادر عن قطاع املشاريع بوزارة الشباب والرياضة تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
نسخة منه أن التكلفة التقديرية للدمار الذي تعرضت له املالعب والصاالت ومقرات األندية واملنشآت الخاصة 

بالشباب تصل إىل 18 ملياراً و814 مليون ريال.

وبحسب التقرير، تعرض كثر من تلك املنشئات لقصف مبارش، فيما تعرضت أخرى ألرضار متفاوتة جراء 
قصف مواقع قريبة منها، ما أدى إىل خروج أغلب تلك املنشآت عن العمل بشكل نهائي.

وذكر التقرير أن مدينة الثورة الرياضية التي تضم العديد من املالعب واملباني والصاالت تصدرت قائمة 
املنشآت التي تعرضت لقصف طران العدوان أكثر من مرة، ودمر بشكل كي عدد من املنشآت فيها أهمها 

صالة 22 مايو للمؤتمرات الدولية واألنشطة الرياضية والتي تعتر أكر املنشآت الرياضية يف اليمن وبلغ حجم 
الخسائر فيها نحو 13 مليار ريال.

وأكد التقرير أن ثالث منشآت لنادي الرموك يف منطقة الروضة بمديرية بني الحارث تعرضت لقصف مبارش 
ودمرت كليا وُقدرت أرضارها بـ780 مليون ريال، باإلضافة إىل التدمر الكي للصالة الدولية لكرة الطاولة التي 

بلغت خسائرها 455 مليون ريال، كما تعرض مروع املسبح األوملبي قيد اإلنشاء للقصف املبارش أدى إىل 
تدمره جزئيا وبلغت أرضاره 455 مليون ريال.

وأشار التقرير إىل ترضر عدد من مقرات االتحادات والهيئات الرياضية يف العاصمة صنعاء »تنس ، بلياردو، 
أثقال، بنجك سيالت« بأرضار جزئية بلغت قيمة الخسائر فيها 390 مليون ريال، كما تم تدمر املعسكر الدائم 

للكشافة واملرشدات تدمراً كلياً وصلت الخسائر فيه إىل 325 مليون ريال، إضافة إىل ترضر مبنى ديوان عام 
وزارة الشباب والرياضة الجديد وتقدر أرضاره بـ 325 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن أجزاء من قر الشباب الريايض الثقايف تعرض ألرضار بالغة بتكلفة 260 مليون ريال، 
كما تعرضت عدد من الصاالت الرياضية منها »صالة نادي الشعب، ونادي بلقيس، وصالة نادي العروبة« إىل 
أرضار جزئية بتكلفة 195 مليون ريال، فيما تم تدمر صالة العماد الرياضية تدمرا كليا وتقدر األرضار بـ 

195 مليون ريال.

ووفقا التقرير، ألحق طران العدوان أرضاراً كبرة بمقر اللجنة األوملبية اليمنية تقدر قيمتها بـ150 مليون 
ريال، كما تعرضت منشآت النادي األهي بصنعاء ألرضار جزئية بتكلفة 130 مليون ريال، وتعرضت املنشآت 

الجديدة لنادي الوحدة الريايض بمنطقة حدة ألرضار جزئية ُقدرت بـ130 مليون ريال، إضافة إىل أرضار 
جسيمة تعرض لها مبنى مركز الطب الريايض تقدر تكلفتها بـ 100 مليون ريال.

وبّن التقرير أن مبنى اإلتحاد اليمني لكرة القدم تعرض ألرضار جزئية تقدر بـ 65 مليون ريال، بينما لحقت 
بمبنى كلية الرتبية الرياضية أرضارا كبرة تقدر بـ 65 مليون ريال، فضال عن تدمر أجزاء كبرة من سور 

مدينة الثورة الرياضية بفعل القصف املبارش بلغت خسائرها 39 مليون ريال.

إىل ذلك أوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
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أن قطاع الشباب والرياضة يف العاصمة صنعاء األكثر ترضراً وتدمراً جراء قصف طران العدوان من بن 12 
محافظة يف الجمهورية تعرضت منشئاتها الرياضية والشبابية للتدمر.

وأكد أن استهداف العدوان للمنشئات الرياضية والشبابية تجاوز األخالق والقيم والقوانن التي تسّر الحروب 
والراعات عر التاريخ، مشيداً بالتفاعل اإليجابي واملبادرات الجيدة لفرع اتحاد كرة القدم ونادي الوحدة 

بالعاصمة من خالل تنظيمهما للعديد من البطوالت والدوريات املحلية بمشاركة عدد كبر من الالعبن 
والرياضين من مختلف املحافظات بهدف تنشيط الرياضة وإرسال رسالة لقوى العدوان بأن الشعب اليمني 

لن يخضع وسيتجاوز كل الظروف والتحديات الجسام.

يذكر أن نحو 70 منشأة رياضية وشبابية تعرضت للتدمر سواء جزئيا أو كليا خالل عام كامل من قبل طران 
العدوان السعودي األمريكي الغاشم يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات، وقدرت التكلفة التقديرية للخسائر 

بـ80 ملياراً و972 مليوناً و650 ألف ريال، ما يعادل 367 مليوناً و616 ألف دوالر.

أكثر من سبعة مليارات دوالر خسائر قطاع النفط املباشرة وغري املباشرة جراء العدوان

]12/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أعلن القائم بأعمال وزير النفط واملعادن الدكتور يحيى األعجم أن خسائر قطاع النفط يف اليمن املبارشة وغر 
املبارشة جراء العدوان أكثر من سبعة مليارات دوالر.

وأشار الدكتور األعجم يف وقفة احتجاجية نظمتها وزارة النفط واملعادن اليوم للتنديد باستمرار العدوان 
السعودي األمريكي عى اليمن، إىل أن العدوان استهدف املنشآت النفطية من مصايف وخزانات وصهاريج 

وخطوط األنابيب ومحطات وقود وغرها بهدف تدمر اقتصاد اليمن ومنشآته الحيوية واالقتصادية.

فيما أشار وكيل وزارة النفط واملعادن عي الصانع إىل أن الوزارة حملت عى عاتقها توفر الغاز املنزيل 
واملشتقات النفطية للمستشفيات واملنشآت الخدمية.. موضحا أن رشكة الغاز ورشكة النفط مؤسسات خدمية 

إنسانية.

ولفت إىل أن قطاع النفط واملعادن تعرض ألرضار بالغة خالل أكثر من عام من العدوان حيث توقف تصدير 
النفط الخام والذي أدى إىل خسائر تفوق ثالثة مليارات دوالر خالل العام املايض، إضافة إىل الخسائر الفنية يف 

حقول إنتاج النفط ومنشآتها وكذا فقدان الكثر من العمال لوظائفهم.

وبن الوكيل الصانع أن املكامن والحقول النفطية ترضرت نتيجة توقف اإلنتاج بسبب عدم القدرة عى التصدير 
بسبب الحصار الجائر، وغرها من األرضار نتيجة مغادرة الركات.. الفتا إىل أن أكثر من 20 رشكة استكشافية 

وإنتاجية أجنبية غادرت البالد نتيجة العدوان.

وأوضح أن أكثر من 271 محطة وقود دمرها العدوان بشكل جزئي أو كي وتقدر خسائر إعادتها بأكثر من 
200 مليون دوالر، فيما تبلغ تكلفة 212 ناقلة استهدافها العدوان أكثر من 13 مليون و 500 ألف دوالر.. الفتا 

إىل أن مصايف عدن ترضرت بصورة مبارشة وغر مبارشة جراء القصف وعدم إيصال النفط الخام لها بسبب 
الحصار ما أدى إىل توقف املنشأة عن العمل.

وبن أن العدوان دمر 37 مبنى تابع لوزارة النفط واملعادن بشكل جزئي أوكي.. مشرا إىل أن إعادة هذه 
املنشآت يكلف مئات املالين من الدوالرات، إضافة إىل قصف وتوقف جميع مصانع األسمنت.
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وفيما يتعلق بقطاع الغاز أشار وكيل وزارة النفط إىل أن عر محطات غاز دمرها العدوان، وتسع قاطرات غاز 
وأكثر من 136 ألف أسطوانة غاز.

وأكد بيان نقابة موظفي ومهنديس ديوان عام وزارة النفط واملعادن أن قطاع النفط ترضر بشكل كبر جراء 
العدوان خالل أكثر من عام حيث استهدف 212 ناقلة وقود و271 محطة برتول وغاز، كما استهدف ميناء 

رأس عيىس النفطي وأرصفة تفريغ الشحنات النفطية يف ميناء الحديدة، ومبنى رشكة النفط فرع ذمار ومبنى 
رشكة النفط فرع أمانة العاصمة.

وأوضح البيان الصادر عن الوقفة أن العدوان تسبب يف تراجع إيرادات الدولة من النفط والغاز بنسبة 1ر71 
باملائة خالل العام 2015م بسبب توقف أنشطة الركات األجنبية واملحلية، وكذا توقف تصدير الغاز الطبيعي 

املسال.

استشهاد اربعة مواطنني بينهم ثالث نساء يف غارات للعدوان على منطقة الضباب بتعز

]12/أبريل/2016[ تعز - سبأ:

استشهد اربعة مواطنن بينهم ثالث نساء يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي يف وقت متأخر من 
مساء أمس اإلثنن عى منطقة الضباب ضمن سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي االمريكي شن ليل أمس غارات 
استهدفت احداها منزال يف منطقة الضباب ما ادى إىل تدمره واستشهاد اربعة بينهم ثالث نساء وترضر منازل 
مجاورة.كما استهدف طران العدوان السعودي بغارتن مطار تعز الدويل ما ادى إىل ترضر يف منشآت املطار.

غارات على املعهد الصحي يف حمافظة حلج

]13/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

اكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن العدوان السعودي األمريكي شن غارات عى املعهد الصحي 
يف محافظة لحج, وحلق فوق سماء كرش والقبيطة، فيما قصف املرتزقة محطة الركاني.

أكثر من 294 مليون دوالر خسائر أولية يف قطاع النقل باليمن جراء العدوان 
السعودي

]14/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ: أحمد البحري

تكبد قطاع النقل يف اليمن خسائر اقتصادية كبرة جراء العدوان السعودي األمريكي بتقديرات أولية بلغت 
294 مليوناً و648 ألف دوالر خالل عام من العدوان.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة النقل حصلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منه أن طران العدوان 
تسبب يف تدمر كي وجزئي لعدد من منشآت ومرافق قطاع النقل يف اليمن شملت املوانئ البحرية وهيئات 

ورشكات الطران والنقل الري .
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وأشار التقرير اىل أن القيمة التقديرية لخسائر النقل البحري بلغت 59 مليونا و937 ألف دوالر، والنقل الجوي 
233 مليوناً و748 ألف دوالر وقدرت األرضار التي تكبدها النقل الري بنحو 999 ألف دوالر .

ولفت التقرير إىل أن خسائر النقل البحري توزعت عى مينائي الحديدة واملخا وقدرت األرضار الناجمة عن 
العدوان يف ميناء الحديدة بنحو 54 مليوناً و384 ألف دوالر، فيما تجاوزت قيمة األرضار بميناء املخا الـ 5 
مالين و553 ألف دوالر، وأدت األرضار التي لحقت بالبنى التحتية واملرافق الخدمية يف املينائن إىل توقف 

العمل يف بعضها بشكل كي ويف البعض اآلخر بشكل جزئي .

وشملت تلك األرضار املباني واملنشآت ومستودعات البضائع والرافعات وشبكات الكهرباء واملياه ومخازن قطع 
الغيار وسيارات اإلطفاء وكرينات الحاويات، إضافة إىل توقف لنشن يف ميناء املخا تبلغ قيمتهما الرائية 7 

مالين دوالر، وأشار التقرير إىل أن بقائهما يف حوض امليناء قد يؤدي إىل تدمرهما كلياً، فضال عن توقف العمل 
يف رصيف امليناء الذي بلغت تكلفته االنشائية 20 مليون دوالر وعدم القدرة عى حر الخسائر فيه بسبب 

استمرار القصف.

وذكر التقرير أن العدوان السعودي كبد النقل الجوي خسائر فادحة من خالل استهدافه للقطاعات التابعة 
للهيئة العامة للطران املدني واألرصاد وتدمره لستة مطارات بلغت خسائرها 160 مليوناً و885 ألف دوالر، 

فيما بلغت خسائر رشكة طران اليمنية 795 ألف دوالر، إضافة إىل إلحاق أرضار بركة طران السعيدة قدرت 
خسائرها بنحو 72 مليوناً و68 ألف دوالر.

و أوضح التقرير أن طران العدوان استهدف مطار صنعاء الدويل وألحق أرضاراً به قدرت قيمتها بـ 48 
مليوناً و350 ألف دوالر، وتسبب يف خسائر بمطار عدن الدويل بقيمة 33 مليوناً و40 ألف دوالر، كما وصلت 

كلفة األرضار يف مطار صعدة إىل ما يزيد عن 32 مليوناً و850 ألف دوالر، فيما بلغت قيمة أرضار قصف 
مطار الحديدة الدويل 7 مالين و 480 ألف دوالر، إىل جانب ترضر مطار تعز الدويل وتكبده خسائر تفوق الـ 

10مالين و520 ألف دوالر، كما بلغت الخسائر يف مطار عتق 28 مليوناً و350 ألف دوالر، اضافة إىل أرضار يف 
املبنى الرئيي لهيئة الطران املدني واألرصاد تقدر قيمتها بـ 295 ألف دوالر.

وبحسب تقرير وزارة النقل فإن األرضار التي تعرضت لها املطارات بسبب العدوان شملت البنى التحتية 
و تعرض بعضها لتدمر كي وإخراجها عن العمل وبعضها تعرض لتدمر جزئي، حيث تسبب العدوان يف 

تدمر مدارج الهبوط واملدارج املوازية واملرىس وصاالت الركاب واملباني واألبراج وإتالف أجهزة الهبوط اآليل 
واالتصاالت، إضافة إىل منظومات كامرات املراقبة وشاشات عرض الرحالت وسيارات االطفاء وبوابات التفتيش 

األمنية وأجهزة تفتيش العفش والشحن ومنظومات اضاءة املدارج، فضال عن تدمر طائرة طراز )700 يس . 
أر. جي( تابعة لركة السعيدة وتدمر مكاتبها ومركز الصيانة ومستودع قطع الغيار واملعدات األرضية التابعة 

للركة يف مطار عدن.

ونوه التقرير إىل أن الخسائر التي تعرض لها قطاع النقل الري تمثلت يف ترضر مرافق الهيئة العامة لتنظيم 
شئون النقل الري والتي تعرض مبناها الرئيي يف أمانة العاصمة لتدمر جزئي وقدرت الخسائر فيه بنحو 
420 ألف دوالر والتدمر الشامل ملباني ومرافق ميناء الطوال الري محافظة حجة وصلت خسائره اىل 556 

ألف دوالر فيما تكبد ميناء علب الري بمحافظة صعدة خسائر بنحو 23 ألف دوالر.

وأشار تقرير وزارة النقل إىل أن الوزارة وقطاعاتها خرست جراء العدوان الغاشم إىل جانب خسائرها املادية 
عدد من العاملن الذين استشهدوا جراء غارات طران العدوان السعودي األمريكي وهم يف مقار عملهم، منهم 

أحد العاملن يف مطار عدن واثنن يف مطار تعز واثنن من العاملن يف رشكة الخطوط الجوية اليمنية إضافة إىل 
إصابة سبعة آخرين.
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استهداف أعضاء اللجنة احمللية ملراقبة وقف اطالق النار باجلوف

]14/أبريل/2016[ الجوف - سبأ:

نجا أعضاء اللجنة املحلية ملراقبة وقف إطالق النار بمحافظة الجوف اليوم من غارتن لطران العدوان 
السعودي األمريكي.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف اللجنة املحلية ملراقبة 
وقف إطالق النار بالجوف بغارتن أثناء قيامها باملهام املكلفة بها يف إيقاف إطالق النار باملحافظة .

وأشار املصدر إىل أن هذا االستهداف للجنة املحلية من قبل طران العدوان يؤكد وبما ال يدع مجاال للشك عدم 
جديته يف إيقاف إطالق النار وسعيه إىل عرقلة أي جهود تصب يف هذا الجانب .

طريان العدوان وبوارجه احلربية خيرقون وقف إطالق النار باحلديدة

]14/أبريل/2016[ الحديدة - سبأ:

اطلقت بوارج العدوان النران عى الصيادين يف إحدى الجزر باملحافظة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن طران االستطالع التابع للعدوان السعودي األمريكي 
واصل التحليق يف سماء محافظة الحديدة.

غارات على مديرية املتون باجلوف

]14/أبريل/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بغارة منزل أحد املواطنن، ما أدى 
إىل تدمر املنزل وجرح أربعة مواطنن بينهم إمرأتان.

كما شن طران العدوان غارة عى منطقة الحيال بمديرية املتون، فيما واصل مرتزقة العدوان السعودي القصف 
العشوائي عى منازل ومزارع املواطنن.

استمرار خروقات العدوان ومرتزقته يف نهم

]15/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أكد مصدر عسكري أن تحالف العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خروقاتهم لوقف إطالق النار يف 
محافظات صنعاء وصعدة وحجة.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان أطلقوا صواريخ الكاتيوشا من رشق 
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املعسكر يف نهم إىل قرية بران مبدعة وباتجاه منطقة ملح والجبال شمال منطقه ملح .

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة أطلقوا قذائف هاون من خلف جبل املشجح باتجاه التباب الحمر والقرية جوار 
جبل القرن حريم بنهم .

وبن املصدر أن طران العدوان واصل خرق وقف إطالق النار وحلق بكثافة يف سماء مديريتي حيدان والظاهر 
بصعدة وعدد من مديريات املحافظة، فيما استمر يف التحليق عى سماء مديرية حريب بمحافظة حجة.

قصف سوق االثنني مبديرية املتون باجلوف

]15/أبريل/2016[ الجوف ـ سبأ:

أصيب ستة مواطنن يف قصف ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي بصواريخ الكاتيوشا عى سوق االثنن 
بمديرية املتون محافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان خرقوا وقف إطالق النار لليوم 
الخامس عى التوايل بقصف منازل ومزارع املواطنن يف عدد من املناطق.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة أطلقوا النار باملدفعية عى أحد املساجد بمديرية الزاهر، ما أدى إىل حدوث أرضار 
كبرة باملسجد.. مبينا أن املرتزقة واصلوا استهداف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية الغيل بقذائف الهاون 

والدبابة.

أكثر من 3 مليارات ريال أضرار املعاهد الفنية والصناعية مبحافظة صنعاء

]16/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

بلغت قيمة األرضار التي خلفها طران العدوان السعودي األمريكي عى املعاهد الفنية والصناعية الخمسة التي 
استهدفها بمحافظة صنعاء 3 مليارات و 247 مليون ريال خالل عام من العدوان .

وأوضح تقرير صادر عن مكتب التعليم الفني واملهني باملحافظة تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه 
أن املعهد الفني الصناعي بمديرية جحانة األكثر ترضرا حيث تم استهدافه بأكثر من 12 غارة أدت إىل تدمره 

وتدمر الورش التابعة له تدمراً شبه كي بتكلفة تقديرية إلعادة اإلنشاء والرتميم لجميع مكوناته تصل إىل 
مليار و 187 مليوناً و 530 ألف ريال.

وحسب التقرير ألحق طران العدوان أرضاراً بمعهد مناخة الذي تم إنشاؤه مؤخراً وأدى إىل تدمر الورش 
وتدمر جزئي يف املبنى اإلداري والتعليمي وسكن الطالب واملدرسن بتكلفة تقديرية إلعادة األعمار تبلغ 766 

مليوناً و 703 آالف ريال.

وذكر التقرير أن طران العدوان تسبب يف تدمر صالة الطعام ومبنى العميد واملبنى التعليمي يف املعهد التقني 
التجاري بالحيمة الخارجية بتكلفة تقديرية بلغت 570 مليوناً و775 ألف ريال.

وأشار إىل أن املعهد التقني بمديرية همدان الذي لم يتم افتتاحه رسمياً تعرض ألربع غارات أدت إىل تدمر 
املبنى االداري بالكامل وترضر الورش والهناجر وتبلغ القيمة التقديرية إلعادة بنائه مبلغ 574 مليوناً و 666 
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ألف ريال .

واستهدف طران العدوان السعودي املعهد املهني الصناعي بمديرية بني مطر وتسبب يف تدمر ثالثة هناجر 
بكافة الورش التي تحتويها إضافة إىل إتالف األثاث والنوافذ واألبواب وبعض تجهيزات املبنى بتكلفة تقديرية 

تبلغ 148 مليوناً و 107 آالف ريال .

وبن التقرير أنه تم إرشاك منظمة دولية متخصصة يف عملية تقييم األرضار التي تعرضت لها املعاهد وإعداد 
الدراسة للتكلفة التقديرية، مشراً إىل أن استهداف هذه املعاهد من قبل طران العدوان أدى إىل توقف العملية 

التعليمية بشكل شبه كامل ونزوح الكادر التعليمي .

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]16/أبريل/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل املواطن درهم الضمأ.

فيما شن طران العدوان غارة عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي وغارة عى منطقة املطار.

غارات على منطقة اخلدرة مبديرية جبل يزيد مبحافظة عمران

]16/أبريل/2016[ عمران ـ سبأ:

شنت طائرات العدوان السعودي االمريكي اليوم عدة غارات عى منطقة الخدرة بمديرية جبل يزيد محافظة 
عمران.

وأشار مصدر محي باملحافظة إىل أن طائرات العدوان السعودي االمريكي شنت عدة غارات عى جبل خرة 
بمنطقة الخدرة بمديرية جبل يزيد دون وقوع ضحايا.

غارة على مديرية باقم بصعدة

]16/أبريل/2016[ صعدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى منطقة طخية بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل خرقاته لوقف اطالق 
النار وأستهدف بغارة عزلة أكر بمنطقة طخية محدثة دمارا يف ممتلكات املواطنن.
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مخسة مليارات ريال خسائر التعليم الفني بالبيضاء جراء قصف العدوان على مدى عام

]16/أبريل/2016[ البيضاء ـ سبأ:

تعرضت مشاريع التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة البيضاء لدمار شامل جراء قصف طران العدوان 
السعودي الغاشم عى مدى عام من العدوان.

وذكر مدير عام التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة البيضاء عبدالله القاسمي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
ان مشاريع التعليم الفني كانت اكر منجز تحقق يف مديريات املحافظة خالل العر السنوات املاضية والتي 

بلغت كلفتها اإلنشائية مايزيد عى اربعة مليارات ريال قد تعرضت كافة منشأتها لقصف طران العدوان 
الغاشم .

وأشار القاسمي إىل أن الطران استهدف طوال عام مباني كلية املجتمع يف مديرية البيضاء واملعهد الصناعي 
ومكتب التعليم الفني واملعهد التقني التجاري بمدينة البيضاء واملعهد الصناعي بمديرية السوادية واملعهد 

املهني يف مديرية القرشية مخلفا دمار يف كافة املباني و الورش التعليمية وقاعات الحاسوب واألجهزة التدريبية 
ومحتويات مكتب التعليم الفني باملحافظة

ولفت اىل ان قيادة املحافظة شكلت لجنة لحر األرضار يف املباني التابعة ملكتب التعليم الفني والتدريب املهني 
والتي قدرت الخسائر بحوايل خمسة مليار ريال وان اغلب املباني دمرت بشكل كامل اثر االستهداف املتواصل 

ولم تعد صالحة ملهامها التي استغرق إنشاؤها عى مدى عقد من الزمن.

استهداف حمافظة مأرب

]18/أبريل/2016[ مأرب ـ سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف إطالق النار لليوم 
الثامن عى التوايل بمحافظة مأرب.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية رصواح يف خرق جديد 
إعالن وقف إطالق النار، كما واصل التحليق يف سماء املحافظة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا محاولة التقدم باتجاه جبل هيالن بالتزامن مع تحليق مكثف 
لطران العدوان.

استشهاد ثالثة مواطنني يف سلسلة غارات على مديرية نهم 

]19/أبريل/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران تحالف العدوان السعودي األمريكي خروقاته لوقف إطالق النار لليوم التاسع عى التوايل يف 
العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة ومأرب.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق بشكل مكثف 
يف سماء العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.
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وبن املصدر أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء استهدفت أحداها منزل 
الشيخ محمد القهيي ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن.

وأشار املصدر إىل طران العدوان استمر يف خروقاته لوقف إطالق النار بمحافظة صعدة بالتحليق املكثف عى 
علو منخفض وفتح حاجز الصوت بمديرية منبه.

خرق لوقف اطالق النار يف حمافظتي مأرب واجلوف

]19/أبريل/2016[ مأرب - الجوف ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف إطالق النار لليوم 
التاسع بمحافظتي مأرب والجوف.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مديرية رصواح 
منها غارة استهدفت منزل مواطن وأخرى استهدفت منزل الشيخ عي محمد طعيمان أحد وجهاء املديرية.

ويف محافظة الجوف أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا مواقع العقبة يف صرين يف مديرية خب 
والشعف.

طريان العدوان يشن غارات على عدد من احملافظات

]19/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق يف سماء العاصمة صنعاء وعدد 
من املحافظات يف خرق واضح لوقف إطالق النار، يف حن استمر مرتزقته يف إرسال التعزيزات واالنتشار 

واستهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف عدد من محافظات الجمهورية .

وذكر املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود التحليق بكثافة يف سماء أمانة العاصمة 
وضواحيها ومحافظات صنعاء والجوف وعمران والحديدة وصعدة واملحويت وتعز ومأرب .

يف محافظة صعدة عاود الطران خرق وقف إطالق النار بالتحليق عى علو منخفض يف سماء املحافظة، وألقى 
قنابل صوتية يف مديرية منبه الحدودية.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان بمحافظة تعز أرسلوا تعزيزات واستحدثوا تحصينات جديدة جنوب مديرية 
ذباب وقصفوا السلسلة الجبلية باألسلحة املتوسطة، كما انتر مسلحوا املرتزقة من الجامعة باتجاه مواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف املدينة وهاجموها يف املنتزة وجبل الهان ببر باشا ومنطقة صالة و الجحملية .

إىل ذلك نفذ املرتزقة محاولة تقدم فاشلة باتجاه مواقع الجيش واللجان يف ثعبة والدمغة بمديرية الجحملية، 
واستهدفوا التباب الغربية ملوقع الشبكة يف الوازعية بعدد من القذائف، فيما استمر طران العدوان يف التحليق يف 

سماء مديرية ذوباب والعمري والساحل الغربي .

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي يف محافظة مأرب عاودوا استهداف مواقع الجيش واللجان 
الشعبية وجبل هيالن وسوق ومديرية رصواح بقصف مدفعي وصاروخي، كما حاولوا التقدم باتجاه جبل 
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هيالن بالتزامن مع تحليق مكثف لطران العدوان، وفشل املرتزقة يف التسلل وإرسال تعزيزات جديدة باتجاه 
جبال الرشاء ونجد منيف .

وواصل طران العدوان خرق إعالن وقف إطالق النار بشن عدة غارات عى مديرية رصواح وجبل هيالن 
والتحليق يف سماء املحافظة .

ويف محافظة الجوف نفذ مرتزقة العدوان محاولة تقدم فاشلة باتجاه مديرية املتون وتكبدوا خسائر فادحة، 
وقصفوا باملدفعية مديريتي الغيل واملتون، فيما شن الطران غارتن عى مديرية املصلوب ومنزل املواطن حسن 

علوي يف العريض بمديرية الغيل، واستمر يف التحليق يف سماء املحافظة مع فتح حاجز الصوت .

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان أرسلوا تعزيزات جديدة من مأرب باتجاه جبال نهم وقصفوا بصواريخ 
الكاتيوشا منطقتي بني بارق ومبدعة باملديرية واستهدفوا جبل الحول يف نهم بالقصف املدفعي والصاروخي 

فيما حلق الطران املعادي يف سماء املديرية وشن ثالث غارات عى منطقة املدارج وغارتن عى منطقة بني 
بارق.

وبحسب املصدر فقد استهدف مرتزقة العدوان السعودي مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الحويمي بمديرية 
كرش بمحافظة لحج ومنطقة الصانب بمريس بمحافظة الضالع برشاش عيار 12.7، وواصلوا قصف منطقة 

يعيس بمديرية دمت كما قصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العبدية بمحافظة البيضاء باألسلحة 
املتوسطة.

غارتان على نهم مبحافظة صنعاء

]20/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة واسط 
واملجاوحة بمديرية نهم يف خرق لوقف إطالق النار .

استمرار التحليق يف مساء العاصمة صنعاء ومأرب واجلوف

]20/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي التحليق يف سماء أمانة العاصمة وعدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة منذ الصباح عى سماء 
العاصمة صنعاء وكذا محافظتي مأرب والجوف يف خرق سافر لوقف إطالق النار الذي أعلنته األمم املتحدة.
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غارة على منطقة الوثبات حبريب مبحافظة مأرب

]21/أبريل/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة الوثبات بمديرية حريب القراميش بمأرب يف 
خرق جديد لوقف إطالق النار.

واوضح مصدر محي ان الطران املعادي واصل التحليق املكثف يف سماء مديرية رصواح.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار مبحافظتي تعز وحلج

]21/أبريل/2016[ تعز ـ لحج ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن تحالف العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا اليوم خروقات وقف إطالق النار 
بمحافظتي تعز ولحج.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران استطالع العدوان حلق بكثافة يف السواحل 
الغربية بتعز، كما حلق يف سماء ذباب والعمري، إضافة قصف مدفعي من قبل مرتزقة العدوان بالوازعية.

وبن أن مرتزقة العدوان بعزلة االقروض أطلقوا النران إىل مواقع الجيش واللجان الشعبية بعزلة الخلل 
 االقروض النران عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف جبل    بمديرية خدير، كما أطلق املرتزقة يف 

الشجرة،

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان مشطوا وادي الضباب من تحت جبل حبيش، إضافة إىل إطالق نار يف األربعن 
بكالبه بسالح متوسط ، كما أطلق املرتزقة يف كالبه النار بالسالح املتوسط من صالة إىل الديم وكذا رضب من 

تبة الرتكي إىل الوكيل والشمايس والثورة، إضافة إىل إطالق نران وقصف بالهاون من الشمايس إىل السالل .

كما شهدت الجحملية خروقات ملرتزقة العدوان حيث أطلقوا النران من غرب القلعة إىل الدمغة وبازرعة وكذا 
من خط صر يف بيب إىل بازرعة والسالل والدمغة وإىل تبة هائل، كما أطلق العدو النران بسالح متوسط من 

القلعة وسالح خفيف من الخطوط األمامية عى الجحملية.

 من جرة  وإىل  وأشار املصدر إىل أن الخروقات يف بر باشا تضمنت إطالق نار من جبل إلهان إىل اللواء، و
جرة والزنقل بالسالح املتوسط..

وبن املصدر أن العدو ومرتزقته أطلقوا قذائف هاون من القرية الجنوبية يف ذباب، يف حن أطلق العدو النران 
من جبل جهة املنتزة بهجده بتعز إىل تحت جبل عنن يف وادي رشق جبل عنن .

ويف محافظة لحج أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان بكرش واصلو الخروقات بالقصف عى مواقع الجيش 
واللجان الشعبية.
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مرتزقة العدوان يستهدفون منازل املواطنني باجلوف والطريان يواصل التحليق

]21/أبريل/2016[ الجوف ـ سبأ:

استهدف مرتزقة العدوان السعودي األمريكي اليوم منازل ومزارع املواطنن بمنطقة العريض بمديرية الغيل 
بالجوف بقذائف املدفعية يف خرق جديد لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مدفعية املرتزقة قصفت منازل املواطنن 
وخلفت أرضارا كبرة فيها.

وأشار املصدر إىل استمرار تحليق طران العدوان السعودي يف أجواء مديريات الغيل واملتون وخب والشعف.

تواصل خرق وقف إطالق النار يف البيضاء وشبوة

]21/أبريل/2016[ البيضاء ـ سبأ:

شهدت محافظتي البيضاء وشبوة اليوم استمرار لخروقات العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته لوقف إطالق 
النار يف املحافظتن.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ واملدفعية مواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف مناطق متفرقة بمديرية عسيالن بشبوة.

ويف محافظة البيضاء أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا خرقاتهم بإطالق النران بكثافة عى عدد من 
املناطق منها العبدية والخليقة وغرها.

وبن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل خروقاته بالتحليق يف سماء محافظة البيضاء.

أكثر من 324 مليون ريال خسائر التعليم الفني باحملويت جراء العدوان

]22/أبريل/2016[ املحويت ـ سبأ:

قال مدير مكتب التعليم الفني بمحافظة املحويت الدكتور عبد امللك حسن مزارق إن التقديرات األولية للخسائر 
يف قطاع التعليم الفني واملهني باملحافظة جراء العدوان السعودي األمريكي بلغت أكثر من 324 مليون و200 

ألف ريال .

وأوضح مدير املكتب باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن التقديرات األولية للخسائر تشتمل تكاليف 
مباني ومنشآت التعليم الفني واملهني واملعهد التقني الزراعي بمديرية الرجم..  ولفت إىل أن طران العدوان 

السعودي دمر املعهد التقني الزراعي وملحقاته ومبنى املعمل الزراعي وسكن الطالب وهيئة التدريس وإدارات 
املعهد ، كما ألحق العدوان أرضار يف ثالث حضائر تدريبية بالقسم البيطري ومباني املخازن واملبنى التدريبي 

للمعهد .

وذكر أن التقديرات األولية للجنة الفنية والهندسية املكلفة لم تشمل األرضار الجزئية وتكاليف التشققات يف 
املباني وامللحقات وإنما االرضار املبارشة والكبرة.
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مخس غارات على مديرية املتون باجلوف

]22/أبريل/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى عدد من املناطق بمديرية املتون بالجوف يف 
خرق جديد لوقف إطالق النار.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى جبل حام وثالث غارات عى 
مناطق املقام والوادي باملتون.

مصدر عسكري: طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خروقات اتفاق وقف إطالق النار

]22/أبريل/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم التفاق وقف إطالق النار خالل الـ24 ساعة 
املاضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف عزلة الخلل بمديرية خدير باألسلحة املتوسطة والخفيفة، وكذا مواقعهم يف جبي الهان جرة وحارة 

الزنقل بمنطقة بر باشا باإلضافة إىل منطقة هجدة بمحافظة تعز باألسلحة املتوسطة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مناطق كالبة والشمايس 
والثورة والجحملية وجبل الشجرة باألسلحة املتوسطة والخفيفة، فيما استهدفوا تبة السالل بمنطقة صالة يف 

تعز بقذائف الهاون وباألسلحة املتوسطة.

وبّن املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف وادي الضباب باألسلحة الخفيفة 
واملتوسطة ويف جنوب مديرية ذو باب بقذائف الهاون فضال عن تحليق طران العدوان السعودي األمريكي يف 

سماء مدينة ذوباب.

ويف محافظة صنعاء، أوضح املصدر العسكري، أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم التفاق وقف إطالق النار، 
واستهدفوا عدد من التباب يف مفرق ضبوعة بمديرية نهم بقذائف مدفعية فضال عن تعرض قرية بني بارق 

ومناطق متفرقة باملديرية إىل قصف صاروخي ومدفعي.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منطقة ضبوعة وغارتن عى منطقة 
وثبات يف حريب بمديرية نهم.

وأكد أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف أطراف مديرية العبدية التابعة ملحافظة 
مأرب باألسلحة املتوسطة، فيما عاود طران العدوان التحليق يف سماء محافظات البيضاء، صنعاء، تعز، حجة، 

صعدة، وأمانة العاصمة، باإلضافة إىل فتحه حاجز الصوت فوق مدينة الحديدة، كما شن غارات عى مديرية 
خب والشعف.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان يف محافظة شبوة واصلوا خروقاتهم التفاق وقف إطالق النار وقصفوا 
باملدفعية مواقع الجيش واللجان يف مديرية عسيالن.
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استمرار خروقات العدوان ومرتزقته لوقف إطالق النار يف تعز واجلوف والبيضاء

]22/أبريل/2016[ محافظات - سبأ:

قال مصدر عسكري إن تحالف العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خروقات وقف إطالق النار يف 
عدد من املحافظات .

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تعزيزات عسكرية وصلت إىل مرتزقة العدوان شمال 
وغرب مدينة تعز وكذا إرسال آليتن باتجاه املجلية وثعبات يف تعز.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان حاولوا التقدم باتجاه منطقتي صرين والعقبة يف محافظة الجوف يف 
خرق جديد لوقف إطالق النار.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى محافظة الجوف، منها خمس غارات عى مديرية املتون 
وغارة عى مديرية خب والشعف.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا منزل يف مديرية الزاهر ما أدى إىل إستشهاد 
أربعة مواطنن بينهم طفل.

وذكر املصدر أن طران العدوان حلق يف سماء محافظات حجة والحديدة والجوف ومأرب.

حتالف العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار بنهم وشبوة وتعز

]22/أبريل/2016[ محافظات - سبأ:

واصل تحالف العدوان ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف مديرية نهم ومحافظتي صنعاء وشبوة وتعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالقصف املدفعي، مناطق يف 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومديرية عسيالن بمحافظة شبوة .

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة املتوسطة والثقيلة، مناطق يف الوازعية ومدينة ذباب 
والعمري بتعز.

طريان العدو يستهدف بثالث غارات منطقة اجلند مبديرية التعزية

]23/أبريل/2016[ تعز – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته اخرتاق وقف إطالق النار يف محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 3 غارات عى منطقة الجند بمديرية 
التعزية، فيما قام مرتزقته بقصف مصنعا للبالستيك يف شارع األربعن بمنطقة كالبة ما أدى اشتعال النران يف 

املصنع.
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مرتزقة العدوان السعودي يواصلون خرق وقف إطالق النار مبحافظة اجلوف

]23/أبريل/2016[ الجوف ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان السعودي القصف املدفعي عى مزارع ومنازل املواطنن بمديريتي الغيل واملصلوب 
بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف املدفعية والهاون مزارع 
املواطنن ومواقع للجيش واللجان الشعبية بوادي أير ومنازل املواطنن بمنطقة العريض بالغيل.

كما أطلق املرتزقة عددا من القذائف واألعرة النارية عى مواقع الجيش واللجان بمنطقة البيضاء بمديرية 
املصلوب.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اطالق النار يف عدد من احملافظات

]23/أبريل/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل خرق وقف 
إطالق النار بالتحليق يف سماء محافظات الحديدة وتعز وصعدة وحجة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان يف األقروض استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف منطقة الخلل 
باألسلحة املتوسطة، كما عاود مرتزقة العدوان استهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مديرية خدير بتعز.

مصدر عسكري: العدوان ومرتزقته يواصلون خروق وقف اطالق النار

]23/أبريل/2016[ محافظات- سبأ:

قال مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقة واصلوا خرق وقف اطالق النار يف 
محافظات شبوة والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان يف شبوة استهدفوا عدد من املناطق يف مديرية 
عسيالن بقصف مدفعي وصاروخي.

ويف محافظة الجوف أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان اطلقوا النران عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
منطقة العريض بمديرية الغيل.
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حتالف العدوان يستهدف حمافظة حضرموت ضمن خمطط جديد بذريعة حماربة اإلرهاب

]24/أبريل/2016[ حرضموت – سبأ:

أعلن تحالف العدوان السعودي األمريكي اليوم عن عملية عسكرية بمدينة املكال محافظة حرضموت ضمن 
مخطط أمريكي جديد تحت ذريعة محاربة اإلرهاب.

حيث شن طران العدوان السعودي وطائرات بدون طيار غارات مكثفة عى عدد من املنشآت الحكومية واملوانئ 
بمدينة املكال ومديرية الشحر بساحل حرضموت.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى القر 
الجمهوري ومبنى املؤسسة االقتصادية وميناء الضبة النفطي بالشحر وجمارك النقل الري باملكال، كما 

أستهدف مقر املنطقة الثانية باملكال.

وأوضحت املصادر أن عدد من املناطق بمدينة املكال شهدت نزوحا جماعيا لألهايل بعد ترسب خزانات الوقود 
بمنشئات رشكة النفط..وخلفت الغارات املعادية دمارا كبرا يف املنشئات الحكومية والبنية التحتية واملوانئ 

البحرية حيث قصفت بوارج العدوان بشكل مكثف عى سواحل املكال.

ويرى مراقبون أن التصعيد السعودي الجديد باستهداف مديريات ساحل حرضموت يأتي يف سياق مخطط 
أمريكي بريطاني للسيطرة عى املحافظات الجنوبية تحت ذريعة محاربة اإلرهاب بعد فشل تحالف العدوان 

السعودي يف إخضاع اليمن لسيطرته.

وكان تحالف العدوان السعودي وعى مدى عام من العدوان دعم فصائل تنتمي لتنظيم القاعدة بمدرعات 
وأسلحة حديثة باملحافظات الجنوبية بهدف محاربة الجيش واللجان الشعبية.

كما أن األطماع السعودية بمحافظة حرضموت كرى محافظات اليمن هي أطماع قديمة جديدة حيث حاول 
العدوان السعودي ومن خالل مروع األقاليم السيطرة واالستحواذ عى حرضموت ذات الثروة النفطية 

والسمكية الكبرة.

وعى الرغم من محاوالت أمريكا وتحالف العدوان تضليل الرأي العام املحي والدويل بشعارات محاربة اإلرهاب 
والقاعدة فإن الشعب اليمني بات اليوم أكثر وعيا ملخططات العدوان واملؤامرات التي تستهدف املحافظات 

الجنوبية بدءا بنر ودعم عنارص القاعدة لنر الفوىض فيها مرورا بإعالن وهمي ملحاربتها .

وألن الشعب اليوم وبعد أكثر من عام من الصمود يف وجه العدوان بات أكثر وعيا من أي وقت مىض ويف املقابل 
ينبغي التنبيه والتحذير من مخططات العدوان لتتحطم جميع املؤامرات الخارجية.

أكثر من مليونني دوالر خسائر تدمري العدوان لـ17 منشأة صحية مبحافظة صنعاء

]24/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أكد مكتب الصحة والسكان بمحافظة صنعاء ترضر 17 منشأة صحية باملحافظة خالل عام من العدوان 
السعودي األمريكي الغاشم بأرضار متفاوتة وبتكلفة تقديرية اثنن مليون و 170 الف دوالر.

وبن تقرير أوىل لحر األرضار صادر عن مكتب الصحة باملحافظة تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ ( تدمر 
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ثالث منشآت بن تدمر كي وبنسب متفاوته، فضال عن ترضر أربعة مراكز ووحدات صحية بنسبة 40 يف 
املائة، يف حن تراوحت نسبة األرضار عى بقية املراكز الصحية مابن 20 - 35 يف املائة، باإلضافة إىل سبع 

وسائل نقل وسيارات إسعاف.

وأكد التقرير أن نسبة الرضر الذي لحق بمكتبي الصحة بمديريتي سنحان وبني بهلول وهمدان ومستشفى 
غرضان بمديرية بني حشيش بلغت 100 يف املائة وبتكلفة تقديرية بلغت 600 الف دوالر، يف حن بلغت نسبة 

الرضر عى وحدة غرضان 70 يف املائة .

وأشار التقرير إىل ترضر املركز الصحي بسوق السبت بالحيمة الخارجية بنسبة 50 يف املائة ومستشفى متنة 
بمديرية بني مطر بنسبة 45 يف املائة وبتكلفة اجمالية للمنشأتن 100 الف دوالر، فيما ترضر مستشفى سيان 
بسنحان وسكن األطباء باملستشفى واملركز الصحي ببيت السيد ببني حشيش والوحدة الصحية بران بمديرية 

نهم بنسبة 40 يف املائة وبتكلفة 90 الف دوالر.

وتفاوتت األرضار يف وحدتي صاع وخلقة بمديرية نهم ووحدتي بيت رجال وبيت نعامة ببني مطر واملركز 
الصحي بقاع الرقة ومستشفى 22 مايو بضالع بمديرية همدان مابن 20 - 35 باملائة وبتكلفة 240 الف 

دوالر..فيما بلغت التكلفة التقديرية لوسائل النقل وسيارات االسعاف التي تفاوتت االرضار فيها مابن 50 - 
100 يف املائة مبلغ 300 الف دوالر.

اصابة طفلني بانفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان مبديرية كتاف بصعدة

]24/أبريل/2016[ صعدة ـ سبأ:

أصيب طفالن بجروح متفاوتة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمريكي يف مديرية 
كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطفلن عمر أحمد القمامي وعمار مصلح أحمد 
القمامي أصيبا بجروح بليغة وحروق إثر تعرضهما إلنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يف وادي عوار 

بمنطقة أملح بمديرية كتاف.

ودعا املصدر املواطنن، اإلبتعاد عن األجسام الغريبة والتبليغ عنها لألجهزة األمنية.

طريان العدوان يواصل خرق وقف اطالق النار 

]24/أبريل/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي التجسي واصل 
التحليق يف سماء محافظتي البيضاء ومارب ويف منطقة العمري بتعز.

وأشار املصدر إىل طران العدوان واصل خروقاته بالتحليق بكثافة يف سماء محافظتي الجوف واملحويت.

ويف محافظتي صعدة وحجة أوضح املصدر أن طران العدوان ألقى قنابل ضوئية عى مناطق يف مديرية رازح 



266

يوميات العـ2016ـــدوان

الحدودية بصعدة، فيما عاود التحليق يف سماء محافظة حجة ويف سماء باجل بمحافظة الحديدة.

وأضاف املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة الخفيفة واملتوسطة مواقع يف مديريتي الوازعية ودمنة 
خدير، كما عاود مرتزقة العدوان استهداف مديرية الوازعية واطلقوا النران يف منطقة حسنات وسط املدينة 

بمحافظة تعز.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف اطالق النار واستهدفوا باألسلحة املتوسطة والثقيلة مناطق 
متفرقة من مديرية رصواح بمأرب، كما استهدف مرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة مناطق متفرقة من 

مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

مصدر عسكري: تواصل خروقات العدوان ومرتزقته يف عدد من احملافظات

]24/أبريل/2016[ محافظات ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف إطالق النار يف عدد 
من املحافظات خالل الساعات القليلة املاضية.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل خروقاته بالتحليق يف سماء محافظة 
الحديدة بالتزامن مع تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار الحصار، كما شهدت محافظة البيضاء تحليق لطران 

استطالع العدوان يف سماء مديرية الزاهر ومكراس.

ويف محافظة تعز أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان أطلقوا النران عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
ذباب، كما قام املرتزقة بالحشد باتجاه الجحملية.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق يف سماء املخا والخوخة والجديد 
والعمري وذباب والضباب والربيعي بتعز، وكذا التحليق يف سماء محافظة صعدة.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا الخروقات واستهدفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة مواقع الجيش 
واللجان الشعبية بكرش.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا مديرية املتون بالجوف باألسلحة الخفيفة واملتوسطة.

طريان العدوان يواصل خروقاته بالتحليق يف مساء العاصمة وعدد من احملافظات

]25/أبريل/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته لوقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف 
العاصمة صنعاء وعدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق بكثافة يف سماء 
العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب والجوف وعمران.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق بكثافة يف سماء محافظات صعدة 
والحديدة ومديريات كعيدنة ومستباء وعبس بمحافظة حجة.
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مصدر عسكري: العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار بتعز

]25/أبريل/2016[ تعز ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف إطالق النار خالل الساعات 
القليلة املاضية يف محافظة تعز.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
عزلة الخلل بمديرية خدير باألسلحة الخفيفة واملتوسط.

وأشار املصدر إىل أن طفلة أصيبت بجروح بالغة إثر قصف مدفعي ملرتزقة العدوان استهدف إحدى مناطق 
بمديرية الوزاعية.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة املتوسطة والخفيفة مواقع الجيش واللجان الشعبية 
بمنطقة الخلل من عزلة القروض مديرية املرساخ.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار يف اجلوف ونهم

]25/أبريل/2016[ الجوف ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف محافظة 
الجوف ومديرية نهم.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان عاودوا استهداف مديرية الغيل ومنطقة العقبة 
يف مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم بمحاولة التقدم باتجاه جبل السعدي يف حريب 
بمديرية نهم.

استمرار خرق وقف اطالق النار بتعز

]25/أبريل/2016[ تعز - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار بمحافظة تعز باستهداف عدد من 
املناطق.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان اطلقوا النران عى مواقع الجيش 
واللجان الشعبية يف منطقة الهجدة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا اطالق النار بشكل متقطع باتجاه منطقة الجرف يف مديرية 
الوزاعية، كما أطلقوا النار من أسلحة متوسطة يف ذباب والوازعية.
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جملس األمن يرحب بوقف األعمال القتالية على مستوى كامل األراضي اليمنية

]26/أبريل/2016[ نيويورك - سبأ:

رحب مجلس األمن ببدء وقف األعمال القتالية عى مستوى كامل االرايض اليمنية والتي بدأت يف منتصف ليل 
10 أبريل 2016م وإطالق محادثات السالم اليمنية -اليمنية، التي تستضيفها الكويت، والتي يقودها وييرسها 

املبعوث الخاص لألمن العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجدد مجلس األمن يف بيان صادر عنه مساء األثنن تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقالل والوحدة 
الرتابية الرايض اليمن.

وحث األطراف عى االمتثال الكامل لوقف األعمال العدائية وممارسة ضبط النفس يف الرد عى أي تقارير عن 
انتهاكات، ورحب بإنشاء لجنة التهدئة والتنسيق يف الكويت لتعزيز االلتزام بوقف األعمال العدائية عى مستوى 

البالد.. داعيا األطراف إىل العمل مع لجنة التهدئة والتنسيق لحل أي تقارير عن انتهاكات لوقف األعمال 
العدائية.

وجدد املجلس دعوته لجميع األطراف لالنخراط يف محادثات السالم بطريقة مرنة وبناءة من دون رشوط 
مسبقة، وبحسن نية.

وأكد مجلس األمن عى أهمية التوصل إىل اتفاق عى إطار من املبادئ واآلليات والعمليات وصوال إلبرام اتفاق 
شامل يضع نهاية دائمة للراع.

وأعرب مجلس األمن عن قلقه الشديد إزاء الهجمات اإلرهابية املكثفة، بما يف تلك التي يقوم بها تنظيم القاعدة 
يف شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية يف العراق والشام )املعروف أيضا باسم داعش(.

وحث جميع األطراف اليمنية إىل تجنب إحداث أي فراغ أمني والذي يمكن استغالله من قبل اإلرهابين أو غرهم 
من الجماعات العنيفة.

كما أكد مجلس األمن أن التوصل إىل حل سيايس لألزمة أمر رضوري للتمكن من مواجهة خطر اإلرهاب يف 
اليمن بطريقة دائمة وشاملة.

وطالب البيان األمن العام لألمم املتحدة، تقديم خطة إىل مجلس األمن يف غضون 30 يوماً مع تحديد الكيفية 
التي يمكن بها ملكتب املبعوث الخاص لألمن العام أن يدعم املرحلة التالية من عمله مع األطراف.

حتالف العدوان يواصل خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]26/أبريل/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار لليوم الـ 16 عى التوايل.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا مناطق يف مديرية عسيالن 
بشبوة بقذائف الدبابات واملدفعية .

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي واصلون خروقات وقف إطالق النار بقصف مدفعي 
عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.
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وذكر املصدر أن طران العدوان حلق بكثافة عى سماء محافظات صنعاء ومأرب والجوف، كما حلق بشكل 
مستمر عى امتداد السواحل الغربية .

ويف محافظة حجة استشهد مواطنن اثنن من فرق نزع األلغام وجرح ثالث خالل عملية إزالة القنابل 
العنقودية التي ألقاها تحالف العدوان عى مديرية حران .. مبينا أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء مدينة 

حجة واملديريات الحدودية.

مصدر عسكري: استمرار خروقات العدوان ومرتزقته يف عدد من احملافظات

]26/أبريل/2016[ محافظات - سبأ:

 قال مصدر عسكري أن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خالل الساعات القليلة املاضية خرق 
وقف اطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق يف 
سماء محافظة إب عى علو منخفض، كما واصل التحليق يف سماء مديرية ذباب بتعز.

كما واصل طران العدوان خروقاته بالتحليق يف سماء محافظتي صنعاء وتعز، كما عاود التحليق يف محافظة 
حجة يف سماء املدينة واملديريات الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا استهداف عدد من املناطق يف مديرية خدير بمحافظة تعز.

استهداف طريان العدوان ومرتزقته لعدد من احملافظات 

]27/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان غارة عى مديرية موزع بمحافظة تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق بكثافة 
يف سماء مدينة تعز، فيما قام مرتزقة العدوان بالزحف باتجاه منطقة عصيفرة.

واوضح أن مرتزقة العدوان تكبدو خسائر كبرة يف األرواح بن قتيل وجريح يف تصدي أبطال الجيش واللجان 
الشعبية لزحف كبر للمرتزقة باتجاه مناطق املشجح والهلول رشقي جبل هيالن بمديرية رصواح محافظة 

مأرب.

ويف محافظة مأرب أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالصواريخ واملدفعية عدد من املناطق يف 
مديرية رصواح، فيما واصل طران العدوان التحليق يف سماء املحافظة.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان يف محافظة شبوة قصفوا باملدفعية مديرية عسيالن.
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مرتزقة العدوان يواصلون قصف عدد من احملافظات وحتليق منخفض لطائرات العدو 

]28/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان غارة عى مديرية موزع، وحلق بعلو منخفض يف سماء محافظات تعز، الحديدة, مأرب, 
الجوف, عمران، وصعدة، فيما قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان خالل التصدي لزحفهم باتجاه منطقة 

عصيفرة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن بارجات العدوان السعودي تجوب السواحل الغربية 
من باب املندب إىل املخا، بينما يحتشد املرتزقة يف القرية الجنوبية بمنطقة ذباب بمحافظة تعز.

ويف محافظة صنعاء، أكد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا والقصف املدفعي تبة 
الحول وملح وبني بارق يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء, بينما استهدفوا بالصواريخ واملدفعية عددا من 

املناطق يف مديرية رصواح بمحافظة مأرب, وُقتل وجرح عدد من املرتزقة خالل محاولة زحفهم باتجاه منطقة 
هيالن.

ويف محافظة شبوة قصف مرتزقة العدوان السعودي عدة مناطق يف مديرية عسيالن, فيما حلق طران العدوان 
السعودي األمريكي يف سماء مدينة حجة ومديرية كعيدنة، وألقى خالل تحليقة فوق مديريتي حرض وميدي 

الحدوديتن قنابل ضوئية.

ألف و 898 شهيد وجريح جراء العدوان السعودي األمريكي على حمافظة صنعاء

]29/أبريل/2016[ صنعاء - سبأ:

بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى محافظة صنعاء خالل عام من 
العدوان ألف و 898 شهيدا وجريحا.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة باملحافظة الدكتور خالد املنتر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدد الشهداء 
بلغ 348 شهيدا منهم 53 طفل و 32 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى ألف و 550 جريح، منهم 123 طفل و 

103 إمرة .

وأشار إىل أن مديرية جحانة ما تزال يف طليعة املديريات من حيث عدد شهداء الغارات الهسترية عى املحافظة 
بـ 92 شهيدا تليها مديرية نهم بـ 86 شهيدا وسنحان بـ 33 شهيدا.

وبن ان عدد شهداء مديرية بالد الروس خالل عام من العدوان بلغ 29 شهيدا و28 شهيدا من مديرية بني 
حشيش، فيما استشهد 18 شهيدا يف بني مطر، و 17شهيدا يف همدان.

ولفت مدير الصحة املنتر اىل ان عدد شهداء مديرية خوالن 12 و10 شهداء يف الحيمة الداخلية و 6 من بني 
ضبيان و 4 من مركز املحافظة و4 من صعفان واثنن من الحيمة الخارجية واثنن يف أرحب وأثنن آخرين يف 

الطيال.

واعتر الدكتور املنتر جرائم طران العدوان يف دار الريف بجحانة وسوق خلقة بنهم ومجزرة بيت املغربي 
ومدرسة الشهيد الوزير ببني حشيش وبيت رجال ببني مطر ومركز وعالن وحمام جارف ببالد الروس من 

ابشع الجرائم التي ارتكبها التحالف ضد اإلنسانية.
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طريان العدوان يواصل خروقاته يف عدد من احملافظات

]29/أبريل/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقات لوقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد 
من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل خرق وقف إطالق 
النار وحلق بكثافة يف سماء محافظات صعدة ومأرب وحجة وتعز وصنعاء والجوف .

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء مديرية الوازعية ومدينة ذباب ومنطقة العمري 
بتعز، وأن مواطن استشهد برصاص مرتزقة العدوان يف منطقة غراب بالجهة الغربية بتعز، وأن مرتزقة 

العدوان استهدفوا غرب املجرب بالوازعية باألسلحة املتوسطة، كما اطلقوا النار من القلعة إىل السالل والشمايس 
واستهدفوا الخط الفرعي بالجحملية بمحافظة تعز، موضحا أن مرتزقة العدوان أطلقوا النران عى مواقع 
الجيش واللجان الشعبة يف جبل الحول بنهم محافظة صنعاء مع تحليق لطران العدوان يف سماء املنطقة.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة ملح ورشق التبة بمديرية نهم الحمراء باألسلحة املتوسطة.

وذكر املصدر أن مديريات الغيل واملتون واملصلوب بمحافظة الجوف تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من 
مرتزقة العدوان، كما استهدف املرتزقة مديرية املتون بقصف صاروخي، كما استحدث مرتزقة العدوان مواقع 

يف مديريتي الغيل واملتون بالجوف، وواصل طران العدوان التحليق يف سماء املحافظة.

ويف البيضاء لفت املصدر إىل أنه تم القبض عى 40 من مرتزقة العدوان يف مديرية رداع أثناء توجههم إىل مأرب، 
كما تم القبض عى ستة من مرتزقة العدوان يف مديرية ذي ناعم أثناء عودتهم من جبهة مأرب.

ويف مأرب أوضح املصدر أن مدفعية املرتزقة شنت قصفا مكثفا عى مواقع الجيش واللجان الشعبية بوادي 
املخدرة بالجدعان، واستهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا منازل ومزارع املواطنن بمديرية رصواح.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان أطلقوا عدد من القذائف عى مواقع الجيش واللجان الشعبية بمنطقة 
كوفل.. مبينا أن مدفعية املرتزقة استهدفت عدد من املواقع العسكرية بجبل هيالن اإلسرتاتيجي.

ويف محافظة شبوة أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا استهداف منازل املواطنن يف مديرية عسيالن 
باألسلحة الثقيلة.

بوارج العدوان احلربية تقصف املخا

]30/أبريل/2016[ محافظات ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي وبوارجه الحربية واصلت خروقاتها السافرة لوقف 
إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف محافظات الحديدة وتعز ومأرب.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن بوارج العدوان السعودي األمريكي فتحت النران عى املخا، فيما 
واصل طران التجسس التحليق يف سماء مديرية ذباب والساحل الغربي بمحافظة تعز.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان واصل خروقاته بالتحليق يف سماء محافظات الحديدة ومأرب وتعز.
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العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار مبحافظة مأرب

]30/أبريل/2016[ مأرب ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي خرق وقف إطالق النار يف عدد من الجبهات بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مدفعية املرتزقة واصلت القصف العشوائي عى منازل 
ومزارع املواطنن بمديرية رصواح.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية بمنطقة املشجح 
وجبل هيالن.. مبينا أن اشتباكات اندلعت يف وقت مبكر من صباح اليوم بمنطقة املشجح واستمرت لساعات.

ويف األطراف الغربية ملحافظة مأرب وفرضة نهم ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي 
وصاروخي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية.

وأفاد املصدر أن تحشيدات املرتزقة تواصلت باتجاه مديرية رصواح ومديرية العبدية جنوبي مأرب.. الفتا إىل 
أن طران العدوان واصل التحليق بعلو منخفض بسماء محافظة مأرب.

تواصل خروقات العدوان ومرتزقته لوقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]30/أبريل/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مناطق متفرقة يف 
مديرية الوازعية بتعز .

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا باألسلحة الثقيلة مناطق متفرقة يف مديريتي املتون والغيل بمحافظة 
الجوف، مضيفا: أن مرتزقة العدوان قصفوا باألسلحة املتوسطة والثقيلة غربي منفذ الطوال.

أكثر من أربعة آالف خرق لوقف إطالق النار من مرتزقة العدوان خالل 19 يوم

]30/أبريل/2016[ صنعاء ـ سبأ:

بلغت خروقات مرتزقة العدوان منذ دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز التنفيذ يف الـ 11 من أبريل، أكثر من 
أربعة آالف حالة خرق إضافة إىل الزحوفات املتواصلة للمرتزقة.

وأوضحت إحصائية أولية لخروقات العدوان ومرتزقته لوقف إطالق النار حصلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
عى نسخة منها، أن خروقات املرتزقة بلغت أكثر من أربعة آالف خرق خالل 19يوم بمعدل 210 حالة خرق 

لالتفاق يف اليوم الواحد، مشرة إىل أن زحوفات املرتزقة متواصلة ولم تتوقف يوم منذ اتفاق وقف إطالق النار 
بدعم من العدوان الذي حولهم إىل تجار حروب.
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العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار مبحافظة مأرب

]01/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي خرق وقف إطالق النار يف عدد من مناطق محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مليشيا املرتزقة استمرت يف إطالق األعرة النارية 
والقصف املدفعي والصاروخي عى مواقع الجيش واللجان الشعبية بمناطق املشجح واألشقري بمديرية 

رصواح.

وأشار املصدر إىل استمرار طران العدوان السعودي وطائرات بدون طيار يف التحليق بأجواء مديريات رصواح 
وبدبدة وحريب القراميش.

وذكر املصدر أن رتل عسكري كبر ملرتزقة العدوان تحرك باتجاه فرضة نهم يف تحشيد مستمر للمرتزقة.

مصدر عسكري: تواصل خرق وقف اطالق النار من قبل طريان العدو ومرتزقته

]01/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

قال مصدر عسكري أن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف اطالق النار خالل الساعات 
القليلة املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء محافظة صعدة وفتح 
حاجز الصوت، كما واصل التحليق بشكل مكثف يف سماء محافظتي الجوف وعمران.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا استهداف جبل حريم بمديرية نهم بقصف مدفعي، الفتا إىل أن 
امرأة استشهدت جراء قصف مرتزقة العدوان قرية الجريبة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز.

استمرار خرق وقف إطالق النار يف خمتلف احملافظات

]01/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وفق إطالق النار لليوم الـ 21 عى التوايل يف مختلف 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطن استشهد إثر قصف مرتزقة العدوان 
عى حي األربعن بمنطقة كالبة بتعز.. مبينا أن مرتزقة العدوان حاولوا التقدم باتجاه منطقة كالبة باملحافظة.

وأشار املصدر إىل أن سفن حربية تابعة لتحالف العدوان السعودي األمريكي انترت قبالة السواحل الغربية 
ملحافظة تعز.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باتجاه مواقع للجيش واللجان الشعبية يف منطقة كرش بلحج وتم 
إعطاب دبابة تابعة لهم.
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ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظات صنعاء وعمران واملحويت ومأرب والبيضاء 
ومديرية نهم بمحافظة صنعاء وأجواء محافظتي تعز وصعدة ومديرية رازح بصعدة.

وحسب املصدر العسكري فإن بحرية العدوان منعت للمرة الثانية دخول سفينة »أوريون2« املحملة باملازوت 
إىل ميناء الحديدة.

طريان العدوان يواصل خروقاته لوقف إطالق النار

]02/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بشكل بكثافة يف سماء محافظات 
تعز ومأرب والحديدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء الرح والوازعية والعمري وذباب واملخا بتعز.

مرتزقة العدوان يواصلون خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]02/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف مدينة ذباب باملدفعية، كما قام املرتزقة بمحاولة تقدم باتجاه األمن املركزي بمحافظة تعز.

وأشار املصدر إىل أن امرأة استشهدت برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف قرية الدمينة بتعز.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم بالزحف باتجاه وادي ملح بمحافظة مأرب.

استمرار خرق وقف إطالق النار مبحافظة مأرب

]03/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي لليوم الـ 23 عى التوايل خرق إتفاق وقف إطالق النار بمناطق 
متفرقة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مدفعية املرتزقة واصلت إستهداف منازل املواطنن 
بمديرية رصواح وخلفت أرضارا كبرة فيها، مشرا إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا صباح اليوم 

محاولة تسلل ملرتزقة العدوان بإتجاه مواقع الجيش بمنطقة األشقري برواح.
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وأفاد املصدر أن املرتزقة استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية بجبل هيالن واملشجح بقذائف املدفعية 
والهاون.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق بعلو منخفض يف سماء مديرية رصواح وفك حاجز الصوت.

ويف األطراف الغربية ملحافظة مأرب بن املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مواقع 
الجيش واللجان الشعبية بجبل الحريم واملبدعة واملدارج بنهم فيما استمر الطران املعادي يف التحليق.

مصدر عسكري: تواصل خروقات العدوان ومرتزقته يف عدد من احملافظات

]03/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف إطالق النار يف عدد من 
املحافظات خالل الساعات القليلة املاضية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم بتعز حيث تصدى 
الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تقدم املرتزقة باتجاه تبة الشمايتن جوار األمن املركزي.

ويف محافظة شبوة أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا باملدفعية مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
منطقتي شميس وخضر بمديرية عسيالن.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا بالصواريخ مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
مناطق حريم ومبدعة واملدارج بمديرية نهم.

طريان العدوان حيلق بكثافة واملرتزقة يواصلون خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]03/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل الطران الحربي والتجسي التابع للعدوان السعودي األمريكي التحليق املكثف يف سماء عدد من 
املحافظات يف استمرار لخرق اتفاق وقف إطالق النار، فيما واصل مرتزقته الزحف واستهداف مواقع الجيش 

واللجان الشعبية يف عدة مناطق.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدداً من املرتزقة لقوا مرعهم وأصيب آخرين خالل 
زحف مكثف باتجاه وادي ملح يف الجبهة الغربية ملحافظة مأرب، يف الوقت الذي واصل فيه الطران الحربي 

والتجسي التحليق بكثافة يف سماء املحافظة ومحافظتي تعز والحديدة وصنعاء.

وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تسلل ملرتزقة العدوان باتجاه مديرية ذي ناعم 
بمحافظة البيضاء، فيما قصف املرتزقة بالصواريخ منطقتي مبدعة وملح بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وذكر املصدر أن امرأة استشهدت برصاص قناصة مرتزقة العدوان السعودي األمريكي يف قرية الدمينة غرب 
اللواء 35 بمحافظة تعز، واستهدف املرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية يف منطقة الضباب ومدينة ذباب 

بمحافظة تعز بالدبابات واملدفعية واألسلحة الثقيلة.
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غارتان على مناطق نهم باألطراف الغربية حملافظة مأرب

]04/مايو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم غارتن عى مناطق مديرية نهم باألطراف الغربية ملحافظة 
مأرب.

وأفاد مصدر أمني أن الغارات املعادية أستهدفت مناطق املدارج واملجوح رشق نهم.

هذا وقد واصل مرتزقة العدوان السعودي القصف الصاروخي واملدفعي عى مواقع الجيش واللجان الشعبية 
بمديرية نهم.

مصدر عسكري : العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]04/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات املاضية يف محافظتي 
تعز وشبوة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف الوازعية بتعز باألسلحة املتوسطة والخفيفة.

وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم فاشلة ملرتزقة العدوان باتجاه شارع 
األربعن يف مدينة تعز.. موضحا أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مدينة ذباب 

بمحافظة تعز.. مبينا أن طران العدوان واصل التحليق بكثافة يف سماء محافظة تعز وفتح حاجز الصوت.

وأوضح املصدر أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء املناطق الحدودية وفتح حاجز الصوت. 

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف عسيالن محافظة شبوة 
باألسلحة املتوسطة والخفيفة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف إطالق النار بقصف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

مخس غارات على بني بارق مبديرية نهم وصرواح وجبل هيالن مبأرب

]05/مايو/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف إطالق النار يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة بني بارق 
بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة عى مديرية رصواح وغارة عى جبل هيالن بمحافظة مأرب.
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وكان طران العدوان استهدف ويف وقت مبكر من صباح اليوم بغارتن جبل هيالن واملناطق املجاورة له يف 
خرق جديد لوقف إطالق النار.

وأشار املصدر إىل أن طران التجسس املعادي حلق بكثافة وبعلو منخفض يف سماء محافظات شبوة ومأرب 
واملحويت ومدينة حجة وضواحيها وصعدة ومنطقة ذباب والعمري جنوب غرب محافظة تعز.

 

مصدر عسكري : استمرار خرق وقف إطالق النار

]05/مايو/2016[ محافظات – سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا 
بالصواريخ واملدفعية بشكل مكثف منطقة بني بارق بنهم محافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية بمنطقتي الضباب وكالبة يف 
تعز، كما استهدفوا باألسلحة املتوسطة والثقيلة مناطق يف الجحملية وبر باشا وسوفتيل وثعبات واألقروض يف 

املرساخ ومناطق يف الضباب وكالبة بقذائف الدبابات وكذا قصف معسكر الدفاع الجوي بتعز.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باملدفعية مديرية املتون بالجوف، كما 
استهدفوا مديرية املصلوب بمختلف أنواع األسلحة.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار مبحافظة مأرب

]06/مايو/2016[ مأرب - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته اليوم خرق وقف إطالق النار يف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية وصواريخ 
الكاتيوشا عدد من املناطق يف نهم باألطراف الغربية ملحافظة مأرب.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي وصاروخي جبل األشقري ومنطقة املخدرة 
واملشجح وهيالن بمديرية رصواح.

تواصل خرق وقف إطالق النار بعدد من احملافظات

]06/مايو/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة وفتح حاجز الصوت يف 
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سماء مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وقال املصدر أن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف اطالق النار خالل الساعات القليلة 
املاضية يف محافظات صنعاء والبيضاء وتعز.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان اطلقوا النار باتجاه منطقة ملح كما واصلوا القصف باألسلحة املتوسطة 
والثقيلة ملنطقة حريم وقصفوا منطقة مبدعة وبني بارق بمديرية نهم بصنعاء.

ويف محافظة تعز أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا منازل املواطنن يف الجحملية بالقذائف، كما 
استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مديريتي الوازعية والضباب.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان يواصلون الخروق ويستهدفون مواقع الجيش واللجان الشعبية بالقصف 
املدفعي يف العمري ومدينة ذباب بمحافظة تعز، فيما واصلوا الخروق باستهدافهم الجيش واللجان الشعبية 

بقذائف الدبابات يف منطقة كرش بمحافظة لحج.

وأوضح املصدر أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظات تعز، الضالع، ذمار، مأرب، الحديدة، صنعاء 
وأمانة العاصمة، وفتح حاجز الصوت يف محافظة الجوف، كما حلق عى علو منخفض يف سماء محافظتي حجة 

واملحويت.

وقال املصدر ان أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم فاشلة ملرتزقة العدوان بمديرية ذي ناعم 
بمحافظة البيضاء.

ويف محافظة صنعاء بّن املصدر ان عدد من املرتزقة لقوا مرعهم وجرح آخرون خالل الصدي ملحاولة 
زحفهم إىل وادي ملح بمديرية نهم، موضحا أن مرتزقة العدوان يواصلون استهداف مواقع الجيش واللجان 
الشعبية باألسلحة املتوسطة يف وادي ملح وجبل املشجح والقرود.. وأشار إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا 

مواقع الجيش واللجان الشعبية يف رصواح بمحافظة مأرب بقصف صاروخي ومدفعي.

ولفت املصدر إىل أن 4 طائرات شحن أمريكية تقل عتادا عسكرياً ومعدات للقوات األمريكية وصلت إىل قاعدة 
العند بمحافظة لحج.

تقرير أويل: العدوان يدمر 714 منزل ومنشأة مبحافظة صنعاء خالل عام

]07/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

اظهر تقرير أويل للجنة حر األرضار بمحافظة صنعاء أن العدوان السعودي االمريكي دمر 714 منزل 
ومنشأة حكومية وتجارية بتكلفة 711 مليون دوالر يف محافظة صنعاء خالل العام.

وأوضح محافظ صنعاء حنن محمد قطينة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن التقارير األولية للجنة حر األرضار 
أظهرت تدمر طران العدوان السعودي لعدد 192 منزال تدمرا كليا وجزئيا وترضر 393 منزل بأرضار كبرة، 
باإلضافة إىل استهدف الطران لـ 122 منشأة حكومية منها 64 بشكل مبارش شملت سبع مدارس وستة مرافق 
صحية وعرة مساجد وثمانية جسور وخمسة معاهد فنية وثالثة مجمعات حكومية ومحطتي كهرباء وخمس 

مبان تاريخية و 11 برج اتصاالت وثالثة مخازن وأربع مبان خدمية.

وأشار املحافظ إىل أنه تم تدمر أكثر من 40 مركبة متنوعة بينها خمس سيارات إسعاف و 12 شاحنة نقل 
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كبرة.. يف حن ترضرت 58 مصلحة حكومية بأرضار كبرة 40 منها منشآت تربوية ومدارس و 8 مرافق 
صحية و 10 مساجد، الفتا إىل أن طران العدوان دمر 20 مصلحة تجارية شملت تسعة مصانع وسبعة مزارع 

دجاج وسوقن تجارين تضم أكثر من 40 محل تجاري ومحطتي برتول تدمرا كليا وجزئيا وترضر سبعة 
مصانع بأرضار كبرة.

وأوضح أن مديرية نهم سجلت أعى معدل تدمر يف املحافظة جراء طران العدوان ومدفعية وصواريخ املرتزقة، 
حيث دمر 114 منزال وثالثة جسور رئيسية وحصن أبو لحوم التاريخي ومحطتي برتول وثالثة مرافق صحية 

وسوقن تجارين وثالثة مساجد وثالثة مزارع دجاج باإلضافة إىل ترضر 187 منزال ومرفقن صحين و 12 
مدرسة بأرضار جسيمة.

ولفت إىل أن العدوان دمر 32 منزال يف مديرية سنحان وبني بهلول كليا وجزئيا وترضر 92 منزل بأرضار 
كبرة, كما دمر املجمع الحكومي بجميع ملحقاته ومركز صحي ومسجدين بينهما مسجد ورضيح اإلمام 

الصنعاني وأربعة مدارس وسوق شعبي يف حزيز ومحطة الكهرباء وثالثة مصانع ومزرعتي دجاج.

ويف مديرية همدان تم تدمر 14 منزال وترضر 76 منزل بأرضار جسيمة باإلضافة إىل تدمر املجمع الحكومي 
واملعهد التقني ومستشفى الرقة واملجمع الصحي بوادي ظهر و ثالثة مبان تابعة لالتصاالت وثالثة مساجد 

ومزرعتي دجاج ومخازن املؤسسة اليمنية بحسب التقارير.

وأوضح محافظ صنعاء أن العدوان استهدف منشأتن حكوميتن يف مديرية بني مطر شملت املعهد املهني 
ومكتب األشغال وأبراج االتصاالت يف جبي النبي شعيب وعيبان وقشلة بوعان التاريخية مع أبراج االتصاالت 

وعقد عصفرة، وتدمر 15 منزل و ترضر أكثر من 22 باإلضافة إىل ست منشآت صناعية كرى.

وبن أن طران العدوان استهدف مدرستي العلم واإليمان والشهيد الوزير بمديرية بني حشيش ومسجد 
حرضان ومستشفى ومركز غرضان الصحي و تدمر ستة منازل وترضر 16 منزل وعرات الهكتارات من 

مزارع األعناب.

وأشار قطينة إىل أن طران العدوان دمر العديد من املنشآت واملنازل يف بقية املديريات شملت املعهد املهني 
بمديرية جحانة وثالثة منازل واملجمع الحكومي وإدارة األمن وكلية املجتمع ومنتجع حمام جارف السياحي 
مع ملحقاته ومركز وعالن الزراعي وحصن وعالن وستة منازل يف بالد الروس ومدرسة مع مجمع سياحي يف 

الحيمة الداخلية واملعهد املهني بمديرية مناخة وحصن بني فرحان ومحطة تحويل خطوط النفط يف خوالن 
ومنزلن يف بني ضبيان.

ثالث غارات على مناطق صرواح ونهم مبأرب

]07/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي بمديرية رصواح بمأرب يف 
خرق جديد لوقف إطالق النار.

وأفاد مصدر أمني أن الغارات املعادية استهدفت أعضاء لجنة الوساطة، والتي كانت متواجدة بجبل هيالن أثناء 
الغارات ونجت بإعجوبة.

كما شن طران العدوان السعودي غارة عى مناطق نهم باألطراف الغربية ملحافظة مأرب.
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العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]07/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته لوقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية بالقصف 
والتحليق يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة 
حريب بنهم محافظة صنعاء.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظة صعدة وكذا منطقة الوهبية بمحافظة 
البيضاء.

ويف محافظة تعز ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باألسلحة املتوسطة والثقيلة 
باتجاه منطقة الضباب، مبينا أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ واملدفعية مواقع الجيش واللجان الشعبية 

يف منطقة مبدعة بنهم محافظة صنعاء.

 يف سلسلة غارات على مديرية نهم
ً
 وجرحيا

ً
24 شهيدا

]08/مايو/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استشهد سبعة مواطنن وجرح 17 آخرين جراء غارات لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم عى 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمنى باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل خروقاته لوقف إطالق 
النار مستهدفا بسلسلة غارات مناطق الحول وضبوعة ومسورة يف نهم ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن 

وجرح 17 آخرين يف منطقة مسورة كحصيلة أولية.

حتالف العدوان يواصل تصعيده العسكري بوصول قوات أمريكية إىل املكال وشبوة

]08/مايو/2016[ صنعاء ـ سبأ:

وصلت دفع جديدة اليوم من القوات األمريكية إىل قاعدة العند ومدينة املكال بمحافظة حرضموت، يف إطار 
التصعيد العسكري الذي يقوم به تحالف العدوان السعودي األمريكي.

وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن زورقن حربين يحمالن جنود أمريكين وصال إىل 
ميناء بر عي بمحافظة شبوة.. مشرة إىل أن القوات األمريكية قامت بتفتيش للسفن الراسية يف ميناء بر عي، 

كما منعت السفن من التحرك وأوقفت عمليات تزويد الناقالت باملشتقات النفطية.

ويأتي وصول هذه القوات بعد وصول قوات أمريكية إىل قاعدة العند بمحافظة لحج، وكذا وصول 200 جندي 
أمريكي إىل املكال بكامل عرباتهم وعتادهم العسكري، ودخول حاملة الطائرات األمريكية روزلفت إىل خليج 

عدن مع 6 فرقاطات.
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وقد توالت ردود الفعل املناهضة لدخول القوات األمريكية إىل املحافظات الجنوبية واستمرار تحالف العدوان 
السعودي األمريكي بالتحشيد والدفع باملزيد من القوات إىل املناطق الجنوبية.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار مبحافظة مأرب

]08/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

أكد مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي واصلوا خرق وقف إطالق النار يف محافظة مأرب 
لليوم الـ 28.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة شنوا قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا عى مواقع 
الجيش واللجان الشعبية بمديرية العبدية جنوب مأرب.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان أطلقوا عدد من قذائف املدفعية والدبابة عى مواقع الجيش واللجان الشعبية 
بمناطق املشجح وهيالن واألشقري بمديرية رصواح.

وذكر املصدر أن الطران املعادي وطائرات اإلستطالع واصلت التحليق بعلو منخفض يف سماء مديريات رصواح 
وبدبدة وحريب القراميش.

تواصل خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]08/مايو/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي خرق وقف إطالق النار بقصف عدد من املناطق باملدفعية 
والصواريخ.

واوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران االستطالع والتجسس التابع للعدوان حلق يف 
سماء املخاء والجديد والعمري وذباب والوازعية والريط الساحي بمحافظة تعز ومحافظتي صعدة والبيضاء.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا باملدفعية مناطق السليم وشميس يف مديرية عسيالن بمحافظة 
شبوة، وقصفوا بصواريخ الكاتيوشا منطقة مبدعة واملدرج ومسورة وبني بارق يف مديرية نهم محافظة 
صنعاء، ورضبوا باملدفعية وقذائف الهاون باتجاه السلسلة الجبلية بذباب وباتجاه منطقة الضباب بتعز.

ويف الجوف أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا األحياء السكنية يف مديرية املتون.

وأكد املصدر استمرار الخروقات بوصول مائتي جندي من املارينز إىل املكال بكامل عرباتهم وعتادهم العسكري 
اىل جانب دخول حاملة الطائرات األمريكية روزلفت إىل خليج عدن مع 6 فرقاطات.

وبن املصدر أن زورقن حربين يحمالن جنود أمريكين وصال إىل ميناء بر عي يف محافظة شبوة.
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أكثر من 32 مليون دوالر تكلفة تأهيل اجلسور والطرق التي دمرها العدوان حبجة

]08/مايو/2016[ حجة ـ سبأ:

قال مدير مركز صيانة الطرق بمحافظة حجة محمد حاجب إن العدوان السعودي االمريكي منذ ما يزيد عن 
العام دمر بشكل كي وجزئي أربعة عر طريقا رئيسيا يف مختلف مديريات املحافظة من ضمنها أربعة جسور 

حيوية وهامة.

وأكد حاجب يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن التكلفة التقديرية إلعادة بناء وتأهيل تلك الطرق 
والجسور بناء عى التقارير الفنية األولية يتجاوز 32 مليون و85 الف دوالر .

وأوضح أن التكلفة التقديرية الخاصة بإعادة بناء الجسور األربعة تبلغ 23 مليون و612 الف دوالر.. الفتا 
إىل أن الجسور التي دمرها العدوان الغاشم شملت جسور وادي بن عبدالله وبني حسن عى طريق حرض - 

الخشم ، ووادي مور عى طريق حرض - حوث ، ورشس عى طريق حجة - عمران.

اكثر من 23 شهيدا ومصابا يف منطقة قرن الدمم يف حرف سفيان

]09/مايو/2016[ عمران ـ سبأ:

استشهد 13 مواطنا بينهم خمسة مسعفن وأصيب أكثر من عرة آخرين جراء غارات لطران العدوان 
السعودي األمريكي اليوم عى منطقة قرن الدمم يف حرف سفيان محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى مديرية 
حرف سفيان أدت إىل استشهاد 13 مواطنا بينهم مسعفن وإصابة أكثر من عرة آخرين جراء الغارات التي 

خلفت أرضارا يف املمتلكات العامة والخاصة، الفتا إىل أن طران العدوان استهدف سيارات اإلسعاف التي هرعت 
إىل موقع القصف ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار مبحافظة مأرب

]09/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار بمحافظة مأرب لليوم الـ29.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي وصاروخي مواقع 
الجيش واللجان الشعبية بمناطق املشجح وهيالن برواح، كما شهدت منطقة املخدرة بالجدعان اشتباكات 

وقصف بقذائف الهاون.

ويف مديرية العبدية جنوب مأرب أشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا باملدفعية مواقع الجيش واللجان الشعبية، 
كما إستهدافوا منطقة الوهبية التابعة ملحافظة البيضاء. كما واصل مرتزقة العدوان القصف املدفعي عى 

مناطق بران واملدارج وجبل حريم بنهم باألطراف الغربية ملحافظة مأرب.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي حلق بشكل مكثف يف سماء مديرية رصواح ومناطق الجدعان ونهم.
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مصدر عسكري: حتليق مكثف لطريان العدوان يف مساء العاصمة وعدد من احملافظات

]09/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طران العدوان السعودي األمريكي السافرة لوقف اطالق النار يف العاصمة صنعاء 
وعدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق بكثافة يف صماء العاصمة صنعاء 
ومحافظات عمران وذمار ومأرب والحديدة، مشرا إىل أن طران العدوان التجسي واصل خروقاته بالتحليق 
يف سماء محافظتي البيضاء وشبوة، يف حن قام مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 

مديريتي املصلوب واملتون بالجوف.

مصدر عسكري : طريان العدوان يواصل التحليق املكثف يف مساء عدد من احملافظات

]10/مايو/2016[ صنعاء ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق بشكل مكثف يف سماء العاصمة 
صنعاء ومحافظات تعز وحجة وعمران وذمار ومأرب والبيضاء وشبوة والجوف ومأرب وصعدة.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة املتوسطة مواقع 
الجيش واللجان يف منطقة مريس بالضالع.

وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا منصة وعربة كاتيوشا تابعة ملرتزقة العدوان بمديرية 
عسيالن بمحافظة شبوة بعد استهدافهم ملواقع الجيش واللجان بالقصف املدفعي.

ويف محافظة تعز واصل مرتزقة العدوان خرق وقف إطالق النار باستهداف عدد من املناطق يف مديريتي 
الوازعية وذباب، وقصفوا باملدفعية سلسلة جبال العمري الفتاً إىل مرع عدد من املرتزقة خالل إحباط محاولة 

تقدم باتجاه أحد املواقع جوار األمن املركزي يف كالبة، كما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة يف حي الزهراء 
بمنطقة الشمايس وتأمن عدد من املناطق املجاورة.

وقال املصدر إن عدد من املرتزقة لقوا مرعهم وأصيب آخرين خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية ملحاولة 
تقدم باتجاه مديرية الزاهر بالبيضاء.

مرتزقة العدوان يواصلون خرق إعالن وقف إطالق النار يف عدد من املناطق مبأرب

]10/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي اليوم خرق وقف إطالق النار يف عدد من املناطق بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مدفعية املرتزقة قصفت عدد من مواقع الجيش واللجان 
الشعبية بجبل هيالن واألشقري واملشجح بمديرية رصواح، مشرا إىل أن طران العدوان وطائرات بدون طيار 

واصلت التحليق املكثف وفك حاجز الصوت يف سماء مديرية رصواح.
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ويف األطراف الغربية ملحافظة مأرب ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالصواريخ واملدفعية مواقع 
الجيش واللجان الشعبية بمناطق املدارج وبني بارق وبران ومبدعة بنهم.

استشهاد واصابة 11 مواطنا يف اجلبل االسود مبديرية حرف سفيان

]11/مايو/2016[ عمران - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب تسعة آخرين جراء معاودة طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اليوم عى 
الجبل األسود بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الجبل 
األسود، بعد أن شن عدة غارات أول أمس أدت إىل استشهاد وجرح أكثر من 20 مواطنا.

ثالث غارات على مندبة مبديرية باقم مبحافظة صعدة

]11/مايو/2016[ صعدة - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ثالث غارات جوية استهدفت مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة أن طران العدوان الغاشم شن ثالث غارات جوية عى منطقة مندبة 
بمديرية باقم.. مشراً إىل أنها احدثت دماراً كبراً بممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

أكثر من 37 مليار ريال خسائر مؤسسة االتصاالت منذ بدء العدوان

]11/مايو/2016[ صنعاء - سبأ: تقرير/ غمدان الشوكاني

بلغت خسائر املؤسسة العامة لالتصاالت جراء العدوان السعودي األمريكي منذ بدء العدوان وحتى فراير 
املايض 37 مليار و 496 مليون و 318 الف ريال.

وأوضح تقرير صادر عن املؤسسة تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه بأن 225 موقع منها مباني 
وأبراج ومحطات وتجهيزات السنرتاالت واالنرتنت والشبكة النحاسية والقوى والتكييف واالتصاالت الريفية 

تابعة للمؤسسة ترضرت بشكل كي وجزئي جراء العدوان.

وبن التقرير أن األوضاع األمنية يف 20 محافظة تسببت أيضا يف تلك الخسائر واملحافظات هي »إب، أبن، أمانة 
العاصمة صنعاء، عدن، الجوف، الضالع، البيضاء، املحويت، تعز، حجة، ذمار، حرضموت، ريمة، سيئون، 

شبوة، صعدة، عمران، لحج، مأرب، صنعاء«.

وأشار التقرير إىل أن عدد التوقفات والخروج عن الخدمة للتجهيزات يف السنرتاالت بلغت 10 آالف و 406 مرة 
منذ بدء العدوان وحتى نهاية فراير املايض من العام الجاري.

ولفت إىل أن نفقات صيانة وإصالح كابالت األلياف املترضرة يف املحافظات جراء العدوان واألوضاع األمنية 
وصل إىل 153 مليون و 826 الف ريال.
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وبن أن فاقد ايرادات الهاتف الثابت، واإلنرتنت ADSL، وايرادات ايجارات قنوات، وفاقد خدمة إيجار مساحات 
وهوائيات وقنوات، وإيجار طاقة كهربائية مؤجرة وتكلفة انقطاع خدمات IP/IMPL ، وخدمة استضافة 

املواقع، والواي ماكس بلغت جميعها 11 مليار 599 مليون، و 309 الف ريال.

ولفت التقرير إىل أن تحصيل حصة املؤسسة من الحركة االقليمية من رشكة االتصاالت الدولية )تيليمن( للعام 
املايض تعذر تحصيلها نتيجة امتناع الجانب السعودي عن السداد.

ونوه بأن قيادة املؤسسة تبذل جهودا كبرة بجهود كوادرها البرية لالستمرار يف تقديم خدماتها دون انقطاع، 
وتفادي وقوع خسائر قدر االمكان يف ظل الظروف الصعبة املتمثلة بالعدوان والحصار والظروف األمنية غر 

املستقرة يف البالد.

وأشار التقرير إىل أن من أهم الصعوبات التي تواجه املؤسسة استمرار عمل وتشغيل تجهيزات القوى والتكييف 
وعى وجه الخصوص )املولدات – البطاريات( عى مدى 24 ساعة يف اليوم نظرا لإلنعدام الكي للكهرباء 

العمومية ما ينذر بتوقف خدمات املؤسسة.

طريان العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]11/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي تحليقه يف سماء العاصمة وعدد من املحافظات، فيما واصل املرتزقة 
محاوالت التسلل إىل عدد من املناطق يف خرق لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء 
ومحافظات حجة وعمران وصعدة والجوف ومأرب وتعز.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقتي مبدعة وبني بارق يف نهم بمحافظة صنعاء بالصواريخ 
واملدفعية، كما قصفوا سلسلة جبال العمري بتعز.

وذكر املصدر أن عدداً من املرتزقة لقوا مرعهم وأصيب آخرين خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية ملحاولة 
تقدم باتجاه مديرية الزاهر بالبيضاء، كما أحبط الجيش واللجان محاولة تقدم باتجاه أحد املواقع جوار األمن 

املركزي يف كالبة، وأفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة يف حي الزهراء بمنطقة الشمايس وتأمن عدد من املناطق 
املجاورة بمحافظة تعز.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء محافظتي مأرب والجوف مع فتح حاجز الصوت، 
كما عاود التحليق يف سماء محافظة صعدة وكثف التحليق يف سماء املديريات الغربية للمحافظة.

ويف محافظة تعز واصل طران العدوان ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطالق النار، حيث حلق طران العدوان 
يف سماء منطقة الرح وجبل حبيش والوازعية، واستهدف مرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة مواقع الجيش 

واللجان الشعبية يف مدينة ذباب والسلسلة الجبلية املجاورة لها، كما استهدف املرتزقة بقصف صاروخي 
ومدفعي مناطق متفرقة يف مدينة ذباب بتعز.
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استمرار خرق وقف اطالق النار مبحافظتي تعز وإب

]12/مايو/2016[ تعز- إب – سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطالق النار خالل الساعات املاضية بمحافظتي 
تعز وإب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان التجسي حلق يف سماء املحافظة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية السلسلة الجبلية ملدينة العمري، كما عاودوا استهداف 
موقع الشكبة يف الوازعية.

وأضاف املصدر أن طران العدوان طران العدوان السعودي األمريكي حلق يف سماء محافظتي إب وتعز.

18 غارة على منطقة مهلهل مبديرية مخر 

]13/مايو/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم عدة غارات عى منطقة مهلهل مديرية خمر محافظة عمران مما 
أحدث ارضارا بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة.

وأشار مدير عام مديرية خمر رئيس املجلس املحي للمديرية نبيه ابوشوصاء اىل ان العدوان شن 18 غارات عى 
مهلهل بهدف تدمر العديد من املقومات االساسية والبنى التحتية التي تحتاجها مدينة خمر ومنها مشاريع 
املياه وبعض الخدمات الرضورية للمواطنن.. الفتا اىل ان العدوان استمر يف القصف ملهلهل منذ ال6 صباحا 

وحتى ال1 ظهرا.

موضحا ان القصف تسبب يف خروج السجناء من السجن االحتياطي بمدينة خمر وتم تعقب الفارين من 
السجن وإلقاء القبض عى عدد منهم واستمرار مالحقة البقية.

أكثر من 110 مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي مبحافظة صنعاء خالل عام من العدوان

]13/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

قدرت التقارير األولية للجنة حر االرضار الناجمة عن العدوان السعودي االمريكي الغاشم خسائر القطاع 
الزراعي يف محافظة صنعاء بأكثر من 110 مليون دوالر خالل عام من العدوان.

وقال محافظ صنعاء حنن قطينه لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان التقارير اظهرت مدى تأثر القطاع الزراعي 
باملحافظة والذي ترضر بصورة كبرة خالل عام من العدوان الغاشم والظالم والحصار الجائر بحسب التقارير 

االولية للجنة حر االرضار.. مشراً إىل ان مئات الهكتارات من األرايض الزراعية املشهورة بزراعة )االعناب - 
الفواكه - الخرضوات - البن - املانجو - املوز( التي لم تتعرض لقصف مبارش من طران العدوان ترضرت من 
الحصار نتيجة عدم قدرة املزارعن عى ريها بسبب النقص الحاد يف املشتقات النفطية )الديزل( جراء الحصار 

املفروض.
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ولفت اىل ان ارضار القطاع الزراعي خالل عام من العدوان والحصار انقسم إىل قسمن.. ارضار مبارشة وغر 
مبارشة بحسب تقارير لجنة حر االرضار االولية، تمثلت االرضار املبارشة يف تدمر عدد من املباني الزراعية 

الحكومية مثل مجمع وعالن ببالد الروس واملجمع الزراعي بهمدان وملحقاتهما واتالف جميع االالت واملعدات 
التي كانت بداخلها بكلفة تقديرية تزيد عن 10 مليون دوالر.

وأوضح قطينة ان غارات طران العدوان الهستري تسببت بشكل مبارش يف اقتالع اشجار العنب مع الرعة 
الخاصة بها يف بني حشيش وتدمر مزارع الدواجن يف سنحان، وردم عرات اآلبار املائية مع املضخات 

االرتوازية التابعة لها يف بني مطر وسنحان وبني حشيش وارحب وهمدان، باالضافة اىل تدمر عرات املعدات 
واآلالت الزراعية والتي تقدر بعرات املالين من الدوالرات.

فيما تمثلت ارضار العدوان غر املبارشة بترضر مساحات كبرة من مزارع البن يف مديريات الحيمتن الداخلية 
والخارجية وصعفان ومناخة وبالد الروس بسبب نقص املياه، وعرات الهكتارات من مزارع العنب ذات 
الجودة العالية واصابة االشجار بضعف عام والتيبس بسبب نقص املياه يف كل من بني حشيش وارحب 

وهمدان وخوالن نتيجة الحصار املفروض عى البلد وانعدام املشتقات النفطية.

وأشار قطينة إىل ترضر مئات الهكتارات من مزارع الخضار مثل محصول البصل والكوبيش والكراث 
والطماطم والبطاطس يف سنحان وبالد الروس وبني مطر نتيجة موت االجزاء الخرضية والجذور الدرنية لهذه 

الخرضوات نتيجة شحة املياه والتي تقدر خسائرها بمليارات الرياالت.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار يف عدد من حمافظات اجلمهورية

]13/مايو/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات املاضية بالقصف 
والتحليق يف سماء عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باملدفعية 
منطقة الحول يف نهم بمحافظة صنعاء.

ولفت املصدر إىل أن عداد من مرتزقة العدوان السعودي األمريكي لقوا مرعهم خالل تصدي الجيش واللجان 
الشعبية لزحف باتجاه منطقة وقز بمديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وذكر املصدر أن عرات من مرتزقة العدوان قتلوا خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تقدمهم 
باتجاه منطقة الظهورة يف مديرية الوازعية بتعز.. مبينا أن املرتزقة استهدفوا بالقصف املدفعي مدارس 

العمري يف مديرية ذباب بتعز.

ويف محافظة صعدة بن املصدر أن طفل أصيب إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة بني 
سعد بحيدان.
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غارة على منطقة الساقية مبحافظة اجلوف

]14/مايو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة جوية عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب بمحافظة الجوف يف 
خرق جديد لوقف إطالق النار.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استمر يف تحليقه املكثف يف سماء املحافظة.

تواصل خرق وقف إطالق النار من قبل مرتزقة العدو 

]14/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا باملدفعية 
مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا خرق وقف إطالق النار بقصف مدفعي ملواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وفيما لفت املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا باملدفعية والصواريخ بني بارق ومبدعة بنهم محافظة صنعاء.. وبن 
أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف عسيالن بمحافظة شبوة بالصواريخ واملدفعية.

 

طريان العدوان يواصل خروقاته بالقصف والتحليق يف العاصمة وعدد من احملافظات

]14/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف إطالق النار بالقصف والتحليق خالل 
الساعات القليلة املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة العرقوب بخوالن 
الطيال بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي حلق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وعمران ومأرب 
وصعدة.

وبن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق يف سماء مديرية مستبأ وعدد من املديريات 
الحدودية بحجة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق منذ الصباح وبشكل مكثف يف سماء محافظات إب وصنعاء وصعدة 
ومأرب والجوف ولحج والحديدة.. مبينا أن طران العدوان عاود التحليق يف سماء محافظة مأرب، كما عاود 

التحليق يف سماء مديرية رازح بصعدة مع فتح حاجز الصوت.
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اكثر من مليار ريال خسائر قطاع االتصاالت يف صعدة بفعل العدوان

]15/مايو/2016[ صعدة ـ سبأ:

تجاوزت خسائر قطاع االتصاالت يف صعدة 6ر1 مليار ريال بفعل العدوان السعودي االمركي بحسب تقرير 
عن فرعها يف املحافظة.

وقال فرع املؤسسة يف تقرير حصلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منه: إن جل األرضار لحقت أصول 
وممتلكات الفرع منذ بدء العدوان حتى نهاية فراير املايض.

وذكر التقرير أن العدوان دمر وحدتي سنرتاالت و 7 محطات اتصاالت ريفية و 19 محطة تتبع »يمن موبايل« 
و 24 مبنى بملحقاتها مع أرضار جزئية يف مرافق أخرى.

وبن إن العدوان حرص منذ بدء هجماته عى عزل صعدة عن بقية محافظات الجمهورية والعالم مركزا عى 
تدمر محطات االتصاالت يف مديرياتها كافة بخاصة الحدودية.

وأكد التقرير قصف بعض املحطات أكثر من مرة عقب إصالحها من املؤسسة.

 

طريان العدوان واملرتزقة يواصلون خرق وقف اطالق النار

]15/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف اطالق النار بالقصف والتحليق خالل 
الساعات القليلة املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أربع غارات 
عى منطقة مندبة بمديرية باقم الحدودية وشن غارتن عى مدينة رحبان بمحافظة صعدة، كما واصل طران 

العدوان التحليق يف سماء صعدة، موضحا أن مرتزقة العدوان اطلقوا النران الثقيلة عى منطقة املدرب بمديرية 
الوزاعية بمحافظة تعز، كما قصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف منطقة ملح بمديرية نهم بمحافظة 

صنعاء، واستهدفوا منطقتي ملح ومبدعه يف نهم بالتزامن مع تحليق لطران العدوان.

ويف محافظة مأرب أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا القصف املدفعي عى مناطق متفرقة يف مديرية 
رصواح بالتزامن مع تحليق الطران.

استهداف مطار احلديدة بـ11 غارة

]16/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خروقاته لوقف إطالق النار بالقصف والتحليق يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهداف مطار الحديدة بـ 11 غارة 
منذ الصباح.
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مخس غارات على منطقة حريب نهم باألطراف الغربية حملافظة مأرب

]16/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منطقة حريب نهم باألطراف الغربية ملحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي حلق بكثافة يف سماء محافظة مأرب وشن ثالث غارات منذ الصباح 
استهدفت إحداها منطقة املخدرة وغارتن عى منطقة حريب نهم.

واوضح املصدر أن طران العدوان واصل تحليقه املكثف يف سماء مديريات رصواح وبدبدة وحريب القراميش 
والعبدية.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان السعودي استهدفوا بقذائف املدفعية وادي الربيعة وجبل هيالن واألشقري.

مصدر عسكري: استمرار خروقات حتالف العدوان ومرتزقته لوقف إطالق النار

]16/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار تحالف العدوان السعودي ال أمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل 
الساعات املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية 
باألسلحة املختلفة يف مأرب.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة استهدفوا باملدفعية والصواريخ منازل املواطنن يف منطقة الحرشفة آل بجاش 
ومناطق مبدعة وبني بارق وملح يف نهم محافظة صنعاء، فيما واصل طران التجسس التحليق يف سماء 

مديرية نهم، مشرا إىل أن الطران املعادي واصل التحليق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف 
واملحويت وعمران وصعدة وتعز وعمران والبيضاء، والقى قنبلة صوتية بمديرية حرف سفيان بمحافظة 

عمران.

ويف محافظة تعز لفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا مواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف السلسلة الجبلية للعمري بمديرية ذباب محافظة تعز، وأوضح أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية 

منطقة الجحملية، وقصفوا منطقة االقروض ما أدى إىل إصابة ثالثة مواطنن. 

العدوان يواصل خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]17/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم السافرة لوقف اطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية املتون بمحافظة 
الجوف، كما واصل التحليق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب والجوف وتعز ولحج وعمران 

ومديرية نهم.



293

يوميات العـ2016ـــدوان

ويف محافظة الجوف أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان حاولوا التقدم غرب مديرية املتون، كما قصفوا 
باألسلحة املتوسطة مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مديرية املتون.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا منطقة ملح بمديرية نهم باألسلحة الرشاشة.. 
الفتا إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة القرف بمديرية الوازعية بتعز، وقصفوا منطقتي الحمراء 

والشبكة بمديرية الوازعية باملدفعية.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا منطقة العقيدة بمديرية الوزاعية بتعز وتحرك 
عربات عسكرية قرابة الجحملية وثعبات باملحافظة.

وأضاف املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية والصواريخ يف محافظة شبوة منطقة شميس والخيرض يف 
مديرية عسيالن بالتزامن مع تحليق مكثف لطران العدوان.

غارتان على منطقة الشقراء مبديرية حرف سفيان بعمران

]18/مايو/2016[ عمران - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته اإلجرامية عى مديرية حرف سفيان بمحافظة 
عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الشقراء 
بمديرية حرف سفيان خلفت أرضار بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة.

ثالث غارات على مديريتي املتون واملصلوب مبحافظة اجلوف

]18/مايو/2016[ الجوف - سبأ :

شن طران العدوان السعودي اليوم ثالث غارات عى مديريتي املتون واملصلوب بمحافظة الجوف وسط تحليق 
مكثف للطران املعادي يف خرق سافر لوقف إطالق النار.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى جبل حام التابع ملديرية املتون 
وغارتن عى منطقة العقبة املطلة عى مدينة الحزم.

واضاف املصدر املحي ان مرتزقة العدوان السعودي استمروا يف القصف املدفعي عى منازل ومزارع املواطنن 
بمديرية املتون.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اطالق النار يف عدد من احملافظات

]18/مايو/2016[ محافظات – سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار خالل الساعات املاضية يف عدد من 
املحافظات.
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وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ثالثة مواطنن استشهدوا جراء استهداف طران 
العدوان السعودي األمريكي ملوقع الشقراء بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران يف حصيلة أولية.. مبينا أن 

حصيلة غارات طران العدوان عى موقع الشقراء بلغت 13 غارة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادن واصل التحليق يف سماء محافظات املحويت والحديدة وحجة والجوف 
ومأرب وتعز، كما واصل التحليق بكثافة يف سماء مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما واصل طران 

التجسس األمريكي التحليق يف سماء محافظة مأرب.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا السلسلة الجبلية للعمري ومدينة ذباب بمحافظة تعز بقصف 
مدفعي.. مشرا إىل أن املرتزقة عاودوا استهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مديرية رصواح بمأرب.

ويف نهم أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي عاودوا قصف مناطق بني بارق وملح ومبدعة.

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية حيذر من تفاقم االزمة اإلنسانية باليمن

]19/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

حذر رئيس عمليات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »أوتشا« جون غنغ من تفاقم األزمة اإلنسانية 
يف اليمن نتيجة استمرار الراع.

وقال يف بيان له تلقت وكالة االنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه »إن مشاهدتنا للمحنة التي يعيشها الشعب اليمني 
تعّزز رضورة قيام األطراف اإلنسانية الوطنية والدولية بتوسعة نطاق استجابتها لحماية ودعم السكان«.

وأكد غنغ عقب الزيارة املشرتكة التي قام بها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة 
العاملية وبرنامج األغذية العاملي إىل اليمن أن مالين الناس يف اليمن بحاجة شديدة للمساعدات، مشراً إىل أن 

انعدام األمن الغذائي والتغذية الصحية والوصول إىل الرعاية الصحية هي أكثر متطلبات السكان.

واعتر النزاع القائم منذ منتصف شهر مارس العام املايض السبب يف »اتساع األزمة وتفاقم األوضاع اإلنسانية 
املريعة املوجودة بعد سنوات من الفقر والحكم الضعيف وعدم االستقرار ووقوع أكثر من 13 مليون يمني يف 

أتون الحاجة إىل مساعدات إنسانية فورية منقذة لألرواح«.

وأشار إىل وجود أشخاص يموتون بأمراض من املمكن الوقاية منها بسبب عدم توفر املواد الطبيّة األساسية, 
موضحا أن أكثر من 7.6 مليون شخص يعانون من شّدة االفتقار إىل األمن الغذائي، و 2.5 مليون شخص 

نزحوا بعيدا عن ديارهم بسبب النزاع.

ودعا غنغ مجتمع املانحن إىل » زيادة عاجلة يف االهتمام والدعم لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن والتي تتطّلب 
تمويال بحجم 1.8 مليار دوالر أمريكي ملساعدة أكثر من 13 مليون شخص خالل هذا العام وهو التمويل الذي 

ما يزال منخفضا يف مستوياته إىل حد صادم إذ لم يبلغ حجم التمويل املتلقى للخطة سوى 16 % فقط ».

وأوضح أن مجتمع العمل االنساني تمكن من إيصال مساعدات حيوية إىل 8.8 مليون امرأة وطفل ورجل يف كل 
محافظات اليمن خالل العام املايض.

ولفت إىل أن النزاع املستمر تسبب يف محدودية الواردات ووفرة املستلزمات الرضورية والتدهور الرسيع 
للخدمات األساسية األمر يستدعي اهتمام عاجل باألزمة اإلنسانية يف اليمن.
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وطالب غنغ أطراف النزاع أن يجعلوا من حماية املدنين واالحتياجات املدنية من أولوياتهم إىل جانب التمكن 
غر املقيَّد لوصول املساعدات اإلنسانية برسعة كبرة إىل جميع االشخاص الذين هم يف حاجة إىل املساعدة 

خصوصا يف محافظات تعز وحجة وصعدة وعدن والجوف.

وأشاد باألعمال اإلنسانية الشاملة التي تقوم بها املنظمات اإلنسانية الوطنية والدولية بقيادة منّسق الشؤون 
اإلنسانية يف اليمن جيمي ماكغولدريك , مضيفا »األزمة اليمنية هي إحدى أكثر األزمات اإلنسانية الشديدة يف 

العالم .

استشهاد امرأة يف غارة على منطقة ولد مسعود مبديرية سحار 

]19/مايو/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت بمحافظة صعدة اليوم امرأة بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت مديرية سحار 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة ولد مسعود 
بمديرية سحار أدت إىل استشهاد امرأة.

وأشار املصدر إىل أن الغارة أحدثت أرضار كبرة بممتلكات ومنازل املواطنن.. الفتا إىل أن طران العدوان شن 
غارة أخرى استهدفت مدينة ضحيان بمديرية مجز.

غارة على منطقة العقبة مبحافظة اجلوف

]19/مايو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة العقبة التابعة ملديرية خب والشعف بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف إطالق النار بالقصف 
املدفعي والصاروخي عى منازل ومزارع املواطنن بمديريتي املصلوب واملتون.

تواصل خرق وقف إطالق النار يف عدد من حمافظات اجلمهورية

]19/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف 
مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء 
ومحافظات عمران وصعدة ومأرب ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، مشرا إىل أن امرأة أصيبت جراء استهداف 

مرتزقة العدوان لألحياء السكنية يف مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
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وبن املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا بالصواريخ واملدفعية مناطق متفرقة يف مديرية 
نهم بصنعاء.

وذكر املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم فاشلة ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي 
باتجاه منطقة العقيدة يف مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

أكثر من 583 مليون ريال خسائر أولية بقطاع السياحة باحملويت جراء العدوان

]20/مايو/2016[ املحويت - سبأ:

قدر مكتب السياحة بمحافظة املحويت األرضار األولية للخسائر املادية التي طالت قطاع السياحة واآلثار 
باملحافظة جراء العدوان السعودي األمريكي بأكثر من 583 مليون و888 ألف ريال.

وأوضح مدير عام مكتب السياحة باملحويت سليم بهجان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تدمر معالم وآثار 
مدينة كوكبان التاريخية وقلعتها األثرية وبوابات وقشل املدينة ال تقدر قيمتها بثمن.. وأشار إىل أن عرات 

املباني واملنازل واملنشآت العامة األثرية طالها العدوان مخلفاً دمار يف املدينة التي تعتر من أهم مدن التاريخ 
االسالمي ومن أبرز املقاصد واملزارات السياحية يف اليمن.

ولفت إىل أن العدوان دمر سمرسة سبيل الحجلة األثرية شمال مدينة كوكبان وموقع املرازيم رشق كوكبان 
وحصن وقلعة املخر التاريخي بمديرية الطويلة ومنتزة قوفع السياحي بمديرية الرجم ومنشأة سكنية بمنتزه 

الضرة بمدينة املحويت.

وبن بهجان أن قطاع السياحة بمحافظة املحويت ترضر بشكل كامل وجمد النشاط السياحي منذ بداية 
العدوان وأغلقت كل الوكاالت والفنادق واملطاعم السياحة واملرافق واملنشآت الخاصة ذات الصلة بالنشاط 

السياحي باملحافظة.

استشهاد مواطن واصابة 5 يف غارات على حمافظة تعز

]20/مايو/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطن عى األقل وأصيب خمسة آخرون يف غارة شنها اليوم طران العدوان السعودي األمريكي 
الغاشم عى مديرية موزع محافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن الغارة استهدفت شاحنة لنقل اإلسمنت يف منطقة الحردين 
بمديرية موزع ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين واتالف حمولة الشاحنة التي كانت تسر يف 
الطريق العام محملة بعدة اطنان من مادة اإلسمنت.. مشرا إىل أن طران العدوان السعودي شن ايضا غارتن 

عى مدينة املخا الساحلية.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر محلية استمرار طران العدوان السعودي االمريكي بالتحليق فوق املحافظة مع 
استمرار تحليق طائرات التجسس التابعة لتحالف العدوان فوق املديريات الساحلية للمحافظة.
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أكثر من 4 ماليني و300 ألف دوالر خسائر كهرباء منطقة صنعاء خالل عام من العدوان

]20/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

كشفت تقارير لجان حر االرضار األولية عن تكبد كهرباء منطقة صنعاء اكثر من 4 مليون و 300 ألف دوالر 
من الخسائر الفنية وااليرادية خالل عام من العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى املحافظة.

وأوضح تقرير صادر عن كهرباء منطقة صنعاء تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي 
األمريكي اتلف شبكات الضغط العايل )11 ك. ف( الرابطة بن مديريات املحافظة مع شبكة الضغط املنخفض 

مع ملحقاتها من كابالت نحاس واملونيوم واسالك املونيوم مختلفة املقاسات.

وأشار التقرير اىل ان العدوان الهمجي تسبب أيضا يف احرتاق محوالت التوزيع مختلفة القدرات مع ملحقاتها 
من مانعات الصواعق والعوازل الرأسية واالسطوانية واملقدرة بحسب لجنة حر االرضار االولية بأكثر من 

مليون و 300 الف دوالر.

فيما أكد مدير عام كهرباء منطقة صنعاء املهندس نبيل الحزيزي أن الخسائر املالية التي تكبدها قطاع 
الكهرباء باملحافظة خالل عام من العدوان واملقدرة بأكثر من 3 مليون دوالر والخاصة بإيرادات استهالك 

الكهرباء الشهرية.

مشراً اىل الدور املبارش للعدوان الغاشم يف توقيف قرابة الف عامل وفني وإداري يف قطاع الكهرباء باملحافظة 
عن العمل بسبب اإلنقطاع الكي للكهرباء وإنقطاع املوارد املالية التي كانت تواجه مرتباتهم وحوافزهم، مما زاد 

تعقيد وتصعيب الظروف املعيشية ملنتسبي املنطقة بشكل يسء للغاية.

غارتان على مديرية املصلوب باجلوف

]20/مايو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املصلوب بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملخافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف منطقة الوقز بغارة 
وغارة أخرى عى منطقة الساقية التابعة ملديرية املصلوب.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء املحافظة.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اطالق خالل الساعات املاضية

]20/مايو/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خرق وقف اطالق النار فيما واصل مرتزقة العدوان القصف عى عدد 
من املناطق خالل الساعات املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق يف 
سماء محافظات مأرب وصعدة وعمران وتعز وحجة واملحويت والحديدة ومديرية نهم بمحافظة صنعاء.. الفتا 
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إىل أن طران العدوان القى قنبلة صوتية يف مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

ويف محافظة تعز أوضح املصدر أن طران التجسس واصل التحليق بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي عى 
مناطق مختلفة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز، كما قصف املرتزقة باملدفعية حي الزهراء بتعز.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة الرشاشة منطقة الحنه بمديرية الوازعية، كما 
استهدفوا بالقصف املدفعي موقع الشبكة بمديرية الوازعية، مشرا إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي 

واصل التحليق يف سماء الريط الساحي ومناطق الوازعية والحنشية والرح بتعز.

خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]21/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية نهم بمحافظة 
صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان أطلق أربع قنابل ضوئية عى مديرية الشاهل بمحافظة حجة.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا باملدفعية مناطق متفرقة بمديرية ذباب 
بتعز، يف حن أطلقوا النران بالرشاشات عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مناطق الشبكة والحمراء 

واملدرب بالوازعية بتعز، مشرا إىل ان مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية السلسلة الجبلية ومدارس العمري 
بمديرية ذباب، كما استهدفوا باألسلحة املتنوعة مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الوازعية وذباب.

طريان العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]21/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من محافظات الجمهورية.

واوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( ان طران العدوان شن ست غارات عى منطقة املجاوحة 
يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وواصل التحليق يف سماء املديرية، فيما استهدف مرتزقته بقصف صاروخي 

مناطق ضبوعة ومبدعة واملجاوحة والحول باملديرية نفسها، كما شن الطران غارتن عى منطقة الرفة 
بمديرية بني حشيش.

وأشار املصدر اىل ان مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مديرية املتون بالجوف واحرتقت آلية تحمل 
رشاش عيار 23 تابعة ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي أثناء تصدي الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تقدم 

فاشلة يف منطقة وقز بمديرية املصلوب.

ويف محافظة تعز استهدف الطران بغارتن مديرية املخا، كما واصل طران العدوان السعودي األمريكي 
التحليق يف سماء محافظة مأرب وعاود مرتزقته قصف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مناطق امللح 
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واملشجح بمديرية رصواح.

ويف محافظة حجة حلق الطران بشكل مكثف يف سماء املحافظة وألقى قنابل حارقة عى منطقة املزرق بمديرية 
حرض.

العدوان يلقي قنابل صوتية على العاصمة صنعاء لتعكري اجواء االحتفال بالعيد الوطني

]22/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عدة غارات عى العاصمة صنعاء مستخدما قنابل صوتية.

وأوضح مصدر امني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان كثف من تحليقه املستمر 
عى العاصمة صنعاء منذ الصباح الباكر والقى أكثر من عر قنابل صوتية شديدة اإلنفجار عى منطقتي نقم 

والنهدين.

وأشار املصدر إىل أن استهداف العدوان للعاصمة صنعاء بالقنابل الصوتية يهدف غى تعكر أجواء االحتفال 
بالعيد الوطني الـ 26 للجمهورية اليمنية 22 مايو وبث الرعب يف نفوس الشعب اليمني العظيم الذي خرج 

باآلالف ألحياء هذه املناسبة الوطنية الغالية يف ميدان السبعن تأكيدا عى صموده وثباته ضد العدوان الغاشم.

غارتان على جبل حام ومنطقة احملزام مبديرية املتون 

]22/مايو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء امس غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف يف خرق سافر 
لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان إستهدفت جبل حام 
ومنطقة املحزام بمديرية املتون.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي حلق بكثافة يف سماء مديريات املتون والغيل واملصلوب باملحافظة.

استمرار خروقات العدوان يف عدد من احملافظات

]22/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

استمر طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يف خرق وقف إطالق النار من خالل التحليق املكثف 
والقصف عى عدد من محافظات الجمهورية.

وقال مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل تحليقه املكثف يف سماء العاصمة 
ومحافظات صنعاء وحجة واملحويت ومأرب والجوف وصعدة وعمران وتعز والحديدة والبيضاء وصعدة.

وأشار املصدر إىل أن ثالثة أطفال أصيبوا بجروح يف قصف ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي عى منطقة 
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املعيمرة بمديرية املتون بمحافظة الجوف، كما قام املرتزقة بمحاولة التقدم باتجاه مديرية الغيل، وعاود 
املرتزقة استهداف منطقة بني بارق بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح املصدر أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء مناطق املخاء والجديد والعمري وذباب والوازعية 
والحنيشية والرح والريط الساحي بمحافظة تعز، وواصل التحليق يف سماء مناطق الضباب والجحملية 

وكالبة، وقصف مرتزقة العدوان بالدبابات مواقع الجيش واللجان يف ذباب والعمري.

العفو الدولية: القنابل العنقودية السعودية حولت مشال اليمن إىل حقول ألغام

]23/مايو/2016[ لندن ـ سبأ:

حذرت منظمة العفو الدولية من خطر القنابل العنقودية التي ألقاها تحالف العدوان السعودي عى املدنين يف 
اليمن.. مؤكدة أنها حولت شمال البالد إىل حقول ألغام.

وقالت املنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها اليوم » إن األطفال واملدنين يقتلون ويشوهون جراء القنابل 
العنقودية غر املنفجرة« .. مطالبة تحالف العدوان بوقف استخدام هذه الذخائر، كما طالبت املجتمع الدويل 

باملساعدة عى تنظيف املناطق التي سقطت فيها.

وأكدت املنظمة أّن العائالت العائدة إىل منازلها شمال اليمن يف خطر شديد من التعرض إلصابات خطرة أو 
املوت جراء آالف الذخائر العنقودية غر املنفجرة .. مشرة إىل أن املنظمة عثرت يف مهمتها األخرة عى قنابل 

عنقودية مصنعة يف أمركا وبريطانيا والرازيل استخدمتها السعودية يف اليمن.

وسبق ملنظمات حقوقية دولية أن أعربت عن قلقها من استهداف غارات تحالف العدوان ملناطق مدنية يف اليمن 
وارتفاع أعداد الضحايا املدنين واستخدام القنابل العنقودية املحرمة دوليا والتي تضم كميات كبرة من القنابل 

الصغرة التي ال ينفجر العديد منها بعد سقوطها عى األرض، ما يجعلها أشبه بألغام.

استهداف عدد من حمافظات اجلهورية 

 ]23/مايو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من محافظات الجمهورية. 

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى معسكر 
الخضم بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشن غارة جوار منطقة بني صر بمديرية نهم بمحافظة 

صنعاء.

ويف محافظة تعز دمر مرتزقة العدوان السعودي األمريكي عدد من األرضحة بجامع قبة املتوكل باملدينة 
القديمة، واستهدفوا بالرشاشات منطقة املدرب بمديرية الوازعية وواصلوا القصف املدفعي عى مناطق متفرقة 

بمدينة ذباب.

وحسب املصدر شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى منطقة عالف يف مديرية سحار بمحافظة 
صعدة، فيما حلق الطران العدوان و طران التجسس بشكل مكثف يف سماء محافظة الجوف وواصل التحليق 

املستمر يف محافظات عمران وحجة وإب وشبوة.
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لقاء موسع لوزارات التعليم الثالث يطالب برؤية اسرتاتيجية ملواجهة العدوان يف 
مؤسسات التعليم

]23/مايو/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أكد املشاركون يف اللقاء األكاديمي والرتبوي املوسع أهمية احياء ثقافة املقاومة واملمانعة وتعزيز الثقافة 
والهوية الوطنية ملواجهة االستعمار الجديد بكل اشكاله وتعدداته املختلفة.

واكدت التوصيات الصادرة عن اللقاء املنعقد اليوم بكلية الطب بجامعة صنعاء بمشاركة قيادات وكوادر 
وزارات التعليم الثالث »العايل، والتعليم الفني، والرتبية والتعليم« والجامعات اليمنية الحكومية واألهلية تحت 
شعار »نحو رؤية اسرتاتيجية ملواجهة االحتالل األمريكي« أهمية الخروج برؤية اسرتاتيجية ملواجهة العدوان 

واالحتالل والغزو ووفق مصفوفة تحدد اآلليات واالجراءات التي يجب القيام بها يف املؤسسات التعليمية.

واوىص املشاركون بالتوعيته العامة إزاء أي خطر خارجي واستنهاض الشعب ورفع مستواه الثقايف ملجابهة 
اي عدوان خارجي وتكليف مراكز األبحاث والدراسات لتحديد طبيعة االخطار والتحديات الراهنة واملستقبلية 

عى شئون البالد فضالً عن تفعيلها لتقديم الرؤى والدراسات يف مختلف املجاالت لصناع القرار، وتفعيل رسالة 
املدارس واملعاهد والجامعات واملساجد لتحصن املجتمع وتعزيز تماسكه، مؤكدين عى أهمية تحديد آليات 

للتحرك السيايس وتوحيد الجبهة الداخلية ودعم القواسم املشرتكة بن جميع القوى واملكونات وتوسيع وسائل 
للمواجهة السياسية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية ملواجهة اشكال الغزو األمريكي.

ويف االفتتاح حث القائمون بأعمال وزارات التعليم الثالث، العايل والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي، 
والرتبية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي، والتعليم الفني والتدريب املهني الدكتور خالد الحوايل، حثوا عى 

تضافر جهود الجميع ملواجهة العدوان واالحتالل االمريكي.

واشاروا إىل رضورة توحيد الصفوف تجاه املؤمرات ضد الشعب اليمني والهجمة الرسة التي تقودها الواليات 
املتحدة االمريكية من خالل الغزو الثقايف والسيايس واالقتصادي والعسكري والتدخل يف شئون البالد تحت 

مسميات وهمية.. وشدد القائمون بأعمال الوزارات الثالث عى تعزيز قيم الوحدة الداخلية وحب الوطن 
وتغليبها عى كل املصالح الشخصية والحزبية.

وتطرقوا إىل حجم املؤامرات واملخططات التي تقودها امريكا لزعزعة أمن واستقرار املنطقة واشاعة الفوىض 
الخالقة تحت ذريعة الرق االوسط الجديد وسعيها إىل خلط األوراق يف املنطقة من خالل مشاريعها العابرة 

للقارات يف املجاالت االقتصادية والسياسية لنهب ثروات البالد العربية وتفكيك شعوبها وتشجيع الحروب 
األهلية فيها من اجل حماية مصالحها يف املنطقة، والذي اتضح من خالل العدوان عى اليمن ودور امريكا 

يف تقديم الدعم اللوجستي واملعلوماتي والقصف املبارش عى املجتمع اليمني عى مراى ومسمع العالم واالمم 
املتحدة ومجلس االمن الذي لم يحرك ساكنا.. وذكروا أنه بعد فشل امريكا يف تنفيذ مخططها االقليمي واملحي 

يف اليمن دفعها للدخول املبارش الحتالل جزء من الجمهورية اليمنية االمر الذي يعطي املعركة ابعاد اوسع 
ويتطلب من جميع العاملن يف املؤسسات االكاديمية والرتبوية ان تضع مالمح اسرتاتيجية واضحة لدور 

املؤسسات التعليمية يف املواجهة.

واشاد القائمون باعمال الوزارات بجهود الكادر االكاديمي والرتبوي يف استمرار العملية التعليمية والتدريبية 
يف املدارس واملعاهد والكليات والجامعات يف مختلف املحافظات.. معترين الينميون انتروا من خاللها عى 

العدوان ومحاوالته اسكات صوت الحق والحركة التعليمية والتنويرية يف البالد بعد استهدافه مؤسسات الدولة 
املدنية وغر املدنية يف مقدمتها املؤسسات التعليمية املختلفة.
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التعليم العايل:

إىل ذلك تم عرض تقارير وافالم وثائقية قصرة عن حجم االرضار التي تعرضت لها منشآت التعليم الثالث كل 
عى حده جراء العدوان السعودي االمريكي عى اليمن، حيث استعرض الفيلم األول حجم االرضار التي تعرضت 

لها مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي من ارضار مبارشة وغر مبارشة جراء العدوان الذي استهدف 
نحو 10 جامعات حكومية و12 جامعة اهلية قدرت الخسائر املبارشة بنحول 21 مليار و 843 مليون ريال، 
فيما قدرت التكلفة التقديرية الغر مبارشة لتلك االرضار بنحو 71 مليار و 569 مليون ريال ، بأجمايل تكلفة 

مبارشة وغر مبارشة نحو 93 مليار و 412 مليون ريال، والزال الرقم يف استمرار.

الرتبية والتعليم:

فيما اظهر التقرير األويل والفيلم الوثائقي عن ترضر نحو 1641 مدرسة استهدفها العدوان بصورة مبارشة 
وغر مبارشة يف مختلف املحافظات منها 296 مدرسة تم استهدافها بصورة مبارشة فيما بقية املدارس تم 

استهداف املناطق املجاورة لها مما ادى غى ارضار بالغة يف املنشات الخاصة بتلك املدارس رغم إبالغ مكاتب 
االمم املتحدة العاملة باليمن بأماكن تواجد املدارس. واوضح التقرير أن تم استهداف تدمر نحو 21 الفا و 976 

صفاً دراسياً منهم 2369 صفاً دراسيا تم تدمره كلياً و 16 ألف و 656 تدمر جزئي ، تم حرمان أكثر من 
مليون و 79 ألف طالب اسايس وثانوي من التعليم بسبب العدوان والقصف وتدمر املدارس ونزوح كثر من 

الطالب إىل أماكن أمنة، فيما بلغت التلكفة األولية نحو 90 مليار ريال.

التعليم الفني واملهني:

فيما اوضح التقرير والعرض االلكرتوني الصادر عن وزارة التعليم الفني حجم الدمار والخراب يف املؤسسات 
التعليمية والتدريبية يف مختلف املحافظات حيث بلغت املؤسسات التي تم استهدافها نحو 55 مؤسسة تدريبية 

حكومية و 14 مؤسسة أهلية توزعت مابن استهداف مكاتب الوزارة باملحافظات وكليات املجتمع واملعاهد 
الفنية واملهنية مراكز تدريب املجتمع، بلغت التكلفة التقديرية لتلك االرضار بأكثر من 51 مليار ريال باالضافة 

إىل أضعاف هذا املبلغ من التكاليف والخسائر الغر مبارشة .

واثري اللقاء املوسع بمداخالت ومالحظات من قبل املشاركن من وكالء الوزارات واملعنين واالكاديمين حول 
الرؤية االسرتاتيجية ملواجهة االحتالل االمريكي االهداف واآلليات والوسائل.

ست غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]24/مايو/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى عدد من املناطق بمحافظة الجوف يف خرق جديد 
لوقف إطالق النار.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران شن غارتن عى قرية الغيل ومنطقة الصابر بمديرية 
الغيل إلسناد زحف للمرتزقة، كما شن غارة عى جبل حام بمديرية املتون، وثالث غارات عى مديرية املصلوب 

مستهدفا منطقتي الساقية والوقز.
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أربع غارات على منطقة حريب نهم

]24/مايو/2016[ مأرب 24 مايو2016م -سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء أمس غارة عى منازل املواطنن بمنطقة حريب نهم باألطراف 
الغربية ملحافظة مأرب ضمن خروقاته السافرة لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف منزل الشيخ عي بن عي 
الشحيفي يف منطقة حريب نهم، ما أدى إىل تدمره كليا وترضر املنازل املجاورة.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى منطقة حريب نهم باألطراف الغربية ملحافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات العدوانية تأتي بالتزامن مع إنكسار 
زحف كبر ملرتزقة العدوان بإتجاه حريب نهم.

مصدر عسكري: طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم بالقصف والتحليق يف عدد 
من احملافظات

]24/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل خروقاته السافرة لوقف إطالق النار بالقصف 
والتحليق خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية حريب القراميش 
بمحافظة مأرب بالتزامن مع محاوالت تقدم للمرتزقة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي واصل خروقاته بالتحليق املكثف يف سماء محافظة حجة واملديريات 
الغربية ملحافظة صعدة، كما واصل التحليق يف سماء الوازعية والرح وعزان والحنيشية وذباب والعمري 

بمحافظة تعز.

 وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منازل املواطنن يف قرية بعسيالن بمحافظة شبوة ما أدى 
إىل تدمر مولد كهرباء.

وأضاف املصدر أن املدعو مانع حمد صالح غرزة أحد قيادات القاعدة لقي مرعه مع عدد من املرتزقة يف 
محاولة تقدم بمديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

ويف محافظة تعز أوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالدبابات واملدفعية مناطق ذباب والسلسلة الجبلية 
للعمري، كما واصلوا القصف املدفعي عى السلسلة الجبلية ملدينة ذباب وعدد من املواقع يف الوازعية.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا قصف مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وذكر املصدر أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء محافظات مأرب وعمران وصنعاء وصعدة والجوف 
وتعز واملحويت وشبوة والبيضاء.



304

يوميات العـ2016ـــدوان

 فيما استشهد خمسة مواطنن وأصيب اثنن آخرين من املارة يف شارع الثالثن مدخل قرية غراب بتعز 
برصاص مرتزقة العدوان.

وأشار إىل أن املرتزقة استهدفوا بمحافظة مأرب مناطق متفرقة يف مديرية رصواح بالصواريخ واملدفعية.

وقال املصدر إن عدداً من املرتزقة لقوا مرعهم وتم أرس عدد آخر منهم واغتنام آليات خالل محاولتهم التقدم 
باتجاه مديرية الوهبية بالبيضاء، الفتاً إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالقصف املدفعي مواقع الجيش 

واللجان الشعبية يف مديرية ذي ناعم باملحافظة، مضيفا: أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة 
تقدم ملرتزقة العدوان باتجاه مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

جمزرة حبق أسرة كاملة يف منطقة احمللة مبحافظة حلج

]25/مايو/2016[ لحج - سبأ:

ارتكب طران العدوان السعودي األمريكي مجزرة جديدة تضاف إىل سلسلة جرائمه ضد الشعب اليمني 
باستهدافه اليوم منزل املواطن جميل أحمد هياش الصبيحي بمحافظة لحج، ما أدى إىل استشهاده وعرة من 

أفراد أرسته.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن أربع غارات عى 
منطقة املحلة بلحج استهدفت منزل املواطن جميل الصبيحي أدت إىل استشهاده وعرة من أفراد أرسته ونجاة 

طفلة صغرة.

استشهاد ستة مواطنني واصابة مثانية يف غارة على حريب القراميش مبأرب

]25/مايو/2016[ مأرب ـ سبأ:

استشهد ستة مواطنن وأصيب ثمانية آخرين اليوم يف غارة لطران العدوان السعودي عى مديرية حريب 
القراميش بمحافظة مأرب.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف منطقة سنومة يف حريب القراميش مما 
أدى إىل استشهاد ستة مواطنن وإصابة ثمانية آخرين.

أربع غارات على مديرية صرواح 

]25/مايو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات إستهدفت 
جرافات وشيوالت تابعة للمواطنن بمقاطع األحجار بجبل هيالن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مفرق سنومة بن مديريتي رصواح وحريب القراميش.
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استمرار خرق وقف إطالق النار

]25/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة عى سماء العاصمة صنعاء 
ومحافظات مأرب والجوف وعمران ومديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا بالصواريخ مديرية الغيل بمحافظة 
الجوف.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالرشاشات مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مديرية نهم، كما 
استهدف املرتزقة بالقصف الصاروخي منطقة مبدعة وبني بارق وملح بمديرية نهم محافظة صنعاء.

ويف تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باملدفعية منطقتي القشوبة والغاوي 
بمديرية الوزاعية، والسلسلة الجبلية للعمري، وقصف مرتزقة العدوان باملدفعية مدراس العمري ومدينة ذباب، 

كما استهدفوا باملدفعية مكان تواجد لجنة التهدئة أثناء محاولتها إدخال مساعدات إنسانية ملدينة تعز.

ويف محافظة الجوف أوضح املصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة زحف املرتزقة باتجاه 
مديرية املصلوب، ما أسفر عن سقوط قتى وجرحى يف صفوفهم، يف حن قصف مرتزقة العدوان باملدفعية 

منازل املواطنن يف مديرية املتون.

ووفقا للمصدر فإن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان باتجاه مديرية الغيل 
بالجوف أسفر عن مرع أكثر من 60 من مرتزقة الغزو واالحتالل بينهم قيادات ميدانية وتدمر آليتن.

ويف محافظة مأرب واصل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصف مناطق متفرقة بمديرية رصواح.

واستهدف طران العدوان بغارة منزل بمنطقة حريب أدت إىل إصابة امرأة بجروح خطرة، فيما ألقى طران 
العدوان قنابل صوتية يف سماء مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

غارة على منطقة حريب نهم غرب مأرب

]26/مايو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة حريب نهم غرب مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل خروقاته السافر لوقف اطالق النار، 
وشن غارة عى منطقة حريب نهم، وحلق بكثافة يف سماء محافظة مأرب.
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طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]26/مايو/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف 
عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران التجسس املعادي حلق يف سماء محافظة الضالع 
ويف سماء مديريات محافظة تعز.

وأشار املصدر إىل استمرار طران العدوان التحليق يف سماء محافظات صعدة والحديدة وحجة واملحويت 
ومأرب وعمران.

ويف محافظة تعز لفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا بالرشاشات الثقيلة منطقة 
القشوبة بمديرية الوازعية، كما قصفوا باملدفعية موقع الشبكة واملدرب يف الوازعية وكذا الريط الساحي 

ملديرية ذباب.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان اعتلوا منازل املواطنن يف منطقة املضابي حمر بمديرية مقبنة بتعز وأجروا 
األهايل عى النزوح، كما دفع املرتزقة بتعزيزات إىل منطقة املضابي حمر بعد تحويلها إىل ثكنة عسكرية.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة القرف بمديرية الوازعية بمحافظة تعز بقصف مدفعي، 
كما واصل املرتزقة قصف مديرية املتون بمحافظة الجوف بالصواريخ واملدفعية.

وأضاف املصدر ان مرتزقة العدوان السعودي االمركي استهدفوا بالرشاشات منطقة التهاني بالضالع.

أكثر من اثنني مليار ريال خسائر أولية ملكاتب السلطة احمللية باحملويت جراء العدوان

]27/مايو/2016[ املحويت - سبأ:

قدرت اللجنة الفنية والهندسية املكلفة بتقييم أرضار العدوان السعودي األمريكي الخسائر األولية ملكاتب 
السلطة املحلية بمحافظة املحويت بأكثر من أثنن مليار وثالثة مليون ريال.

وأشار تقرير اللجنة تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه أن التقديرات املذكورة شملت املؤسسات 
واملنشآت واملشاريع الخدمية واملباني واملقرات الحكومية التي دمرها العدوان السعودي يف املحافظة.

وأوضح التقرير أن التقديرات شملت أيضا خسائر قطاعات السياحة واآلثار والطرق والجسور واملياه والرف 
الصحي والتعليم الفني والتدريب املهني، وكذا ما دمره العدوان من مباني ومنشآت ومكاتب إدارية لوحدات 

السلطة املحلية ومكاتب الشباب والرياضة باملديريات.

وذكر التقرير أن العدوان استهدف مديريات املحافظة والطرق الرئيسية والجسور والعبارات ومشاريع املياه 
واملؤسسات الخدمية واملواقع واملعالم التاريخية واألثرية إضافة إىل ما سببه العدوان من خسائر وضحايا برية 

أغلبهم من النساء واألطفال.
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غارتان على مديرية املصلوب باجلوف

]27/مايو/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي واصل التحليق يف سماء 
مديريات الغيل واملصلوب واملتون واملطمة.

خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]27/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات املاضية يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود قصف مديرية حرف سفيان بعمران بغارتن إىل جانب ست غارات 
شنها منذ الصباح.

وذكر املصدر أن الطران الحربي والتجسي املعادي حلق بكثافة يف سماء مديريات محافظة تعز وعى الريط 
الساحي.

ولفت إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باملدفعية مناطق متفرقة بمديرية رصواح محافظة 
مأرب.

ويف محافظة تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة والثقيلة مواقع الجيش 
واللجان يف جبل جرة وعصيفرة.. مشرا إىل وجود قتى وجرحى يف صفوف املرتزقة خالل تصدي الجيش 

واللجان الشعبية ملحاولة زحف فاشلة باتجاه جبل دباس يف الوازعية.

وأوضح املصدر أن طران العدوان حلق بشكل مكثف يف سماء املخا والجديد والعمري وذباب والوازعية 
والحنيشية والرح والريط الساحي.

وفيما أشار املصدر إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة زحف املرتزقة بإتجاه مديرية املتون 
بمحافظة الجوف، أكد أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة املتنوعة مواقع الجيش واللجان يف نجد القرين 

بمحافظة الضالع.

ويف محافظة البيضاء ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا بقذائف الهاون 
والرشاشات منطقة الوهبية.

ويف محافظة مأرب لقي 20 من مرتزقة العدوان السعودي األمريكي مرعهم خالل التصدي ملحاولة تقدم 
باتجاه حريب القراميش، كما حلق الطران بشكل مكثف يف سماء املحافظة.
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50 غارة على حرف سفيان

]28/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف إطالق النار بالقصف املكثف والتحليق خالل 
الساعات القليلة املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود قصف لواء العمالقة بمديرية 
حرف سفيان بمحافظة عمران بسلسلة غارات، حيث تجاوز عدد الغارات التي شنها عى اللواء منذ أمس أكثر 
من 50 غارة، مشرا إىل أن الطران املعادي استهدف بغارة شاحنة محملة باإلسمنت يف مديرية حرف سفيان.

ويف محافظة الجوف أوضح املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية املصلوب كما واصل التحليق يف 
سماء املحافظة.. الفتا إىل أن طران العدوان واصل التحليق بكثافة يف سماء مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

مصدر عسكري : العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]28/مايو/2016[ محافظات - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

واشار املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظتي الجوف والبيضاء، 
وسماء مديرية منبه بصعدة وكذا املديريات الغربية للمحافظة؛ كما حلق طران العدوان الحربي التجسس يف 

أجواء محافظة مأرب وعمران.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا بقذائف الهاون مزارع املواطنن بمديرية 
حريب القراميش بمأرب كما استهدفوا بالصواريخ واملدفعية مناطق مختلفة من مديريرية رصواح.

ويف محافظة الجوف ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا بالقصف املدفعي مديرية 
املتون.

ويف محافظة تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باألسلحة املتوسطة مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
الجحملية وثعبات، كما استهدف املرتزقة جبل الشبكة وجبل املدرب ومنطقة القشوبة باألسلحة املتوسطة، كما 
قصف مرتزقة العدوان باملدفعية مدينة ذباب والسلسلة الجبلية ومناطق متفرقة يف مديرية الوازعية بمحافظة 

تعز، مشرا إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم بمحاولة التقدم باتجاه جبل ظهوره بمديرية الوازعية 
وسقوط قتى وجرحى يف صفوفهم، فيما حلق الطران املعادي يف سماء املحافظة.

ويف محافظة صنعاء ألقى طران العدوان قنابل ضوئية عى منطقة ملح بمديرية نهم, وشن الطران غارتن 
عى حريب نهم.

ويف محافظة الجوف اغتال مرتزقة العدوان القيادي يف املؤتمر الشعبي العام الشيخ طالب املكي وأصيب 5 من 
مرافقيه واملارة، الفتا إىل ان طران العدوان شن غارة عى شمال مكراس بمحافظة البيضاء كما حلق بشكل 

مكثف يف سماء املحافظة.
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استهداف خمازن املؤسسة االقتصادية باحلديدة

]29/مايو/2016[ الحديدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مخازن تابعة 
للمؤسسة االقتصادية اليمنية بمديرية املراوعة.

استمرار خرق وقف اطالق النار من قبل طريان العدوان ومرتزقته

]29/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته لوقف اطالق النار عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية عبس بمحافظة 
حجة، كما استهدف بغارة إحدى املزارع بمنطقة الجر بمديرية عبس، وشن غارة عى شارع كيلو 16 بمحافظة 

الحديدة.

كما واصل طران العدوان خروقاته السافرة لوقف اطالق النار وشن غارتن عى منطقة مبدعة وغارة عى 
منطقة الحول بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة عى مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر املصدر أنه تم كرس زحف ملرتزقة باتجاه جبل حبيش بمحافظة تعز، كما قصف املرتزقة باألسلحة 
املتوسطة منطقة الغاوي بمديرية الوازعية.

ويف مديرية نهم بمحافظة صنعاء قصف املرتزقة باألسلحة املتوسطة والثقيلة مناطق الحول وقرود وبني بارق 
ووادي ملح ومناطق أخرى متفرقة.

وأفاد املصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفاً ملرتزقة العدوان بالقرب من منطقة الساق بمديرية 
عسيالن بمحافظة شبوة وأحرقوا آلية تابعة لهم، كما طهروا إحدى النقاط التي كان املرتزقة يتمركزون فيها.

شهيدان وثالثة جرحى يف غارات على مديرية حرف سفيان

]30/مايو/2016[ عمران ـ سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثالثة آخرين جراء غارات لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية 
حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأشار مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن طران العدوان عاود شن سلسلة غارات عى 
لواء العمالقة بمديرية حرف سفيان ما أدى إىل استشهاد وإصابة خمسة مواطنن.
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غارة على مديرية صرواح مبحافظة مأرب

]30/مايو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة الواكفة بمديرية رصواح بمحافظة مأرب يف 
خرق جديد لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان واصلوا القصف املدفعي 
والصاروخي عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح.

غارة على مديرية املتون باجلوف

]30/مايو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية املتون بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ(أن الغارة إستهدفت مزرعة مواطن بمنطقة الباطن 
التابعة ملديرية املتون.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان واصلو القصف املدفعي والصاروخي عى مناطق متفرقة بمديرية 
املصلوب.

خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

 ]30/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات املاضية يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة املليل 
بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن غارة عى حريب نهم بمحافظة صنعاء، كما استهدف مرتزقة 
العدوان التبة الحمراء وتبة الحول ووادي ملح ومنطقة مبدعة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء باألسلحة 

املتوسطة والثقيلة.

وواصل طران العدوان التحليق يف سماء محافظات تعز وصعدة ومأرب مع فتح حاجز الصوت عى مديرية 
رازح بصعدة.

وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية كرسوا زحف ملرتزقة العدوان باتجاه جبل هيالن بمديرية 
رصواح بمحافظة مأرب ومرع عدد من املرتزقة.. وبن املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من 

التصدي ملحاولة تسلل فاشلة ملرتزقة العدوان باتجاه جبهة النجد ومنطقة الربيعة بمديرية رصواح بمحافظة 
مأرب وكبدوهم خسائر فادحة.

وأكد املصدر العسكري وصول 25 جثة وأكثر من 40 مصاب بعضهم إصابته خطرة إىل مستشفيات مدينة 
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مأرب.. مشرا إىل أن من ضمن القتى القيادي امليداني املقرب من املرتزق هاشم األحمر املدعو أمن شعبان قائد 
الكتيبة الثانية وعدد كبر من مرافقيه.

ويف محافظة تعز ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مدينة ذباب الساحلية.. الفتا إىل أن مرتزقة 
العدوان قصفوا باملدفعية منطقة القشوبة بمديرية الوزاعية، وقصفوا باألسلحة الثقيلة السلسلة الجبلية يف 

العمري، وقصفوا باألسلحة املتوسطة منطقة الغاوي بمديرية الوازعية.. مبيناً أنه تم كرس زحوفات للمرتزقة 
باتجاه منطقتي ثعبات وجبل حبيش.

وبن املصدر أن 45 من مرتزقة العدوان لقوا مرعهم وتدمر سبع آليات خالل صد محاولة تقدم لهم يف 
منطقة عسيالن بمحافظة شبوة، إضافة إىل انكسار زحف ملرتزقة العدوان باتجاه منطقة الصفراء بمديرية 

عسيالن وسقوط قتى وجرحى يف صفوفهم.

ويف محافظة عمران واصل طران العدوان التحليق يف سماء املحافظة وشن أحد عر غارة عى مديرية حرف 
سفيان باملحافظة.

طريان العدوان يواصل خروقاته بالقصف والتحليق يف عدد من احملافظات

 ]31/مايو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف إطالق النار خالل الساعات املاضية يف عدد 
من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود قصف مديرية رصواح بمحافظة 
مأرب بثالث غارات، كما شن غارة عى مدارس العمري بمديرية ذباب بمحافظة تعز.

ويف محافظة الجوف أوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الساقية يف مديرية الغيل وغارة عى 
مديرية املصلوب.

وذكر املصدر أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظة صنعاء والحديدة وعمران وحجة فيما واصل 
التحليق يف سماء محافظتي مأرب والجوف وفتح حاجز الصوت.

وأوضح املصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة علی مواقع السليم والعلم بمحافظة 
شبوة وسقوط عرات القتى والجرحى يف صفوف مرتزقة العدوان بعد 13 زحف شنه املرتزقة خالل 48 ساعة 

باءت كلها بالفشل.. الفتا إىل أن مجاميع من املرتزقة يف قبضة الجيش واللجان الشعبية.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منازل املواطنن غرب مديرية الغيل بمحافظة الجوف ما 
أدى إىل إصابة امرأتن وطفل.
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اربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]01/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم اربع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية إستهدفت جبل هيالن ووادي 
الربيعة برواح.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي واصل التحليق املكثف يف سماء مديرية رصواح.

من جهة اخرى، أكد مصدر أمني أن طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم غارة عى منطقة الواكفة 
بمديرية رصواح يف محافظة مارب.

وقال املصدر إن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف املدفعية مناطق نر والربيعة واملطار برواح.

مؤمتر صحفي بصنعاء يستعرض الوضع الصحي جراء العدوان واحلصار

]02/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

أشاد القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور غازي اسماعيل بدور القطاع الصحي والوزارة 
وصموده يف تغطية احتياجات الجرحى واملصابن خالل 14 شهرا من العدوان السعودي األمريكي عى اليمن .

واستعرض يف املؤتمر الصحفي الذي نظمته الجبهة الصحية للتصدي للعدوان املعاناة التي يتعرض لها الشعب 
جراء العدوان الربري الذي استهدف األرض واإلنسان وأثر عى متطلبات الحياة األساسية سواء الصحية أو 

الخدمية والغذاء.

من جانبه استعرض مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور نارص العرجي آثار العدوان وحصاره 
الجائر عى القطاع الصحي الذي تسبب يف وضع صحي كارثي تمثل يف تدهور الخدمات الصحية ونقص يف 
األدوية واملحاليل واملستلزمات الطبية وترضر الكثر من سيارات اإلسعاف واملباني الصحية.. وأشار إىل أن 
غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة سجلت ما يقارب 27 ألف حالة من املدنين منها ثمانية آالف شهداء و 19 

ألف جريح منهم أربعة آالف طفل شهيد وجريح وثالثة آالف امرأة، كما بلغت حالة اإلعاقات خمسة آالف إعاقة 
دائمة، وعى مستوى القطاع الصحي بلغ عدد الشهداء 150 شهيد منهم 40 شهيد من الطواقم االسعافية أثناء 

أدائهم لواجبهم اإلنساني.

ولفت الدكتور العرجي إىل انه تم استهداف وتدمر أكثر من 50 سيارة إسعاف، وفيما يخص البنية التحتية 
للقطاع الصحي فقد تأثرت كافة منشآت القطاع الصحي ومرافقه تأثرا كبرا جراء العدوان وأن 70 يف املائة من 
تلك املرافق أغلقت، إىل جانب استهداف 250 مستشفى عام وخاص بشكل مبارش ولم يستثن حتى مستشفيات 

املنظمات الدولية واإلنسانية.

ووجه الدكتور العرجي نداء استغاثة لرفاء العالم ومنظماته اإلنسانية الفاعلة وإىل شعوب األمة العربية 
واإلسالمية واملجتمع الدويل يناشدهم جميعا إىل القيام بواجباتهم األخالقية واإلنسانية إزاء األوضاع املرتدية التي 

يعاني منها الشعب اليمني بسب العدوان وحصاره الجائر. 
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فيما أكد مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور محمد املنصور وممثل الجبهة الصحية للتصدي 
للعدوان جميل حمد جميل أن آلة التدمر املتطور للعدوان السعودي األمريكي حصدت الكثر من أرواح األبرياء 

خالل عام وثالثة أشهر من العدوان.. مشرين إىل أن استهداف القطاع الصحي بالقصف املبارش للمنشآت 
الصحية أو الحصار الجائر ملنع دخول األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية الرضورية وكذلك املشتقات 
النفطية يعتر انحدار أخالقي ال سابق له يف التاريخ وقد كان له نتائج كارثية يف زيادة عدد الضحايا من 

املعوقن وكذلك زيادة عدد الوفيات.. 

تخلل املؤتمر عرض فيديو عن آثار العدوان عى القطاع الصحي تضمن عدد الشهداء البالغ سبعة آالف و 533 
شهيدا منهم ألف و 606 طفل، وألف و 186 امرأة، و 75 شهيدا من الكادر الصحي، فيما بلغ عدد الجرحى 

16 ألف و808، منهم ألفن و258 طفل ، وألف و 780 امرأة و 212 من الكادر الصحي.

فيما بلغ إجمايل اإلعاقات ألف و 650 إعاقة، وبلغ عدد املواطنن الذين تعرضوا للنزوح بسبب العدوان 2 مليون 
و 300 ألف مواطن ، وبلغ املواطنون الذين يعانون من انعدام الغذاء بسبب العدوان والحصار 14 مليون و 

400 ألف شخص.

وبلغ إجمايل املنشآت الصحية املتأثرة من العدوان 412 منشأة منها 180 مستشفى ومركز صحي و 232وحدة 
صحية وثالثة مصانع اوكسجن و 61 سيارة إسعاف وبلغ إجمايل تكلفة الخسائر للبناء املبارشة للقطاع 

الصحي بلغت 99 مليار و 207 مليون و 24 ألف ريال.

كما تم عرض فيديو آخر عن اإلنسانية العاملية يف ظل العدوان والحصار عى اليمن.

غارة على مديرية عسيالن بشبوة

]02/يونيو/2016[ شبوة - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة العلم بمديرية عسيالن بشبوة.

وأفاد مصدر محي بتحليق مكثف لطران العدوان السعودي يف سماء املنطقة.

خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]02/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

 واصل طران العدوان السعودي األمركي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار بالتحليق والقصف عى عدد من 
محافظات الجمهورية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمركي واصل التحليق 
يف سماء العاصمة, وشن 3 غارات عى قرية القران جنوب العاصمة صنعاء, كما شن مرتزقة العدوان قصف 
صاروخي ومدفعي عى منطقة ملح وجبل الحول ووادي ملح ومنطقة مبدعة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ويف محافظة مأرب حلق طران العدوان يف سماء املحافظة, فيما احرق أبطال الجيش واللجان الشعبية مدرعتن 
ملرتزقة العدوان بن حريب نهم وحريب القراميش بعد محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش باملحافظة.
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وبحسب املصدر العسكري قصف املرتزقة باملدفعية وباألسلحة الرشاشة املناطق السكنية يف منطقة غراب 
وجبل الشبكة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز, كما شنوا قصفا صاروخيا بشكل متواصل عى مدارس العمري 

ومدينة ذباب, وفتح املرتزقة نران الرشاشات عى منطقتي عزان والقشوبة بمديرية الوازعية, فيما استشهد 
مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدوان بحي املظفر وسط املدينة بمحافظة تعز، وحلق طران العدوان بشكل 

مكثف يف سماء املحافظة.

ويف محافظة شبوة لفت املصدر إىل أن 27 من املرتزقة لقوا مرعهم وأصيب العرات خالل تصدي الجيش 
واللجان الشعبية لزحف عى منطقة الصفراء بمديرية عسيالن، وإغتنام كمية كبرة من األسلحة.. وبن املصدر 
أن طفل أصيب إثر استهداف مرتزقة العدوان منزل أحد املواطنن بصاروخ كاتيوشا يف مديرية عسيالن بشبوة.

ويف محافظة الجوف احرق أبطال الجيش آلية محملة باألسلحة أثناء محاولة مرتزقة العدوان التقدم باتجاه 
مديرية املتون, وحلق طران العدوان يف سماء املحافظة وشن غارات عى مديرية املصلوب ومنطقة الساقية يف 

مديرية الغيل, فيما استهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا واملدفعية منازل املواطنن يف منطقة املساجد 
بمديرية املصلوب ومديرية املتون وأنباء عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن عر غارات عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وحلق بشكل 
كثيف يف سماء محافظتي عمران والحديدة.

غارتان على منزل مواطن مبديرية الغيل باجلوف

]03/يونيو/2016[ الجوف  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منزل املواطن حسن بن لعور الريف بمديرية الغيل 
بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن دمرت املنزل بالكامل وخلفت أرضارا 
كبرة يف املنازل املجاورة.

سلسلة غارات على منطقة مندبه مبديرية باقم بصعدة

]03/يونيو/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى منطقة مندبه بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بمديرية باقم لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة 
مندبه أحدثت دمارا كبرا يف ممتلكات املواطنن ومزارعهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق بكثافة عى عدد من مديريات املحافظة.
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مصدر عسكري: العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم السافرة

]03/يونيو/2016[ محافظات - سبأ:

قال مصدر عسكري أن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خروقاتهم السافرة لوقف إطالق النار 
خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان يف محافظة تعز استهدفوا بقذائف الهاون حي 
الجملة وسط املدينة، كما استهدفوا السوق املركزي وسط املدينة باملدفعية.

وأشار املصدر إىل أن مزارع استشهد وأصيب 5 آخرين إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان 
السعودي األمريكي يف الوازعية بمحافظة تعز.. مبينا أن املرتزقة اختطفوا مواطن آخر من منزله يف حي مدرسة 

الثورة بتعز ويدعى عبدالله عبده حسن، مشرا 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء أمانة العاصمة ومحافظات، الجوف، صنعاء، 
الحديدة، صعدة ومأرب، كما حلق يف سماء املخا والجديد والعمري وضباب والوازعية والحنيشية والرح 

بمحافظة تعز.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية املستشفى العسكري يف حي الجحملية بتعز.. مبينا أن 
الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولتي تقدم ملرتزقة العدوان باتجاه حي ثعبات والجحملية.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف الهاون سوق الباب الكبر وسط مدينة تعز وأنباء عن 
سقوط ضحايا.. الفتا إىل أن مرتزقة العدوان اقتحموا منازل املواطنن يف حي الخياطن واختطفوا املواطن 

نعمان حزام من منزله يف حي الخياطن بمدينة تعز.

الفتا إىل أنه تم تدمر دبابة للغزاة واملرتزقة يف منطقة الصفراء بمديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وبّن املصدر العسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى مدينة الحديدة، كما شن غارتن 
عى منطقة الرفة بنجران.. مشرا إىل أن املرتزقة قصفوا باملدفعية مناطق متفرقة بمديرية رصواح يف محافظة 

مأرب.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]04/يونيو/2016[ مأرب- سبأ:

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

وأفاد مصدر محي أن الغارات املعادية إستهدفت جبل هيالن اإلسرتاتيجي.

كما واصل مرتزقة العدوان القصف املدفعي عى منازل ومزارع املواطنن بمناطق متفرقة بمديرية رصواح.
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طريان العدوان يشن غارتني على مديرية عسيالن بشبوة

]04/يونيو/2016[ شبوه  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء 
مديريتي عسيالن وبيحان بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف للمرتزقة عى املنطقة.

غارة على وادي حريب نهم غرب مأرب

]04/يونيو/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى وادي حريب نهم باألطراف الغربية ملحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي واصل خروقاته السافرة وشن غارة عى 
وادي حريب، وواصل التحليق بكثافة يف سماء املنطقة.

العدوان يواصل خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

 ]04/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته استمروا يف خرق وقف النار يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظات مأرب 
والجوف وتعز، وألقى قنبلة صوتية عى صعيد صعدة، وشن ست غارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم 

محافظة صنعاء وغارة عى منطقة الجنات بعمران.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مديرية املتون بالجوف باألسلحة املتوسطة ومنطقة العرفان 
بمريس الضالع بالرشاشات.

وأشار املصدر إىل مرع 23 من املرتزقة وتنظيم القاعدة بينهم قيادات ميدانية وإصابة العرات أثناء تصدي 
الجيش واللجان الشعبية ملحاولة زحف فاشلة عى منطقة حمة الرار باملناسح محافظة البيضاء.

ويف محافظة تعز ذكر املصدر أن الشقيقن كمال مجيب )12 عاما( ومحمد مجيب )15 عاما( استشهدا عى يد 
مرتزقة العدوان بعد اعتقالهما يف حي الخياطن، فيما أصيبت امرأة وابنتها بشظايا نتيجة سقوط قذيفة هاون 

عى منزل املواطن أحمد املقداد جوار مدرسة عقبة وترضر املنزل والسيارة.

وبحسب املصدر قصف مرتزقة العدوان باملدفعية منازل املواطنن يف حي سوفتيل بتعز ما أدى إىل إصابة ثالثة 
مواطنن من املارة بينهم طفل يف التاسعة من عمره، كما قصف املرتزقة حياً سكنياً جوار مصلحة الطرقات 

يف الحوبان بقذائف الهاون وأنباء عن إصابات، مؤكدا إصابة عدد من املواطنن وترضرت محالت تجارية إثر 
انفجار عبوة ناسفة جوار املستشفى العام بمديرية دمت بمحافظة الضالع.
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خرق وقف اطالق النار يف عدد من احملافظات

]05/يونيو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات املاضية يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الصباحة 
بصنعاء.. الفتا إىل أن طائرات األباتيش قصفت جبل هيالن بمديرية رصواح بمحافظة مأرب فيما واصل طران 

العدوان التحليق يف سماء املحافظة.

ويف محافظة تعز ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا حي سوفتيل باألسلحة املتوسطة كما قصفوا 
باملدفعية مناطق متفرقة بمدينة ذباب واستهدفوا باألسلحة املتوسطة منطقة املدرب بمديرية الوازعية.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قنصوا طفال بمديرية الجحملية يدعى إسالم سمر نجاد، فيما استشهدت 
طفلة جراء استهداف مرتزقة العدوان حي سوفتيل باألسلحة املتوسطة.

واستهدف مرتزقة العدوان منطقة بني بارق بمديرية نهم بمحافظة صنعاء باألسلحة املتوسطة والقنابل 
الضوئية، وعاود املرتزقة استهداف منطقتي بني بارق ومبدعة بمديرية نهم بقذائف الهاون.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قنصوا امرأة جوار مدرسة عقبة بالجحملية، فيما 
استهدف املرتزقة باملدفعية السلسلة الجبلية ومدينة ذباب بمحافظة تعز.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي اقتحموا عدد من املنازل بحي مدرسة الثورة بتعز 
واختطفوا عدد من املواطنن يف سكان الحي.

ويف محافظة الجوف بن املصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم ملرتزقة العدوان 
السعودي األمريكي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية رشق مديرية الغيل بالجوف، ودمروا دبابة .

طائرة بدون طيار تشن أربع غارات على منطقة حريب نهم غربي مأرب

]06/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شنت طائرة بدون طيار معادية أربع غارات عى منطقة حريب نهم غربي مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن طائرة بدون طيار معادية شنت أربع غارات عى 
مناطق وقرى حريب نهم باألطراف الغربية ملحافظة مأرب.

وأشار إىل أن طران العدوان السعودي شن غارة عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي برواح.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]06/يونيو/2016[ مأرب ـ سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف جبل هيالن اإلسرتاتيجي 
وحّلق بكثافة يف سماء املديرية.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]07/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات القليلة املاضية يف 
عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظات الجوف 
وتعز والحديدة وعمران ويف سماء كرش بمحافظة لحج، كما حلق طران العدوان الحربي والتجسي يف سماء 

محافظة مأرب.

ولفت املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية مدرعة ملرتزقة العدوان بمديرية كرش محافظة لحج.

ويف محافظة مأرب ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالقصف املدفعي منطقة الحمدة والحزم بمديرية 
حريب القراميش.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منطقة بر باشا بمحافظة تعز ما أدى إىل احرتاق مصنع 
إسفنج.

وقال املصدر إن مرتزقة العدوان بمديرية نهم محافظة صنعاء عاودوا استهداف حريب نهم ووادي ملح 
بالقصف الصاروخي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة وغارة عى مديرية 
حرف سفيان بمحافظة عمران وحلق يف سماء املحافظة ومحافظتي الجوف وصعدة وأمانة العاصمة .

وأوضح املصدر أن طران العدوان استمر يف التحليق يف سماء محافظة تعز ومناطق الوازعية والعمري وذباب 
والحنيشية وعزان. 

وأشار إىل مرع أعداد كبرة من مرتزقة العدوان خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تقدم باتجاه 
مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، الفتاً إىل أن املرتزقة بمحافظة شبوة استهدفوا بالقصف الصاروخي واملدفعي 

مناطق متفرقة يف مديرية عسيالن.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]07/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي بمديرية رصواح بمحافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء 
مديريات رصواح وبدبدة وحريب القراميش.

ثالث غارات على عمران وصنعاء

]08/يونيو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف إطالق النار وشن ثالث غارات عى محافظتي 
عمران وصنعاء.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى لواء 
العمالقة يف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارة عى منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منطقة القشوبة يف مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

غارتان على مديرية املتون باجلوف

]08/يونيو/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن الطران املعادي شن غارة عى جبل حام وغارة عى وادي 
مزوية، مشرا إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا إطالق األعرة النارية والقصف املدفعي عى منازل املواطنن بقرية 

آل حمد واملحزام.

طريان العدوان يشن غارتني على مأرب

]08/يونيو/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح وحريب نهم بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي، 
وغارة عى منطقة حريب نهم غربي مأرب.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان وصلوا القصف املدفعي عى قرية الحزم بحريب القراميش.
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غارة على مدارس العمري يف مديرية ذباب تعز

]08/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

شن طران العدوان غارة عى مدارس العمري يف مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن الطران املعادي حلق يف سماء محافظات الحديدة والجوف 
وصعدة وشبوة والبيضاء ومناطق ذباب واملخا والوازعية والحنيشية وعزان بمحافظة تعز.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]08/يونيو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار خالل الساعات املاضية يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى 
مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.. مشرا إىل أن الطران املعادي حلق يف سماء محافظات تعز والجوف ومأرب 

ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، مبينا أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ منطقة مبدعة بمديرية نهم 
بصنعاء، كما تمكن أبطال الجيش واللجان من تدمر مدرعة ملرتزقة العدوان ومرع طاقمها يف حريب نهم.

ويف محافظة تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا مدينة ذباب باملدفعية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة املخروق يف نجران.

غارة على منطقة حريب نهم غربي مأرب

]09/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم غارة عى منطقة حريب نهم يف األطراف الغربية ملحافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء املحافظة بالتزامن 
مع قصف مدفعي للمرتزقة عى منازل ومزارع املواطنن.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]09/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

قال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم غارتن عى 
مديرية رصواح بمأرب.
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وأوضح أن الطران املعادي استهدف بغارة جبل هيالن وغارة عى منطقة املخدرة .

وأشار املصدر إىل أن الطران العدوان السعودي حلق بشكل مكثف وبعلو منخفض يف سماء املحافظة.

مصدر عسكري يؤكد أن طريان العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]09/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي االمركي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار بالتحليق والقصف عى عدد من محافظات 
الجمهورية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي حلق بشكل مكثف 
يف سماء العاصمة, كما شن مرتزقة العدوان قصفا صاروخيا عى منطقة بني بارق بمديرية نهم.

ويف محافظة تعز شن مرتزقة العدوان قصفا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة عى مناطق متفرقة يف الوازعية 
ومدينة ذباب ومنطقة الغاوي بمديرية الوازعية جنوبي غرب املحافظة, كما قتل وجرح العديد من املرتزقة يف 

قصف صاروخي استهدف تجمعا لهم يف قرية الحريقية بذباب.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق يف سماء املديريات الغربية ملحافظة صعدة, وواصل التحليق يف 
محافظات عمران والبيضاء وشبوة, والقى طران العدوان قنبلة صوتية يف حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأشار املصدر اىل ان طران العدوان السعودي االمركي شن غارة عى مديرية القبيطة بمحافظة لحج.

استمرار اخلروقات يف عدد من احملافظات

]10/يونيو/2016[ محافظات - سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي واصل خروقاته السافرة لوقف إطالق النار وشن 
أربع غارات خالل الساعات القليلة املاضية يف عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود قصف لواء العمالقة يف مديرية حرف 
سفيان بغارتن، كما استهدف بغارتن أحد اآلبار االرتوازية يف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي واصل التحليق يف سماء محافظات مأرب والجوف وحجة.

ويف محافظة الحديدة ذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي ألقى قنبلة صوتية عى مديرية 
القناوص.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ واملدفعية منطقة مبدعة وبني عابد واملدارج بمديرية نهم 
محافظة صنعاء.
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أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]10/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بأربع غارات جبل هيالن 
االسرتاتيجي .

مليار و376 مليون ومثامنائة ألف ريال خسائر املنشآت التعليمية مبحافظة صعدة 

]11/يونيو/2016[ صعدة ـ سبأ:

تسبب العدوان السعودي األمريكي ىف تدمر 196 مدرسة ومرفقا تربويا بمحافظة صعدة بشكل كي وجزئي 
بقيمة اجمالية بلغت مليارا و376 مليون 800 الف ريال .

وبن تقرير صادر عن مكتب الرتبية و التعليم باملحافظة تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه املكتب أن 
تحالف العدوان الغاشم تعمد استهداف املنشآت التعليمية واملدارس يف مختلف مديريات املحافظة .

وذكر التقرير أن العدوان تسبب يف تدمر 19 مدرسة ومرفق تربوي يف مديرية سحار، ويف مديرية رازح تم 
تدمر 15 مدرسة، وبمديرية صعدة دمرت 20 مدرسة ومرفق تربوي، ويف الصفراء دمرت 11 مدرسة ومرفقا 

تربويا، ويف ساقن 15 مدرسة، ويف حيدان 14 مدرسة ومرفقا تربويا، ويف كتاف 11 مدرسة ومرفق تربوي.

وحسب التقرير دمر العدوان 8 مدارس يف مديرة مجز و 11 مدرسة يف منبهه ويف باقم تم تدمر 11 مدرسة 
ومرفق تربوي ودمر يف غمر 6 مدارس ومرفق تربوي ويف الحشوة 3 مدارس، الظاهر 18 مدرسة ومرفق 

تربوي ومخزن لوسائل تعليمية، ويف مديرية قطابر دمر العدوان اربع مدارس، ويف شداء 10 مدارس مع مرفق 
تربوي باإلضافة إىل سبعة معاهد ومكاتب أخرى تعليمية يف مختلف مديريات املحافظة.

وأوضح التقرير أن استهداف البنى واملنشآت التعليمية واملدارس أثر سلباً بشكل كبر عى العملية التعليمية يف 
املحافظة ما اضطر الطالب يف أكثر من مديرية إىل ممارسة التعليم تحت األشجار وفوق مدارسهم املدمرة.

غارة على مديرية حريب القراميش مبأرب

]11/يونيو/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة بني 
ربيح بمديرية حريب القراميش.
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طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]11/يونيو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار بالقصف والتحليق يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي حلق يف سماء 
محافظات صعدة ومأرب والجوف ولحج، وواصل التحليق بكثافة يف سماء مديريات املخا وذباب والعمري 

وعزان والوازعية بتعز.

ويف محافظة حجة ذكر املصدر أن قصف مدفعي سعودي استهدف مديريتي حرض وميدي، وحلق طران 
العدوان يف سماء املحافظة وشن غارة عى منطقة املزرق بمديرية حرض.

كما واصل مرتزقة العدوان خروقاتهم بمحافظة الجوف بقصف منازل املواطنن يف مديرية املتون ما أدى إىل 
احرتاق منزلن، كما عاود املرتزقة قصف برئ يف مديرية املتون.

وأضاف املصدر أن مواطن استشهد وأصيب خمسة آخرين بينهم أطفال ونساء يف منطقة الحنيشة بمحافظة 
تعز إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

وأشار املصدر إىل أن عدد من مرتزقة العدوان لقوا مرعهم خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف 
باتجاه منطقة حمر وتبة الرقعة بمديرية مقبنة جنوبي محافظة تعز.. مبينا أن مرتزقة العدوان قصفوا حي 

الرضبة السكني بتعز باملدفعية، وشن املرتزقة قصفا مدفعيا عى مدينة ذباب ومناطق متفرقة بمناطق الشبكة 
والغاوي بمديرية الوازعية باملحافظة .

ويف محافظة مأرب أصيب مواطن بجروح يف غارة لطران العدوان عى مزرعته يف منطقة حريب القراميش 
باملحافظة, فيما شن مرتزقة العدوان قصفا مدفعيا عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح, كما تمكن أبطال 

الجيش واللجان الشعبية من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه قرن أذياب يف حريب القراميش وإلحاقهم 
خسائر فادحة.

مخس غارات على مديرية صرواح 

]12/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى معدات زراعية وجرافات 
تابعة ملواطنن أسفل جبل هيالن األسرتاتيجي ودمرها.

كما شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى جبل هيالن بمديرية رصواح.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا القصف املدفعي والصاروخي عى منطقة املخدرة بالجدعان.
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ثالث غارات على مديرية الغيل باجلوف

]12/يونيو/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن رشق الغيل وغارة 
عى جبل أير باملديرية.

مصدر عسكري: العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]12/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

قال مصدر عسكري إن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف إطالق النار يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق املكثف يف سماء 
محافظات الجوف وصعدة ومأرب ولحج وعمران وتعز وصنعاء والحديدة.

وأكد املصدر مرع أعداد كبرة من مرتزقة العدوان خالل كرس محاولة تقدم لهم باتجاه مديرية املتون 
بمحافظة الجوف.

ووفقاً للمصدر القى طران العدوان قنبلة ضوئية عى مديرية خران املحرق بمحافظة حجة، كما نهب املرتزقة 
محتويات إدارة الصحة املدرسية بمديرية القاهرة بمحافظة تعز.

غارتان على جبل هيالن اإلسرتاتيجي مبأرب

]13/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية / سبأ/ أن الطران املعادي استهدف بغارتن جبل هيالن 
االسرتاتيجي برواح.

طريان العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]13/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يف عدد من املحافظات خرق وقف إطالق النار.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بشكل مكثف يف سماء 
العاصمة ومحافظة وحجة.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان يف تعز استهدفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة منطقة الجحملية.
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وبحسب املصدر عاود مرتزقة العدوان يف مديرية نهم محافظة صنعاء استهداف مناطق بني بارق ومبدعة 
ووادي ملح بالقصف الصاروخي بالتزامن مع تحليق لطران العدوان يف سماء املحافظة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود التحليق بعلو منخفض يف سماء املديريات الغربية ملحافظة صعدة.

استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار قنبلة عنقودية بصعدة

]14/يونيو/2016[ صعدة ـ سبأ:

استشهد طفل وأصيب آخر إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمريكي الغاشم يف 
مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطفل حاشد نارص محمد مسفر ثعلة 12 عام 
استشهد وأصيب أخاه بجروح بليغة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يف منطقة الصوح 

باملديرية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان تعمد قصف مديريات محافظة صعدة بالقنابل العنقودية املحرمة دوليا.. 
الفتا إىل أن تلك القنابل أدت إىل استشهاد وجرح عرات املواطنن خصوصا من النساء واألطفال.

غارتان على مناطق متفرقة مبحافظة اجلوف

]14/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى محافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي بمحافظة الجوف لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة 
الهيجة باملصلوب، وأخرى عى مديرية الغيل.

وأشار املصدر إىل أن التحليق ال يزال مستمر يف سماء مديريات املحافظة.

استمرار خرق وقف إطالق النار

]14/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة املتوسطة منطقة 
الشبكة بمديرية الوازعية بتعز.

ويف محافظة الضالع ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باألسلحة الثقيلة جبل التهاني ومحطة يعيس 
بمنطقة مريس.. مشرا إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا استهداف منطقة مبدعة بمديرية نهم بصنعاء.
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تواصل خرق وقف إطالق النار من قبل طريان العدو ومرتزقته

]15/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي حلق يف سماء محافظات الجوف 
ومأرب وتعز وحجة، كما واصل التحليق بعلو منخفض يف سماء محافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا مناطق بني حيدان ومسورة وبني بارق يف 
نهم بمحافظة صنعاء باألسلحة املتوسطة، الفتا إىل أن مرتزقة العدوان حارصوا قرية الراري بمديرية صر 

املوادم بتعز وأطلقوا النران عى منازل املواطنن يف القرية.

ممثل األمم املتحدة: 19 يف املائة فقط نسبة تلبية االحتياجات اإلنسانية يف اليمن

]16/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

عقد املمثل املقيم لألمم املتحدة يف اليمن »جيمي ماكغولدريك » اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا عرض فيه أخر 
املستجدات عى الصعيد اإلنساني وأعمال اإلغاثة يف اليمن.

وأوضح ماكغولدريك أن ما تم تلبيته من االحتياجات التمويلية لخطة االستجابة الرسيعة لم يتجاوز 348،3 
مليون دوالر حتى يونيو الجاري من إجمايل مليار و800 مليون دوالر وبنسبة 19 % فقط، مبينا أن حالة األمن 

الغذائي يف اليمن هي األكثر تدهورا من بن كل االحتياجات ففي حن يحتاج األمن الغذائي إىل تدخل عاجل 
بقيمة 847،1 مليون دوالر، لم تتمكن األمم املتحدة من الحصول عدا عى 116،1مليون دوالر بنسبة 14 % فقط.

وتطرق املمثل املقيم لألمم املتحدة إىل العديد من الصعوبات التي قال أنها مستمرة يف الحول دون تمكن فرق 
اإلغاثة من الوصول املبارش والرسيع إىل السكان املحتاجن للحصول عى اإلغاثة وخاصة يف مدينة تعز التي 
مازالت تشهد مواجهات كبرة بن أطراف النزاع املسلح، مجدد الدعوة بهذا الخصوص إىل رضورة تجنيب 

املدنين ويالت املعارك والحروب.

وأعرب عن تطلع األمم املتحدة إىل نجاح املفاوضات التي تسرها بن األطراف اليمنية يف الكويت ملا لنجاح 
هذه املفاوضات من أهمية يف تحقيق وقف إطالق النار بشكل نهائي والعودة إىل الحوار السيايس بن مختلف 

األطراف اليمنية وتمكن الفرق اإلغاثية من أعمالها والوصول إىل املحتاجن.

غارة على جبل هيالن بصرواح مبأرب

]16/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى جبل هيالن االسرتاتيجي بمديرية رصواح محافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة تزامنت مع استمرار مرتزقة العدوان يف قصفهم 
املدفعي والصاروخي عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية رصواح.
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غارتان على مديرية خب والشعف باجلوف

]16/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طرن العدوان إستهدفت منطقة العقبة 
بمديرية خب والشعف.

مصدر عسكري: استمرار خرق العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته لوقف إطالق النار

]16/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي حلق بعلو منخفض يف املناطق الغربية 
ملحافظة صعدة، وعاود التحليق يف سماء املحافظة، كما حلق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء ومديرية نهم 
بمحافظة صنعاء.. الفتا إىل أن طران العدوان حلق يف سماء مناطق املخا وذباب والوازعية والحنيشية بتعز.

ولفت املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم باتجاه منطقة بني عي يف حيفان بتعز، 
وأحرقوا آلية عسكرية للمرتزقة أسفل السلسلة الجبلية ملنطقة العمري، كما استهدف مرتزقة العدوان منطقة 

املدرب يف مديرية الوازعية باألسلحة املتوسطة.

وبن املصدر أنه تدمر مدرعة ملرتزقة العدوان يف محاولة تقدم ملواقع الجيش واللجان الشعبية يف إحدى التباب 
املحاذية لجبل هيالن بمأرب ومرع طاقمها.

يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا استهداف مناطق بني بارق 
ومبدعة وجبل الحول وضبوعة وحريب نهم ومسورة بصواريخ الكاتيوشا واألسلحة الثقيلة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى تجمع للمرتزقة بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى إىل 
مقتل وإصابة عدد منهم.

طريان العدوان يشن غارة على منطقة مران مبديرية حيدان صعدة

]17/يونيو/2016[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم غارة استهدفت منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف ظهر اليوم منطقة املجرم الواقعة 
أسفل مران بمديرية حيدان بغارة، مشرا إىل أن الغارة أحدثت دمارا كبرا يف ممتلكات املواطنن ومزارعهم.
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غارتان على مديرة املطمة باجلوف

]17/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية املطمة بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان السعودي واصلوا القصف املدفعي 
والصاروخي عى منازل ومزارع املواطنن بمديريتي الغيل واملتون يف املحافظة.

رصد خروقات العدوان ومرتزقته لوقف إطالق النار

]17/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يف خرق وقف إطالق النار 
واستهدافه عدة مناطق يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا منطقة الجحملية بمحافظة 
تعز، ما أدى إىل أرضار جسيمة يف منازل املواطنن.. مشرا إىل أن امرأة استشهدت بنران قناصة مرتزقة 

العدوان يف حارة عقبة بحي الجحملية.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باملدفعية عدة مناطق مجاورة ملدرسة الريجة 
بمحافظة تعز، فيما سقط عرات القتى والجرحى يف صفوف مرتزقة العدوان خالل محاولتهم التقدم باتجاه 

منطقة ثعبات.

وقال املصدر إن طران العدوان ألقى قنابل مضيئة عى منطقة بني سحام بمديرية خوالن الطيال محافظة 
صنعاء.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا باملدفعية مناطق متفرقة يف مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء .

وبن املصدر أن ثالثة مواطنن أصيبوا بجروح بليغة جراء استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان أثناء خروجهم 
من أحد املساجد يف مديرية املتون بالجوف.

وأوضح املصدر أن طران العدوان حلق يف سماء أمانة العاصمة ومحافظات عمران، الجوف، مأرب، صنعاء، 
تعز، الحديدة، حجة، وصعدة، ومديرية نهم بمحافظة صنعاء.

استهداف منطقة املطار بصرواح 

]17/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منطقة املطار يف مديرية رصواح.



332

يوميات العـ2016ـــدوان

غارة على مزرعة مبديرية املصلوب يف اجلوف

]18/يونيو/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية املصلوب بالجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بغارة مزرعة بن عيدة بمنطقة 
الزرقة باملصلوب وألحق أرضارا كبرة بها.

غارتان على مديرية نهم 

]19/يونيو/2016[ صنعاء ـ سبأ: 

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

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن الطران املعادي حلق بكثافة يف سماء العاصمة 
صنعاء ومحافظات مأرب والجوف وصعدة وعمران وذمار وتعز.

استهداف منطقة املخدرة باجلدعان مبأرب

]19/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى منطقة املخدرة بالجدعان بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان واصلوا استهداف منازل 
املواطنن بمديرية رصواح بالقصف املدفعي والصاروخي.

مصدر عسكري: استمرار العدوان ومرتزقته خرق وقف إطالق النار

]19/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي حلق بكثافة مع فتح حاجز 
الصوت يف سماء محافظتي صعدة والحديدة.

وأشار املصدر إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية احبطوا محاولة تقدم فاشلة ملرتزقة العدوان باتجاه 
منطقة وقز بمديرية املصلوب بالجوف، ما أدى إىل مرع وجرح عدد منهم.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا منزل أحد املواطنن بمنطقة النقوب بمديرية عسيالن محافظة 
شبوة.
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ويف محافظة تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا منطقة الغاوي يف مديرية 
الوازعية، كما استهدف املرتزقة باملدفعية والصواريخ مناطق ريمان وبني بارق وملح والحول بمديرية نهم 

محافظة صنعاء.

غارتان على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف

]20/يونيو/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منطقة العقبة بمديرية خب والشعف بمحافظة 
الجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان واصلوا استهداف منازل ومزارع املواطنن 
بمديريتي الغيل واملتون بقذائف املدفعية والهاون.

استمرار خروقات العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته 

]20/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

استمر طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يف خرق وقف إطالق النار يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان االستطالعي والحربي واصل 
التحليق يف سماء أمانة العاصمة ومحافظات مأرب والجوف وعمران وتعز وذمار وصعدة و مديريات خوالن 

وبني حشيش ونهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بمختلف األسلحة منطقة الحويمي بمحافظة لحج ومنطقتي 
غراب والغاوي بمديرية الوازعية بتعز.

وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه البقعة يف منطقة مقبنة 
بمحافظة تعز.

املركز اليمني حلقوق اإلنسان : استشهاد وجرح 27 ألف شخص جراء العدوان

]21/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد تقرير صادر عن املركز اليمني لحقوق اإلنسان اليوم استشهاد وجرح نحو 27 ألف و 29 شخص بينهم 
نساء وأطفال جراء الغارات التي شنها العدوان السعودي األمريكي عى اليمن منذ أكثر من عام.

وأوضح التقرير بعنوان » الجرائم األشد خطرا وفق مواثيق القانون الدويل اإلنساني يف إطار هجمات دول 
تحالف العدوان عى اليمن« استشهاد تسعة آالف و 366 بينهم ألفن و 367 طفل و ألف و 887 امرأة , و 

جرح نحو 17 ألف و 663 منهم ألفن و 425 طفل و ألف و925 امرأة .
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وحسب التقرير الذي صدر يف مؤتمر صحفي نظمه املركز أن العدوان دمر 346 ألف و 103 منزل ومبنى 
سكني و603 مخزن غذاء و167 خزان ملياه الرب و ثمان صوامع غالل و 815 ناقلة محملة بالغذاء والوقود.

وفقا للتقرير تسبب العدوان يف تدمر نحو 258 مرفق صحي ومستشفى و 810 مدرسة و41 جامعة و 223 
منشاة صناعية و 213 منشاة وشبكة اتصاالت و 147 شبكات كهرباء و 271 محطة وقود و212 ناقلة نفط 

و53 منشاة رياضية و28 مطار وميناء و 685 طريق وجرس و17 مؤسسة إعالمية و73 مبنى وموقع اثري و 
149 موقعا سياحيا و 664 مسجدا .

كما تضمن التقرير توثيق عدد من الجرائم و الوقائع التي تؤكد استخدام قوى العدوان ألسلحة محرمة عى 
بعض األحياء السكنية يف العاصمة وبعض محافظات الجمهورية .

وأوىص التقرير بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق يف كافة جرائم التي ارتكبتها قوى العدوان و تفعيل كافة 
أجهزة ومكاتب األمم املتحدة يف اليمن بما من شانه القيام بدورها اإلنساني وتحمل مسؤوليتها تجاه الكارثة 

اإلنسانية باليمن، مؤكدا أهمية دور مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني وتضافر جهودها والتنسيق فيما بينهما 
بما يكفل تحسن األداء خالل القيام بدورها يف مواجهة العدوان.

استشهاد وإصابة 15 مواطنا بقصف منشار أحجار بالقبيطة بلحج

]21/يونيو/2016[ لحج - سبأ 

استشهد وأصيب 15 مواطنا جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي منشارا لالحجار بمنطقة 
الكعبن بالقبيطة محافظة لحج.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى منشار 
أحجار بمنطقة الكعبن بالقبيطة، ما أدى إىل استشهاد وإصابة 15 مواطنا كحصيلة أولية.

غارتان على مديرية حريب القراميش 

]21/يونيو/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية استهدفت نقيل غيل بن شجاع 
بحريب القراميش وألحقت أرضارا كبرة بالطريق العام.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان ما يزال مستمرا يف التحليق.

سبع غارات على مديرية صرواح 

]21/يونيو/2016[ مأرب - سبأ

جدد طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى مديرية رصواح بمأرب.
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وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عر اليوم عى 
منطقة املشجح رشقي رصواح، والتي استهدفها صباح اليوم بغارة.. الفتا إىل أن طران العدوان مستمر يف 

التحليق.

وكان طران العدوان شن غارتن عى منطقة املحجزة وغارة عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي، وغارة عى سوق 
رصواح وخلفت أرضارا كبرة يف املحالت التجارية.

وأشار املصدر اىل أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء مديريات رصواح وحريب القراميش ونهم.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ واملدفعية مناطق هيالن ووادي الربيعة.

غارة على مديرية املصلوب باجلوف

]21/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة إستهدفت منطقة الوقز باملصلوب.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا استهداف عدد من املناطق بمديرية املصلوب بالرشاشات وقذائف 
الهاون.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

 ]21/يونيو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته لوقف إطالق النار بالقصف والتحليق يف عدد من 
املحافظات.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء كرش بمحافظة لحج ويف سماء املديريات الغربية 
ملحافظة صعدة والسواحل الغربية يف محافظتي الحديدة وتعز.

ويف محافظة تعز أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا باألسلحة املتوسطة 
السلسلة الجبلية ومدينة ذباب ومنطقة القشوابة بمديرية الوازعية، كما استهدفوا مناطق بمديرية الوازعية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى 
حريب نهم بمحافظة صنعاء، وعاود مرتزقة العدوان استهداف منطقتي مبدعة وبني بارق يف مديرية نهم، كما 

استهدفوا بالرشاشات منطقة ملح باملديرية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الكعبن يف مديرية القبيطة بمحافظة لحج، كما 
واصل التحليق يف سماء محافظتي تعز والجوف، مبيناً أن الطران شن غارة عى منطقة بالد الروس يف مديرية 

سنحان بمحافظة صنعاء.
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مفوضية شئون الالجئني: عدد الالجئني يف اليمن ارتفع إىل 2.8 مليون الجئ

]21/يونيو/2016[ جنيف ـ سبأ:

كشفت املفوضية السامية لشئون الالجئن يف اليمن مساء اإلثنن عن إرتفاع عدد الالجئن يف اليمن جراء األزمة 
التي تشهدها البالد إىل 2.8 مليون الجئ يمني. مشرة إىل أن هذا العدد يعد األعى خالل عام.

وقالت املفوضية يف بيان لها إن »الحرب األهلية يف اليمن تصاعدت منذ آذار/ مارس من العام املايض، وأدت إىل 
تهجر 2.8 مليون يمني« .. مشرة إىل أن »إجمايل هذا الرقم من املهجرين خالل عام هو األعى مقارنة ببقية 

الراعات الدائرة يف العالم«.

وأوضح البيان أن هذا العدد قد تجاوز عدد سكان العاصمة صنعاء، يف حن ما يزال اليمن يستضيف حوايل 
270 ألف الجئ معظمهم من الصومال، فيما ال يزال يأتي نحو 10 آالف الجئ إىل سواحل اليمن قادمن من 

الرق األدنى والقرن األفريقي للبحث عن فرص األمن وسبل العيش يف اليمن .

وقال ممثل املفوضية يف صنعاء يوهانس كالو وفقاً للبيان »تميزت اليمن عن بقية بلدان اإلقليم بوقوفها وكرمها 
تجاه الالجئن رغم الوضع اإلنساني املرتدي يف البالد حالياً وأكثر من أي وقت مىض«.

وأضاف املسئول الدويل إن »الالجئن هم أشخاص ال يختلفون عن اليمنين ممن تعطلت حياتهم نتيجة الحرب 
واالضطهاد، وبمناسبة اليوم العاملي لالجئن وكل يوم نود من الجميع الوقوف معنا ألجلهم«.

ثالث غارات لطريان العدوان على مديريتي كتاف والظاهر بصعدة

]22/يونيو/2016[ صعدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارتن استهدفت مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى جبل الشبكة 
بمديرية كتاف.. مشراً إىل أن منطقة املالحيط بمديرية الظاهر تعرضت لغارة جوية استهدفت ممتلكات 

املواطنن.

واليزال طران العدوان يعاود التحليق املكثف عى جميع مديريات املحافظة.

غارتان على منطقة املشجح وغارة على جبل هيالن بصرواح 

]22/يونيو/2016[ مأرب – سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا منطقة املشجح رشق رصواح.

اىل ذلك واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه ملديرية رصواح بمحافظة مأرب.. وأفاد 
مصدر محي أن طران العدوان شن غارة عى جبل هيالن باملديرية.
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غارة على مديرية الزاهر باجلوف

]22/يونيو/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية الزاهر بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منطقة الحاضنة بمديرية 
الزاهر دون اإلشارة إىل سقوط ضحايا.

منظمة رعاية األطفال العاملية : توقف تعليم مليون و800 ألف طفل يف اليمن

]22/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

ذكرت منظمة رعاية األطفال العاملية أن مليون و 800 ألف طفل يمني توقف تعليمهم لعدة أشهر وأن ألف و 
600 مدرسة ترضرت أو دمرت أو أتخذت كمسكن للنازحن أو أغلقت بسبب انعدام األمن نتيجة الراع خالل 

عام 2015م .

وقالت املنظمة يف تقرير لها بعنوان » املستقبل عى املحك .. أطفال اليمن محرومون من التعليم » إن 560 ألف 
طفل يف مايو 2016م بقوا خارج املدرسة كنتيجة مبارشة للراع وأنه تم التحقق من 51 هجوماً عى املدارس 

خالل العام املايض .

وأوضح التقرير الذي تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه أن الهجمات عى املدارس والطالب واملدرسن 
نتيجة القصف الجوي والهجمات الرية أدت إىل وفيات وإصابات وجعل العديد من املدارس غر صالحة 

لالستعمال .

وأشارت املنظمة يف تقريرها إىل أن مليون و 600 ألف طفل يف سن املدرسة يفتقرون أصالً إىل التعليم من قبل 
الراع ، منوهة إىل أن جودة التعليم شهدت املزيد من التدهور نتيجة للراع وتم تقليل الفوائد التي يمكن أن 

يوفرها التعليم لألطفال يف الوقت الذي هم فيه معرضون للخطر بشدة.

ولفت التقرير إىل النقص يف املعدات األساسية بما يف ذلك املناهج والكتب واملكاتب والكرايس و ازدياد االكتظاظ 
يف الفصول الدراسية الذي كان يعد مشكلة من قبل النزاع باإلضافة إىل ارتفاع معدالت تغيب املعلمن وانخفاض 

نوعية التعليم.

ووفقاً للتقرير أشارت نتائج تقييم حديث يف محافظة عدن اىل أن النزاع أدى إىل تفاقم الفوارق بن الجنسن يف 
الوصول إىل التعليم مع اتساع الفجوة بن الفتيات والفتيان عى األقل يف تلك املحافظة وذلك بنسبة 76 فتاة لكل 

100 فتى يف املدارس التي تم اختيارها كعينات مقابل نسبة 92 فتاة لكل 100 فتى قبل الراع.

وذكر التقرير أن مبلغ 27 مليون و 500 ألف دوالر مطلوب للتعليم بموجب خطة اليمن لالستجابة اإلنسانية 
كي ال يحرم مئات اآلالف من األطفال من حقهم يف التعليم الفتاً إىل أنه تم تمويل نسبة اثنن يف املائة فقط من 

مبلغ الخطة التي تتضمن إصالح وترميم الفصول الدراسية وتوفر األثاث املدريس واللوازم املدرسية األساسية ، 
وإنشاء أماكن مؤقتة للتعلم، وتوفر أماكن التعلم البديلة، باإلضافة إىل الدعم النفي واالجتماعي الالزم للطالب.
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طريان العدوان يواصل خروقاته ويشن غارات على عدد من احملافظات

]22/يونيو/2016[ محافظات  ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته لوقف إطالق النار بالقصف والتحليق يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن استشهدا جراء غارات طران العدوان 
السعودي األمريكي عى مديرية القبيطة بمحافظة لحج، كما شن غارة عى مدرسة الخرض يف منطقة املواهبة 

بمحافظة لحج و4 غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية القبيطة باملحافظة نفسها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة مسورة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما استهدف 
مرتزقة العدوان السعودي بالقصف الصاروخي مناطق مسورة وريمان باملديرية نفسها.

وبن املصدر ان طران العدوان شن غارة عى منطقة الساقية يف مديرية املصلوب بمحافظة الجوف. 

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان عاودوا استهداف مناطق بني بارق ومسورة ومبدعة بالقصف الصاروخي 
وغرها من املناطق يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما استهدفوا مناطق الغاوي واملدرب والقشوابة يف 

مديرية الوازعية بمحافظة تعز باألسلحة الثقيلة.

 والوضع مرشح للتدهور
ً
 حادا

ً
 غذائيا

ً
األمم املتحدة: 19 حمافظة مينية تواجه إنعداما

]22/يونيو/2016[ جنيف - روما ـ سبأ:

حذرت األمم املتحدة من خطر انعدام األمن الغذائي الحاد الذي أصبحت تواجهه 19 محافظة من بن 22 
محافظة يف اليمن.. متوقعة تدهور األوضاع يف املناطق املترضرة حال استمرار القصف الجوي والحصار عى 

البالد.

وذكرت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األغذية العاملي يف تقييم مشرتك نرته املنظمة الدولية اليوم 
أن تحليل التصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذائي أظهر أن أكثر من نصف عدد السكان يف اليمن يمرون 

بمرحلة األزمة أو مرحلة الطوارئ من مراحل إنعدام األمن الغذائي.

وبن التقييم أن ما يصل إىل 70 باملائة من السكان يف بعض املحافظات اليمنية يجدون صعوبة بالغة يف 
الحصول عى الطعام، فيما يعيش سبعة مالين شخص عى األقل أي نحو ربع عدد السكان يف مرحلة أدنى 

من مرحلة الطوارئ، أي املرحلة الرابعة من التصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذائي الذي يشتمل عى خمس 
مراحل.

وفيما أشار إىل أن ذلك يعكس زيادة بنسبة 15 باملائة منذ يونيو 2015م، أوضح التقييم أن 1 ر7 مليون 
شخص آخرين يعانون من مرحلة األزمة والذي يعد املرحلة الثالثة من التصنيف املرحي املتكامل لألمن 

الغذائي.

ويف هذا الصدد قال منسق الشئون اإلنسانية يف اليمن جامي ماكغولدريك » إن نتائج تحليل التصنيف املرحي 
املتكامل لألمن الغذائي تظهر بوضوح فداحة األزمة اإلنسانية يف اليمن« .. الفتاً إىل أنها تعد واحدة من أسوأ 

األزمات يف العالم.
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وأضاف » كما أنها مرشحة لالستمرار يف التدهور، وقد أثر النزاع بشكل كبر جداً عى البالد وسكانها وزاد من 
حالة الضعف املنترة ودمر اآلليات التي تمكن العائالت من التعايش مع الوضع ، ونتيجة لذلك فإن انعدام 

األمن الغذائي يبقى عند مستويات مرتفعة غر مقبولة ».

وأشار ماكغولدريك إىل أن من بن العوامل الرئيسية املسببة النعدام األمن الغذائي نقص الوقود والقيود 
املفروضة عى االستراد والتي قللت من توفر السلع الغذائية األساسية يف البالد التي تستورد نحو 90 باملائة من 

احتياجاتها من األغذية األساسية.

وناشد املسئول األممي، املانحن زيادة تمويلهم اإلنساني يف اليمن بشكل عاجل وملح حتى يمكن توصيل املزيد 
من املساعدات الغذائية ملالين السكان الذين هم يف حاجة ماسة للمساعدات.

فيما قال ممثل منظمة )الفاو( يف اليمن صالح حاج حسن » إنه نظراً ملحدودية الحصول عى العديد من األغذية 
األساسية بسبب القيود املفروضة عى الواردات والنقل، فقد أصبحت مساعدة املجتمعات عى إطعام نفسها من 

خالل الزراعة املنزلية وتربية الدواجن يف املنزل وغر ذلك من التدخالت، أمراً رضورياً اآلن ».

ولفت التقييم املشرتك إىل بيانات منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( والتي تظهر أن نحو ثالثة مالين 
طفل تحت سن الخمس سنوات إضافة إىل نساء حوامل أو مرضعات، يحتاجون إىل خدمات للعالج من سوء 

التغذية الحاد أو الوقاية منه.

وحذر التقييم من أن نسبة سوء التغذية الحاد بلغت مرحلة خطرة يف معظم املحافظات اليمنية، بعدما وصلت 
إىل نسبة 1 ر25 باملائة يف محافظة تعز و 7ر21 باملائة يف محافظة الحديدة.

غارة على مديرية صرواح 

]23/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت جبل هيالن باملديرية، مشراً إىل أن مرتزقة 
العدوان واصلوا القصف املدفعي والصاروخي عى مناطق متفرقة باملديرية.

استمرار خروقات وقف إطالق النار

]23/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يف محافظتي تعز والجوف خروقاتهم لوقف إطالق النار.

واشار مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن أحد أفراد الطاقم الطبي باملستشفى العسكري بتعز 
استشهد برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف الجحملية، كما استهدف مرتزقة العدوان مديريتي الجحملية 

والوازعية بمختلف األسلحة، وقصفوا باملدفعية قرية ذباب مما تسبب يف أرضار يف منازل املواطنن.

ويف محافظة الجوف لقي عدد كبر من مرتزقة العدوان السعودي األمريكي مرعهم خالل تصدي الجيش 
واللجان الشعبية ملحاولة تقدم باتجاه مديرية املتون.
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منظمة اليونيسيف تدعو االطراف إلنهاء الصراع ومحاية األطفال

]23/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

دعت منظمة اليونيسيف للطفولة كافة األطراف السياسية يف اليمن للخروج بحل سيايس ينهي الحرب.

وقال املتحدث بإسم اليونيسيف محمد األسعدي خالل ايجاز صحفي عقدته املنظمة اليوم حول وضع االطفال 
يف اليمن أنه إذا لم تتوصل األطراف إىل حل ينهي الراع فإن اطفال اليمن سيدفعون ثمن الحرب وستخرس 

اليمن جيل كامل من االطفال اذا استمرا الراع.

وأكد االسعدي أن املنظمة تحققت من مقتل اكثر من الف و100 طفل وإصابة اكثر من الف و500 طفل منذ 
بداية العدوان يف مارس 2015 وحتى مارس 2016، مبينا أن مايزيد عن ألف طفل جندوا من قبل الجماعات 

املسلحة للطرفن، فيما خطف نحو 200 طفل منذ بداية الراع. وأوضح أن عرة الف طفل ماتوا خالل العام 
املايض نتيجة أمراض كان من املمكن الوقاية منها بسبب عدم قدرتهم عى الوصول اىل املراكز الصحية أو عدم 

تلقيهم أدوية لعالج االسهاالت وااللتهابات.

وأشار إىل ان 15 مليون شخص منهم سبعة مالين و400 ألف طفل بحاجة إىل رعاية صحية, وأن أكثر من 
600 وحدة صحية أغلقت نتيجة عدم توفر األدوية وانعدام الوقود لتشغيلها, فيما تعرضت 74 وحدة صحية 
للقصف الجوي واألريض، موضحا أن 320 ألف طفل تعرضوا لسوء التغذية الوخيم وأكثر من مليون و300 

ألف طفل عرضة لسوء التغذية املتوسطة، ومليوني ونصف طفل عرضة لإلصابة باإلسهاالت وااللتهابات، وأن 
اكثر من 19 مليون شخص بحاجة ملياه صالحة للرب.

وذكر االسعدي أن 560 ألف طفل حرموا من التعليم لهذا العام نتيجة تواجدهم يف أماكن الراع أو تعرض 
مدارسهم للقصف والتدمر, وأن اكثر من 1600 مدرسة تعطلت جراء الراع.. وأشار اىل ان اليونيسيف قدمت 

نحو خمسة آالف و565 طن من املساعدات االنسانية لليمن منذ بداية الحرب يف 2015، وساهمت يف إعادة 
تأهيل وترميم نحو 260 مدرسة منها 60 مدرسة يف أمانه العاصمة، وتسعى للرتميم 150 مدرسة خالل العام 

الجاري.

ويف اطار األنشطة التواصلية التكاملية الذي تنفذه املنظمة، وظفت 33 الف و500 كادر صحي لتقديم خدمات 
صحية وعالجية واستشارية يف عدد من املديريات التي يصعب عى املواطنن فيها الوصول اىل املراكز الصحية 

نتيجة الراع، واستهدف عرة آالف تجمع سكني وتم فحص نحو 95 ألف طفل من أمراض سوء التغذية 
وعالج 20 ألف حالة سوء تغذية وتلقى نحو عرة آالف و826 ألف طفل أدوية الوقاية من الديدان وتقديم 

استشارات لـ23 الف امرأة.

غارة على جبل حام مبديرية املتون 

]24/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية املتون بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة إستهدفت جبل حام بمديرية املتون.
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مصدر عسكري يؤكد استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته

]24/يونيو/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طران العدوان السعودي ومرتزقته يف خرق وقف إطالق النار.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن طران العدوان حّلق يف سماء أمانة العاصمة 
وضواحيها ومحافظات عمران والجوف وصعدة وتعز وحجة ولحج ومأرب.. مشرا إىل أن مرتزقة العدوان 

استهدفوا يف مديرية نهم منطقتي بني بارق والحول.

واوضح املصدر ان طران العدوان استهدف بغارة وادي مذاب بمديرية املطمة يف محافظة الجوف.

ويف محافظة مأرب شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية رصواح، كما تم تدمر مدرعة 
تابعة ملرتزقة الغزاة يف منطقة كوفل باملديرية.. وشن طران العدوان ثالث غارات عى مديرية القبيطة محافظة 

لحج.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا يف محافظة تعز منطقة املدرب يف مديرية الوازعية، مشرا إىل أن 
هناك زحف مكثف ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي من ثالث اتجاهات باتجاه منطقة ذباب.

وإستهدف طران العدوان السعودي األمريكي بغارة اليوم تجمعا ملرتزقته بمنطقة سدبأ غربي مدينة الحزم 
بالجوف.

وأفاد املصدر املحي أن الغارة أسفرت عن سقوط عدد كبر من القتى والجرحى يف صفوف املرتزقة وإحراق 
ثالث آليات تابعة لهم.

استهداف سوق القشرياء مبديرية الوازعية يف تعز

]25/يونيو/2016[ تعز سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم غارة استهدفت سوق الشقراء يف مديرية الوازعية بمحافظة 
تعز، ما أدى إىل ترضر املمتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األبناء اليمنية )سبأ( إن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف لطران 
العدوان عى عدد من املديريات الساحلية باملحافظة، كما تزامنت مع عمليات قصف ملرتزقة العدوان استهدفت 

منطقة القشوبة بمديرية الوازعية.

وأوضح املصدر إن عدد من األحياء الرقية للمدينة تعرضت خالل الساعات املاضية لقصف عشوائي من 
مرتزقة العدوان السعودي ما أدى إىل ترضر العديد من املنازل واملرافق واملمتلكات العامة والخاصة وخصوصا 

يف حيي ثعبات وكالبة.

وأدان املصدر استمرار عمليات النهب املنظم التي تقودها عصابات من مرتزقة العدوان يف األحياء الرقية 
ملدينة تعز.. مشرا إىل أن عرات البالغات سجلت خالل اليومن املاضين عن عمليات نهب واسعة ملنازل 

وممتلكات املواطنن يف أحياء الشمايس وكالبة.
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ثالث غارات على مديرية الغيل باجلوف

]25/يونيو/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية الغيل بالجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن الغارات استهدفت منطقة الصابر وقرية الغيل 
دون تسجيل سقوط ضحايا.

استشهاد مخسة مواطنني يف غارتني على مديرية خوالن الطيال 

]26/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد خمسة مواطنن جراء غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة األعروش بمديرية خوالن 
الطيال محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مفرق القانزي 
بمنطقة األعروش ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن.

725 مليون ريال خسائر قطاع الشباب والرياضة مبحافظة صعدة

]26/يونيو/2016[ صعدة - سبأ:

أكد مكتب الشباب والرياضة بمحافظة صعدة أن تحالف العدوان الغاشم وعى مدى أكثر من عام تعمد 
استهداف املنشآت الرياضية بمحافظة صعدة مخلقاً دماراً شامالً تجاوزت حسائره 725 مليون ريال.

وبن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة صعدة يف تقرير صدر عنه ، تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة 
منه، أن خسائر قطاع الشباب والرياضة باملحافظة تربو عى 752 مليون ريال.. مشراً إىل أن طران العدوان 
قصف الصالة الرياضية باملدينة وبيت الشباب ومعمل حاسوب متكامل ومكتب الشباب والرياضة، باإلضافة 
إىل امللعب واملدرجات وسور املدينة الرياضية ومقر نادي السالم الريايض ومقر وملعب نادي االتحاد بمدينة 

ضحيان وملعب ومقر نادي الرف بمدينة باقم وملعب ومقر نادي الجزيرة بمنطقة دماج بشكل كي.. الفتاً إىل 
أن كل الوسائل الرياضية واملعدات التي كانت يف داخل تلك األندية واملالعب واملقرات تلفت كلياً جراء الغارات .

غارتان على مديرية صرواح 

]26/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأفاد مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية »سبأ« أن الطران شن غارة عى جبل األشقري وغارة عى مركز مديرية 
رصواح.
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باب الساحلية بتعز بغارتني
ُ
استهداف مدينة ذ

]26/يونيو/2016[ تعز - سبأ :

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز بالتزامن مع تحليق كثيف لطران 
العدوان فوق ارجاء املحافظة.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن اليوم غارتن استهدفتا منطقة العمري 
بمدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب.

وأوضح املصدر إن طران العدوان استمر خالل الساعات املاضية يف التحليق بكثافة فوق املديريات الساحلية 
الغربية ملحافظة تعز، بالتزامن مع عمليات قصف عشوائية شنها مرتزقة العدوان السعودي عى األحياء 
الرقية ملدينة تعز مستخدمن املدفعية والقذائف الصاروخية ما اسفر عن ارضار يف العديد من املنازل 

واملمتلكات الخاصة واملنشآت العامة.

طريان العدوان يواصل خرق وقف إطالق النار

]26/يونيو/2016[ صنعاء -سبأ:

شن الطران غارتن عى حريب نهم وغارة عى املجاوحة يف مديرية نهم باملحافظة .

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( اىل انكسار زحف كبر للمرتزقة مسنود بالطران واملدفعية 
عى منطقة املجاوحة بمديرية نهم فيما استهدف املرتزقة بالقصف الصاروخي منطقة ريمان باملديرية نفسها.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منزل املواطن محمد جازم يف نجد ضمران بمديرية القبيطة 
محافظة لحج وأنباء عن شهداء وجرحى من النساء واألطفال، مشراً إىل أن الطران شن عدة غارات عى مديرية 

كرش ومنطقة الريجة بالقبيطة، الفتا إىل أن طران العدوان حلق يف سماء مناطق ذباب والعمري وعزان 
والوازعية بمحافظة تعز، فيما قصف املرتزقة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة منطقة الجحملية، الفتاً إىل أن أبطال 

الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفاً للمرتزقة عى مديرية ذباب باملحافظة.

وأشار املصدر إىل تواصل تحليق طران العدوان يف سماء محافظتي مأرب وصعدة.

اربع غارات على مديريتي كتاف والظاهر بصعدة

]27/يونيو/2016[ صعدة - سبأ :

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات مستهدفاً 
مناطق متفرقة من مديرية كتاف.. مشراً إىل أن الغارات أحدثت دماراً يف ممتلكات املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان كثف تحليقه يف سماء املحافظة وخصوصاً املديريات الغربية مع فتح حاجز 
الصوت.
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كما استهدف طران العدوان السعودي األمريكي بغارة منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر مخلفة أرضار كبرة 
يف مزارع املواطنن ومنازلهم.

قصف مديرية املتون باجلوف

]27/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية املتون بمحافظة بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى جبل حام بمديرية 
املتون.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان السعودي واصلوا القصف املدفعي والصاروخي عى منازل ومزارع 
املواطنن بمديرية املتون.

غارتان على مديرية صرواح مبحافظة مأرب

]27/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وذكر مصدر محي باملحافظة يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا جبل هيالن ومنطقة 
املشجح رشق رصواح، منوهاً إىل أن تحليق الطران اليزال مستمراً.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان شنوا قصفاً صاروخياً مكثفاً عى مناطق متفرقة باملديرية.

تواصل خروقات طريان العدوان على عدد من احملافظات

]27/يونيو/2016[ محافظات - سبأ :

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف إطالق النار عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى 
منطقة املزرق بمحافظة حجة، كما شن غارتن عى منطقة املجاوحة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأكد املصدر ان مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة يف مديرية نهم، كما 
استهدفوا بقصف مدفعي منطقة ملح باملديرية نفسها.

وشن طران العدوان غارة عى املجمع الحكومي بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر اىل ان سماء محافظة الجوف شهدت تحليق مكثف لطران العدوان الحربي والتجسي، كما 
قصف مرتزقته بمختلف األسلحة مديريات الغيل واملصلوب واملتون.
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26 شهيدا و10 جرحى نتيجة غارة على سوق حيفان تعز

]28/يونيو/2016[ تعز ـ سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة التي شنها طران تحالف العدوان السعودي االمريكي عى مديرية حيفان 
بمحافظة تعز إىل 26 شهيدا و 10 جرحى يف واحدة من أكر املجازر املروعة التي يرتكبها تحالف العدوان 

السعودي االمريكي بحق املدنين يف محافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن جهود جمع واحصاء الجثث وجمع اشالء الضحايا بينت 
ارتفاع ضحايا مجزرة العدوان السعودي االمريكي عى سوق مفرق حيفان إىل 26 شهيدا بينهم نساء واطفال، 

مشرا إىل أن بعض الجثث تمزقت اشالء جراء الغارة فيما احرتقت اخرى بشكل كامل بعدما استهدف طران 
العدوان سوقا لبيع املشتقات النفطية يف مفرق خدير بغارة عندما كان السوق مكتظا بالرواد.

وأكد أن الغارة تسببت يف ترضر العديد من املحال التجارية والسيارات والدراجات النارية التي احرتقت بصورة 
كاملة، كما تسببت يف إتالف كميات من الوقود الذي كان يباع يف السوق.

واوضح مدير مديرية خدير عبدالله عبدالسالم عثمان لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن عملية انتشال جثث 
واشالء الضحايا استكملت اليوم، مشرا إىل أن العديد من الجرحى نقلوا إىل مستشفى الرتبة وآخرين تلقوا 

العالج يف مستشفيات مديرية خدير.

وكان طران العدوان السعودي استهدف فجر اليوم سوق مفرق مديرية حيفان بغارة جوية بعد ساعات 
من التحليق فوق اكثر مديريات املحافظة، مستهدفا بأربع غارات منطقة صرة يف مديرية الراهدة والطريق 

الرئيسية بن لحج وتعز يف منطقة الريجة.

مخس غارات على حمافظة اجلوف

]28/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديريتي املتون واملصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى مديرية املتون 
وغارة عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن صباح اليوم غارتن عى جبل حام بمديرية املتون.. مشرا إىل أن 
طران العدوان ال يزال مستمر يف التحليق.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]28/يونيو/2016[ محافظات - سبأ :

قال مصدر عسكري إن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خرق وقف إطالق النار عى عدد من 
املحافظات.
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وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأة وأطفالها الثالثة يف قصف ملرتزقة العدوان بقيادة 
الشدادي عى قرى قبيلة آل جالل بمحافظة مأرب.

مشرا اىل أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا منزل عضو لجنة التهدئة حسن علوي، ما أدى 
استشهاد أحد أقاربه وإصابة آخر بمديرية الغيل محافظة الجوف.

وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم ملرتزقة العدوان باتجاه جبل هيالن ما أدى 
إىل مرع وجرع عدد من املرتزقة وتدمر مدرعة تابعة لهم.

ويف محافظة تعز بن املصدر مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مديرية مقبنة واستهداف املدرب يف الوازعية 
باألسلحة الرشاشة، كما استهدف مرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان الشعبية بقذائف الهاون يف مديرية 

ذباب بمحافظة تعز.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة املجاوحة بمديرية نهم، فيما قصف املرتزقة 
باملدفعية والصواريخ مناطق ملح ومبدعة وبني بارق ومناطق أخرى متفرقة باملديرية .

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة حمالة الريجة يف مديرية القبيطة بمحافظة لحج، 
فيما سقط قتى وجرحى يف صفوف مرتزقة العدوان خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية لهجوم عى موقع 

صباح بذي ناعم يف البيضاء.

العفو الدولية وهيومن رايتس تطالبان بطرد السعودية من جملس حقوق اإلنسان

]29/يونيو/2016[ نيويورك  - سبأ :

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش املعنية بحقوق اإلنسان اليوم إىل طرد السعودية من مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واتهمتها بإستغالل الهيئة لعرقلة العدالة يف ما يتعلق بإرتكاب جرائم حرب 

محتملة يف اليمن.

وطالبت املنظمتان يف بيان مشرتك أصدرته اليوم الجمعية العامة لألمم املتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب 
اإلنتهاكات الصارخة بشكل منتظم لحقوق االنسان من قبل النظام السعودي.

وأوضح البيان الذي نر يف مؤتمر صحايف يف نيويورك أن العفو الدولية وهيومن رايتس ستمارسان ضغوطاً 
عى الجمعية العامة للحصول عى تصويت يف هذا الجانب.

وقال املدير املساعد ملنظمة هيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون يف املؤتمر الصحفي » إنه قبل أشهر عدة، 
تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء يف املجلس«.

فيما إتهمت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بقيادة حملة قمع وصفتها بالوحشية ضد املعارضن 
وتطبيق عقوبة اإلعدام يف جرائم ال تستحق ذلك بموجب القوانن الدولية.

وقال مسئول املنظمة لدى األمم املتحدة ريتشارد بينيت« إنه منذ عام 2013م تم سجن كل النشطاء يف حقوق 
االنسان يف السعودية، أو تهديدهم أو ارغامهم عى الذهاب إىل املنفى«.

وأكد أن جرائم الحرب املحتملة للتحالف يف اليمن يجب أن يحقق فيها مجلس حقوق االنسان.. وقال » إنه بدالً 
من ذلك، استخدمت السعودية املجلس ملنع اتخاذ قرار بإجراء تحقيق دويل«.
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وطالبت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن يكون طرد السعودية فعاالً حتى إنهاء الهجمات غر القانونية 
لقوات التحالف يف اليمن والخضوع لتحقيق يحظى باملصداقية والنزاهة، كما نددت املنظمتان بـ »القمع 

القايس ألي شكل من أشكال املعارضة داخلياً« يف السعودية خالل مشاركتها يف أعمال املجلس.

وكان املفوض األعى لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة زيد بن رعد الحسن أعلن يف مارس املايض، مسئولية 
تحالف العدوان العسكري السعودي عن معظم الضحايا املدنين يف اليمن.

استمرار خرق وقف إطالق النار من قبل طريان العدوان ومرتزقته 

]29/يونيو/2016[ محافظات - سبأ:

 واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء محافظات مأرب 
والجوف وتعز وحجة وعمران وأمانة العاصمة ومديرية نهم بمحافظة صنعاء ويف سماء املديريات الغربية 

ملحافظة صعدة.

ويف محافظة تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان أحرقوا منزل أحد املواطنن يف منطقة الجحملية، كما أقدموا 
عى إعدام مواطن يدعى عباس باعلوي باملدينة، واستهدف مرتزقة العدوان باألسلحة املتوسطة مناطق البخيتية 

والغاوي والقشوبة بمديرية الوازعية ومنطقة ثعبات باملحافظة.

وأوضح املصدر العسكري أن طران العدوان شن غارة عى منطقة مسورة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ست غارات على مديرية نهم

]30/يونيو/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ست غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما واصل التحليق عى 
عدد من املحافظات ضمن خروقاته السافرة لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ست غارات عى 
مناطق متفرقة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

غارتان على منازل املواطنني مبديرية الغيل باجلوف

]30/يونيو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارتن منزل أحد 
املواطنن بقرية الغيل ما أدى إىل تدمره كليا.
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استهداف األحياء الغربية ملدينة تعز وضواحيها

]30/يونيو/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم سلسلة غارات عى مدينة تعز استهدفت األحياء الغربية 
للمدينة وضواحيها.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات حي بر 
باشا ومنطقة املطار القديم، كما شن ثالث غارات أخرى عى مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة غراب بمديرية 

التعزية ما أدى إىل تدمرها وحدوث أرضار كبرة يف املنازل واملنشآت.

وأكد املصدر تأثر العديد من املنازل واملرافق يف حيي بر باشا واملطار القديم جراء الغارات الهسترية للعدوان، 
مشراً إىل استمرار طران العدوان بالتحليق يف سماء املحافظة طوال الساعات املاضية.

مخس غارات على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب

]30/يونيو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة باألطراف الغربية ملحافظة 
مأرب.. مشرا إىل أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعتن خالل تصديهم لزحف مرتزقة العدوان بمأرب.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
حريب نهم وغارتن عى منطقة املجاوحة باملحافظة، مشراً إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا القصف املدفعي 

والصاروخي عى مناطق بران ومبدعة وبني بارق.
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استهداف سيارة حمملة باحلطب بنهم وإستشهاد سائقها

]01/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

إستهدف طران العدوان السعودي األمريكي بغارة اليوم سيارة بالخط العام بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة محملة بالحطب ما 
أدى إىل استشهاد سائقها واحرتاق السيارة.

وكان طران العدوان السعودي قد شن سلسلة من الغارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم.

باب بتعز
ُ
غارة على مدرسة يف مدينة ذ

]01/يوليو/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم شن غارته عى محافظة تعز بعد سلسلة غارات شنها امس 
عى أنحاء متفرقة يف األحياء الغربية للمدينة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدف بغارة مدرسة كهبوب 
يف مدينة ذباب الساحلية بمديرية باب املندب ما أدى إىل إرضار كبرة يف املدرسة.

وأشار إىل أن طران العدوان السعودي واصل التحليق خالل الساعات املاضية يف سماء املحافظة وخصوصا 
فوق املديريات الساحلية.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]01/يوليو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن مناطق حباب 
وهيالن برواح.

وأشار املصدر إىل مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية بشكل مكثف مناطق متفرقة بمديرية رصواح.

غارتان على جبل حام ومشال املتون باجلوف 

 ]01/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املتون بالجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة جبل حام وغارة شمال 
املتون.
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مصدر عسكري يرصد خروقات العدوان لوقف إطالق النار

]01/يوليو/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خروقات وقف إطالق النار يف عدد 
من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى مديرية املصلوب بمحافظة 
الجوف، فيما استهدف مرتزقته بقذائف الهاون مزارع املواطنن بمديرية الغيل.

ويف محافظة صنعاء أكد املصدر تصدى الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تقدم ملرتزقة العدوان باتجاه جبل 
يام. وأكد املصدر العسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي شن 3 غارات عى منطقة الجريبة بمديرية 

كرش، وغارة عى منطقة الحويمي بمحافظة لحج.

استشهاد مواطن وإصابة آخر يف غارتني لطريان العدوان على تعز

]02/يوليو/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر يف غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية الراهدة بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن أمس غارتن استهدفتا 
مركزا صحيا يف مديرية الراهدة ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر وتدمر املركز.. مشرا إىل أن طران 

العدوان حلق بكثافة يف سماء املحافظة.

غارة على جبل يام بنهم باألطراف الغربية ملأرب

]02/يوليو/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى جبل يام بمناطق نهم باألطراف الغربية ملحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي وطائرات التجسس حلق بكثافة يف سماء 
مديرية نهم بالتزامن مع قصف مدفعي للمرتزقة عى مناطق متفرقة باملديرية.

طريان العدوان يشن غارتني على مناطق متفرقة باجلوف

]02/يوليو/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة العقبة 
بمديرية خب والشعف وغارة عى منطقة املحزام بمديرية املتون.
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مخس غارات على نهم ومأرب

]03/يوليو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته لوقف إطالق النار وشن خمس غارات خالل الساعات 
املاضية عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومحافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات 
عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب مستهدفا منطقة 
الحزم باملديرية.. الفتا إىل أن الطران املعادي واصل التحليق يف سماء محافظة الجوف.

وبن املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان باتجاه منطقة هيالن بمديرية رصواح 
بمحافظة مأرب.

العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم السافرة لوقف إطالق النار

]03/يوليو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار عى العاصمة صنعاء وعدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى 
منطقة الشقب يف مديرية صر املوادم بمحافظة تعز، مشرا إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي حلق 

بكثافة مع فتح حاجز الصوت عى العاصمة صنعاء ويف سماء املديريات الغربية ملحافظة صعدة، كما واصل 
طران العدوان التجسي التحليق يف أجواء محافظة الحديدة.

ويف محافظة الجوف بن املصدر أن ثالثة أطفال استشهدوا وأصيب ثالثة آخرين يف قصف مدفعي ملرتزقة 
العدوان عى منزل أحد املواطنن بمديرية املتون، كما قصف املرتزقة منازل املواطنن يف مديرية الغيل.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي استهدفوا منطقة حريب القراميش بقصف مدفعي 
بمحافظة مأرب, فيما أحرقت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية آليات تابعة للمرتزقة خالل 
محاولتهم التقدم باتجاه منطقة صلب باملحافظة.. مشرا إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة بني بارق 

بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن الطران غارة عى منطقة مبدعة يف مديرية نهم.

غارتني على مديرية خب والشعف باجلوف

]03/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة الخنجر 
بمديرية خب والشعف.
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طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم لوقف إطالق النار

]04/يوليو/2016[ محافظات  - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطالق النار .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن عدة غارات عى 
مناطق املنار ومبدعة والصلصاء بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأشار إىل أن عدد من مرتزقة العدوان لقوا مرعهم يف قصف للجيش واللجان الشعبية ردا عى اعتداءاتهم 
يف جبل ضعيف بمديرية الشمايتن محافظة تعز، مشرا إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة القشوبة يف 

مديرية الوازعية.

كما حلق طران العدوان العدوان السعودي األمريكي عى علو منخفض وفتح حاجز الصوت يف سماء املديريات 
الغربية ملحافظة صعدة.

غارة على مديرية الغيل باجلوف

]04/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منازل املواطنن بمديرية الغيل محافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منزل مواطن بديرة بالعوران بالغيل 
ودمرته كليا وأحدثت أرضارا كبرة يف املنازل املجاورة.

سلسلة غارات على مديرية حيفان بتعز

]05/يوليو/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى املناطق الريفية بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن غارتن عى جبل الهتاري يف 
مديرية حيفان، كما شن غارات أخرى عى منطقة بني ظبي بمنطقة األعبوس بمديرية حيفان.

وأوضح املصدر إن الغارات جاءت بعد تحليق كثيف لطران العدوان والطران التجسي عى املناطق الجنوبية 
الغربية باملحافظة.

غارتان على مديرية املتون باجلوف

]05/يوليو/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املتون بالجوف.
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وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن الغارات استهدفت منطقة حام األعى بمديرية املتون.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان شنوا قصف مدفعي مكثف عى منازل ومزارع املواطنن بمديريات املتون 
والغيل واملصلوب.

تواصل خروقات طريان العدوان ومرتزقته لوقف إطالق النار

]05/يوليو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأشار مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منطقة غراب 
بمديرية الوازعية.. مبينا أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف املرتزقة يف عزلة العشملة بمديرية مقبنة 

ودحرهم من عدد من املواقع يف منطقة املكيمل بمحافظة تعز.

وقال املصدر إن طران العدوان حلق يف سماء أمانة العاصمة ومحافظات الجوف، مأرب، تعز، لحج، حجة، 
وصنعاء.

وبن املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف ملرتزقة العدوان باتجاه مديريتي الغيل واملصلوب 
بالجوف، يف حن عاود مرتزقته استهداف مديرية الغيل بقصف صاروخي ومدفعي.

وأوضح املصدر أن طائرات األباتيش التابعة للعدوان السعودي األمريكي قصفت جمارك حرض ومنطقة 
الرمضة ومديرية ميدي بمحافظة حجة.

وأكد املصدر العسكري مرع القيادي املرتزق املدعو عبد ربه مانع القهدود قائد ما يسمى »فوج« يف معسكر 
لبوزة و6 من جنوده أثناء تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف فاشل يف مديرية كرش بمحافظة لحج.

وأشار املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء، فيما استهدف 
مرتزقته مناطق مبدعة وريمان وملح ومسورة وبني بارق يف املديرية ذاتها بمختلف األسلحة.

سلسلة غارات على أحياء تعز يف أول أيام عيد الفطر

]06/يوليو/2016[ تعز ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى أنحاء متفرقة غرب مدينة تعز يف أول أيام عيد 
الفطر املبارك.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى حي بر 
باشا غرب مدينة تعز وغارة رابعة عى شارع الخمسن شمال غرب املدينة قبل أن يعاود ظهر اليوم شن غارة 

خامسة استهدفت منطقة غراب.

وأشار املصدر إىل أن الغارات تسببت يف ترضر عرات املنازل واملرافق الخاصة والعامة والطرق.. مبينا أن 
طران العدوان استمر يف التحليق بكثافة فوق سماء املحافظة لعدة ساعات.
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غارتان على منطقة مران مبديرية حيدان بصعدة

]06/يوليو/2016[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منطقة مران بمديرية حيدان بصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن مستهدفا منطقة مران وذلك 
بعد تحليق مكثف استمر طوال ليلة أمس حتى صباح اليوم.

العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم لوقف إطالق النار

]06/يوليو/2016[ محافظات - سبأ :

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم السافرة لوقف إطالق النار يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة كهبوب 
بمديرية املضاربة بلحج، كما تم إصابة القيادي املرتزق فضل حسن ومقتل أحد مرافقيه يف إنقالب آليتهم 

املدرعة إثر انكسار زحف شنوه عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف كرش بلحج.

وبن املصدر ان طران العدوان السعودي األمريكي حلق يف سماء العاصمة صنعاء، وحلق بكثافة يف سماء 
محافظة عمران.

ويف محافظة تعز لفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة الحريقية بذباب بعدد من القذائف، 
والقى قنابل ضوئية عى منطقتي كالبة وعصيفرة مع تحليق مكثف يف سماء مديرية ذباب.

مخس غارات على مديرية املتون باجلوف

]06/يوليو/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية املتون بالجوف.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى منطقة حام وغارة عى منطقة الفيض وغارة 
إستهدفت منزل املواطن عبدالله الورش ما أدى اىل تدمره.

مخس غارات على مديرية صرواح مبأرب

]07/يوليو/2016[ مأرب - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي شن ثالث غارت عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي، وغارة عى وادي الضيق 
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برواح، وغارة عى مركز املديرية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان وطائرات التجسس واصلت التحليق بكثافة يف سماء رصواح.

مصدر عسكري يؤكد استمرار طريان العدوان ومرتزقته يف خرق وقف إطالق النار

]07/يوليو/2016[ محافظات - سبأ :

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار بالقصف والتحليق يف عدد من 
املحافظات.

أوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات 
عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأكد املصدر أن طران العدوان واصل تحليقه يف سماء أمانة العاصمة ومحافظات، صنعاء، تعز، حجة، لحج، 
مأرب، الجوف، وصعدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن 4 غارات عى نقيل الكنه بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، وغارة 
عى منطقة مسورة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، فيما استهدف مرتزقته املنطقة ذاتها بقصف صاروخي، 

كما استهدفوا باملدفعية منطقة الحول باملديرية.

وبن املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأشار املصدر العسكري إىل أن الطران املعادي حلق يف سماء محافظة صعدة، فيما واصل طران العدوان 
التجسي التحليق يف سماء محافظة تعز.

إستشهاد 5 مواطنني وإصابة 9 آخرين يف استهداف سيارات مسافرين حبريب القراميش

 ]08/يوليو/2016[ مأرب - سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيب 9 آخرين اليوم جراء غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفتا 
سيارات مسافرين بمديرية حريب القراميش بمأرب.

وأكد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إستشهاد خمسة أشخاص غالبيتهم نساء وأطفال كانوا عى متن 
سيارة خالل مرورهم بالطريق العام بنقيل بني شجاع بمديرية حريب القراميش.

وأشار املصدر إىل أن خمسة مواطنن أصيبوا بجراح خطرة كانوا عى متن سيارة أخرى يف نقيل بني شجاع 
أثناء قصف غارة لطران العدوان.
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سلسة غارات على منطقة مران مبديرية حيدان بصعدة

]08/يوليو/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة مران بمديرية 
حيدان بمحافظة صعدة.

مصدر أمني أوضح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن 6 غارات عى منطقة مران 
بمديرية حيدان.. مشرا إىل أنها أحدثت دمارا بممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي كان قد شن أربع غارات يف صباح يوم عيد الفطر املبارك عى 
نفس املنطقة.. مبينا أن التحليق اليزال مستمرا وبكثافة.

مخس غارات على مديريات الغيل واملصلوب باجلوف

]08/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديريات الغيل واملصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى منطقة الساقية 
بمديرية املصلوب،مشرا إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الرحضة غرب مديرية الغيل.

مقتل وجرح 50 من املرتزقة يف غارة استهدفتهم يف أطراف ميدي

]08/يوليو/2016[ حجة ـ سبأ:

قتل وجرح 50 من مرتزقة العدوان يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي استهدفتهم جنوب قرية 
املوسم باتجاه صحراء ميدي بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت تجمع ملرتزقة العدوان يف أطراف 
ميدي بالقرب من موقع املوسم السعودي، مشرا إىل أن طران العدوان كان قد شن خمس غارات عى مديرية 

حرض بمحافظة حجة خلفت خسائر بممتلكات املواطنن.

مصدر عسكري: العدوان ومرتزقة يواصلون خروقاتهم السافرة لوقف إطالق النار

]08/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

قال مصدر عسكري إن العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته واصلوا خروقاتهم السافرة لوقف اطالق النار يف 
عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرة بدون طيار شنت غارة يف مديرية املخا 
الساحلية بتعز ما أدى إىل إصابة أحد املواطنن، وقصف مرتزقة العدوان باملدفعية موقع الشبكة يف مديرية 
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الوازعية، فيما واصل طران العدوان التحليق بكثافة يف سماء املحافظة وسماء العاصمة صنعاء ومحافظات 
لحج والبيضاء وشبوة.

وبن املصدر أن عدد من مرتزقة العدوان لقوا مرعهم خالل إحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم 
باتجاه منطقة الجحملية.. مشرا إىل أن مواطن استشهد برصاص قناصة مرتزقة العدوان بمنطقة الصنمة 

بمديرية الوزاعية، كما شن طران العدوان 3 غارات عى منطقة العمري بمديرية ذباب وغارتن عى منطقتن 
أخرين يف املديرية ذاتها. 

وذكر املصدر العسكري أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية بإتجاه مديرية الغيل بمحافظة الجوف، فيما 
شن الطران املعادي غارة عى منطقة يام بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارة عى منطقة املجاوحة بنفس 

املديرية.

غارتان على مديرية املصلوب باجلوف

]09/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
الساقية باملصلوب.

العدوان يواصل خروقاته على عدد من احملافظات

]09/يوليو/2016[ محافظات  - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مديرية حرف 
سفيان بمحافظة عمران.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باملدفعية منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

ويف محافظة تعز ذكر املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم ملرتزقة العدوان بإتجاه 
قرى الشعيبة والجورة بمنطقة الراري.. مشرا إىل أن املرتزقة قصفوا باملدفعية واألسلحة املختلفة منطقة 

الراري بمديرية صر املوادم .

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا باملدفعية قرية الحمراء بالوازعية، وقصفوا 
بالصواريخ مدينة ذباب بمحافظة تعز.. الفتا ان طران العدوان شن غارة عى منطقة العمري بمديرية ذباب.. 

منوها بأن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان السعودي األمريكي يف منطقة ثعبات.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقتي الضبوعة والصلطاء بمديرية نهم بمحافظة 
صنعاء، الفتا إىل املرتزقة قصفوا بالصواريخ منطقة بني بارق يف ذات املديرية .

ويف محافظة مأرب بن املصدر أن املرتزقة استهدفوا بعرات من صواريخ الكاتيوشا قرى آل حجالن والرمضة 
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وضوار بمديرية رصواح بمحافظة مأرب، ولقي عدد من مرتزقة العدوان مرعهم وجرح آخرون خالل 
محاولتهم التقدم باتجاه جبل هيالن.

وبن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق يف سماء العاصمة صنعاء ومحافظتي شبوة 
واملحويت.

إصابة أربعة مواطنني يف غارة لطائرة أمريكية بدون طيار مبأرب

]10/يوليو/2016[ مأرب ـ سبأ:

شنت طائرة أمريكية بدون طيار اليوم غارة عى مزرعة أحد املواطنن بمنطقة الخشعة جنوب مدينة مأرب، ما 
أسفر عن سقوط أربعة جرحى.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرة أمريكية استهدفت مزرعة املواطن سعيد الهجرة 
بمنطقة الخشعة جنوب مدينة مأرب، وأحرقت طقم تابع ملرتزقة العدوان السعودي وأصيب أربعة مواطنن 

بجروح خطرة.

سلسلة غارات على مديرية كتاف بصعدة

]10/يوليو/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات مستهدفا 
منطقة القمع بمديرية كتاف.. مشرا إىل أن الغارات أحدثت دمارا كبرا بممتلكات ومزارع املواطنن باملنطقة.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]10/يوليو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى 
منطقة املنارة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما حلق طران العدوان بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.

ويف محافظة تعز ذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة منازل املواطنن يف 
مناطق ذي الرح والنيداني والراري بمديرية صر املوادم، وفتحوا نران أسلحتهم عى مناطق الشعيبة 

والجورة والحيار مما أدى إىل إصابة امرأة يف الرأس.. الفتاً إىل مقتل عدد من مرتزقة العدوان أثناء محاولتهم 
التقدم باتجاه منطقة ضبي بمديرية حيفان، فيما أصيب آخرون خالل محاولة تقدم باتجاه قرى الشعيبة 

والجورة بمنطقة الراري.
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هيومن رايتس تطالب بتحقيق دويل مستقل بشأن غارات العدوان على اليمن

]11/يوليو/2016[ نيويورك - سبأ :

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق مستقل حول الغارات التي نفذها طران العدوان السعودي 
األمريكي وتحالفه عى اليمن، خاصة عى املنشآت االقتصادية، مؤكدة ارتقاء هذه الغارات إىل جرائم حرب.

وقالت املنظمة املعنية بحقوق االنسان يف تقرير أصدرته اليوم » إن غارات السعودية وحلفائها عى اليمن تنتهك 
القانون اإلنساني الدويل، وتعتر جرائم حرب«.

ودعت إىل تعليق عضوية النظام السعودي يف مجلس األمم املتحدة لحقوق االنسان إىل أن يتوقف عن شن 
غارات، أو يوافق عى إجراء تحقيقات تلبي املعاير الدولية، وفتح تحقيق دويل مستقل بهذا الخصوص.

وأشارت املنظمة يف تقريرها إىل غياب التحقيقات ذات املصداقية والحيادية يف اليمن، وقالت » يبدو أن جميع 
هذه الهجمات انتهكت القانون اإلنساني الدويل أو قوانن الحرب وبعضها قد يرقى إىل جرائم حرب«.

وأوضح التقرير » أن الهجمات عى املصانع واملنشآت االقتصادية املدنية األخرى مجتمعة تثر مخاوف جدية 
من أن النظام السعودي يتعمد إلحاق الرضر الكبر بقدرات اليمن اإلنتاجية«. وأحصت املنظمة يف تقريرها 17 

غارة جوية نفذها طران تحالف النظام السعودي عى 13 موقعاً اقتصادياً مدنياً بينها مصانع ومستودعات 
تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، أسفرت هذه الغارات عن مقتل 130 يمنياً وإصابة 171 آخرين.

وكان املفوض األعى لحقوق االنسان يف األمم املتحدة زيد بن رعد الحسن أكد يف وقت سابق أن النظام السعودي 
وحلفاءه مسئولون عن معظم الضحايا املدنين يف اليمن.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]11/يوليو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي بمحافظة مأرب يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا سوق 
رصواح ومنطقة األشقري.

غارات على عدد من احملافظات

]11/يوليو/2016[ محافظات ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي عدة غارات عى عدد من املحافظات ضمن خروقاته السافرة لوقف 
إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى 
مديرية عبس بمحافظة حجة، وأربع غارات عى منطقة املجاوحة وغارة عى موقع الصلطاء بمديرية نهم 

محافظة صنعاء.
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وبن املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي باتجاه 
منطقة يام يف أطراف مديرية نهم.. مؤكدا مرع وجرح العرات منهم خالل محاولة الزحف يف منطقة يام.

وأوضح املصدر أن طران العدوان واصل التحليق يف سماء أمانة العاصمة ومحافظتي صعدة وحجة.

وبن املصدر أن الطران شن عدة غارات عى قرية بيت عالل عزلة وادي جبيب يف بني بهلول بمحافظة صنعاء 
مع وجود أنباء عن إصابات.

مخس غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]12/يوليو/2016[ الجوف - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن أربع غارات عى مناطق حام 
ووادي مزوية ومزرعة بمديرية املتون ومنطقة الوقز باملصلوب.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا القصف العشوائي عى منازل املواطنن بقرية الغيل.

ثالث غارات على موقع احلثرية العسكري جبيزان

]12/يوليو/2016[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ثالث غارات عى موقع الحثرة العسكري بمنطقة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف موقع الحثرة العسكري 
بثالث غارات بعد تحليق مكثف استمر من مساء أمس مع فتح حاجز الصوت يف سماء جميع مديريات محافظة 

صعدة وخصوصاً املديريات الحدودية.

وأشار إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة أحدثت دمار يف ممتلكات املواطنن 
ومزارعهم.

طيـران العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]12/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة حيد الذهب 
بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال املصدر إن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املجاوحة وغارة عى منطقة يام يف مديرية نهم محافظة 
صنعاء، مبيناً أن مرتزقة العدوان استهدفوا باملدفعية منطقتي املنارة وبني بارق باملديرية.
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وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى مديرية عبس بمحافظة حجة.

ويف محافظة تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية موقع الشبكة بمديرية الوازعية، واستهدفوا 
منطقة الراري باألسلحة املتوسطة والخفيفة من جهة معسكر العروس بمديرية صر املوادم.. الفتا إىل أن 

املرتزقة استهدفوا مناطق املدرب وغراب بمديرية الوازعية بالرشاشات.

وأشار املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة العمري يف مديرية ذباب بمحافظة تعز وسط 
تحليق مكثف يف أجواء املخا وكهبوب.

وذكر املصدر أن قصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي األمريكي استهدف مديريتي حرض وميدي 
بمحافظة حجة.

وأوضح املصدر العسكري أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وقصف 
املرتزقة مناطق متفرقة يف مديرية رصواح بمحافظة مأرب بالصواريخ.

استشهاد صيادان مبحافظة احلديدة يف غارة للعدوان

]13/يوليو/2016[ الحديدة - سبأ:

استشهد صيادان اثنان بمحافظة الحديدة إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي قبالة ساحل مديرية 
الخوخة .

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف قارب الصيادين مما 
أدى إىل استشهادهما.

العدوان يستهدف جتمعا ملرتزقته أسفل فرضة نهم 

]13/يوليو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة إستهدفت تجمعا للمرتزقة أسفل فرضة نهم غرب مأرب.

وأكد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( سقوط قتى وجرحى يف صفوف املرتزقة جراء إستهداف طران 
العدوان بغارة موقع لهم أسفل فرضة نهم.

25 غارة على عدد من احملافظات

]13/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 25 غارة عى عدد من املحافظات، فيما واصل مرتزقته خروقاتهم 
السافرة لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أربع غارات عى 
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مديرية خوالن الطيال، وثالث غارات عى منطقة يام بمحافظة صنعاء.. الفتا إىل أن طران العدوان شن سبع 
غارات عى منطقة كهبوب جنوب محافظة تعز. 

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن ثمان غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة عى مديرية 
املتون بمحافظة الجوف، كما شن غارتن عى منطقة كهبوب بمديرية املضاربة بمحافظة لحج.. الفتا إىل أن 

طران العدوان واصل التحليق يف سماء محافظتي مأرب والجوف .

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منطقتي مبدعة وبني بارق بمديرية نهم، كما تصدى الجيش 
واللجان الشعبية لزحف مرتزقة العدوان يف منطقة حيد الذهب بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأضاف املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان باتجاه كهبوب واحرقوا طقم يحمل 
رشاش 23 بمحافظة تعز، كما تصدوا ملحاولة تقدم باتجاه منطقة كوفل بمحافظة مأرب.

ثالث غارات على منطقة املالحيظ مبديرية الظاهر بصعدة

]14/يوليو/2016[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات استهدفت منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات مستهدفاً منازل 
املواطنن وممتلكاتهم بمنطقة املالحيظ.. مشراً إىل أن الغارات أحدثت دماراً كبرا بمنازل ومزارع املواطنن.

غارتان لطريان العدوان على جيزان

]14/يوليو/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم غارتن عى قطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن استهدفت مناطق متفرقة 
بقطاع جيزان، مشرا اىل ان الطران استهدف يف األيام املاضية بسلسلة غارات مناطق متفرقة من جيزان منها 

موقع الحثرة العسكري.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]14/يوليو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي استهدف وادي رحب برواح بغارتن.

وأشار املصدر اىل قصف مدفعي مكثف ملرتزقة العدوان عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح.
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استمرار طريان العدوان ومرتزقته خرق وقف إطالق النار

]14/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم السافرة لوقف إطالق النار يف مختلف 
املحافظات.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة أصيبت وطفلة بجروح خطرة إثر قصف مدفعي 
وصاروخي شنه مرتزقة العدوان السعودي األمريكي عى مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، كما قصف 

مرتزقة العدوان السعودي األمريكي بالصواريخ مديرية رصواح.

وأشار املصدر إىل أن ثالثة مواطنن أصيبوا يف منطقة آل مزروع بمديرية سحار إثر انفجار قنابل عنقودية من 
مخلفات العدوان.

وأوضح املصدر العسكري ان أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمر آليتن للمرتزقة العدوان أثناء 
وصولهما للتعزيز يف نهم بمحافظة صنعاء.

وحسب املصدر العسكري دمر ابطال الجيش واللجان الشعبية مدرعة وطقمن عسكرين ملرتزقة العدوان 
خالل محاولة التقدم باتجاه التباب املحيطة بمنطقة كوفل بمحافظة مأرب, كما استهدف أبطال الجيش 

واللجان الشعبية تعزيزات للمرتزقة باتجاه منطقة العبدية يف محافظة البيضاء أدت إىل احراق 3 أطقم وقتل 
وجرح عدد كبر من املرتزقة.

ويف محافظة تعز قصف املرتزقة باملدفعية منطقة الحمراء بمديرية الوازعية.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]15/يوليو/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة من محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الحصامة بمديرية 
الظاهر، باإلضافة إىل غارة عى منطقة الرصيفات يف البقع بمديرية كتاف.

وذكر املصدر أن الطران املعادي شن غارتن عى قطاع جيزان لتصبح عدد الغارات عى القطاع منذ الصباح 
ست غارات، مشرا إىل أن الغارات أحدثت دمار كبر بمنازل ومزارع املواطنن.. الفتا إىل أن تحليق الطران ال 

يزال مستمرا وبكثافة.

اربع غارات على جيزان

]15/يوليو/2016[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدد من املناطق 
بجيزان.
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وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران السعودي األمركي شن أربع غارات عى قطاع 
جيزان وجوار منطقة الخوبة، مشرا إىل أن عودة غارات الطران السعودي يؤكد فشلهم يف مواكبة مشاورات 

الكويت وسعيهم إلفشالها، مؤكداً أن أبطال الجيش اللجان الشعبية مستعدون ملواجهة أي تصعيد.

ثالث غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]15/يوليو/2016[ الجوف - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديريتي برط واملتون بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة حام بمديرية املتون، 
كما شن الطران املعادي غارة عى مديرية برط املرايش.

طريان العدوان يواصل خروقاته على عدد من احملافظات

]15/يوليو/2016[ محافظات  - سبأ:

شن طران السعودي األمريكي غاراته عى عدد من املحافظات ضمن خروقاته السافرة لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 11 غارة عى منطقتي املالحيط 
وميدي التابعتن ملحافظتي حجة وصعدة وال يزال التحليق مستمر.. الفتا إىل أن الطران املعادي عاود التحليق 

يف سماء محافظة مأرب.

وبن املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى حرض ومنفذ الطوال بمحافظة حجة، وغارة عى مديرية 
نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح املصدر العسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي حلق يف سماء محافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منطقة غراب بمديرية الوازعية بمحافظة تعز.

ولفت املصدر إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية طهروا عددا من املواقع بمنطقة الخليفن مديرية خب 
والشعف بمحافظة الجوف بعد تواصل خروقات املرتزقة.

استشهاد عشرة مواطنني يف غارة على مديرية نهم

]16/يوليو/2016[ مأرب ـ سبأ:

استشهد عرة مواطنن اليوم جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية نهم.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة سيارة تابعة 
ألحد املواطنن بالطريق العام ما أسفر عن استشهاد عرة أشخاص بينهم أطفال.

وأشار املصدر اىل أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات الهسترية عى مناطق متفرقة بمديرية نهم.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]16/يوليو/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الخبوة وغارة عى منطقة حيد النظارة.

وأشار املصدر إىل تواصل القصف املدفعي والصاروخي للمرتزقة عى مناطق متفرقة برواح.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]16/يوليو/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة حريب نهم 
بمحافظة صنعاء وواصل التحليق يف سماء املديرية.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة هيالن يف رصواح بمحافظة مأرب.. وأن مرتزقة 
العدوان قاموا بمحاولة زحف عى رصواح بإسناد طران العدوان السعودي األمريكي.

ويف محافظة الجوف بن املصدر أن طران العدوان استهدف بغارة قطيع من األغنام بمديرية برط العنان.. 
الفتا إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

الفتا إىل أن الجيش واللجان الشعبية افشلوا محاولة تقدم ملرتزقة العدوان باتجاه الجحملية بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الحويمي يف كرش بمحافظة لحج وأخرى عى مديرية 
مستبأ بمحافظة حجة، مشرا إىل سقوط قتى وجرحى وأرسى يف صفوف مرتزقة العدوان خالل محاولة 

زحفهم عى منطقة حيد الذهب بمديرية نهم محافظة صنعاء، وواصلوا قصفهم الصاروخي عى مناطق ملح 
وبني بارق والضبوعة باملديرية، فيما شن طران العدوان غارة عى إحدى مناطق املديرية ذاتها.

سلسلة غارات على جيزان

]17/يوليو/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة يف 
جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى وادي جاره بجوار 
الخوبة بجيزان.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن أخرين عى منطقة الحصامة بمديرية الظاهر الحدودية.. 
مشرا إىل أنها أحدثت دماراً بممتلكات املواطنن ومزارعهم.
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تواصل خـرق وقف إطالق النار من قبل العدوان ومرتزقته

]17/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار بالقصف والتحليق يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات 
عى مدينة حرض وغارتن عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الريجة بمحافظة لحج.. الفتا إىل أن الطران 
املعادي واصل التحليق بكثافة يف سماء محافظتي البيضاء وشبوة.

ويف محافظة تعز بن املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا منطقتي الجحملية وثعبات، ولفت إىل سقوط قتى 
وجرحى يف صفوف املرتزقة خالل محاولة تقدم فاشلة باتجاه الجحملية، مع استمرار فرضهم الحصار الخانق 

ومنعهم دخول الغذاء والدواء لسكان قرية الراري بمديرية صر املوادم منذ سنة وثالثة أشهر. فيما تصدى 
الجيش واللجان الشعبية لزحف املرتزقة يف منطقة الضبي حيفان.

وذكر املصدر أن امرأة استشهدت يف قصف عشوائي ملرتزقة العدوان عى منازل املواطنن يف مديرية املصلوب 
بمحافظة الجوف، الفتا إىل أن أبطال الجيش واللجان أفشلوا محاولة زحف للمرتزقة مسنوداً بطران العدوان 

السعودي باتجاه منطقة املشجح بمديرية رصواح يف مأرب مما أدى إىل وقوع عرات القتى والجرحى يف 
صفوف املرتزقة.

استشهاد مخسة مدنيني واصابة 14 يف غارة لطريان العدوان السعودي على املخا بتعز

]18/يوليو/2016[ تعز - سبأ :

استشهد خمسة مدنين وأصيب 14 آخرون بجروح يف غارة شنها طران العدوان السعودي االمريكي اليوم عى 
مدينة املخا الساحلية بمحافظة تعز.

وقال مسؤول محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن الغارة التي شنها طران العدوان السعودي االمريكي 
استهدفت محال تجارية وسيارة يف سوق جبل النار ما أدى إىل استشهاد خمسة مدنين واصابة آخرين نقلوا إىل 

املستشفى للعالج وبعضهم يف حالة صحية حرجة.

استهداف مديرية املتون باجلوف

]18/يوليو/2016[ الجوف - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة حام 
وغارة عى وادي مزوية باملتون.
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غارة على مديرية صرواح مبأرب

]18/يوليو/2016[ مأرب - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة املشجح برواح.

كما واصل مرتزقة العدوان القصف املدفعي عى منازل ومزارع املواطنن بمناطق وادي النوع ورحب واملطار 
برواح.

طريان العدوان يواصل خروقاته 

 ]18/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار بالتحليق والقصف عى عدد من 
محافظات الجمهورية.

وقال مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن غارة عى مديرية كتاف بمحافظة 
صعدة، كما شن غارة عى منطقة الحرشفة وغارتن عى منطقة املجاوحة بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، 

ومثلها عى منطقة يام باملديرية، وقصف مرتزقة العدوان باملدفعية منطقة مبدعة بمديرية نهم.

وأكد املصدر أن املرتزقة بمحافظة تعز استهدفوا بمختلف األسلحة مناطق القشوبة والحمراء وغراب يف مديرية 
الوازعية، كما أطلق املرتزقة النران عى منطقة املجعمة يف مديرية مقبنة.

وأوضح املصدر العسكري أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة كهبوب بمحافظة تعز.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مواقع متفرقة بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

سلسلة غارات جوية على قطاع جيزان

]18/يوليو/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سلسلة غارات جوية استهدفت وادي جاره بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران السعودي األمريكي شن سبع غارات عى وادي 
جاره يف الخوبة بجيزان.

وأشار املصدر إىل أن تصعيد تحالف العدوان الغاشم وقصفه املكثف واملستمر يؤكد سعيه الحثيث إلفشال 
مشاورات الكويت.. الفتاً إىل أن الصمت الدويل واألممي هو ما شجع التحالف عى التصعيد العسكري.
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قصف قاطرة برتول على مفرق الصليف باحلديدة

]19/يوليو/2016[ الحديدة - سبأ :

استشهد مواطنان وجرح أربعة آخرون بغارة لطران العدوان السعودي االمريكي عى مفرق الصليف بمحافظة 
الحديدة.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية ) سبأ ( ان طران العدوان استهدف قاطرة برتول الحد املواطنن ما 
أدى إىل استشهاده ومواطن آخر كانا عى متن القاطرة.

مخس غارات على مديريتي خب والشعف واملصلوب باجلوف

]19/يوليو/2016[ الجوف - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى منطقة 
العقبة واملناطق املجاورة لها بمديرية خب والشعف.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.. وأوضح املصدر 
أن الغارتن استهدفتا منطقة الساقية باملديرية .

استمرار خروقات العدوان يف عدد من احملافظات

]19/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

استمر طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار بالقصف والتحليق يف عدد من 
املحافظات.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان بمحافظة تعز قصفوا 
باملدفعية قرية الراري وماجاورها بمديرية صر املوادم وحشدوا عنارصهم يف مناطق أكمة الطر وراس 

السميعي املطلة عى قرية الراري والحيار، كما أطلقوا النار عى منازل املواطنن بشكل مكثف.

وأضاف :«رفض مرتزقة العدوان بمديرية صر املوادم تسليم جثمان الشهيد مصطفي الجنيد للصليب األحمر 
بعد أن صلبوه ومثلوا بجثته«، مشراً إىل إصابة املواطن سعيد اسماعيل الجنيد 65 عاما يف قرية الحيار 

برصاص أحد قناصة املرتزقه املتمركزين يف منطقة حصان.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا بالدبابات منطقة الجحملية بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان بتعز فتحوا رشاشاتهم عى منطقة املجعمة يف مديرية مقبنة، الفتاً إىل أن 
طران العدوان واصل التحليق يف سماء املحافظة وشن أربع غارات عى مديرية املخا.

وأشار املصدر إىل أن منطقة الحويمي بمديرية القبيطة محافظة لحج شهدت قصفاً مدفعياً من قبل مرتزقة 
العدوان، فيما استهدف طران العدوان بتسع غارات مديرية حرض بمحافظة حجة.

ويف محافظة صعدة أقدم حرس الحدود السعودي عى قتل املواطن عزيز عبدالله من أبناء منطقة بركان 
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بمديرية رازح، واستهدف حرس الحدود بالرشاشات مناطق عوجبة والبقعة يف آل الشيخ بمديرية منبه.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املليل بمديرية كتاف كما شن غارة عى مديرية شداء 
بمحافظة صعدة.

وأوضح املصدر العسكري أن طران العدوان شن غارتن عى وادي يوبن بمنطقة اليتمة بالجوف.. وأشار إىل 
أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي قصفوا منازل املواطنن بمديرية املصلوب بالجوف، ما أدى إىل إصابة 

امرأتن.

أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]20/يوليو/2016[ مأرب - سبأ : 

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة 
املطار برواح.. الفتا إىل أن طران العدوان مستمر يف التحليق يف سماء املنطقة.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا القصف املدفعي والصاروخي عى مناطق املشجح وهيالن ووادي 
نوعة برواح.

غارات على األحياء الشرقية ملدينة تعز

]20/يوليو/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غارات عشوائية عى محافظة تعز مستهدفا األحياء الرقية 
من املدينة، وسط تحليق كثيف لطران العدوان يف سماء املحافظة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
جبل أومان بمنطقة الحوبان رشق مدينة تعز ما تسبب يف حدوث ارضار يف عدد من املنازل، وألقى قنبلتن 

ضوئيتن، مشرا إىل أن طران العدوان شن غارات أخرى عى منطقة مدارس العمري يف مدينة ذُباب الساحلية 
التابعة ملديرية باب املندب وسط تحليق كثيف لطران العدوان فوق املديريات الساحلية للمحافظة.

طريان العدوان يواصل خروقاته على عدد من احملافظات

]20/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي غاراته عى عدد من املحافظات فيما واصل املرتزقة خروقاتهم السافرة 
لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى 
منطقة العطفن بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن عدة غارات عى مديريتي حرض ومستبأ بمحافظة 



372

يوميات العـ2016ـــدوان

حجة، وغارة عى املصلوب بمحافظة الجوف.

كما واصل مرتزقة العدوان خروقاتهم بمحافظة تعز، حيث قصفوا باملدفعية منطقتي الغاوي والحمراء 
بالوازعية، وأطلق املرتزقة بقيادة عارف جامل، النار عى لجنة الوساطة التي تسعى لوقف االعتداء عى قرية 

الراري يف صر املوادم.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا منازل املواطنن يف منطقة بليوم بمديرية عسيالن بمحافظة 
شبوة.. مبينا أن املرتزقة قصفوا بمختلف أنواع األسلحة منطقة ملح بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة شمال جبل الدود بجيزان.

سلسلة غارات على مديريات كتاف وجمز وباقم بصعدة

]21/يوليو/2016[ صعدة - سبأ :

استشهد مواطن وأصيبت امرأتن بجروح خطرة اليوم يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم 
استهدفت سيارتهم بمنطقة املليل بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة مواطن يف الطريق 
العام يف البقع بمنطقة املليل بمديرية كتاف ما أدى إىل استشهاد سائق السيارة وإصابة امرأتن كانتا عى متن 

السيارة.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى منطقة الحجر بمديرية مجز ما أدى إىل إصابة 
مواطن وعدد من األطفال كانوا يتنزهون بجانب سد باملنطقة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقتي بحرة وآل قراد يف مديرية باقم، ما أدى إىل 
إصابة أربعة مواطنن أثناء مرورهم يف الخط العام، باإلضافة إىل إلحاق دمار كبر بممتلكات املواطنن.

مثان غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]21/يوليو/2016[ الجوف - سبأ :

استشهد مواطنن اثنن اليوم يف غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية املطمة بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن أربع غارات عى مديرية 
املطمة أسفرت عن إستشهاد مواطنن اثنن.

اىل ذلك، أصيبت امرأة وطفل بجروح يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى مزرعة بن حمامة 
بمديرية املتون, مشرا اىل وقوع أرضار كبرة باملزرعة جراء القصف.

من جهة اخرى، أوضح املصدر املحي أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب 
وغارة عى منطقة حام بمديرية املتون.
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وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان شنوا قصف مدفعي وصاروخي عى مزارع ومنازل املواطنن بمديريتي 
الغيل واملتون.

استهداف حمافظ صعدة وأعضاء من جلنة التهدئة مبديرية جمز

]21/يوليو/2016[ صعدة - سبأ :

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي عر اليوم بعدد من الغارات محافظ صعدة وأعضاء من لجنة 
التهدئة أثناء زيارتهم ملديرية مجز بصعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن محافظ صعدة محمد جابر عوض وأعضاء 
من لجنة التهدئة نجو من ثالث غارات لطران العدوان استهدفتهم أثناء زيارتهم التفقدية لسد مجز بمنطقة 

الحجر باملديرية.

وأشار املصدر إىل أن الغارات أدت إىل إصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة باإلضافة إىل احرتاق سيارة أحد 
املواطنن وترضر سيارة أخرى.

طريان العدوان يواصل خروقاته ويشن سلسلة غارات على عدد من احملافظات

]21/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من املحافظات ضمن خروقاته 
السافرة لوقف إطالق النار.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي دمر بغارتن منزل 
أحد املواطنن يف منطقة النخيلة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

كما شن طران العدوان ست غارات عى منطقة العمري بمديرية ذباب بمحافظة تعز وغارتن عى جمارك 
حرض بمحافظة حجة.

ولفت املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تقدم لقوى العدوان باتجاه منفذ الطوال والرمضة 
يف حرض بحجة، ودمروا آليتن وطقم عسكري، إضافة إىل مدرعة من نوع براديل.

فيما تصدى الجيش واللجان الشعبية ملحاولة تسلل للمرتزقة بإتجاه وادي املخدرة بالجدعان محافظة مأرب.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالثن غارة عى مناطق حرض وميدي والحثرة بمحافظة حجة 
بالتزامن مع زحف فاشل للمرتزقة عى حرض سقط خالله عرات القتى والجرحى يف صفوفهم، مشرا إىل 

إصابة فتاتن بجروح خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة يف منطقة البكرة جنوب مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

ويف محافظة صنعاء شن طران العدوان غارتن عى منطقة الصمع بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وثالث 
غارات عى موقع املستحدث بالخوبة يف جيزان .

وحسب املصدر حّلق طران العدوان يف سماء أمانة العاصمة ومحافظة مأرب، فيما قصف املرتزقة باملدفعية 
منطقة الحزم ووادي رسيم بمديرية حريب القراميش بمأرب.
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الشركة اليمنية للغاز: طريان العدوان دمر 136 ألف أسطوانة غاز بتكلفة مخسة ماليني 
و440 ألف دوالر

]22/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

قالت الركة اليمنية للغاز »إن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف مخزونها اإلسرتاتيجي من 
أسطوانات الغاز املنزيل بمحافظتي تعز وعدن مخلفا خسائر أولية تقدر بخمسة مالين و440 ألف دوالر«.

وأوضح تقرير صادر عن الركة حصلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منه، أن مواقع تخزين 
أسطوانات الغاز املنزيل التابعة للركة اليمنية للغاز تعرضت منذ بداية العدوان للقصف ما أدى إىل تدمر 136 

ألف أسطوانة غاز منزيل.

وبن التقرير أن طران العدوان استهدف مخزون الركة من اسطوانات الغاز بمحافظة تعز ما أدى إىل تدمر 
65 ألف أسطوانة غاز منزيل بتكلفة تقديرية اثنن مليون و600 ألف دوالر.

وأشارت الركة إىل أن طران العدوان استهدف أيضا مخزون الركة بمحافظة عدن ودمر 71 ألف أسطوانة 
غاز منزيل بتكلفة تقديرية اثنن مليون و840 ألف دوالر.

تدمري جسرين مبديرية قفلة عذر حمافظة عمران

]22/يوليو/2016[ عمران - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي االمريكي اليوم جرس العبيسة بوادي مور وجرس منطقة املجزعة بمديرية قفلة 
عذر محافظة عمران يف الخط الرئيي الذي يربط مديرية حوث عمران بعاهم حرض حجة.

وقال مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان إمعان العدوان يف استهداف البنية األساسية 
وخصوصاً الطرق والجسور يهدف لتعطيل حركة الشعب اليمني وقطع الطرق الرابطة بن مختلف مناطق 

ومحافظات الوطن يف إطار خطط عدوانية ممنهجة تستهدف يف األساس تدمر اليمن ومقدراته.

أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]22/يوليو/2016[ مأرب- سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمحافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة هيالن 
وغارة عى سوق رصواح وغارة عى منطقة املشجح.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا بكثافة بالصورايخ واملدفعية منازل ومزارع املواطنن بمديرية 
رصواح.
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اربع غارات على موقع احلثرية جبيزان ومديرية جمز بصعدة

]22/يوليو/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى موقع الحثرة العسكري بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف موقع الحثرة عر اليوم بثالث 
غارات.. الفتا إىل أن املوقع تعرض لسلسلة غارات متفرقة يف األيام املاضية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة مساء اليوم عى مديرية مجز بمحافظة صعدة خلفت دمارا 
بمزارع املواطنن وممتلكاتهم.

مصدر عسكري: استمرار خروقات العدوان على عدد من احملافظات

]22/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى عدد من املحافظات ضمن خروقاته السافرة لوقف 
إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة العمري يف 
مديرية ذباب، وغارة عى منطقة الريجة بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا قرية الراري املحارصة بقصف مدفعي، كما استهدفوا منزل 
املوطن إبراهيم الجنيد بقرية الراري وأنباء عن إصابة نساء وأطفال.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مسجد الشيخ جمال الدين األثري بقرية الراري أثناء صالة 
الجمعة، كما واصلوا القصف بمختلف األسلحة عى القرية.

ولفت املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا باملدفعية منطقة غراب بتعز، فيما أصيب املواطن عبد الله عبد الرقيب 
الجنيد 70 عاما إثر استهداف املرتزقة قرية الراري والقرى املجاورة لها.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارة غى مديرية املخا، كما استهدف بغارة منطقة الضبي يف حيفان، فيما 
حلق الطران املعادي بكثافة يف سماء محافظتي تعز ولحج.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة الحويمي يف كرش بمحافظة لحج، وغارة عى 
وادي مور وأخرى عى مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأشار املصدر العسكري إىل أن الجيش واللجان الشعبية كرسوا محاولة تقدم للعدوان ومرتزقته باتجاه جمارك 
حرض بمحافظة حجة.. مشرا إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منفذ الطوال وحرض.. الفتا إىل أن 

املرتزقة استهدفوا باملدفعية منطقة مبدعة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

ويف محافظة صعدة بن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق عى مديريتي منبه 
وقطابر بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهداف بغارة مديرية الغيل بمحافظة الجوف، فيما عاود استهداف 
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املديرية بغارة وال يزال الطران مستمر يف التحليق، الفتا إىل أن حرس الحدود السعودي فتح نران رشاشاته 
باتجاه مناطق آل الشيخ يف مديرية منبه الحدودية.

وقال املصدر إن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى موقع املستحدث يف منطقة الخوبة بجيزان.

استهداف منازل املواطنني مبديرية الغيل باجلوف

]23/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى منازل املواطنن بمديرية الغيل بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان دمر منزل املواطن عيظة عي 
العنقايص ومنزل املواطن أحمد محسن، بالغيل وترضر عدد من املنازل املجاورة.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]23/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خروقاتهم السافرة لوقف اطالق النار يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات 
عى منطقة كهبوب بمديرية املضاربة بمحافظة تعز، الفتا إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة 

حيفان بمحافظة تعز، مبينا أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية والصواريخ بشكل مكثف مناطق متفرقة يف 
حرض وميدي بمحافظة حجة، فيما واصل التحليق بكثافة يف سماء مديرية حرض بمحافظة حجة بمشاركة 

طائرات األباتيش.

وعاود طران العدوان استهداف جرس املجزعة يف قفلة عذر بعمران بغارة، كما عاود استهداف جرس العبيسة 
بمديرية كر الرابط بن حجة وعمران بثالث غارات، وواصل التحليق بكثافة يف سماء محافظة صعدة.

وأوضح املصدر العسكري أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية منزل املواطن عبدالحكيم الجنيد يف 
قرية الراري بمحافظة تعز وأنباء عن سقوط جرحى.

استشهاد 10 مواطنني يف غارة على منزل مبديرية املخا بتعز

]24/يوليو/2016[ تعز - سبأ :

استشهد 10 مواطنن وأصيب آخرون يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت منزال يف 
مديرية املخا الساحلية بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدف احد املنازل السكنية 
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بغارة ما أدى إىل تدمره بالكامل واستشهاد 10 مواطنن بينهم نساء وأطفال معظمهم من أرسة واحدة، يف 
مجزرة وحشية تضاف إىل سجل تحالف العدوان اإلجرامي.

سبع غارات على مديريتي سحار وكتاف مبحافظة صعدة

]24/يوليو/2016[ صعدة- سبأ  

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم صباح اليوم غارتن عى مناطق متفرقة بمديرية سحار يف 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا ثالجات لتريد الخضار والفواكه يف 
منطقتي احمى الطلح وآل الصيفي بمديرية سحار.

وأوضح مصدر أمني بمديرية كتاف أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة العطفن وغارة عى منطقة 
املليل.

وأشار املصدر إىل أن الغارات خلفت دمارا كبرا يف مزارع املواطنن وممتلكاتهم.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]24/يوليو/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى منازل 
املواطنن بمنطقة املفاتح وغارة خلف سوق رصواح.

استهداف مناطق متفرق مبحافظة حجة

]24/يوليو/2016[ حجة  - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي بعدد من الغارات الجوية مديرية حرض ووادي مور ومديرية 
كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جرس العبيسة بمديرية 
كر ما أدى إىل إصابة مواطن وفقدان طفلن، مشراً إىل أن الطران شن ثالث غارات عى مديرية حرض 

الحدودية ووادي مور، ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل واألرايض الزراعية.
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غارتان على مديرية خب والشعف باجلوف

]24/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف محافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة العقبة وغارة عى 
منطقة الصرين التابعة ملديرية خب والشعف.

استمرار طريان العدوان ومرتزقته خرق وقف اطالق النار

]24/يوليو/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف يف محافظة صعدة منزل أحد 
املواطنن بمدينة ضحيان.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل التحليق يف سماء محافظات صعدة ومأرب 
والجوف ومديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن منفذ حرض تعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان بتعز استمروا يف تنفيذ أعمال القنص عى قرية الراري بمديرية صر 
املوادم، واحتشدوا إىل مناطق العروس وحصان ومفرق األعدان تمهيداً للهجوم عى القرية، يف حن تم إعطاب 

مدرعة تابعة ملرتزقة العدوان يف قصف مدفعي استهدفها بقرية الحريقيه جنوب مدينة ذباب، كما شن طران 
العدو غارة عى منطقة كهبوب بتعز. 

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منطقة بني بارق ومنطقة املنارة يف مديرية نهم بمحافظة 
صنعاء، واستهدفوا مناطق متفرقة باملديرية بمختلف األسلحة.

ثالث غارات على منزل وسوق ومنطقة هيالن مبديرية صرواح 

]25/يوليو/2016[ مأرب ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات إستهدفت منازل املواطنن بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف منزل الشيخ حسن 
الضمأ الجهمي بغارة ما أدى إىل تدمره كليا وترضر عدد من املنازل املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى سوق رصواح وغارة عى منطقة هيالن.
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طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]25/يوليو/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار بالقصف والتحليق عى عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى 
منطقة الطلعة بمديرية كتاف وغارة عى منخفض الهضبة بالبقع بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة العمري بمديرية ذباب بمحافظة تعز.. الفتا إىل أن 
طران العدوان شن غارتن عى وادي جارة بالخوبة بجيزان.

ويف محافظة تعز واصل مرتزقة العدوان استهداف منازل املواطنن يف قرى الراري بمديرية صر املوادم 
بمختلف األسلحة، كما استحدثوا مواقع تمرتس يف حصان والهويبة والقطع وضهره وشنوا هجوم عى الحيار يف 

قرى الراري.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان هاجموا قرى الراري يف محاولة القتحامها وسط تحليق مكثف للطران 
الحربي يف سماء املحافظة.

كما استهدف مرتزقة العدوان مديرية الغيل بمحافظة الجوف بمختلف أنواع األسلحة.

وأوضح مصدر عسكري ان طران العدوان شن غارتن عى مديرية عبس فيما واصل الطران التحليق املكثف 
يف سماء املحافظة . 

12 غارة على مديريات الظاهر وسحار وكتاف بصعدة وجيزان 

]26/يوليو/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمركي الغاشم 12 غارة استهدفت عدداً من املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة وادي ليه 
بمديرية الظاهر الحدودية، وثالث غارات عى منطقة املوقر بعزلة املهاذر بمديرية سحار قرب مروع مياه 

املنطقة، وخلفت دمارا واسعاً يف منازل ومزارع املواطنن.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقتي القمع 
والخراشب بمديرية كتاف بصعدة، وأربع غارات عى منطقة الخوبة بجيزان.

وأشار املصدر إىل أن الغارات جاءت بعد تحليق مكثف لطران العدوان السعودي األمريكي مع فتح حاجز 
الصوت يف سماء بعض مديريات محافظة صعدة.
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شهيدان يف غارة على مدرسة الشرجية بلحج

]26/يوليو/2016[ لحج - سبأ:

أستشهد مواطنن أثنن يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى محافظة لحج.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مدرسة الريجة بلحج ما 
أدى إىل استشهاد مواطنن أثنن.

غارتان على مديرية خب والشعف باجلوف

]26/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارتن منطقة 
الصرين بمديرية خب والشعف.

طريان العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق وقف إطالق النار

]26/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق وقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الحربي والتجسي حلق 
بكثافة يف سماء محافظات حجة ومأرب وتعز والجوف.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا استهداف منازل املواطنن واملجمع الرتبوي يف قرى الراري بتعز 
بمختلف أنواع األسلحة مما أدى إىل استشهاد أحد املواطنن، مشراً إىل أن أكثر من 130 قذيفة سقطت فوق 

منطقة الثعيب بقرية الراري املحارصة مما أجر األهايل عى النزوح إىل القرى املجاورة.

وبن املصدر أن املرتزقة استهدفوا بالقناصة منازل املواطنن يف قرى ذلرح وأحرقوا مسجد العالم جمال الدين 
يف الراري، ووفقاً للمصدر شهدت مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء قصفاً بمختلف أنواع األسلحة 

ملرتزقة العدوان، واستهدفوا بالقصف الصاروخي واملدفعي مناطق ملح والحول ومسورة باملديرية.

منظمة رعاية األطفال العاملية : تسع حمافظات مينية على بعد خطوة من إعالن اجملاعة

]27/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

قالت منظمة رعاية األطفال العاملية إن تسع محافظات يمنية يف حالة الطوارئ و عى بعد خطوة واحدة من 
إعالن »املجاعة« بما يف ذلك محافظتي تعز والحديدة .
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وأوضحت املنظمة يف بيان صحفي تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه أن األزمة اإلنسانية يف اليمن 
تزداد سوءا يوما بعد آخر ، وأشارت إىل أن أكثر من 14 مليون شخص يف حاجة ماسة إىل الغذاء ، وأن واحد من 

كل ثالثة أطفال يمنين دون سن الخامسة ، ما يقرب من 1.3 مليون ، يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأظهرت صور جمعتها املنظمة أطفال ترتاوح أعمارهم بن ثالثة أشهر إىل سنة يصارعون لالستمرار يف الحياة 
يف وحدات العناية املركزة يف مستشفى السبعن يف العاصمة صنعاء.

وقال املدير القطري ملنظمة رعاية االطفال يف اليمن إدوارد سانتياغو »إننا نشعر بقلق شديد إزاء دوامة سوء 
التغذية بن حديثي الوالدة واألطفال ، يف كل يوم املزيد واملزيد من األرس تواجه خطرا متزايدا لإلصابة بسوء 

التغذية الحاد بسبب نقص اإلمدادات واالرتفاع الرسيع لألسعار وتزايد معدل الفقر.«

وأضاف : » حتى وإن استطاعت األرس اليمنية إيصال أطفالها بوضع حرج إىل املستشفيات التي الزالت تعمل 
، فإن الطاقة الكهربائية غر مستقرة وكذلك الوقود الالزم لتشغيل املولدات االحتياطية نادر، وهذا يعني أن 

املعدات املنقذة للحياة ال تعمل دائما بشكل صحيح.«

وتابع : » أزمة الغذاء الكارثية يف اليمن تتجه نحو االسوأ بشكل واضح ، وكما رأينا مرات عديدة من قبل فإن 
حديثي الوالدة واألطفال هم الذين يعانون من آثار هذه األزمة بشكل أكر.«

وذكر البيان أن مخزونات الغذاء والوقود ما تزال منخفضة بشكل خطر جراء الحصار املفروض عى اليمن و 
الراع.. مشرا إىل أن تكلفة الغذاء ارتفعت بنسبة 60 يف املائة أكثر مما كانت عليه قبل بدء الراع يف مارس 

2015 ، باإلضافة اىل ارتفاع بنسبة 76 يف املائة يف تكلفه غاز الطبخ املنزيل .

وبحسب البيان » كشفت أحدث اإلحصاءات أن أكثر من 2.7 مليون من السكان قد نزحوا بسبب الراع، مما 
يعني فقدانهم ملصادر رزقهم ووظائفهم، وحتى عندما يجد الناس الغذاء فإن كثراً منهم ال يستطيع تحمل 

تكاليف رشاءه وبالتايل فإن أرسهم تعاني من الجوع » .

وذكرت املنظمة يف بيانها أن ثلث األطفال يف اليمن ممن هم يف سن الدراسة ال يحصلون عى التعليم نتيجة تدمر 
أو إغالق أكثر من 1600 مدرسة.

وقال مدير املنظمة يف اليمن »ترك األثر النفي الذي سببه الراع آثاراً مدمرة عى األطفال وظهرت العديد 
من األعراض املرتبطة بالضغط والصدمات النفسية بما يف ذلك القلق وفقدان الثقة بالنفس وعدم القدرة عى 
الرتكيز«، مؤكدا أن املنظمة تدعم عرات اآلالف من االطفال من خالل املساحات الصديقة لألطفال وتمنحهم 
الفرصة للعب والتعلم وتمضية بعض الوقت مع أصدقائهم يف مكان آمن ، ولفت إىل أن شفاء األطفال يتطلب 

بيئة آمنه توفر لهم حياة بدون مخاوف يومية عى حياتهم .

غارتان على مديرية صرواح يف حمافظة مأرب

]27/يوليو/2016[مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي أن طران العدوان شن غارة عى سوق رصواح وغارة عى وادي رصواح, مشرا اىل ان 
الغارتن سببت أرضارا كبرة باملحالت التجارية.
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13 غارة على صعدة

]27/يوليو/2016[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مدينة صعدة 
وغارتن عى منطقة مران بمديرية حيدان.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضاً غارة عى جبل الدود يف الخوبة بجيزان، وأربع غارات عى جبل 
الهضبة بمديرية كتاف وغارة عى منطقة الباحة بمديرية باقم، مشرا إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي 

شن أيضا غارتن عى مديرية رازح وغارتن عى مديرية الظاهر الحدودية.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اطالق النار 

]27/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي االمركي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار بالتحليق والقصف عى عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان مرتزقة العدوان السعودي نهبوا حي النساء ومحتويات 
منازل املواطنن يف قرية الراري بمحافظة تعز, وهددوا بتنفيذ حملة اعدامات بحق ابناء القرية, كما قصفوا 

باملدفعية عى منطقة الشبكة يف مديرية الوازعية باملحافظة.

الفتا إىل أن املواطن عدنان أحمد الجنيد استشهد برصاص مرتزقة العدوان بالراري بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر العسكري أن طرن العدوان شن غارة عى منطقة الخذايل يف مديرية كحالن عفار، وغارتن عى 
مدينة حرض بمحافظة حجة، مشرا إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة هيالن يف مديرية رصواح 

بمحافظة مأرب، وغارتن عى منطقة يام بمديرية نهم بمحافظة صنعاء. 

وذكر املصدر أن مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي 
سعودي.. الفتا إىل أن طران العدوان حلق يف سماء محافظة صعدة.

قطاع املعادن يتكبد خسائر كبرية جراء العدوان وتوقف للمشاريع وانسحاب لشركات 
التعدين

]28/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ :

أكدت هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعنية أن قطاع املعادن تعرض ألرضار كبرة جراء العدوان 
السعودي األمريكي، وتوقف املشاريع املمولة خارجيا وانسحاب رشكات التعدين التي كانت تعمل يف اليمن.

وأشار تقرير أويل عن حجم األرضار بقطاع املعادن صادر عن الهيئة خالل عام من العدوان حصلت وكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منه، إىل أن مشاريع الركات املحلية والعربية والعاملية توقفت، وكذا توقف 
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مشاريع الهيئة للصناعات التعدينية والدراسات واملسوحات االستكشافية. وبن التقرير أن العدوان أدى إىل 
توقف الدعم الخارجي للمشاريع املشرتكة يف الجانب االستكشايف وتوقف أعمال التعدين.

وأوضحت هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية أن املفاوضات توقفت مع الركة اليمنية لالستثمارات 
النفطية واملعدنية والتي كانت ستدخل يف أعمال استكشافية وتعدينية باالشرتاك مع هيئة املساحة الجيولوجية 

والركة العربية للتعدين.

وأكد التقرير أن العدوان أدى إىل توقف أعمال املخترات املركزية باإلدارة العامة والفروع بسبب انقطاع 
الكهرباء وانعدام مادة الديزل والذي أثر عى تشغيل األجهزة، وكذا توقف أعمال الفرق الحقلية والجيوفيزيائية 

العاملة يف مجال البحث عن املياه الجوفية، وتوقف الدراسات االستكشافية للمعادن والصخور الصناعية.

ولفت التقرير إىل أن أرضار كبرة لحقت باملستثمرين والعاملن يف مجال أحجار البناء والزينة ومصانع 
اإلسمنت املرتبطة باملواد الخام املعدنية واملحاجر والكسارات ومعامل امللح والجبس وغرها من األعمال املعدنية 

بسبب العدوان وانعدام املواد وارتفاع تكاليف النقل والخدمات.

ويف مجال رصد الزالزل والراكن بن التقرير األويل أن طران العدوان استهدف مركز رصد ودراسة الزالزل 
والراكن بمحافظة ذمار ما أدى إىل تدمره بالكامل مخلفا خسائر تقدر بـ 200 مليون ريال.

ووفقا للتقرير فإن طران العدوان دمر شبكة الرصد العاملة عر األقمار االصطناعية بتكلفة مليون دوالر 
وكذا تدمر شبكة الرصد الزلزالية الرقمية لعدد 18 محطة موزعة عى عدد من املحافظات بتكلفة أثنن مليون 

دوالر.. مبينا أن طران العدوان دمر أجهزة شبكة املعلومات الوطنية باملحافظات بتكلفة 37 ألف دوالر، 
وشبكات رصد الحركات األرضية القوية البالغ تكلفتها 180 ألف دوالر.

ويعتر مركز رصد ودراسة الزالزل والراكن منشأة علمية مختصة بالدراسات والرصد الزلزايل والركاني 
والكوارث الطبيعية وله عالقة مع الجامعات املحلية واملراصد اإلقليمية والدولية والشبكات العاملية.

وأكدت هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية أن الخسائر بقطاع املعادن جراء العدوان السعودي 
األمريكي تقدر بعرة أضعاف ما تم حره كون هذه التقارير أولية، إضافة إىل ما خلفه من أرضار وخسائر 

غر مبارشة يصعب حرها. ويعد قطاع التعدين يف اليمن من القطاعات الواعدة واألكثر قدرة عى االستمرارية، 
ويمتلك اليمن عدد من العوامل املشجعة لالستثمار يف قطاع املعادن، أهمها التنوع الجيولوجي يف الوحدات 

الصخرية األمر الذي أدى إىل توفر مخزون كبر من املوارد املعدنية ذات املواصفات العاملية.

وتشر الدراسات ونتائج البحث والتنقيب إىل تواجد تمعدنات مهمة يف اليمن منها الذهب، الرصاص، الزنك، 
النحاس، الفضة، النيكل والحديد والتيتانيوم، إضافة إىل وجود املعادن والصخور الصناعية بكميات كبرة 

يتواجد معظمها يف مناطق مأهولة مع وجود البنى التحتية التي تسهل عملية االستثمار واالستغالل إضافة إىل 
تفرد اليمن عى املستوى العاملي بوفرة أنواع أحجار البناء والزينة وبمواصفات عاليـة.

وعملت هيئة املساحة الجيولوجية خالل الفرتة املاضية عى تنفيذ العديد من املشاريع للنهوض بقطاع التعدين، 
وكثفت أنشطتها الرتويجية للثروة املعدنية يف اليمن لجذب الركات العربية والعاملية خالل الفرتات السابقة من 
خالل التنظيم واملشاركة يف العديد من املؤتمرات والندوات واملعارض املحلية والعربية والدولية للتعريف باملناخ 

االستثماري والخامات املعدنية التي يمتلكها اليمن.

وتؤكد الدراسات العلمية تفرد اليمن وامتالكه ثروات معدنية هائلة وتتميز جيولوجية اليمن بتنوع صخري 
فريد يشمل جميع أنواع الصخور الرسوبية والنارية واملتحولة واملنترة يف أرجاء مختلفة من الوطن.
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ثالث غارات على مديرية صرواح يف حمافظة مأرب

]28/يوليو/2016[ مأرب  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان شن غارتن عى جبل هيالن اإلسرتاتيجي وغارة عى منطقة املشجح 
باملديرية نفسها.

استشهاد مخسة مواطنني يف غارة على مديرية كشر حبجة

]29/يوليو/2016[ حجة - سبأ :

استشهد خمسة مواطنن يف حصيلة أولية جراء غارة لطران العدوان السعودي عى مديرية كر بمحافظة 
حجة.

وأوضح مصدر محي بمحافظة حجة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن 
غارة عى منزل أحد املواطنن بمديرية كر ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن يف حصيلة أولية.

استهداف مسجد مبديرية خب والشعف 

]29/يوليو/2016[ الجوف - سبأ

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم مسجدا بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة أالنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مسجد بمديرية خب 
والشعف ما أدى اىل تدمره.

العدوان يدمر منزل مبديرية املتون باجلوف

]29/يوليو/2016[ الجوف -  سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منازل املواطنن بمديرية املتون بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة أستهدفت منزل الشيخ محمد عايض العقيبي ماأدى 
اىل تدمره كليا وترضر عددا من املنازل املجاورة.
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مصدر عسكري يؤكد استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته لوقف إطالق النار

]29/يوليو/2016[ صنعاء - سبأ :

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يف خرق وقف إطالق النار يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا منطقة الحزم يف مديرية 
حريب القراميش بمحافظ مارب. 

واستهدف العدوان السعودي األمريكي يف محافظ الجوف بعدة غارات مديريتي املصلوب واملتون، فيما شن 
مرتزقة العدوان قصف مدفعي عى مديرية الغيل مع تحليق مكثف يف سماء املحافظة.

فيما شهدت محافظتي الحديدة وصعدة تحليق مكثف لطران العدوان.

ويف مديرية نهم محافظة صنعاء قصف مرتزقة العدوان مناطق متفرقة يف املديرية باألسلحة املختلفة.

غارتان لطريان العدوان على مديريتي قطابر ومنبه بصعدة

]30/يوليو/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى مديرية قطابر 
بمحافظة صعدة.

وأضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف منطقة بالقرب من املجمع الحكومي يف 
قطابر ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة شوذان بمديرية منبه خلفت أرضاراً مادية يف 
ممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يشن غارات على صعدة وجيزان وجنران واجلوف

]30/يوليو/2016[ محافظات  - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من املحافظات ضمن خروقاته 
السافرة لوقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة املالحيط 
بمديرية الظاهر بصعدة، وعاود قصف املنطقة بغارتن، كما شن غارتن عى مديرية شدا وغارة عى آل حمادي 

يف مديرية باقم بصعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منطقة البقع بمحافظة صعدة، كما شن 
طران العدوان غارتن عى قطاع جيزان واستهدف بغارتن موقع الرفة وغارة أخرى عى جبل الشبكة يف 

قطاع نجران.
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وبن املصدر ان قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة النعاوشة بمديرية الظاهر، ما أدى إىل جرح 
مواطن.

ويف محافظة الجوف استهدف املرتزقة املنافقون بالقصف املدفعي منزل عضو لجنة التهدئة الشيخ عبد الله 
منيف يف مديرية املتون.

فيما واصل مرتزقة العدوان خروقاتهم لوقف إطالق النار وقصفوا بالصورايخ مناطق مبدعة وريمان وبني 
بارق ومسورة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء وقصف بمختلف أنواع األسلحة مناطق متفرقة باملديرية.. الفتا 

إىل املرتزقة قصفوا باملدفعية مواقع الجيش واللجان الشعبية يف ذباب بمحافظة تعز.

مثان غارات على اخلوبة والدود جبيزان

]31/يوليو/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم خمس غارات عى منطقة الخوبة بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف العمود بمنطقة 
الخوبة، مشراً إىل أن الطران حلق بشكل مكثف عى قطاع جيزان واملديريات الحدودية.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ثالث غارات عى موقع الدود يف جيزان.

وأكد مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جبل الدود املطل عى 
الخوبة.

أربع غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة

]31/يوليو/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم أربع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى كهالن بمديرية صعدة 
وغارة عى منطقة املليل بمديرية كتاف، كما ألقى قنبلة عنقودية عى منطقة رشاحة باملديرية.

كما تعرضت مديريتي الظاهر وحيدان الحدوديتن لقصف صاروخي للعدوان السعودي األمريكي.

ثالث غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]31/يوليو/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة العقبة باملديرية.
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أغسطس 
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طريان العدوان واملنافقني يواصلون خرق وقف إطالق النار

]01/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى سوق الباحة 
بمنطقة مندبة يف مديرية باقم بمحافظة صعدة، وغارتن عى فج حرض بمحافظة حجة.

وحلق طران العدوان بكثافة يف سماء محافظة صعدة فاتحا حاجز الصوت، وشن أربع غارات عى منطقتي 
القطعة والبقع بمديرية كتاف، فيما تعرضت منطقة الحفوز بمديرية حيدان بصعدة لقصف صاروخي 

سعودي.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، 
وغارة عى منطقة كهبوب بمحافظة تعز، كما شن ثالث غارات عى مديرية الغيل بالجوف استهدفت إحداها 

منزل مواطن.

وشن طران العدوان غارة عى مديرية بيحان يف محافظة شبوة وغارة عى مديرية حيفان بتعز.

وبن املصدر أن طران العدو شن ثالث غارات عى منطقة رصواح بمحافظة مأرب، وحلق بكثافة يف سماء 
مديريتي رصواح وحريب القراميش بمأرب.

ولفت املصدر إىل أن املنافقن استهدفوا مناطق بني بارق والحول ومبدعة، وقصفوا باملدفعية مناطق متفرقة 
بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، وعاودوا قصف منطقة الحزم ووادي رُسيم بمديرية حريب القراميش بمحافظة 

مأرب بشكل هستري.

وذكر املصدر أن املنافقن قصفوا باملدفعية منطقة القشوبة يف مديرية الوازعية بتعز.

ثالث غارات لطريان العدوان على مديرية باقم بصعدة

]01/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات استهدفت مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى سوق مفرق باقم مخلفاً 
أرضاراً مادية كبرة بممتلكات املواطنن ومحالتهم التجارية.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان شن غارة أخرى عى الطريق العام بمنطقة أم الفتح باملديرية.. الفتا إىل أن 
العدوان تعمد استهداف الطريق العام املؤدي ملدينة باقم.



390

يوميات العـ2016ـــدوان

غارة على مديرية صرواح مبأرب

]01/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة منطقة املشجح 
رشق رصواح.

ست وكاالت إغاثة تدعو إىل حماسبة السعودية وحلفائها عن قتل وإصابة أطفال اليمن

]02/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ :

أعربت ست وكاالت إغاثة إنسانية الیوم عن خيبة أملھا من عدم وضع إسم قوات التحالف الذي تقوده 
السعودية مرة أخرى عى الئحة األمم املتحدة لألطراف املسؤولة عن اإلنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف اليمن.. 

داعية إىل محاسبة التحالف بقيادة السعودية عن قتل وإصابة األطفال يف اليمن.

ودعت وكاالت املجلس النرويجي انرتسوس والعمل ملكافحة الجوع وكر ورعاية األطفال العاملية وأوكسفام 
والالجئن إىل إحراز تقدم ملموس يف مجال حماية األطفال املحارصين يف الراع الدائر يف اليمن وإظھار ذلك 
يف اجتماع مجلس األمن الدويل ملناقشة التقرير السنوي املعني باألطفال والراعات املسلحة اليوم الثاني من 

أغسطس الحايل.

ووفقا للبيانات املوثقة من األمم املتحدة فإن ما يقرب من ألفن طفل قتلوا أو أصيبوا يف اليمن خالل عام 
2015م وعزت األمم املتحدة 60 يف املائة من هذه اإلصابات إىل الرضبات الجوية لقوات التحالف.

وقد تم إدراج إسم قوات التحالف بقيادة السعودیة يف التقرير السنوي لألمن العام لألمم املتحدة املعني 
باألطفال والراعات املسلحة بعد التحقق من أدلة أممية عن قتل وإصابات لألطفال من قبل قوات التحالف 

وهجمات عى مدارس ومستشفيات، ولكن بعد ضغوطات تم بشكل رسيع حذف التحالف الذي تقوده 
السعودية من التقرير السنوي »يف انتظار املراجعة«.

وأشار املدير القطري ملنظمة رعاية األطفال العاملية يف اليمن إدوارد سانتياغو إىل أن أطفال اليمن واجهوا أهوال 
ال يمكن تصورھا يف األشهر الـ 15 املاضية.

وقال » حسب األدلة الخاصة باألمم املتحدة فإن العمليات العسكرية للتحالف هي املسؤولة عن حصة كبرة من 
هذه املعاناة ».

ومنذ إصدار التقرير األول عام 2002م فقد ثبت أن إدراج الجناة يف التقرير السنوي لألمن العام لألمم املتحدة 
املعني باألطفال والراع املسلح يشكل أداة مهمة يف الضغط عى أطراف النزاع املسلح لإللتزام بالقانون الدويل.

فيما قال املدير القطري ملنظمة كر الدولية يف اليمن وائل إبراھيم » إن إزالة قوات التحالف بقيادة السعودية 
من قائمة االمم املتحدة تشكل سابقة خطرة، وتدل عى أن قوات التحالف قادرة عى استخدام نفوذھا لتجنب 

التدقيق واملساءلة عن اإلنتهاكات الجسيمة ضد األطفال«.

وحثت وكاالت اإلغاثة اإلنسانية، الدول األعضاء يف األمم املتحدة عى الطلب من املفوض السامي لحقوق اإلنسان 
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يف األمم املتحدة لرسعة إرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق يف جميع اإلنتهاكات املزعومة للقانون الدويل 
اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف اليمن. وقالت » ينبغي أن تشمل مهمة لجنة التحقيق إثبات وقائع 

وظروف هذه اإلنتهاكات باإلضافة إىل تقديم التوصيات بما فيها اإلجراءات املناسبة للمساءلة ».

بدوره أشار املدير القطري ملنظمة أوكسفام يف اليمن سجاد محمد ساجد إىل أنه يجب املشاركة مع األمم املتحدة 
يف اإلتفاق عى إجراءات ملموسة ملنع ووضع حد لإلنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف اليمن.

استشهاد ثالثة أطفال وإصابة والديهم يف غارة لطريان العدوان مبحافظة أبني

]02/أغسطس/2016[ أبن- سبأ: 

استشهد ثالثة أطفال وأصيب والديهم جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى منزلهم يف 
مديرية الوضيع بمحافظة أبن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل املواطن عبدالله حنن بقرية 
آل شميل مديرية الوضيع مما أدى إىل استشهاد أطفاله الثالثة وإصابته وزوجته بإصابات بليغة، مشراً إىل أنه 

تم إسعافهما إىل املستشفى يف حالة حرجة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يدمر شبكتي اتصاالت مبديرية كتاف بصعدة

]02/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شبكتي اتصاالت بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ثالث غارات عى 
شبكة االتصاالت بمركز مديرية كتاف وغارتان عى شبكة االتصاالت بوادي آل ابو جباره ما أدى إىل تدمرهما 

بالكامل وانقطاع الشبكة عن تلك املناطق.

واشار املصدر إىل ان طران العدوان شن غارتن عى منطقة البقعة أسفل مران بمديرية حيدان.. الفتاً إىل أن 
الغارات خلفت دماراً واسعاً بممتلكات املواطنن ومنازلهم ومزارعهم.

تسع غارات على مناطق متفرقة جبيزان وجنران

]02/أغسطس/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات استهدفت عدد من املناطق املتفرقة بنجران 
وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ست غارات عى 
جبل الدود والخوبة بجيزان، مشرا إىل ان طران العدوان شن ثالث غارات عى موقع الهضبة السعودي يف 

منطقة الطلعة بنجران وسط تحليق مكثف طال أكثر املناطق الحدودية.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]02/أغسطس/2016[ مأرب -  سبأ:

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

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان شن غارة عى سوق رصواح وغارة عى مركز مديرية رصواح مخلفا 
أرضارا كبرة فيها.

غارتان على منازل مواطنني مبديرية الغيل يف اجلوف

]02/أغسطس/2016[ الجوف -  سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم منزل مواطن بمديرية الغيل يف الجوف وما أدى اىل تدمره.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان شن غارتن عى قرية الغيل واستهدفت منزل املواطن عي زيد الريف، 
ما أدى اىل تدمره وترضر عدد من املنازل املجاورة.

غارتان على مديرية خب والشعف باجلوف

]03/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية خب والشعف بالجوف.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقة الخنجر التابعة ملديرية خب والشعف مخلفا 
خراب وارضار يف املمتلكات.

ثالث غارات لطريان العدوان على منطقة الطلعة بقطاع جنران

]03/أغسطس/2016[ نجران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ثالث غارات عى منطقة الطلعة بقطاع نجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات استهدفت موقع 
الهضبة بمنطقة الطلعة بقطاع نجران، ومنطقة الثعبان يف الربوعة يف عسر.

وأشار املصدر إىل أن هذه الغارات تأتي بعد الخسائر الكرى التي تكبدها العدو السعودي يف صفوف جنوده 
وآلياته العسكرية خالل األيام املاضية.
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طريان العدوان السعودي يشن غارتني على مديرية صرواح مبأرب

]03/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ :

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

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقة هيالن برواح ملحقا ارضار باملمتلكات 
واملقدرات.

غارتان على مديرية الغيل باجلوف ويلقي قنابل ضوئية

]04/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منازل املواطنن بقرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن خلفت أرضارا كبرة 
يف منازل املواطنن، مشرا إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي ألقى قنابل ضوئية يف سماء مديرية الغيل.

تواصل خرق وقف إطالق النار من قبل طريان العدوان واملنافقون 

]04/أغسطس/2016[ محافظات _ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقون خروقاتهم السافرة لوقف إطالق النار يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الكرس بمديرية 
حران محافظة حجة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ظهر اليوم أكثر من عرين غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة 
والربوعة بقطاع عسر.. موضحا أن طران العدوان الغاشم شن خمس غارات عى مناطق الصوح والسعن 
والعصايد والعشاش بمديرية كتاف، و13 غارة عى مديرية باقم الحدودية ومدينة الربوعة بعسر، وثالث 
غارات عى كهالن بمحيط مدينة صعدة، وغارة عى مديرية شدا، وأن الغارات أحدثت دماراً كبراً يف منازل 

وممتلكات املواطنن العامة والخاصة.. وأشار إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى الخوبة 
بجيزان.ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي عاود استهداف الطريق العام بمنطقة العشاش 

يف مديرية كتاف بمحافظة صعدة بغارتن.. موضحا أن طران العدوان كان قد شن صباح اليوم أكثر من 16 
غارة توزعت عى مديرية كتاف ومديرية صعدة وقطاع جيزان.

وحلق الطران املعادي بكثافة يف سماء محافظات الجوف ومأرب وحجة ومديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ويف محافظة شبوة بن املصدر أن املنافقن استهدفوا منطقة حيد بن عقيل بالقصف املدفعي، فيما استهدف 
املنافقون باألسلحة الثقيلة جبل ناصة بمنطقة مريس بمحافظة الضالع.

وذكر املصدر أن قصف صاروخي ومدفعي للمنافقن استهدف مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء.
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غارات على مديرية صرواح يف حمافظة مأرب

]04/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالثة غارات عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة هيالن وغارة عى وادي الربيعة برواح.

تواصل خروقات العدوان السعودي واملنافقون لوقف إطالق النار يف عدد من احملافظات

]04/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقون خرق وقف إطالق النار يف عدد من محافظات الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة املجاوحة بمديرية 
نهم محافظة صنعاء، فيما قصف املنافقون باملدفعية منطقة املنارة، واستهدفوا بالصواريخ واملدافع مناطق 

ملح وبني بارق والحول وحريب نهم باملديرية، كما شن سلسلة غارات عى محافظة صعدة.. ولفت املصدر إىل 
أن طران االستطالع التابع للعدوان حلق يف سماء عدد من املناطق الحدودية بمحافظة صعدة. 

وحسب املصدر شن طران العدوان غارة عى مديرية عبس، وأربع غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة، 
ويف محافظة الجوف أصيب طفل يف رأسه برصاص قناصة املنافقن يف منطقة مالحا بمديرية املصلوب، وشن 

املنافقون قصفاً صاروخياً ومدفعياً عى مديريتي املتون والغيل.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن أربع غارات على اخلوبة جبيزان

]05/أغسطس/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم أربع غارات جوية استهدفت مناطق يف الخوبة بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى قرية قمر 
وغارتن عى دار النر بالخوبة.

وأشار املصدر إىل أن الغارات تزامن معها تحليق مكثف لطران العدوان عى سماء املنطقة واملناطق الحدودية.

مدير مديرية عتق: منظمات دولية تنقل مئات األفارقة يوميا للقتال مع املنافقني

]05/أغسطس/2016[ شبوة - سبأ :

كشف مدير عام مديرية عتق بمحافظة شبوة فيصل الخليفي أن جهات منظمات دولية غر معروفة تقوم بنقل 
ما بن 50 و250 أفريقي أغلبهم من أثيوبيا إىل عتق بشكل يومي.

وقال الخليفي يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن عملية نقل األفارقة إىل عتق عملية منظمة رسية تقوم 
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بها جهات ومنظمات دولية غر معروفة، محذرا من استمرار تدفق األفارقة إىل مدينة عتق بشكل يومي والذين 
ينقلون عر البحر إىل بر عي وسواحل حرضموت ومن ثم إىل مدينة عتق عر شاحنات وباصات ثم يتم نقلهم 

إىل منطقة الرويس التي تبعد 100 كم عن عتق، مبيناً أنه يتم تسليمهم لجهات تتكفل بنقلهم إىل جبهات القتال 
يف مأرب والجوف والبيضاء والسعودية.

وأشار مدير مديرية عتق إىل أن تدفق األفارقة يتم بشكل يومي منذ ستة أشهر ويدخلون إىل األرايض اليمنية 
ومعظمهم ترتاوح أعمارهم بن 15- 25 عاما، مؤكدا أن األوضاع التي خلفها تدخل العدوان أوجد فراغا كبرا 

سهل دخول مثل هذه الجماعات التي تلتحق بمعسكرات املنافقن يف مأرب والبيضاء والجوف.

23 غارة على مناطق متفرقة باجلوف

]05/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 23 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 20 غارة عى مناطق 
العضبة والعريض وجبل أير وقرية الغيل بمديرية الغيل وخلفت أرضار كبرة بمنازل ومزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب، كما شن غارتن عى 
منطقة العقبة بمديرية خب والشعف.

استهداف منتجع مجعان السياحي مبديرية اخلوخة

]05/أغسطس/2016[ الحديدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي ثالث غارات صباح اليوم عى مديرية الخوخة محافظة الحديدة.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان غارتن استهدفت فندق ومنتجع جمعان السياحي والغارة 
الثالثة كانت خارج املنتجع.

ارتفاع ضحايا استهداف طريان العدوان سيارة مواطن مبديرية باقم إىل ستة شهداء وثالثة 
جرحى

]05/أغسطس/2016[ صعدة ـ سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة استهداف طران العدوان السعودي األمريكي سيارة مواطن بمديرية باقم 
بمحافظة صعدة مساء أمس إىل ستة مواطنن وإصابة ثالثة آخرين بينهم أطفال.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة املواطن 
سالم القرادي يف الطريق العام بمديرية باقم ما أدى إىل استشهاد ستة من أفراد أرسته بينهم طفلن وإصابة 

ثالثة آخرين بينهم طفل بجروح متفاوتة.
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استشهاد امرأتني يف غارة لطريان العدوان على منزل مواطن مبنطقة اجملاوحة بنهم

]05/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

استشهدت امرأتان وأصيب أربعة آخرون اليوم يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى منزل مواطن 
بمنطقة املجاوحة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف منزل املواطن زيد أحمد الفرج 
بقرية أمشيطبة باملجاوحة بنهم ما أسفر عن إستشهاد امرأتن وإصابة أربعة آخرين بينهم أطفال من أرسة 

واحدة.. وأشار املصدر إىل ان الغارة دمرت املنزل بشكل كي.

طريان العدوان السعودي يدمر اجلامع الكبري يف مديرية الغيل باجلوف

]05/أغسطس/2016[ الجوف -  سبأ:

دمر طران العدوان السعودي اليوم الجامع الكبر بمديرية الغيل بالجوف.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان إستهدف الجامع الكبر بقرية الغيل بغارة جوية ما أدى اىل تدمر املسجد 
بشكل كي.

تواصل خروقات طريان العدوان لوقف إطالق النار بالقصف والتحليق

]05/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن واصلوا خروقاتهم السافرة بالقصف 
والتحليق يف عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارتن عى مديرية 
مستبا بمحافظة حجة، وشن ثالث غارات عى منطقة املرحة بمحافظة عمران.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف واستمر يف التحليق يف 
سماء املحافظة، كما شن غارة عى سوق الباحة يف مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وبن املصدر أن املنافقن قصفوا بالصواريخ واملدفعية مناطق متفرقة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما 
قصفوا باملدفعية منطقة القشوبة يف مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى املعهد التقني بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، 
واستهدف بثالث غارات منطقة رشاحه يف البقع.

كما شن طران العدوان ثالث غارات عى منطقة العمري ومدينة ذباب بمحافظة تعز، وشن غارتن عى مدارس 
كهبوب يف مديرية املضاربة بمحافظة لحج.

وذكر املصدر أن املنافقن عاودوا استهداف عدد من املناطق يف مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.
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تقرير جلنة تقصي احلقائق يؤكد استشهاد وجرح أكثر 27 الف من املدنيني جراء العدوان 
السعودي على اليمن

]06/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

اكد تقرير لجنة تقيص الحقائق التابعة التحاد املحامن العرب ان العدوان السعودي االمركي تسبب يف 
استشهاد وجرح أكثر من 27 الف من املدنين جراء الغارات التى شنتها طائراته منذ مارس 2015 عى اليمن.

واظهر التقرير بشاعة جرائم قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق اليمن وشعبه واستهدافها بشكل 
ممنهج للمدنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وتدمر البنى التحتية.

ورصد التقرير جرائم العدوان من قتل وتريد لألبرياء وسببت استشهاد تسعة االف و366 من املدنين 
واصابة 17 الفا و 663 جريح جراء القصف الجوي الذي شنته طائرات العدوان منذ مارس 2016.

وأشار التقرير اىل ان القصف الجوى استهدف نحو عرة موانئ ومرافئ, 163 خزان وشبكة مياه, 14 مطارا, 
140 محطة ومولد كهربائي, 167 شبكة ومحطة اتصاالت, 530 جرسا وطريقا, 41 منشأة جامعية, 810 

مدرسة ومعهدا, و664 مسجدا, 258 مرفقا صحيا.

وأكد التقرير ان العدوان تسبب يف تدمر نحو 346 الفا و 110 منازل، ونزوح مليونن و 714 الفا و 579 
شخصاً, كما استهدف بغاراته 17 مؤسسة اعالمية, وألف و 136 منشآة حكومية ومرفقاً عاماً، اىل جانب 

استهداف 212 ناقلة وقود, 217 محطة وقود, 603 مخزن غذاء، 389 سوقا تجاريا, 463 ناقالت مواد غذائية, 
157 مزارعة دجاج, و149 منشأة سياحية, و 72 موقع أثري، و 223 مصنع, و 53 منشأة رياضية, وثمان 

صوامع غالل، موضحا ان الحصار الري والبحري والجوي الذي فرضته قوى تحالف العدوان عى اليمن منذ 
مارس 2015 وحتى اليوم تسبب يف منع وصول الغذاء والدواء واملشتقات النفطية وتدمر منظومة الكهرباء 

الوطنية وشبكة املياه وعزل اليمن عن العالم الخارجي.

وأشار التقرير اىل ان الحصار املفروض عى اليمن تسبب ايضا يف توقف العديد من املستشفيات واملراكز الطبية 
وتزايد عدد الوفيات خاصة األطفال »الخدج« ومرىض الفشل الكلوي والقلب واألمراض املزمنة، نتيجة انعدام 

الدواء ومنع وصول املشتقات النفطية، اضافة اىل استهداف طران العدوان لناقالت املشتقات النفطية.

وتطرق التقرير اىل وفاة عدد كبر جداً من املرىض والجرحى يف األشهر األوىل للعدوان والذين تعذر اسعافهم 
اىل خارج الوطن بسبب الحصار الذي أوقف جميع الرحالت الجوية من وإىل اليمن، وما صاحبه أيضا من منع 

لعرات االالف من اليمنين العالقن خارج اليمن والذين تعرضوا ملهانة كبرة وانقطعت عنهم املوارد املالية 
ومنهم من قىض نحبه وحرم حتى من الدفن يف وطنه.

وأكد التقرير أن الشعب اليمني يواجه كارثة إنسانية خطرة تقتيض تحرك املجتمع الدويل وعى وجه 
االستعجال، حيث تسبب الحصار املفروض يف انهيار شديد للعملة الوطنية وارتفاع حجم البطالة وانقطاع 

مصادر الدخل لجميع فئات الشعب, وتسبب ايضا يف عدم وصول كل املساعدات واالغاثات اإلنسانية الدولية 
جراء تعسف النظام السعودي يف السماح بوصولها.

وتطرق تقرير لجنة تقيص الحقائق اىل استخدام قوى تحالف العدوان ألسلحة محرمة دولياً وقنابل عنقودية 
استخدمت يف عمليات قصف احياء سكنية يف عدة محافظات تسبب يف سقوط عدد كبر جداً من الضحايا 

املدنين األبرياء ومنها محافظة صعدة التي تعرضت لقصف باألسلحة املحرمة دولياً والقنابل العنقودية التى 
تسببت يف تدمر املحافظة والتي ال زال بعضها منترة بشكل كبر يف مساحات شاسعة من األرايض وتسبب يف 
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كثر من حاالت الوفاة خاصة من األطفال الذين يعبثون بها عند العثور عليها، وكذا جرائم االبادة الجماعية التى 
ارتكبها طران العدوان بحق املدنين يف حي عطان وحي جبل نقم بأمانة العاصمة الذي تم استهدافهما بقنبلة 

فراغية تسبب يف استشهاد وجرح العديد من املدنين وتدمر معظم البنى التحتية بتلك املناطق.

كما اظهر التقرير استهداف طران العدوان بشكل ممنهج لعدد من املحافظات التاريخية اليمنية واملواقع 
االثرية والتاريخية كسد مأرب التاريخي, قلعة القاهرة يف تعز, قلعة زبيد التاريخية, جامع االمام الهادي 

التاريخي يف صعدة, مدينة صنعاء القديمة التاريخية, مدينة شبام كوكبان.

وأوضح التقرير ان الجماعات اإلرهابية »القاعدة, داعش« وغرها رشيك أسايس مع العدوان يف جميع العمليات 
العسكرية ضد اليمن وشبعه، وقام النظام السعودي تحديداً بتوزيع أدوار الجماعات اإلرهابية، وكذا املسميات 

الجديدة بهدف سيطرتها عى بعض املحافظات اليمنية كحرضموت وعدن ولحج ونهب ثرواتها وقتل ابنائها.

وأكد التقرير حرص النظام السعودي وحلفائه عى اطالق وصف املقاومة الشعبية للعديد من الجماعات 
اإلرهابية وخاصة التابعة لإلخوان املسلمن, يف محافظات تعز, مأرب, الجوف, البيضاء، وغرها من املحافظات 

االخرى، حيث يدعم النظام السعودي هذه الجماعات بشتى الوسائل ملواجهة الجيش واللجان الشعبية ويف 
عمليات عسكرية مشرتكة بن هذه الجماعات وطائرات وسفن العدوان التي تقوم بقصف مواقع الجيش 

واللجان الشعبية لتمكن الجماعات اإلرهابية من السيطرة عليها.

واشار التقرير اىل ان ما تضمنه جزء يسر جداً من سلسلة جرائم بشاعة ومستمرة يقوم بها العدوان لم تتوقف 
حتى كتابة هذا التقرير ولن تسقط بالتقادم وال تنتهي او تزول بأي اتفاقيات او مصالحات سياسية.

وطالب تقرير لجنة تقيص الحقائق اتحاد املحامن العرب برسعة التحرك والقيام بواجبه القومي واإلنساني 
إلنصاف الشعب اليمني ومتابعة هذه الجرائم ومرتكبيها امام املحاكم الدولية والجهات املختصة.

وأكد التقرير ان العدوان عى اليمن بقيادة السعودية أمرا سافرا وانتهاك صارخ لسيادته واستقالله وتدخل يف 
شئونه الداخلية أدى اىل قتل أبنائه وتدمر بنيته التحتية ويعتر فعالً جنائيا يعاقب عليه وال يسقط بالتقادم.

طريان العدوان السعودي يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بنهم

]06/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 غارة عى مناطق متفرقة بنهم.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات مكثفة عى مناطق نهم إلسناد 
زحف املرتزقة الفاشل باتجاه املنطقة.

ثالث غارات على مديرية املتون باجلوف

]06/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان استهدف منطقة حام بغارتن وغارة عى مزرعة ملواطن باملتون.
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طريان العدوان واملنافقون يواصلون خرق وقف إطالق النار

]06/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقون خرق وقف إطالق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى 
منطقة مندبة بمديرية باقم، وغارة عى منطقة األزقول بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى مديرية مستبا بمحافظة حجة.

كما قصف طران العدوان منطقة املجاوحة بغارتن وعاود استهداف منطقة بني بارق بثالث غارات يف مديرية 
نهم بمحافظة صنعاء.

وبن املصدر أن مناطق الحمراء والقشوبة بمديرية الوازعية تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من قبل 
املنافقن، كما قصفوا باملدفعية منطقة غراب بمديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية املخا، كما استهدف بغارتن رقابة حسن ومحيطها يف 
مدينة الربوعة بعسر، واستهدف قرية قمر ودار النر يف الخوبة بجيزان بثالث غارات.

وذكر املصدر أن املنافقن قصفوا باملدفعية والصواريخ مديريات املتون والغيل واملصلوب بمحافظة الجوف.

اجمللس النروجيي لالجئني : مرور 500 يوم على النزاع يف اليمن أمر كارثي ملاليني املدنيني

]06/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

قال املجلس النرويجي لالجئن إن مرور 500 يوم منذ تصاعد وترة النزاع يف اليمن أمر كارثي ملالين املدنين 
الذين يعيشون تحت القصف و أجروا عى ترك منازلهم ودفعوا نحو املزيد من الفقر املدقع.

وأضاف املجلس يف بيان صحفي تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه » إن انهيار محادثات السالم 
القائمة سيدفع البالد بأرسها تجاه املزيد من الكوارث التي سوف تستغرق عقودا لحلها ».

وأكد األمن العام للمجلس يان إيغالند إن معاناة اليمنين لن تنتهي إال من خالل اتفاق سالم شامل يعمل عى 
إضعاف حركة العنف وكرسها ، الفتاً إىل وقوع كارثة حقيقية إذا فشلت األطراف املعنية يف التوصل إىل اتفاق .

فيما أوضحت مديرة مكتب املجلس النرويجي لالجئن يف اليمن سيما جامل أن العالم الخارجي أغلق عينيه أمام 
أزمة اليمن عى الرغم من األرقام الهائلة ألعداد املواطنن اليمنين الذين يعانون جراء الراع املحتدم ، مؤكدة 

أن وضع اليمنين يتدهور وأصبح اليحتمل وقد ال يتمكنون من التعامل مع هذه الحالة لفرتة أطول.

وأشار البيان إىل سقوط أكثر من ستة آالف و 500 مدني وجرح 32 ألف آخرين يف آخر 500 يوم ، وأن ثمانية 
من أصل عرة يمنين ما يعادل 21 مليون شخص بحاجة ماسة إىل املساعدات اإلنسانية ، فيما ترك ما يقارب 

ثالثة مالين شخص منازلهم وما زال أكثر من مليوني شخص نازحن، الفتا إىل أن ثلثي عدد األشخاص 
النازحن داخليا نزحوا ملدة عرة أشهر أو أكثر وأن أكثر من 14 مليون يمني غر قادرين عى توفر ما يكفي 

من الطعام و يصنف أكثر من نصفهم عى أنهم يعانون من انعدام األمن الغذائي.
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وذكر البيان أن ما يقارب 20 مليون شخص محرومون من الحصول عى مياه نظيفة ، ومايزيد عن 14 مليون 
يمني محرومون من الحصول عى الرعاية الصحية .

وأكد البيان أن الحصار التجاري أدى إىل تدمر االقتصاد اليمني الهش أصالً ونتج عن ذلك تضخم كبر وارتفاع 
يف األسعار وإجبار املزيد من اليمنين عى االعتماد عى املساعدات اإلنسانية .

وحسب البيان فإن االستجابة لألزمة يف اليمن ضعيفة للغاية حيث تم جمع ربع املجموع الكي للتمويل املطلوب 
من أصل 1.8 مليار دوالر أمريكي لالستجابة اإلنسانية يف اليمن.

يشار إىل أن املجلس النرويجي لالجئن يف اليمن يوفر املساعدات اإلنسانية للمحتاجن يف محافظات أبن وعدن 
وعمران وحجة والحديدة ولحج وتعز وصنعاء.

مخس غارات على مديرية الصفراء مبحافظة صعدة

]07/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم صباح اليوم خمس غارات عى مديرية الصفراء بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف مركز املديرية مما أدى إىل 
تدمره واحرتاق سيارتن للمواطنن، وأدان استمرار طران العدوان اإلجرامي يف استهداف ما تبقى من البنى 

التحتية باملحافظة.

ولفت املصدر إىل أن املحافظة تعرضت لتدمر شامل ومنهجي من قبل قوى العدوان.

27 غارة على احلثرية جبيزان

]07/أغسطس/2016[ جيزان - سبأ :

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي شن 27 غارة عى الحثرة بجيزان منذ الصباح.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خالل أقل من أربع ساعات أكثر من عرين 
غارة، وغارتن عى منطقة الرمضة بجيزان، وال يزال الطران يحلق يف سماء املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن الغارات أحدثت دماراً مهوالً يف مزارع املواطنن وممتلكاتهم.

26 غارة على عدد من احملافظات 

]07/أغسطس/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خرق وقف إطالق النار عى عدد من املناطق.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 15 غارة عى مديرية ذباب منذ 
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الصباح بمحافظة تعز، كما عاود استهداف جبل النار يف املخا بغارتن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود شن أربع غارات عى جمارك حرض ومديرية ميدي، وشن غارتن عى 
منطقة الدوار بمديرية مستبا بمحافظة حجة أحداها استهدفت مسجدا.

وبن املصدر أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة صرين بمديرية خب والشعف بالجوف، وشن غارتن 
عى منطقة املنارة وقرية مبدعة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

مخس غارات على مديريتي سحار وباقم بصعدة

]07/أغسطس/2016[ صعدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمركي اليوم خمس غارات عى مديريتي سحار وباقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
امللطة بمديرية باقم، وغارتن عى منطقة األزقول بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن الغارات أحدثت دماراً كبرا يف منازل املواطنن.

مصدر عسكري : طريان العدوان واملنافقني يواصلون خرق وقف إطالق النار

]07/أغسطس/2016[ محافظات – سبأ:

قال مصدر عسكري إن طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن واصلوا خروقاتهم لوقف إطالق النار يف 
عدد من املحافظات خالل الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 17 غارة عى مناطق متفرق 
بمديرية نهم محافظة صنعاء، كما شن سبع غارات عى منطقة املجاوحة وغارة عى منطقة املنارة باملديرية.

وأوضح املصدر أن الطران شن غارة عى منطقة كهبوب وغارتن عى مديرية املخا وخمس غارات عى مديرية 
ذباب بمحافظة تعز، يف حن قصف املنافقون باملدفعية والصواريخ مناطق الحمراء والقشوبة وغراب بمديرية 

الوازعية يف املحافظة.

ويف محافظة صعدة بّن املصدر أن الطران شن غارتن عى منطقتي الباحة ومندبة بمديرية باقم وغارتن عى 
منطقة األزقول وعزلة عديل بمديرية سحار، كما شن غارتن عى منطقة املليل بمديرية كتاف.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مديرية املتون بالجوف وغارتن عى مديرية خب 
والشعف، فيما قصف املنافقون منازل املواطنن يف مديريات املتون والغيل واملصلوب.
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أكثر من 240 مليون ريال خسائر أولية بفرع شركة النفط بصعدة جراء العدوان

]07/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ :

قالت رشكة النفط اليمنية إن الخسائر األولية بفرع الركة بمحافظة صعدة جراء قصف طران العدوان 
السعودي األمريكي، بلغت 240 مليون و210 آالف ريال.

وأوضح تقرير صادر عن الركة تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه، أن التقديرات األولية لألرضار 
جراء قصف طران العدوان لفرع رشكة النفط اليمنية بصعدة تمثلت يف املبنى اإلداري واستهداف هنجر 

مخازن الفرع بشكل مبارش.

وأشار التقرير إىل أن األرضار تمثلت أيضا يف استهداف طران العدوان ثمان ناقالت خاصة ما أدى إىل احرتاق 
املواد البرتولية الخاصة بالركة وتلف املقطورات.

وبن التقرير أن رشكة النفط اليمنية وفروعها تكبدت خسائر كبرة مبارشة وغر مبارشة جراء العدوان 
والحصار.

سلسلة غارات على جيزان ومديرية شداء

]08/أغسطس/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سلسلة غارات جوية استهدفت قطاع جيزان ومديرية شداء.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى غارب صديق شمال 
الدود، وغارة عى املستحدث القديم يف الخوبة بجيزان، كما شن غارتن عى منطقة املرك بمديرية شداء، خلفت 

أرضاراً كبرة يف ممتلكات املواطنن ومزارعهم.

ارتفاع عدد ضحايا غارات العدوان السعودي على قرية العذري بنهم إىل 30 شهيد وجريح

]08/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

ارتفع عدد شهداء وجرحى غارات العدوان السعودي يوم امس عى سوق شعبي ومنازل املواطنن بقرية 
العذري يف مديرية نهم إىل 30 شهيد وجريح يف حصيلة غر نهائية.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن بعض الجثث تفحمت ولم يتم الوصول إليها نتيجة 
انفجارات يف مخرن لبيع اسطوانات الغاز املنزيل.. وقد حصلت )سبأ( عى أسماء بعض الشهداء والجرحى وهم:

* الشهداء:

1- فارس ضيف الله البهلويل

2- مناع ضيف الله البهلويل

3- عي ضيف الله البهلويل
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4- ايمن ضيف الله البهلويل

5- واثق منصور البهلويل

6- احمد حميد البهلويل

7- عي مقبل حمدة

8- عمار عي نارص العقر

9- فيصل الشجري

10- جمال احمد سعيد العقر

11- زاهد عي سعيد العقر

* الجرحى:

12- عرفات احمد صالح العقر

13- سليم عي عي العقر

14- خالد يحيى صالح العقر

15- عي يحيى عبدالله العقر

16- يحيى سعيد العقر

17- بدر احمد الشجرى.

ارتفاع الغارات اهلستريية لطريان العدوان على حمافظة تعز إىل 36 غارة

]08/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

 ارتفعت حصيلة الغارات التي شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى محافظة تعز خالل الساعات 
املاضية إىل 36 غارة.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منذ الصباح وحتى مساء اليوم مناطق 
متفرقة باملحافظة وسط تحليق للطران الحربي للعدوان فوق مناطق متفرقة باملحافظة.

وأشار املصدر إىل أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن مساء اليوم مطار تعز الدويل، كما شن خمس 
غارات أخرى عى منطقة الجند، بعد أن كان استهدف بعر غارات مفرق املخا، وأربع غارات املحجر البيطري 

الجديد يف طريق املخا ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة يف منشآت املحجر، وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان 
تسببت يف تدمر محطة بيع املشتقات النفطية القريبة من مبنى املحجر.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان استهدف أيضا بخمس غارات جرس الهامي ومنطقة ورزان ومدرسة 
الهامي يف مديرية موزع الساحلية، ما أدى إىل أرضار كبرة يف املباني والطرق الرابطة بن املديريات الغربية 
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الساحلية يف املحافظة، فيما استهدف بسبع غارات منطقة العمري بمدينة ذُباب الساحلية.

وبن أن طران العدوان عاود شن غاراته عى املناطق السكنية يف الضواحي الرقية ملدينة تعز مستهدفا بثالث 
غارات منطقة الجند.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صنعاء

]08/أغسطس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأكثر من 18 غارة 
منطقة فريجة بمديرية أرحب ما أدى إىل حدوث أرضار باألرايض الزراعية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة الصباحة بمديرية بني مطر محدثا أرضار جسيمة 
بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

وأضاف املصدر إىل أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى قرى املدفون بمديرية نهم.

قصف جوي وصاروخي لتحالف العدوان على مناطق مبديريات صعدة

]08/أغسطس/2016[ صعدة ـ سبأ:

واصل تحالف العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه الجوي والصاورخي عى عدد من املناطق بمديريات 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة مندبة 
بمديرية باقم الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن منطقة ذويب السفى بمديرية حيدان تعرضت لقصف صاروخي ما أدى إىل إصابة رجل 
وامرأة بجروح متفاوتة.

إصابة 13 مواطن جراء غارات طريان العدوان على مدينة احلديدة

]08/أغسطس/2016[ الحديدة - سبأ: 

أصيب 13 مواطن جراء غارات طران العدوان السعودي األمريكي عى مدينة الحديدة مساء اليوم.

وأوضحت مصادر محلية باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن 13 مواطن أصيبوا بشظايا جراء قصف 
طران العدوان عى مدينة الحديدة.

اىل ذلك شن طران العدوان مساء اليوم غارات عى عدد من املناطق املدنية بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر يف الجبهة اإلعالمية بمحافظة الحديدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت البوابة 
الرقية مليناء الحديدة وتسببت يف أرضار باملمتلكات العامة.
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غارتان على مديرية املصلوب باجلوف

]08/أغسطس/2016[ الجوف  - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقة 
الساقية بمديرية املصلوب.

طريان العدوان يواصل خروقاته ويشن سلسلة غارات على عدد من احملافظات

]08/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي خروقاته السافرة لوقف إطالق النار ويشن سلسلة غارات هيسترية 
عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مديرية حرف 
سفيان يف محافظة عمران، وست غارات عى مدينة عمران.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقتي الخراشب بمديرية كتاف والشلفة بمديرية حيدان، 
وغارة عى الطريق العام بمنطقة مران، كما استهدف بغارة موقع الصمع بمحافظة صعدة.

كما شن طران العدوان أربع غارات عى منطقة آل الزماح بمديرية باقم بمحافظة صعدة، وعاود استهداف 
مديرية كتاف باربع غارات، وشن غارة عى منطقة املجازة بمدينة الربوعة بعسر.

وبن املصدر أن طران العدوان شن 21 غارة منذ الصباح عى بيت دهرة بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، 
وأربع غارات عى منطقتي املدفون وملح باملديرية وغارة عى منطقة عذر، وسلسلة غارات عى الصمع يف أرحب، 

كما شن سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء.

فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب لقصف صاروخي ومدفعي من قبل املنافقن.

عدة غارات على أحياء بالعاصمة صنعاء

]09/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم عدة غارات عى احياء بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
النهدين بمديرية السبعن بصواريخ شديدة االنفجار, مضيفا أن الطران شن أيضا غارات عى حي الصيانة 

وحديقة 21 سبتمر بالعاصمة، وشن ثالث غارات عى الكلية الحربية.
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ثالثة شهداء و15 جريح فى غارات لطريان العدوان السعودي االمريكي على حمافظة إب

]09/أغسطس/2016[ إب -  سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن واصيب 15 اخرين بجراح يف غارات لطران العدوان السعودي االمريكي الغاشم عى 
عدة مناطق بمحافظة إب.

واوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي االمريكي نفذ غارتن 
جويتن عى منزل احد املواطنن بمنطقة حراثة وسط مدينة إب، مما أدي اىل استشهاد مواطنن واصابة اثنن 

اخرين نتيجة تلك الغارات.

واضاف املصدر ان الغارتن تسببت يف تدمر منزل املواطن املستهدف بالغارة تدمرا كليا، كما تسببت يف ترضر 
منزلن اخرين مجاورين، باالضافة اىل نفوق تسعة جمال كانت متواجدة ىف نفس املنطقة.

وتابع املصدر ان طران العدوان شن غارة جوية عى محطة ابو حليقة للمشتقات النفطية بمنطقة السحول 
بإب، وأدت اىل استشهاد شخص واصابة اخرا وتدمر املحطة بالكامل.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منتجع بن الدن بمحافظة إب وأربع غارات وسط مدينة إب.

وىف منطقة قاع الجامع ونقيل الخشبة بمديرية السرة، شن طران العدوان السعودي االمريكي عر غارات 
هسترية عى هذه املنطقتن، اسفرت عن اصابة اثني عر شخصا بجراح وترضر عدد من املمتلكات العامة 

والخاصة باملنطقتن.

استشهاد 11 مواطن واصابة اخرين يف غارات لطريان العدوان استهدفت سيارة يف الوازعية 
بتعز

]09/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

استشهد بمحافظة تعز اليوم 11 مواطن وأصيب آخرون يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت سيارة مسافرين يف منطقة حنة بمديرية الوازعية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارة لطران العدوان استهدفت سيارة تقل 
مواطنن مسافرين ما أدى إىل استشهاد 11 مواطن بينهم أربعة أطفال وإصابة أخرين.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود استهداف معسكر االستقبال بـ 13 غارة،  واستهدف بسلسلة غارات 
محطة البنزين والغاز التابعة لركة توفيق عبد الرحيم، كما استهدفت مسجدا مجاورا يف منطقة الحوبان رشق 

مدينة تعز، وسط تحليق كثيف للطران الحربي فوق املحافظة طوال ساعات النهار.

طريان العدوان يستهدف مديريتي بالد الروس وأرحب مبحافظة صنعاء

]09/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عدة غارات عى مديريتي بالد الروس وأرحب بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات نقيل 
يسلح مما أدى إىل قطع الطريق بن ذمار وصنعاء، مشراً إىل أن الطران شن خمس غارات عى منطقة فريجة 

بمديرية أرحب.

غارات لطريان العدوان السعودي على حمافظة عمران

]09/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

شن العدوان السعودي االمريكي اليوم عدة غارات عى محافظة عمران ضمن خروقاته املتواصلة لوقف إطالق 
النار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان استهدف منزل املواطن عبدالله قاسم املاخذي، 
ومبنى املجلس املحي بمدينة عمران، كما استهدف التبة الحمراء بمديرية حرف سفيان ومبنى مكتب الرتبية 

ومنطقة الجراف بمديرية خمر، مشرا إىل حدوث أرضار كبرة يف املباني واملنشئات واملمتلكات العامة والخاصة 
يف املديريتن ومدينة عمران.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن غارات على حمافظة صعدة

]09/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمركي شن عدة غارات عى مديرية مجز يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعدة غارات منازل 
املواطنن بمديرية مجز، مما ادى إىل تدمر ثالثة منازل بالكامل وتلف كل محتوياتها.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان استهدف بست غارات عى وسط مدينة صعدة، ما أدى إىل إحداث أرضار 
بالغة بمنازل املواطنن املجاورة.

وشن طران العدوان أربع غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم ومنطقة قرهدة يف مديرية ساقن، كما شن 
أربع غارات عى جمعية الخرضة يف منطقة آل حميدان يف مديرية سحار بصعدة.

استشهاد ثالثة مواطنني يف غارات لطريان العدوان على مديرية كشر مبحافظة حجة

]09/أغسطس/2016[ حجة - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن اليوم جراء غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة مندلة بني حليس يف 
مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة مندلة، 
مما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن، كما شن خمس غارات عى مديريتي حرض وميدي، كما شن غارة عى أبو 

دوار بمديرية مستبا، واستهدف بغارتن شبكة االتصاالت بمديرية مستبا.
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طريان العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على حمافظة صنعاء

]09/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة يف محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بأربع غارات قاع 
التخراف بسنحان, واستهدف بغارتن كلية املجتمع ملديريتي سنحان وبالد الروس.

وأشار املصدر االمني اىل أن طران العدوان شن غارة عى شبكة االتصاالت يف جبل الخضم ببني حشيش، كما 
عاود استهداف منطقة الصباحة بمديرية بني مطر بغارتن.

ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]09/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ست غارات جوية عى مناطق متفرقة بمديريات محافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مشتل زراعي يف منطقة 
العند، وغارتن عى منطقة قهرة النص يف منطقة الطلح بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل الحماقي بمديرية باقم الحدودية.. الفتاً إىل أن 
الغارات جاءت بالتزامن مع تحليق مكثف وفتح حاجز الصوت عى املديرية منذ وقت مبكر.

استشهاد 14 مواطنا وإصابة 13 آخرين جراء استهداف طريان العدوان السعودي مصنعا 
للمواد الغذائية بالعاصمة

]09/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

استشهد 14 مواطن مواطنن وأصيب 13 اخرين بجراح يف حصيلة أولية جراء استهداف طران العدوان 
السعودي مصنعا للمواد الغذائية بالعاصمة صنعاء صباح اليوم.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن أكثر من 14 مواطن استشهدوا بينهم 
خمس نساء من عمال مصنع العاقل للمواد الغذائية، وأصيب 13 آخرين جراء استهداف طران العدوان 
السعودي للمصنع يف منطقة صوفان بمديرية الثورة، كما أدى القصف إىل حدوث أرضار كبرة يف منازل 

املواطنن.
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ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]09/أغسطس/2016[ مأرب – سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جبل هيالن برواح 
بثالث غارات.

استشهاد سبعة مواطنني وإصابة امرأتني بغارات لطريان العدوان على منازل املواطنني 
بصعدة

]09/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد سبعة مواطنن وأصيبت امرأتان بجروح بليغة إثر غارات لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت منازلهم بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى عدد من منازل 
املواطنن بمديرية قطابر، ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن وأصابة ثالثة بينهم امرأتن بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن املنازل دمرت بالكامل وتلفت جميع محتوياتها باإلضافة إىل نفوق عدد من املوايش 
واألغنام.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن غارتن عى جمعية السنبلة بمديرية سحار، ما أدى إىل تدمرها 
وترضر عدد من منازل املواطنن املجاورة، كما شن ثالث غارات عى أسفل جر مران بمديرية حيدان بمحافظة 

صعدة.

طريان العدوان يشن عشر غارات على مواقع متفرقة بنجران

]09/أغسطس/2016[ نجران ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم عر غارات عى مواقع متفرقة بنجران.

وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى مواقع الشبكة 
والرفة والصوح والطلعة منذ الصباح.

وأشار املصدر إىل أن الغارات جاءت للتغطية عى الهزيمة التي تكبدها العدو السعودي أثناء محاولته الفاشلة 
التقدم إىل الشبكة.
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استشهاد وإصابة 25 مواطن يف سلسلة غارات لطريان العدوان على مدينة احلديدة

]09/أغسطس/2016[ الحديدة - سبأ:

استشهد وأصيب 25 مواطنا يف سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى عدة مناطق بمدينة 
الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن مساء أمس سلسلة غارات 
عى عدد من املناطق بمدينة الحديدة ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن وإصابة 21 آخرين جراء تلك 

الغارات.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود صباح اليوم قصف مدينة الحديدة بغارتن.

طريان العدوان يشن غارة على مديرية عبس حبجة

]09/أغسطس/2016[ حجة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل أحد 
املواطنن بمديرية عبس، أدت إىل إصابة مواطنن اثنن وطفل، وكذا تدمر املنزل بالكامل.

غارات هستريية لطريان العدوان على حمافظة تعز

]09/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطن واصيب آخر يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت مساء اليوم كسارة 
خرصان يف منطقة الظهرة بمديرية ماوية رشق مدينة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل التحليق فوق أنحاء متفرقة من 
املحافظة خالل ساعات الليل بعد سلسلة غارات شنها نهار الثالثاء وأسفرت عن ضحايا مدنين وتدمر منازل 

ومرافق ورشكات وطرق.

طريان العدوان يعاود استهداف مدينة احلديدة

]09/أغسطس/2016[ الحديدة - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الليلة استهداف مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدف معسكر الدفاع الجوي 
ونقطة الشام بالحديدة.



411

يوميات العـ2016ـــدوان

اليونيسيف تدين قصف حتالف العدوان العسكري السعودي على مديرية نهم

]10/أغسطس/2016[ جنيف – سبأ:

أدانت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( عمليات قصف تحالف العدوان العسكري السعودي عى 
مديرية نهم رشق العاصمة صنعاء األحد املايض وأسفرت عن مقتل أربعة أطفال وإصابة ثالثة آخرين .

وقال ممثل املنظمة يف اليمن جوليان هارنس يف بيان صحفي نره مركز أنباء األمم املتحدة اليوم » إن 
)اليونيسف( تحققت من مقتل ألف و121 طفالً وإصابة أكثر من ألف و600 آخرين يف اليمن منذ بدء العدوان 

العسكري يف مارس 2015م .. مرجحاً أن تكون األرقام الفعلية أعى من ذلك بكثر.

وأكد املسئول األممي أن األطفال يف اليمن يدفعون أبهظ األثمان نتيجة القصف والغارات.

وأضاف » إن )اليونسيف( تستنكر هذه األعمال، وتحث جميع األطراف عى ممارسة أقىص درجات الحذر 
وتجنب إلحاق الرضر بالبنى التحتية املدنية ».

كما حثت منظمة األمم املتحدة للطفولة عى االلتزام بالقانون الدويل اإلنساني، وإبقاء األطفال بعيداً عن أي 
رضر.

سلسلة غارات لطريان العدوان السعودي على جيزان وجنران

]10/أغسطس/2016[ جيزان ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم صباح اليوم سلسلة غارات عى قرى ومواقع يف جيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات قريتي 
قوى وقمر يف الخوبة بجيزان، كما شن غارة عى الرفة يف نجران.

وأشار املصدر إىل استمرار طران العدوان يف التحليق املكثف عى جيزان ونجران وجميع مديريات محافظة 
صعدة.

طريان العدوان السعودي يشن 50 غارة على مناطق متفرقة بنهم

]10/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 50 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية نهم يف محافظة صنعاء.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات هسترية مكثفة عى مديرية نهم 
منذ الصباح تركزت عى مناطق ملح وبران ومسورة وخلفت أرضارا كبرة يف منازل ومزارع املواطنن، وعاود 

استهداف منطقة يام بغارة، كما استهدف بغارتن منطقة محي بمديرية نهم.
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غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]10/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سبع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة وقطاع 
جيزان.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى الطريق العام بمنطقة 
مران بمديرية حيدان وغارتن عى منطقة الحاربة بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة بقنابل عنقودية محرمة عى مديرية كتاف, كما عاود قصف 
قرية قمر بمنطقة الخوبة للمرة التاسعة منذ الصباح.

طريان العدوان السعودي يشن 15 غارة على احلثرية جبيزان

]10/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 15 غارة عى الحثرة بقطاع بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات جاءت بالتزامن مع تحليق مكثف 
لطران العدوان الغاشم مع فتح حاجز الصوت عى عدد من املناطق الحدودية.

طريان العدوان يشن غارات على حمافظة ذمار

]10/أغسطس/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف فرع املؤسسة اإلقتصادية يف 
مدينة معر بمديرية جهران بثالث غارات، ما أدى إىل إصابة مواطنن أثنن وترضر مخازن املؤسسة.

غارات على حمافظتي تعز وعمران 

]10/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

استهدف تحالف العدوان السعودي األمريكي بغاراته عى محافظتي تعز وعمران.

ففي محافظة تعز ذكر مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن 
خمس غارات عى اللواء 22 بمنطقة الجند، وشن ثالث غارات عى إدارة أمن الجند ومدينة الصالح.

ويف محافظة عمران عاود طران العدوان استهداف عدد من املناطق باملحافظة، حيث استهدف جرس املدرج 
بمديرية حرف سفيان، يف حن حلق طران العدوان بكثافة يف سماء املحافظة.
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استشهاد مواطن وإصابة آخر يف إحدى غارات طريان العدوان على حمافظة صعدة

]10/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارتن شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة دخشف 
بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة دخشف بمديرية 
الصفراء بغارتن صباح اليوم ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي شن خمس غارات عى منطقتي تنبزه وتي قرهد ما أدى إىل 
إصابة مواطن وتدمر منزلن بالكامل، باإلضافة إىل غارة أخرى استهدفت منزل مواطن بمنطقة الحاربة 

بمديرية مجز.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارة بالقرب من مدرسة للطالبات بمديرية ساقن أثناء تأديتهن 
اإلختبارات، واستهدف طران العدوان بغارة منزل أحد املواطنن بمنطقة مران مديرية حيدان.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات استهدفت منزل أحد املواطنن يف العر بمديرية ساقن، 
كما استهدف منزل مواطن بمنطقة بني غربان بمديرية حيدان.

وواصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى محافظة صعدة مستهدفا بغارة ثالجة تريد خضار 
يف مدينة صعدة، كما استهدف معلم القفل األثري بمديرية ساقن، ومنزل مواطن يف آل أبو جبارة بكتاف 

محافظة صعدة، وشن العدو السعودي قصف صاروخي ومدفعي عى مناطق متفرقة بمديرية رازح.

إستشهاد ثالثة مواطنني بينهم طفلني يف غارات لطريان العدوان على منطقة الروزة بنهم

]10/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

إستشهد ثالثة مواطنن بينهم أطفال اليوم بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة الروزة بنهم.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة استهدفت سيارة بالطريق العام 
بمنطقة الروزة، ما أدى إىل إستشهاد ثالثة مواطنن بينهم طفلن وأصابة آخرين.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي كان قد شن 50 غارة عى مناطق متفرقة بنهم خالل ساعات الصباح.

20 غارة شنها طريان العدوان على مديريات حرض وعبس وميدي حبجة

]10/أغسطس/2016[ حجة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم أكثر من عرين غارة، استهدفت مديريات حرض وعبس 
وميدي بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران 
العدوان الغاشم استهدف مزارع وطرقات رئيسية وفرعية يف تلك املديريات.. مشراً إىل أن التقارير امليدانية 
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األولية تؤكد عدم سقوط أي ضحايا جراء تلك الغارات الوحشية باستثناء الكثر من األرضار املادية.

ولفت املصدر إىل تعمد طران العدوان التحليق عى أجواء منخفضة يف سماء تلك املديريات، وفتح حاجز الصوت 
بهدف بث الرعب يف قلوب من تبقى فيها من مواطنن.

ثالث غارات على مديرية بني مطر

]11/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة 
الصباحة وغارتن جبل عيبان، ما أدى إىل إحداث أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

شركة النفط اليمنية: أكثر من 282 مليار ريال خسائر أولية تكبدتها الشركة جراء العدوان 
واحلصار

]11/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

كشفت رشكة النفط اليمنية، أن التقديرات األولية للخسائر واألرضار التي تكبدتها الركة جراء العدوان 
السعودي األمريكي والحصار، 282 مليار و408 مالين ريال.

وأوضح تقرير صادر عن الركة حول األرضار والخسائر الناتجة عن العدوان حصلت وكالة األنباء اليمنية 
)سبأ( عى نسخة منه، أن التكلفة التقديرية األولية لحجم األرضار والخسائر التي لحقت بمباني ومنشآت 

وممتلكات رشكة النفط اليمنية وفروعها جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي بلغت ثالثة مليارات 
و235 مليون و917 ألف ريال.

وأشار التقرير إىل أن العدوان السعودي األمريكي تسبب يف أرضار مبارشة وغر مبارشة واملتمثلة بخسائر 
تراجع املبيعات وانخفاض عائدات الخدمة لركة النفط اليمنية.

حيث تراجعت مبيعات رشكة النفط اليمنية وزيادة تكاليف التشغيل وانخفاض يف عائدات النشاط التجاري 
للركة، وتكبدت الركة خسائر كبرة بسبب عدم تمٌكنها من أعمالها التسويقية نتيجة خروج بعض منشآتها 

عن العمل جراء استهدافها املبارش من قبل طران العدوان أو نتيجة الحصار البحري.

وبن التقرير أن قيمة مبيعات رشكة النفط اليمنية وفروعها من املواد البرتولية خالل العام 2013م بلغت 675 
مليار و805 مالين ريال، وارتفعت املبيعات يف العام 2014م إىل 739 مليار و584 مليون ريال، وانخفضت 

مبيعات الركة بشكل كبر يف العام 2015م جراء العدوان السعودي األمريكي والحصار إىل 460 مليار و412 
مليون ريال.

وبلغة األرقام فإن خسائر رشكة النفط اليمنية األولية جراء تراجع املبيعات وانخفاض يف عائدات النشاط 
التجاري للركة خالل العام املايض بلغت 279 مليار و172 مليون ريال مقارنة بالعام 2014م.

العدوان عى اليمن وما نتج عنه من أرضار برية ومادية يف البنى التحتية طالت جميع مرافق ومنشآت الدولة، 
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فقد ترضرت منشآت وممتلكات وفروع رشكة النفط اليمنية بشكل مبارش أو غر مبارش جراء قصف طران 
العدوان.

وأوضح التقرير أن تكلفة األرضار يف مبنى اإلدارة العامة للركة وملحقاته بالعاصمة صنعاء جراء قصف 
طران العدوان 14 مليون و200 ألف ريال، فيما بلغت الخسائر األولية بفرع الركة بأمانة العاصمة 

وملحقاته اثنن مليون و950 ألف ريال، وفرع الركة بمحافظة صنعاء اثنن مليون و700 ألف ريال.

وبينت رشكة النفط اليمنية أن طران العدوان استهدف بشكل مبارش مستودعات إدارة تموين الطائرات بمطار 
بصنعاء الدويل حيث بلغت خسائر الركة األولية 151 مليون 925 ألف ريال.فيما بلغت الخسائر األولية بفرع 

رشكة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة جراء استهدافها من قبل طران العدوان السعودي األمريكي والتي 
شملت محطة تموين الطائرات ومنصات التعبئة بمنشأة رأس عيىس وامللحقات إضافة إىل ثالث محطات تعبئة، 

مليار وخمسة مالين ريال.

وبحسب التقرير فإن الخسائر األولية جراء العدوان يف فرع الركة بمحافظة ذمار بلغت 330 مليون ريال، 
وقدر التقرير تكلفة األرضار يف فرع الركة يف املخا ملحطتي الفرع 350 مليون ريال غر متضمنة خسائر 

منشأة املخا لصعوبة معرفة األرضار لخطورة الوضع باملنطقة.

وبن التقرير أن التكلفة األولية لألرضار بفرع رشكة النفط اليمنية بمحافظة تعز جراء العدوان بمنشأة سد 
الجبلن ومحطة تموين الطائرات 736 مليون و900 ألف ريال، فيما بلغت األرضار األولية جراء استهداف 

طران العدوان لفرع الركة بمحافظة صعدة أكثر من 240 مليون ريال، مقدرا األرضار املادية األولية جراء 
العدوان بفرع رشكة النفط اليمنية بعدن والتي شملت املنشآت البرتولية ومحطات التعبئة 402 مليون ريال.

كما تعرضت رشكة النفط اليمنية لخسائر أخرى تمثلت يف منع دخول السفن التي تم رشائها لصالح الركة 
ملدة أكثر من ثالثة أشهر والذي تسبب يف زيادة تكلفة املبيعات نتيجة لتحمل غرامات تأخر التفريغ، وكذا 

تعرض أسطول النقل والسيارات التابعة للركة للرسقة حيث بلغ عدد الناقالت املرسوقة من قبل العنارص 
التخريبية التابعة للقاعدة أكثر من )5( ناقالت.

وذكر التقرير أن الركة إتخذت عدد من اإلجراءات ملواجهة توفر املواد البرتولية بالسوق املحلية تنفيذاً لسياسة 
اللجنة االقتصادية العليا من خالل فتح جميع املنافذ البحرية واستقبال السفن املحملة باملواد البرتولية واعتماد 

تموين الجهات الحيوية مثل املستشفيات والقطاع الخدمي والصناعي بالدرجة األوىل، وفتح باب اإلستراد 
للتجار والذي ساهم يف عملية استقرار التموين.

كما تضمنت اإلجراءات التي اتخذتها الركة إعادة النشاط بصورة تدريجية لجميع فروع منشآت الركة 
ملمارسة عملها الريادي، وإعادة فتح جميع محطات تموين السيارات التابعة للركة بجميع الفروع التي تحت 
السيطرة ملنع اإلحتكار والذي كان له الدور اإليجابي يف حفظ السعر التجاري ووصوله إىل ما يقارب سعر البيع 

الرسمي.

ولفت التقرير إىل أن رشكة النفط اليمنية قامت بتلبية إحتياجات جميع الجهات الحكومية بمادة الديزل 
ملمارسة نشاطها وخاصة قطاع النظافة والقطاع الصناعي والتجاري.

وترف رشكة النفط اليمنية عى إدارة )15( فرع بجميع محافظات الجمهورية منها )5( فروع باملحافظات 
الجنوبية، كما ترف عى إدارة )6( منشآت نفطية ذات موانئ ومنشأتن نفطيتن كمخزون اسرتاتيجي منشأة 

الصباحة بصنعاء ومنشأة سد الجبلن بمحافظة تعز.

كما ترف رشكة النفط اليمنية عى إدارة محطات تموين الطائرات بجميع مطارات الجمهورية.
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طريان العدوان يستهدف عدة مناطق بالعاصمة صنعاء

]11/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم عدة غارات عى العاصمة صنعاء يف تصعيد واضح 
للعدوان ومرتزقته عى اليمن أرضاً وإنساناً.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق عطان 
والنهدين والحفا بمديرية السبعن بعدة غارات عنيفة وصواريخ شديدة االنفجار، واستهدف الطران منزل احد 

املواطنن بحارة السد منطقة نقم بمديرية أزال ما أدى إىل تدمره.

كما قصف الطران تبه التلفزيون بمديرية الثورة، وقاعدة الديلمي الجوية والكلية الحربية والجبل األسود يف 
منطقة عر، مشرا إىل أن قصف طران العدوان لهذه املناطق ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت 

التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

غارات مكثفة لطريان العدوان على مناطق متعددة يف حمافظة صعدة

]11/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مناطق متعددة بمديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مشتل مكتب الزراعة 
والري باملقاش يف مديرية سحار، وغارة عى مزرعة ألحد املواطنن بمنطقة عن بمدينة صعدة، مما أدى إىل 

إصابة ثالثة مواطنن بجروح وتدمر املزرعة وإحداث دمارا واسعا يف تلك املناطق.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الحيلة بمديرية ساقن وغارتن عى قسم رشطة 
الثورة بمدينة صعدة وغارة عى منطقة آل بقور بمديرية سحار.مشرا إىل أن طران العدوان شن غارتن عى 

وادي الثعبان بمديرية باقم، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديريتي رازح وشدا بصعدة لقصف صاروخي 
ومدفعي سعودي.وكان طران العدو شن غارتن مساء أمس استهدفتا مدرسة بمنطقة وادي صر بمديرية 

سحار ما أدى إىل تدمرها بالكامل وتلف جميع املستلزمات الدراسية فيها.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن 16 غارة على جيزان واملالحيظ

]11/أغسطس/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 غارة عى املالحيظ وجيزان.

وأكد مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى قرى 
الحامضة يف الخوبة واستهدف بغارة قرية قوى.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضاً ثالث غارات عى منطقة املالحيظ الحدودية بمديرية الظاهر 
محافظة صعدة، باإلضافة إىل ثالث غارات عى موقع مشعل العسكري بجيزان.



417

يوميات العـ2016ـــدوان

استشهاد 4 مواطنني جراء غارات طريان العدوان على مديرية بني حشيش

]11/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

أستشهد 4 مواطنن جراء غارات شنها طران العدوان السعودي االمريكي اليوم عى مديرية بني حشيش 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان استهدفت بثالث غارات جبل 
زيد ما أدى إىل أستشهاد 4 مواطنن.

العدوان يعاود غاراته على حمافظة عمران

]11/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

عاود العدوان السعودي االمريكي اليوم غاراته عى محافظة عمران مستهدفا لواء العمالقة بمديرية حرف 
سفيان ودمر جرس بركان بمنطقة املدرج بسفيان، مما أدى اىل تدمره وقطع الطريق الرابط بن صعدة 

وعمران وصنعاء.

كما شن العدوان عدة غارات عى منطقة املدرج بمديرية العشة نجم عنها أرضار بالغة يف املمتلكات العامة 
والخاصة.

سلسلة غارات على حمافظتي حجة وتعز

]11/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سلسلة غارات عى محافظتي حجة وتعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي

شن خمس غارات عى منطقة املزرق، و13 غارة عى مناطق متفرقة من مديرية حرض، كما شن طران 
العدوان خمس غارات عى اللواء 25 ميكا يف عبس بمحافظة حجة.

وبن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن 12 غارة عى منطقة الجند بمحافظة تعز.

طريان العدوان يواصل قصفه اإلجرامي على العاصمة صنعاء

]12/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر وصباح اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء 
مستهدفا بسلسلة غارات عدة مناطق بمديرية السبعن.

وقال مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل مسلسل جرائمه 



418

يوميات العـ2016ـــدوان

البشعة واستهدف بغارتن عنيفتن وقنابل شديدة االنفجار منطقة النهدين.

كما استهدف طران العدوان الغاشم منطقة الصباحة غرب العاصمة بعدة غارات عنيفة.

ولفت املصدر إىل أن قصف العدوان لهذه املناطق ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن وترضر املحالت التجارية 
واملمتلكات العامة والخاصة.

إصابة ستة مواطنني يف غارات للعدوان على حمافظة صنعاء

]12/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

أصيب ستة مواطنن بينهم نساء وأطفال يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية صعفان 
بمحافظة صنعاء يف ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وأوضح مصدر أمني بمحافظة صنعاء لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف بغارة 
جرس الدرجة عى طريق صنعاء الحديدة يف مديرية صعفان ما أدى إىل إصابة ستة مواطنن بينهم نساء 

وأطفال.

وقال املصدر إن طران العدوان شن أيضا غارتن عى منطقة الصباحة بمديرية بني مطر وثالث غارات عى 
جبل الريد بمديرية سنحان.

كما عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى محافظة صنعاء مستهدفا بسلسلة من الغارات 
مديرية أرحب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعر غارات منطقتي 
فريجة والصمع.

طريان العدوان يشن غارات على عدة مناطق بصعدة

]12/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد سبعة مواطنن بينهم أربعة اطفال وامرأة إثر سلسلة غارات لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت منازل املواطنن بمديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي استهدف منزل املواطن حسن 
مسفر شوخه يف منطقة امحديدة ما أدى إىل استشهاد خمسة من أرسته بينهم ثالثة أطفال وامرأة وإصابة 

البقية بجروح متفاوتة وتدمر املنزل بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي الغاشم استهدف منزل املواطن امن الوادعي بمنطقة امحديدة 
ايضاً ما أدى إىل استشهاده وطفلته وإصابة بقية أفراد أرسته بجروح خطرة.

وشن طران العدوان الغاشم ثالث غارات عى منطقة آل الحباجر وغارتن عى مشتل زراعي تابع ملكتب الزراعة 
والري بمنطقة العند بمديرية سحار.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة وادي ليه بمديرية الظاهر وغارة عى الصمع 
بمديرية صعدة وغارتن عى جبل الرفة بمديرية حيدان.

اىل ذلك شن طران العدوان أكثر من ثمان غارات استهدف عدد منها منازل املواطنن يف آل الزماح واملحديدة.. 
مشرا إىل أنه سقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون بينهم نساء فيما الزال انتشال الضحايا من تحت الركام 

مستمر.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي استهدف جرس القطينات بيسنم ما أدى إىل تدمره بالكامل 
ليقطع الطريق عى من تم إسعافهم من الجرحى يف جريمة أخرى أكثر بشاعة ودموية.

ارتفاع حصيلة ضحايا غارات طريان العدوان على مديرية املتون إىل 23 شهيد وجريح

]12/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا غارات طران العدوان السعودي األمريكي، عى منازل املواطنن ومحطة وقود بمديرية 
املتون محافظة الجوف إىل 23 شهيد وجريح.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن حصيلة ضحايا غارات طران العدوان ارتفعت 
إىل تسعة شهداء بينهم امرأة وإصابة 14 آخرين بعضهم إصابتهم خطرة.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي قد استهدف صباح اليوم بثالث غارات منازل املواطنن ومحالت 
تجارية بسوق االثنن بمديرية املتون.

استهداف عددا من اجلسور احليوية مبديرية بني سعد حمافظة احملويت

]12/أغسطس/2016[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي الغاشم بعد منتصف ليلة االمس سلسلة من الغارات الجوية استهدف خاللها 
قصف عدد من الجسور وعبارات الطرق بالخط الرئيي بأجل – املحويت نتج عنها تدمر كي لعدد اثنن من 

الجسور الهامة بمنطقة بني عي والدرجة بمديرية خميس بني سعد وقطع حركة السر بالخط الدويل الحديدة 
صنعاء.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي قام بعد منتصف ليلة 
االمس بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية التي تم من خاللها استهداف احد الجسور عى الخط العام الحديدة 
صنعاء بمديرية بني سعد منطقة مكحلة عزلة بني عي ما أدى إىل تدمر الجرس وقطع حركة السر، كما قام 

طران العدوان باستهداف جرس الدرجة بمنطقة بني سعد بعدد من الصواريخ مسبباً تدمر كامل للجرس 
وارضار يف املمتلكات واملباني املجاورة وقطع حركة السر يف الخط.
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معاودة استهداف حمافظة صنعاء من قبل طريان العدوان السعودي األمريكي

]12/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى محافظة صنعاء مستهدفا بسلسلة من الغارات 
مديريتي بني مطر وارحب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الغاشم شن سبع غارات عى 
منطقة الصباحة بمديرية بني مطر ما ادى اىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

واضاف املصدر ان الطران املعادي استهدف بأربع غارات منطقة الصمع بمديرية ارحب.

تدمري جسر الدرجة على طريق صنعاء احلديدة و25 غارة على نهم

]12/أغسطس/2016[ صنعاء -  سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم جرس الدرجة عى طريق صنعاء الحديدة وشن أكثر من 
25 غارة عى مديرية نهم.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن جرس الدرجة 
عى خط صنعاء الحديدة بمديرية صعفان ما أدى إىل قطع الطريق نهائيا.. الفتا إىل أن ستة مواطنن بينهم 

نساء وأطفال أصيبوا جراء استهداف الجرس.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف ب 25 غارة مناطق متفرقة من مديرية نهم منذ فجر اليوم ما 
أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

مخس غارات على مديرية صرواح مبأرب

]12/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى جبل هيالن 
اإلسرتاتيجي وغارة عى منطقة املخدرة.

وأشار املصدر إىل أن املنافقن )مرتزقة العدوان( قصفوا باملدفعية بشكل مكثف مناطق متفرقة بمديرية 
رصواح.
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طريان العدوان يستهدف املعهد التعليمي يف اجلند وأحياء شرقي مدينة تعز ومشاهلا

]12/أغسطس/2016[ تعز – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى املناطق واألحياء الرقية ملدينة وتعز بعد 
سلسلة غارات شنها يف وقت سابق اليوم أسفرت عن ترضر العديد من املنازل واملرافق.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن مساء اليوم غارة عى املعهد 
التعليمي يف منطقة الجند رشقي املحافظة ما أدى إىل أرضار كبرة يف املعهد واملباني املجاورة له.

وأشار املصدر إىل أن الغارة عى املعهد جاءت بعد أن شن طران العدوان سلسلة غارات عى منطقتي الجند 
والحوبان وحي الجملة رشقي مدينة تعز، وغارة عى شارع الستن شمايل املدينة، أسفرت عن ترضر عرات 

املنازل واملرافق العامة واملمتلكات الخاصة.

كما شن طران العدوان سبع غارات عى معسكر األمن املركزي وسط املدينة، وثالث غارات عى اللواء 22 يف 
الجند.

معاودة استهداف حمافظة عمران

]12/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

عاود العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعدة غارات معسكر 
127 بمديرية العشة.

طريان العدوان يعاود استهداف الطرق واجلسور مبديرية بني سعد باحملويت

]12/أغسطس/2016[ املحويت - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم استهداف جرسي مكحلة بباب الشق والدرجة 
بمنطقة بني سعد بالخط الرئيي بأجل – املحويت والتي كان قد استهدفهما بعد منتصف ليل أمس بسلسلة 

غارات.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود مساء اليوم استهداف 
جرس مكحلة بباب الشق وجرس الدرجة يف مديرية خميس بني سعد ما أدى إىل تدمر ما تبقى فيهما من أعمدة.

وأشار املصدر إىل أن الغارات التي شنها طران العدوان مساء اليوم أدت إىل إصابة خمسة مواطنن عى األقل يف 
املنازل القريبة من الجرسين واستمرار انقطاع حركة السر بالخط الدويل الحديدة صنعاء وترضر العديد من 

املباني السكنية واملحالت التجارية.

ولفت املصدر إىل أن مئات السيارات واملركبات عالقة يف منطقة خميس بني سعد بسبب انقطاع حركة املرور يف 
خط الحديدة - صنعاء منذ منتصف ليلة أمس جراء قصف طران العدوان للجرسين.
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إصابة مخسة مواطنني يف سلسلة غارات لطريان العدوان على تعز

]12/أغسطس/2016[ تعز – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي يف ساعة متأخرة من مساء اليوم شن غاراته عى أنحاء متفرقة 
بمحافظة تعز، ما اسفر عن وقوع ضحايا مدنين.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدف مساء اليوم حيا سكنيا 
يف منطقة بر امللح بمديرية التعزية ما اسفر عن إصابة خمسة مواطنن كحصيلة أولية، فيما سمع دوي عدة 

غارات جديدة عى منطقة الجند رشقي املدينة وسط تحليق كثيف لطران العدوان يف سماء املحافظة.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن مساء اليوم سلسلة غارات عى املناطق واألحياء الرقية ملدينة 
وتعز أسفرت عن ترضر العديد من املنازل واملرافق.

غارتان على منزل عضو جلنة التهدئة احمللية باجلوف

]12/أغسطس/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن استهدفت منزل عضو لجنة التهدئة املحلية بمحافظة 
الجوف الشيخ حسن علوي قعشم.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منزل عضو 
لجنة التهدئة الشيخ حسن علوي قعشم بمنطقة العريض بمديرية الغيل ما أدى إىل تدمره كليا وترضر عدد 

من املنازل املجاورة.

طريان العدوان يستهدف مدينة احملويت بسلسلة من الغارات

]13/أغسطس/2016[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي يف ساعة مبكرة من فجر اليوم سلسلة غارات عى مدينة املحويت 
مستهدفاً منشئات ومرافق خدمية وأحياء سكنية.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 15 غارة عى مدينة املحويت 
استهدفت املنشئات واملرافق الخدمية الحكومية الواقعة باتجاه منطقة عجامة وبيت الذماري ومحيط مقرة 

املحويت ومبنى املجمع الحكومي، ومعسكر األمن املركزي.

وقال املصدر إن الغارات تسببت يف تدمر تلك املرافق واملنازل السكنية املحيطة بها، محدثا أرضارا مادية كبرة.
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18 شهيد وجريح يف غارة لطريان العدوان على مدرسة يف مديرية حيدان بصعدة

]13/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد وجرح 16 طالباً ورجل وامرأة جراء غارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى مدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريم يف منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مدرسة لتحفيظ القرآن 
مكتظة باألطفال ما أدى إىل استشهاد ستة طالب و رجل مسن وامرأة وإصابة نحو عرة آخرين ، معظمهم يف 

حالة حرجة.

وأشار املصدر إىل أن وعورة الطريق واستمرار تحليق الطران السعودي حال دون إسعاف الجرحى إىل 
املستشفى.

سلسلة غارات لطريان العدوان على مناطق متفرقة مبحافظة صنعاء

]13/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة يف محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات مدرسة 
امليثاق الوطني بمنطقة مسورة بمديرية نهم ما أدى إىل تدمرها، واستهدف بتسع غارات جبل الريد بوادي 

األجبار بمديرية سنحان وبني بهلول محدثا أرضاراً كبرة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي استهدف منطقة الجميمة يف مديرية بني حشيش بثالث غارات أدت إىل 
الحاق أرضار بالغة بمزارع املواطنن.

11 شهيدا وجرحيا بغارة لطريان العدوان على منزل مواطن مبديرية رازح بصعدة

]13/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب 11 مواطنن إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، ملنزل مواطن يف مديرية 
رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف 
منطقة بركان بمديرية رازح، ما أدى إىل استشهاد ستة مواطنن وجرحى خمسة بينهم أطفال ونساء.

وأشار املصدر إىل أن تحليق طران العدوان وقصف مدفعية العدو السعودي حال دون انتشال بقية الجرحى, 
الفتاً إىل أن الطران شن أيضا غارة عى الطريق العام بمنطقة مران بمديرية حيدان.
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استشهاد مواطنني اثنني يف غارات لطريان العدوان على حمافظة تعز

]13/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطنان اليوم بمحافظة تعز يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت سيارة مدنية يف 
مديرية الصلو ضمن سلسلة غارات شنها طران العدوان عى مناطق متعددة يف املحافظة.

وأوضح مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف السيارة املدنية يف منطقة مفرق 
الصيار بمديرية الصلو ما ادى إىل استشهاد املواطنن بسام محمد عثمان وهائل سعيد سيف وإصابة آخرين 

وتدمر السيارة بشكل كامل.

وأشار املصدر إىل أن طران تحالف العدوان شن 12 غارة عى املناطق الرقية الشمالية ملدينة تعز، خلفت 
أرضار مادية يف عرات املنازل واملمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارات عشوائية املحجر البيطري ومنطقة الكورنيش يف املخا 
وسط تحليق كثيف لطران العدوان السعودي االمريكي فوق املحافظات.

سبع غارات على مبىن إدارة األمن يف مديرية بني صريم بعمران

]13/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي عدة غارات عى مبنى إدارة األمن بمديرية بني رصيم يف محافظة عمران.

وأشار مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن الطران شن اكثر من سبع غارات عى مبنى إدارة األمن 
ما أدى إىل استشهاد مواطن وتدمر املبنى بالكامل وترضر املباني املجاور له.

طريان العدوان يلحق اضرارا بالغة مبنازل املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة بالعاصمة

]13/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم صباح اليوم عدة غارات عى العاصمة صنعاء مستهدفا عدة 
مناطق بمديرية الثورة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدو استهدف بعدة غارات عنيفة 
وقنابل شديدة االنفجار حديقة 21 سبتمر »الفرقة األوىل مدرع سابقا«، ومنطقة الصيانة بمديرية الثورة.

وأشار املصدر إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]13/أغسطس/2016[ مأرب – سبأ:

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

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى وادي رحب وغارة 
عى منطقة املخدرة برواح.

استشهاد طالب وإصابة ستة آخرين بغارة لطريان العدوان على سيارة بصعدة

]13/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد طالب وأصيب ستة آخرون إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى سيارة مواطن يف 
مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى سيارة مواطن يف 
الطريق العام بمنطقة بني سويد كانت تقل طالب بعد خروجهم من مراكز اإلمتحان ما أدى إىل استشهاد طالب 

وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف منطقة عريمة بمديرية حيدان ما أدى إىل 
إصابة اثنن جراح أحدهم خطرة.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف محطة غاز بمديرية شداء الحدودية، وشن 
غارتن عى منطقة تي قرهد بمديرية ساقن وخمس غارات عى منطقة آل مجدع بمديرية باقم الحدودية 

خلفت أرضاراً كبرة بممتلكات املواطنن.

العدوان السعودي يدمر جسر عطار مبناخة حمافظة صنعاء

]13/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى جرس عطار عى طريق صنعاء الحديدة بمديرية مناخة 
محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جرس عطار بمنطقة 
الدينارة بمديرية مناخة بغارتن ما أدى إىل تدمره كليا وقطع طريق صنعاء الحديدة وتوقف حركة السر.

وأشار املصدر إىل طران العدوان شن ثمان غارات عى منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش.
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طريان العدوان يواصل قصفه اإلجرامي على العاصمة صنعاء

]13/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل مسلسل جرائمه 
البشعة واستهدف بثالث غارات عنيفة وقنابل شديدة اإلنفجار حديقة 21 سبتمر »الفرقة األوىل مدرع سابقا« 

بمديرية معن للمرة الثانية خالل 12 ساعة بعد أن كان استهدف نفس املنطقة صباح اليوم بغارتن.

ولفت املصدر إىل أن قصف العدوان ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة.

غارتان على مديرية الغيل باجلوف

]13/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الغيل بالجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية خلفت أرضارا كبرة يف مزرعة 
تابعة إلحد املواطنن.

وكاالت اإلغاثة الدولية تدعو إىل رفع القيود املفروضة على اجملال اجلوي اليمني

]14/أغسطس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

دعت اثنتا عر وكالة إغاثة دولية تعمل يف اليمن قوات التحالف التي تقودها السعودية إىل رفع القيود 
املفروضة عى املجال الجوي اليمني من أجل إتاحة الفرصة إلعادة تشغيل مطار صنعاء الدويل والسماح 

باستئناف الرحالت الجوية اإلنسانية.

وقال املتحدث الرسمي باسم وكاالت ) العمل ملكافحة الجوع ، مريس كور الدولية ، منظمة كر ، املجلس 
النرويجي لالجئن ، املجلس الدانماركي لالجئن ،منظمة أوكسفام ، منظمة انرتسوس، املنظمة الدولية لذوي 

اإلعاقة - هانديكاب ، هيئة اإلنقاذ الدولية ، منظمة املجتمعات العاملية ، منظمة رعاية األطفال الدولية ، منظمة 
أكتيد الفرنسية ( يف بيان صحفي تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه » إن إغالق املطار الرئيي 

يف اليمن الذي يخدم معظم أنحاء البالد هو أمر ال يغتفر يف حن أن مالين األرس اليمنية يف حاجة ماسة إىل 
املساعدات االنسانية املنقذة للحياة«. وأضاف » إن اإلغالق ال يؤدي إال إىل تعقيد جهود وكاالت اإلغاثة إليصال 
املساعدات إىل الذين هم يف أمس الحاجة إليها وقطع رشيان مهم للمساعدات اإلنسانية«.. وأكد أنه يجب عى 

جميع أطراف النزاع ضمان السماح بوصول املساعدات اإلنسانية إىل الشعب اليمني وذلك تماشيا مع التزاماتها 
بموجب القانون الدويل.
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وتابع »إن هذا اإلغالق يعزل اليمن عن بقية العالم يف حن أن نصف السكان يعانون من سوء التغذية وكذلك 
املستشفيات يف حاجة ماسة إىل املزيد من األدوية واملستلزمات الطبية » .

ودعا املتحدث باسم الوكاالت الدولية » قوات التحالف التي تقودها السعودية لرفع جميع القيود عى املجال 
الجوي فورا من أجل السماح بإعادة فتح املطار دون مزيد من التأخر ، والسماح بدخول الرحالت الجوية 

اإلنسانية والتجارية التي تجلب اإلمدادات الحيوية وتتيح حرية الحركة للمدنين. »

وأشار البيان إىل أن أكثر من 14 مليون إنسان بحاجة إىل املساعدات الغذائية نتيجة للراع الحايل يف اليمن 
وواحد من كل ثالثة أطفال يمنين دون سن الخامسة – أي ما يقرب من 1.3 مليون - يعانون من سوء التغذية 

الحاد.

وحسب البيان فإن إغالق املجال الجوي يتزامن مع استئناف الغارات الجوية عى صنعاء وأجزاء أخرى من 
اليمن األمر الذي يعرض حياة املدنين إىل الخطر الشديد. ، مشراً إىل أنه تم اإلبالغ عن خسائر أوىل يف صفوف 

املدنين بمن فيهم األطفال بعد تجدد القصف الجوي .

جدير بالذكر أنه تم إعالن إغالق املجال الجوي اليمني ملدة 72 ساعة يوم االثنن 8 أغسطس وال يزال مغلقا 
حتى لحظة كتابة البيان.

ثالث غارات على مديرية عسيالن بشبوة

]14/أغسطس/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة شبكة إتصاالت محلية ما 
أدى إىل تدمرها كليا.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى منطقة حيد بن عقيل بمديرية 
عسيالن.

عدة غارات على حمافظة عمران

]14/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عدة غارات عى محافظة عمران استهدفت البنية التحتية واملرافق 
العامة.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات مبنى مكتب الرتبية 
والتعليم بمديرية خمر، ما أدى إىل تدمره بشكل كامل، كما شن تسع غارات عى معسكر لواء العمالقة بمديرية 

حرف سفيان أدت إىل حدوث أرضار كبرة يف منازل املواطنن املجاورة.
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طريان العدوان يشن 12 غارة على حمافظة احلديدة

]14/أغسطس/2016[ الحديدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى القاعدة البحرية يف رأس كتنيب بمحافظة 
الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 13 غارة عى القاعدة 
البحرية باملحافظة.

أربع غارات على مديرية بعدان مبحافظة إب

]14/أغسطس/2016[ إب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم أربع غارات عى مديرية بعدان بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف باربع غارات إدارة أمن 
املديرية بمنطقة طبيع الخرضاء، ما أدى إىل تدمره.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن املعهد التقني بنفس املنطقة، ما أدى إىل تدمره .

أربع غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]14/أغسطس/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الصرين بأربع غارات 
ألحقت أرضارا كبرة يف ممتلكات املواطنن، كما استهدف مديرية الغيل بثالث غارات.

طريان العدوان يشن مخس غارات على مديرية نهم

]14/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات منطقة 
مسورة، منها غارتن عى منزل أحد املواطنن من آل الدهيلة ما أدى إىل تدمره وإلحاق أرضار يف ممتلكات 

املواطنن ومنازلهم.
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غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]14/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ثمان غارات عى 
منطقة مران بمديرية حيدان استهدفت منزل أحد املواطنن والطريق العام، وثالث غارات عى منطقة تي قرهد 

بمديرية ساقن أدت إىل تدمر منزل ومزرعة بالكامل.

واشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن خمس غارات عى مناطق املحجر وآل رسة ورشاوى بمديرية 
باقم الحدودية، باإلضافة إىل غارة عى منطقة بني عوير وأخرى عى جبل الصمع.

طريان العدوان يعاود شن غارات على املنطقة األمنية بالصنعانية بعمران

]14/أغسطس/2016[ عمران – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن سلسلة من الغارات عى محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدف املنطقة األمنية 
بالصنعانية بمديريتي خمر وبني رصيم، ما أدى إىل تدمر املنطقة كليا.

تواصل جرائم طريان العدوان السعودي يف حق الشعب اليمني خالل الـ24 ساعة املاضية

]14/أغسطس/2016[ محافظات ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي جرائمه البشعة يف حق أبناء الشعب اليمني يف عدد من محافظات 
الجمهورية خالل الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي شن 11 غارة عى 
محافظة حجة.. موضحا أن طران العدوان شن 10 غارات عى منطقة الجر، كما استهدف بغارة مدرسة دوار 

بمديرية عبس بمحافظة حجة.

وعاود طران العدوان قصف جرس باب الشق الرابط بن صنعاء والحديدة بغارتن يف منطقة بني سعد وشن 
غارتن عى منطقة األرشاف بمديرية نهم محافظة صنعاء.

ويف صعدة أصيب اثنن مواطنن يف غارتن لطران العدوان استهدفتا جمعية السنبلة الزراعية ومحالت 
العشاري بمنطقة الطلح مديرية سحار، فيما أصيبت طفلة بجروح خطرة جراء قصف سعودي عى سوق 

عفرة بمديرية منبه.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى معسكري الرطة والصيفي بمدينة صعدة، وغارة 
عى الطريق العام يف منطقة مران بمديرية حيدان، كما شن غارة عى مزرعة للدواجن بمديرية رازح، وغارة عى 

محطة غاز يف منطقة شدا الحدودية.
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وفاة طفلتني يف إب بسبب أصوات الصواريخ التي استهدفت املعهد املهني يف بعدان

]15/أغسطس/2016[ إب - سبأ:

توفيت طفلتان يف قرية القبع دالل بعدان بمحافظة إب بسبب نوبة خوف شديدة من غارات طران العدوان 
السعودي األمريكي التي استهدفت املعهد التقني يف املديرية.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية باملنطقة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الفتاة هيفاء نر صالح حسن، التي 
تبلغ من العمر 16 عاماً، كانت تعاني من مرض يف القلب، وأدى خوفها من أصوات انفجارات الصواريخ إىل 

سقوطها عى ابنة خالها يقن البالغة أربعة أعوام األمر الذي أدى إىل وفاتهما.

وكان طران العدوان السعودي استهدف بأربع غارات عنيفة املعهد التقني يف منطقة الخرضاء بطبيع مديرية 
بعدان وإدارة امن املديرية نتج عنها أرضار مادية جسيمة.

ارتفاع ضحايا جمزرة العدوان مبستشفى عبس إىل حنو 20 شهيدا وعشرات اجلرحى

]15/أغسطس/2016[ حجة - سبأ:

أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة العدوان السعودي األمريكي 
بمستشفى عبس الطبي إىل نحو 20 شهيدا وعرات الجرحى.

وأوضح مصدر باملكتب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدد الشهداء مرشح لالرتفاع نظرا للحاالت الحرجة 
ملعظم الجرحى.

ولفت إىل أنه يتم التواصل مع فرق اإلسعاف واإلنقاذ التي ما تزال تحاول الوصول إىل موقع املستشفى يف ظل 
التحليق املستمر واملنخفض لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم.

وتشر املعلومات األولية إىل أن من بن الضحايا طبيبة اسبانية تتبع منظمة أطباء بال حدود كانت تعمل يف 
املستشفى.

وأوضح مدير مكتب الصحة بمحافظة حجة الدكتور أيمن مذكور لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران 
العدوان السعودي األمريكي استهدف مستشفى عبس الذي تديره منظمة بال حدود بغارة بشكل مبارش ما أدى 

إىل تدمره.

ثالث غارات تستهدف مديرية بني حشيش

]15/أغسطس/2016[ صنعاء -  سبأ :

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه ملديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الغاشم استهدف بثالث غارات 
منطقة رصف ما أدى اىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.
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طريان العدوان يستهدف منزل مبديرية نهم ويعاود شن غاراته على جبل الريد بصنعاء

]15/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منزل أحد املواطنن يف مديرية نهم، وعاود شن غاراته 
عى جبل الريد بن مديريتي سنحان وبني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منزل املواطن 
عي القشعة بمنطقة مسورة بمديرية نهم ما أدى إىل تدمره.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن ست غارات عى جبل الريد بن مديريتي سنحان وبني حشيش، ما 
أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية.

أكثر من 20 غارة على عسري وباقم بصعدة

]15/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم أكثر من 20 غارة عى مناطق بقطاع عسر ومديرية باقم 
الحدودية بصعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 20 غارة عى الربوعة 
واملجازة بعسر ومناطق متفرقة بمديرية باقم الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم استهدف مضخة مياه ألحد املواطنن بمنطقة آل سالم بمديرية 
كتاف ما أدى إىل إصابة مواطن وتدمر املضخة.

استهداف حديقة 21 سبتمرب بالعاصمة صنعاء

]15/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارة عى حديقة 21 سبتمر بمديرية معن يف العاصمة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة تسببت يف إلحاق أرضار بالغة 
بمنازل املواطنن و املحالت التجارية واملمتلكات العامة املجاورة.

سبع غارات لطريان العدوان السعودي على مديريتي املتون واملصلوب باجلوف

]16/أغسطس/2016[ الجوف ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم ثالث غارات عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.
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وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الفيض وغارة عى 
منطقة حام بمديرية املتون، وخلفت أرضارا كبرة يف مزارع املواطنن.

كما شن طران العدوان اليوم أربع غارات عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح املصدر املحي أن الغارات استهدفت منطقة الساقية وخلفت أرضارا كبرة يف مزارع املواطنن.

طريان العدوان يواصل قصفه اإلجرامي على العاصمة صنعاء

]16/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدف بنحو عر غارات 
منطقة عطان بمديرية السبعن ومنطقة سعوان بمديرية آزال، وشن غارة عى قاعدة الديلمي الجوية بمديرية 

بني الحارث.

وأشار املصدر إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة بمنازل املواطنن واملحالت التجارية واملمتلكات العامة 
والخاصة.

تدمري منزلني مبديرية جمز يف صعدة

]16/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي منزيل مواطنن يف مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منازل املواطنن 
بمدينة ضحيان يف مديرية مجز، ما أدى إىل تدمر منزلن بالكامل وترضر عدد من املنازل املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان يحلق بكثافة يف سماء املنطقة.

أطباء بال حدود تعلن استشهاد أحد موظفيها يف مستشفى عبس مبحافظة حجة

]16/أغسطس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

أعلنت منظمة أطباء بالحدود استشهاد أحد موظفيها مع 20 آخرين يف الغارة التي شنها طران العدوان 
السعودي األمريكي عى مستشفى عبس بمحافظة حجة الذي تديره املنظمة.

وأوضحت املنظمة يف بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه أن 19 شخصاً عى األقل أصيبوا جراء 
الغارة وتويف مريضان أثناء نقلهما إىل املستشفى الجمهوري، مشرًة إىل أنه تم إخالء جميع املرىض والكوادر 

الطبية املتبقية يف املستشفى.

وأكدت املنظمة أنه عند حدوث الغارة كان هنالك 23 مريضاً يف قسم الجراحة باملستشفى و25 مريضاً يف 
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جناح األمومة )13 مولود جديد، و12 يف قسم طب األطفال(.. مبينة أنه تم مشاركة إحداثيات املوقع الجغرايف 
للمستشفى مراراً مع جميع أطراف النزاع بمن فيهم التحالف الذي تقوده السعودية وموقعه معروف جيداً.

وقالت مديرة مكتب وحدة الطوارئ الخاصة باليمن تريزا سان كريستوفال »هذه هي املرة الرابعة التي 
يتعرض فيها مرفق تابع ألطباء بال حدود للقصف يف أقل من 12 شهراً، وشهدنا اليوم من جديد العواقب 

املأساوية لقصف مستشفى يعمل بكامل أقسامه ويحوي مرىض وكوادر محلية ودولية من أطباء بال حدود، يف 
حرب لم تُبِد احرتاماً للمرافق الطبية أو للمرىض، فقد قصفت الغارة الجوية مجمع املستشفى«.

وأضافت »إن العنف يف اليمن يلقي بعبء ثقيل وغر متكافئ عى السكان املدنين، حيث أنهم ما زالوا 
يتعرضون للقتل واإلصابة أثناء طلبهم للرعاية الطبية، وكان ينبغي أن يكونوا ساملن آمنن داخل املستشفى«.

وأشارت املنظمة إىل أن استهداف املرافق الطبية أمر غر مقبول سواًء كان مقصوداً أو ناتجاً عن اإلهمال، منوهًة 
إىل رضورة اتخاذ اجراءات فعلية إليقاف استهداف الكوادر الطبية واملرىض.

ودعت منظمة أطباء بال حدود »جميع األطراف وباألخص التحالف الذي تقوده السعودية واملسؤول عن 
القصف، إىل ضمان عدم تكرار مثل هذه الغارات«.

ووفقاً لبيان املنظمة حصل أربعة آالف و611 مريضاً عى العالج يف مستشفى عبس منذ يوليو 2015م، 
وشهدت األسابيع املاضية زيادة يف عدد املصابن الذين يستقبلهم املستشفى ومعظمهم من ضحايا املعارك 

األخرة والحملة الجوية يف املنطقة.

الصحة: 26 ألفا و561 شهيدا وجرحيا ومعاقا جراء العدوان السعودي األمريكي

]16/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان السعودي األمريكي عى اليمن 
الذين وصلوا للمستشفيات واملرافق الصحية حتى 11 أغسطس الجاري 2016م بلغ 26 ألفا و561 شهيدا 

وجريحا ومعاقا.

وأوضحت الوزارة يف مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء أن عدد الشهداء بلغ 7 آالف 827 شهيد، منهم ألف 
و620 طفل، وألف و199 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 17 ألف و84 جريح، منهم ألفن و439 طفل، وألف 
و800 امرأة، مشرة إىل أن إجمايل اإلعاقات ألف و650 إعاقة. ويف املؤتمر أدان واستنكر القائم بأعمال وزير 

الصحة العامة والسكان الدكتور غازي إسماعيل استهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملستشفى عبس 
بمحافظة حجة بشكل مبارش.. مشرا إىل أن هذه جريمة أخرى يرتكبها العدوان يف حق الكادر الصحي والنساء 

واألطفال دون أي مرر.

وأشار إىل أن هذه الجريمة ستتسبب يف كارثة صحية للسكان يف تلك املنطقة واملناطق املجاورة التي يقدم 
خدماته الطبية واإلسعافية للمرىض والحاالت الحرجة.

من جانبه استعرض مستشار وزارة الصحة الدكتور نارص العرجي والناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور 
تميم الشامي آثار العدوان وحصاره الجائر عى القطاع الصحي الذي تسبب يف وضع صحي كارثي تمثل يف 

تدهور الخدمات الصحية ونقص يف األدوية واملحاليل واملستلزمات الطبية وترضر الكثر من سيارات اإلسعاف 
واملباني الصحية.
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ارتفاع عدد ضحايا جمزرة العدوان السعودي على منزل يف مديرية نهم إىل 26 شهيدا 
وجرحيا

]16/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

ارتفع عدد ضحايا مجزرة طران العدوان السعودي األمريكي عى منزل بمديرية نهم محافظة صنعاء اليوم إىل 
26 شهيدا و جريحا اغلبهم نساء وأطفال.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية ) سبأ( ان عدد شهداء استهداف العدوان ملنزل املواطن 
محسن عاصم بغولة عاصم ارتفع إىل 14 شهيد بينهم 7 أطفال و 4 نساء فيما بلغ عدد الجرحى 12 جريح 

منهم 4 نساء و 3 أطفال.

وكان طران العدوان شن غارة عى منزل املواطن محسن عاصم وشن غارة أخرى عى املوقع أثناء قيام 
املسعفن بإخراج الضحايا.

طريان العدوان يدمر خزان مياه الشرب يف األحكوم واجملمع احلكومي يف سامع بتعز

]16/أغسطس/2016[ تعز - سبأ :

دمرت سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم فجر اليوم عى محافظة تعز، خزان املياه 
الرئيي بمديرية حيفان، فيما استهدف بغارات أخرى مبنى املجمع الحكومي بمديرية سامع.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف فجر اليوم بسلسلة 
غارات، الخزان الرئيي ملروع مياه الرب يف األحكوم بقرية القواعدة اكبوش، ما أدى إىل تدمره بالكامل.. 
مبينا أن نحو 20 ألف نسمة من سكان القرى الريفية يف األحكوم يستفيدون من الخزان يف تلبية متطلباتهم 

من مياه الرب، مشرا إىل أن طران العدوان شن صباح وظهر اليوم أربع غارات عى مبنى املجمع الحكومي 
بمديرية سامع، تسببت يف أرضار كبرة يف املبنى، كما شن غارات أخرى عى مناطق متفرقة باملحافظة، وسط 

تحلق كثيف للطران الحربي فوق سماء املحافظة.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف بأربع غارات مدينة املخا خلفت أرضار يف العديد 
من املنازل واملنشآت الحكومية والخاصة.

مثان غارات على مديرية املصلوب باجلوف

]16/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مناطق الساقية والوقز 
والخط العام بثمان غارات مخلفة أرضارا كبرة يف مزارع املواطنن وممتلكاتهم.
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طريان العدوان يشن سلسلة غارات على عسري وجيزان

]16/أغسطس/2016[ عسري - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بعسر وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 15 غارة عى منطقة الثعبان وغارة 
عى مدينة الربوعة بعسر.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى وادي جاره والدحره يف الخوبة بقطاع جيزان.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غارة عى منطقة بمديرية شداء الحدودية 
بمحافظة صعدة بعد تحليق مكثف عى تلك املناطق.

ست غارات على مديريتي سنحان ونهم بصنعاء

]16/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم ست غارات عى مديريتي سنحان وبني بهلول ونهم 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن حصن عفاش 
بقرية بيت األحمر بسنحان محدثة إرضار كبرة بالحصن.

وأكد املصدر إصابة مواطن وترضر ممتلكات املواطنن جراء استهداف العدوان بأربع غارات ملنطقة ثومة 
بمديرية نهم.

تدمري منزل وبئر ارتوازية مبديرية نهم

]16/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم منزال وبرئ ارتوازية بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف بغارتن منزل الشيخ 
درهم صر مع البرئ االرتوازية التابعة له بوادي غيلمة ما أدى إىل تدمر املنزل وترضر البرئ االرتوازية.

استشهاد مواطن وإصابة آخر يف استهداف العدوان لسيارة مبديرية حوث حمافظة عمران

]17/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر يف استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم لسيارة عى الطريق الرئيي 
بمنطقة حواري مديرية حوث محافظة عمران.
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وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان ش غارة عى السيارة يف الطريق العام 
الذي يربط محافظة صعدة بالعاصمة صنعاء ومحافظة عمران، مبيناً أنه تم إسعاف املصاب إىل املستشفى يف 

حالة حرجة.

طريان العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]17/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء امس سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة صعدة وضواحيها 
ومناطق أخرى.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن اكثر من 12 غارة جوية عى كهالن 
ومدينة صعدة ومنطقة االبقور بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن الطران شن غارتن عى محطة وقود بمنطقة بركان بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إىل 
احرتاق سيارة مواطن، وشن غارتن عى منطقة مران بمديرية حيدان مع تحليق عى مدينة صعدة.

30 ألف نازح مبحافظة رمية يفتقرون ملساعدات غذائية وإيوائية

]17/أغسطس/2016[ ريمة - سبأ:

أكد محافظ ريمة حسن العمري بأن 30 ألف نازح يف املحافظة نزحوا إليها جراء العدوان السعودي األمريكي.

وأشار املحافظ لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( بأن السلطة املحلية يف املحافظة تواجه صعوبات يف تقديم املساعدات 
الغذائية وااليوائية لألرس النازحة. وقال » إن املحافظة إحدى املحافظات اليمنية التي لم تحصل عى دعم 

املنظمات املانحة و الداعمة يف الجانب الغذائي واإليوائي بالشكل املطلوب رغم أنها من أكثر املحافظات إحتضانا 
للنازحن جراء العدوان«.

إىل ذلك، أشار مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية والعمل باملحافظة قائد الجرادي إىل أن املنظمات التي قدمت 
مساعداتها للنازحن بمحافظة ريمة خالل الفرتة املاضية ال تتجاوز أربع منظمات إستهدفت ثمانية آالف أرسه.

استهداف العاصمة صنعاء بعدة غارات

]17/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن طران العدوان استهدف بثالث غارات 
حديقة 21 سبتمر.. مشراً إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة باملمتلكات العامة والخاصة.
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طريان العدوان السعودي يشن أربع غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]17/أغسطس/2016[ الجوف – سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف 
وخلفت أرضارا كبرة يف منازل املواطنن.

استشهاد امرأتني بغارة لطريان العدوان استهدفت منزل مبديرية جمز بصعدة

]17/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأتان بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدفت منزلهم بمديرية مجز 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة جوية عى منزل مواطن 
بمنطقة طخية بمديرية مجز ما أدى إىل استشهاد امرأتن وتدمر املنزل بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن تسع غارات عى مناطق جبل شعر وآل الحماقي واملجازة 
بمديرية باقم، باإلضافة إىل غارة استهدفت منزل مواطن يف منطقة منقة صويح بمديرية ساقن خلفت جميعها 

أرضاراً كبرة بممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

استشهاد ثالث نساء يف غارة لطريان العدوان على جسر مبديرية الصلو تعز

]17/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

استشهدت ثالث نساء يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية الصلو بمحافظة 
تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى جرس يف منطقة 
موقعة بمديرية الصلو ما أدت إىل استشهاد ثالث نساء أثناء عبورهن الطريق.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود للمرة الثانية شن غاراته عى مديرية سامع مستهدفا بغارتن مبنى 
مديرية األمن، أدت إىل أرضار كبرة يف املبنى.

طريان العدوان يشن مخس غارات على مديريتي بني حشيش ونهم

]17/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديريتي بني حشيش ونهم بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
الجميمة بمديرية بني حشيش ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقتي املنارة واملجاوحة بمديرية نهم محدثا أرضار 
جسيمة بممتلكات املواطنن.

ست غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]17/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منازل 
ومزارع املواطنن بمديرية الغيل.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة العقبة بمديرية خب والشعف.

طريان العدوان يكثف غاراته على مناطق متفرقة بصعدة

]17/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه الهستري والهمجي عى محافظة صعدة مستهدفا 
بعرين غارة مناطق متفرقة باملحافظة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى مناطق متفرقة 
بمديرية كتاف وثالث غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى مدينة صعدة وضواحيها ثالث منها استهدفت مبنى 
األمن السيايس وسط املدينة.

غارتان على مديرية همدان

]17/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن جبل راجي 
بمنطقة رضوان مخلفة أرضار باألرايض الزراعية.
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سلسلة غارات على منازل املواطنني يف منطقة األحكوم بتعز

]17/أغسطس/2016[ تعر - سبأ:

شن طران العدوان السعوي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عى منازل املواطنن يف منطقة االحكوم 
بمديرية حيفان بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منازل 
املواطنن يف قرية األكبوش ـ أحكوم مديرية حيفان، كما شن غارة رابعة استهدفت منزال يف منطقة العدوف 

باملديرية.

وأشار املصدر إىل غارات طران العدوان أدت إىل تدمر منزل املواطن عبد امللك طربوش وعدد من املنازل 
املجاورة.

واكد املصدر أن املنافقن مرتزقة العدوان يف مدينة الرتبة قصفوا بالتزامن مع الغارات قصفا مدفعيا مكثفا 
عى قرى األحكوم ما أدى إىل ترض عدد من املنازل.. مشرا إىل العديد من األرس نزحت جراء الغارات والقصف 

املدفعي.

استشهاد مخسة مواطنني وإصابة مثانية يف قصف طريان العدوان حمطة وقود بصعدة

]17/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيب ثمانية آخرين بجروح جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي 
اليوم عى محطة وقود بمدينة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة محطة وقود يف 
مدينة صعدة، ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

غارة لطريان العدوان السعودي على العاصمة صنعاء

]18/أغسطس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة نقم 
بمديرية آزال.. مشراً إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة باملمتلكات العامة والخاصة.
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إستشهاد أربعة مواطنني بغارتني لطريان العدوان السعودي استهدفت ناقالت مواد 
غذائية مبديرية املطمة باجلوف

]18/أغسطس/2016[ الجوف  - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارتن ناقلتن بالطريق العام بمديرية املطمة بالجوف ما 
أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إستشهاد أربعة مواطنن وإصابة ثالثة آخرين يف غارتن لطران 
العدوان السعودي استهدفت ناقلتن محملة باملواد الغذائية بالطريق العام بمديرية املطمة بالجوف.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية سنحان مبحافظة صنعاء

]18/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة ضبوه 
ما أدى إىل إلحاق أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

استشهاد رجل وزوجته بغارة لطريان العدوان استهدفت منزهلم مبديرية باقم بصعدة

]18/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

 استشهد رجل وزوجته وأصيب آخرين، اليوم جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي منزل أحد 
املواطنن بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن بمديرية باقم 
الحدودية ما تسبب يف استشهاد رجل وزوجته وإصابة آخرين بعضهم حالتهم خطرة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية ساقن، وغارة عى منطقة الحصامة بمديرية شداء 
الحدودية وغارة عى منطقة صاره بمديرية مجز.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان شن أكثر من عر غارات عى قرية قمر يف الخوبة وموقعي العمود 
والحصامة يف جيزان.

تقرير دويل : عدد النازحني يف اليمن جتاوز ثالثة ماليني شخص

]19/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

قالت املفوضية السامية لشئون الالجئن واملنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحن يف اليمن بسبب الراع 
وصل إىل 3 مالين و154 ألف و572 نازحاً ونازحة .
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وقال بيان صادر عن مفوضية الالجئن تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( »إن األزمة الراهنة تجر املزيد واملزيد 
من الناس عى ترك منازلهم بحثا عن األمان حيث ان أكثر من ثالثة مالين شخص يعيشون حاليا حياة عابرة 

غر مستقرة تحفها املخاطر ويكافح ِهؤالء من أجل تلبية اإلحتياجات األساسية وفقا ملا ذكرت نائبة ممثل 
مفوضية الالجئن يف اليمن إيتا سخويتي.

فيما شدد ممثل منظمة الهجرة الدولية يف اليمن لوران ديبوك عى رضورة إعتبار »النازحن العائدين ضمن 
دورة النزوح املستمر لطاملا لم يتمكنوا من إستعادة اإلستقرار املستدام ولطاملا استمروا يف إحتياجاتهم الشديدة 

وهذا الحال ينطبق ايضا فيما يتعلق بمصالح املجتمع املضيف من غر النازحن«.. ولفت البيان إىل أن األرقام 
التي صدرت اليوم عن مفوضية الالجئن واملنظمة الدولية للهجرة تبن أن النزوح يف انحاء اليمن يف ازدياد 

وتظهر األرقام يف التقرير األخر والصادر عن الفريق املعني بحركة السكان كونه فريق تقني مختص يف 
مفوضية الالجئن ومنظمة الهجرة الدولية حيث يعد الفريق هذا التقرير كجزء من االستجابة اإلنسانية لألزمة 

يف اليمن.

وأضاف البيان :« وسط تصاعد الراع وتفاقم األوضاع اإلنسانية شهد النزوح الداخي يف جميع أنحاء البالد 
ارتفاع قدر بسبعة يف املائة منذ أبريل املايض ويؤكد التقرير ان عددا كبرا من النازحن يحاولون العودة إىل 

ديارهم أي ان نسبة الزيادة تصل اىل 24 باملائة ، كما يفيد التقرير بأن محاوالت العودة ال تزال مرتددة يشوبها 
الحذر الشديد حيث يرتقب السكان تحسن ملموس يف الراع القائم«.

وتابع :« ويرز التقرير صورة مقلقة لحياة أولئك النازحن حيث تثبت التقارير وجود تحديات حقيقة متعلقة 
باالحتياجات األساسية والرضورية لالستمرار عى قيد الحياة ومن تلك االحتياجات الغذاء يليها املأوى ومياه 

الرب ، كما ان استمرار النزوح لفرتات طويلة يؤثر سلبا عى املجتمعات املحلية التي تستضيف النازحن من 
السكان وهذا يشكل ضغط لزيادة الطلب عى املوارد الشحيحة أصال حيث يعتمد 62 يف املائة من النازحن عى 

كرم عائالتهم وأصدقائهم القائمن عى استضافتهم«.

ومع استمرار الراع بال هوادة فإن ذلك يطيل من متوسط   الفرتة الزمنية التي يقضيها النازحن بعيدا عن 
ديارهم فمعظم النازحن والتي تقدر نسبتهم بـ89 يف املائة قضوا ماال يقل عن 10 أشهر بعيدا عن ديارهم.

وتضمن التقرير بيانات النزوح الذي تعود أسبابه اىل الكوارث الطبيعية حيث ال يزال هناك24 ألف و744 
شخصاً ممن نزحوا بسبب األعاصر والفيضانات.

جدير بالذكر ان محتوى هذا التقرير جمعت بياناته من نظام تتبع حركة السكان يف مفوضية الالجئن ومن 
مصفوفة منظمة الهجرة الدولية املختصة بالنزوح مما يتيح نر التقديرات الشاملة لعدد النازحن من السكان 

واملتغرات ذات الصلة يف اليمن حتى اآلن.

استشهاد 4 مواطنني جراء غارتني لطريان العدوان على أرحب

]19/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد 4 مواطنن جراء غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي يف ساعة متأخرة من مساء أمس عى 
مديرية أرحب محافظة صنعاء.

وأكد مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن شاحنتن 
محملتن بالبضائع يف منطقة هران بمديرية أرحب ما أدى إىل استشهاد املواطنن األربعة.
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طريان العدوان يشن أربع غارات على مديريتي املصلوب واملطمة باجلوف

]19/أغسطس/2016[ الجوف  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي بالجوف لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الباطنة 
باملطمة، وثالث غارات عى منطقة الساقية باملصلوب مخلفة أرضارا كبرة يف ممتلكات املواطنن.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بقصف طريان العدوان ملنطقة الباطنة يف حرف سفيان 
بعمران

]19/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

استشهد مواطنن اثنن وجرح ثالثة آخرين جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملنطقة الباطنة 
بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى منزل مواطن يف منطقة 
الباطنة بمديرية حرف سفيان، أدت إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة ثالثة آخرين.

استشهاد سبعة مواطنني وإصابة آخرين بقصف طريان العدوان مديرية اخلوخة باحلديدة

]19/أغسطس/2016[ الحديدة - سبأ:

استشهد سبعة مواطنن وأصيب آخرين بجروح يف حصيلة أولية جراء غارتن لطران العدوان السعودي 
األمريكي عى مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى املديرية استهدف 
بإحداهما قرية الكداح القريبة من مدينة الخوخة، ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن وإصابة آخرين 

كحصيلة أولية.

كما شن غارة عى منطقة املنظرة وأنباء عن سقوط ضحايا، وشن غارتن عى معسكر أبو موىس األشعري.

إستشهاد وإصابة 14 مواطن بغارة لطريان العدوان السعودي على سوق الدحل باجلوف

]19/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارة جوية سوق الدحل بمديرية خب والشعف بالجوف ما 
أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إستشهاد مواطنن أثنن وإصابة تسعة آخرين بعضهم 
بجروح خطرة إثر غارة جوية عى سوق الدحل بمديرية خب والشعف.
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وكان استشهد ثالثة مواطنن بينهم طفالن جراء استهداف طران العدوان بغارة جوية صباح اليوم منزل 
املواطن عبدالله الريف، بمنطقة الباطنة بمديرية املطمة محافظة الجوف، ما أسفر عن استشهاده وأثنن من 

أطفاله وتدمر املنزل كليا.

تدمري حمطة غاز ومنزل مواطن بصعدة

]19/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم محطة للغاز املنزيل ومنزل مواطن بمديريتي ساقن 
وكتاف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة جوية محطة كتاف للغاز 
املنزيل ما أدى إىل تدمرها بالكامل وإلحاق أرضار بالغة بمنازل املواطنن املجاورة.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غارة عى منزل املواطن عبدالله احمد 
فرحان بمنطقة بني بحر بمديرية ساقن ما أدى إىل إصابة امرأة بجروح وتدمر املنزل بالكامل.

غارات على حمافظتي حجة وتعز 

]19/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى محافظتي حجة وتعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى مدينة 
حرض وغارة عى مديرية مسبتا بمحافظة حجة.

الفتا إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة غراب بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

طريان العدوان يشن غارات على العاصمة صنعاء ويواصل التحليق وفتح حاجز الصوت

]19/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارات عى مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى التموين العسكري يف عر 
ومنطقة النهدين.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء وفتح حاجز الصوت وما 
يزال مستمرا يف التحليق.
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سلسلة غارات على صعدة

]19/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم سلسلة غارات عى منازل املواطنن والطريق العام 
بمنطقة رحبان ومدينة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منازل املواطنن 
بمنطقة رحبان ما أدى إىل تدمر منزل بالكامل وترضر منازل أخرى.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة عن مدخل مدينة صعدة خلفت دمارا بممتلكات 
املواطنن.. الفتا إىل أن طران العدوان واصل التحليق بكثافة منذ صباح اليوم.

وذكر املصدر أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة طخية بمديرية باقم.. الفتا إىل أن مواطنن استشهدا 
جراء استهداف طران العدوان لسيارتهما يف الخط العام بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح املصدر أن امرأة أصيبت جراء غارة شنها طران العدوان عى منزل مواطن واحرتاق سيارته بوادي 
نوني بمديرية ساقن بصعدة.

غارات على حمافظات صعدة وامانة العاصمة وحجة وتعز

]19/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي شن سلسلة غارات عى محافظات صعدة وامانة 
العاصمة وحجة وتعز. 

وأوضح املصدر العسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان دمر يف غارة منزل أحد املواطنن يف 
منطقة آل الصيفي بمديرية سحار ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنن.

وقال املصدر إن طران العدوان شن 3 غارات عى مدرسة يف عزلة بحرة بمديرية باقم، وغارة أخرى عى منطقة 
صارة بمديرية مجز، ومثلها عى مديرية ساقن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى الحفا رشق العاصمة، وغارتان عى مثلث عاهم ومديرية 
حران وأخرى عى مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتان عى تلة سوفتيل بمدينة تعز.

الواليات املتحدة تعلن سحب مستشاريها العسكريني املشاركني يف العدوان على اليمن

]20/أغسطس/2016[ واشنطن – سبأ:

أعلنت الواليات املتحدة األمريكية سحب مستشاريها العسكرين املشاركن يف تنسيق الغارات الجوية التي 
يشنها النظام السعودي عى اليمن وكذا تقليص عدد املستشارين املشاركن يف تقديم املشورة للحملة بشكل 

كبر من أماكن أخرى.

ونقلت وكالة رويرتز عن املتحدث باسم سالح البحرية األمريكية يف البحرين اللفتنانت ايان ماكونهي ، أن أقل 
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من خمسة عسكرين أمريكين يعملون حالياً كامل الوقت يف » خلية التخطيط املشرتك« التي أنشئت العام 
املايض لتنسيق الدعم األمريكي بما يف ذلك إعادة تزويد طائرات التحالف السعودي بالوقود يف الجو والتبادل 
املحدود ملعلومات املخابرات، الفتا إىل أن هذا العدد يقل كثراً عن عدد العسكرين الذي بلغ يف ذروته نحو 45 

فرداً وجرى تخصيصهم كامل الوقت يف الرياض ومواقع أخرى.

من جانبها قالت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( وفقاً لرويرتز » إن خلية التخطيط املشرتك وفقاً ملا تم 
تصوره أصالً » أُهملت إىل حد كبر« وأن الدعم الحايل لتحالف العدوان السعودي محدود عى الرغم من تجدد 

القتال هذا الصيف« .

وقال املتحدث باسم )البنتاجون( آدم ستامب يف بيان إن التعاون الذي نقدمه للسعودية منذ تصاعد القتال من 
جديد متواضع وليس شيكاً عى بياض«، مشرة إىل أن مسئولن أمريكين تحدثوا رشيطة عدم نر أسمائهم 

إن تقليص عدد املستشارين العسكرين ال يرتبط باملخاوف الدولية املتزايدة بشأن الضحايا املدنين يف اليمن، 
إال أن املتحدث األمريكي قال »حتى مع مساعدتنا للسعودين فيما يتعلق بوحدة أراضيهم فهذا ال يعني أننا 

سنحجم عن إبداء قلقنا بشأن الحرب يف اليمن وكيفية شنها« .

وأشار إىل أنه »خالل مناقشاتنا مع التحالف الذي تقوده السعودية أكدنا رضورة تقليل عدد الضحايا من 
املدنين«.

ويأتي ذلك بعدما اعرتف )البنتاجون( أيضاً يف بعض من أقوى لهجة له حتى اآلن بمخاوف من أن الحرب عى 
اليمن دفع هذا البلد إىل شفا مجاعة وكلف البالد أرضاراً بالبنية التحتية واالقتصاد تتجاوز قيمتها 14 مليار 

دوالر.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على مديرية نهم

]20/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثمان غارات مناطق 
املنارة وبني بارق وجبل يام، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية.

سلسلة غارات على حمافظة صنعاء

]20/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديريتي أرحب وسنحان وبني بهلول 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف بعر غارات منطقة فريجة 
بمديرية أرحب، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية، كما شن سبع غارات عى منطقة ضبوة 

بمديرية سنحان وبني بهلول، كما شن 10 غارات منذ الصباح عى معسكر اللواء 62 يف أرحب، محدثاً أرضار 
بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.
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غارت عنيفة على العاصمة صنعاء

]20/أغسطس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم عدة غارات عى العاصمة صنعاء .

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن اربع غارات عى مناطق النهدين 
وعطان والحفا بمديرية السبعن وفتح حاجز الصوت.

وأوضح املصدر أن طران العدوان استهدف بوابة دار الرئاسة بالنهدين مما أسفر عن استشهاد ثالثة مواطنن 
وإصابة آخرين يف الشارع الرئيي الذي خصص كممر عبور للمشاركن يف املسرة املليونية يف ميدان السبعن 

لتأييد املجلس السيايس األعى.

طريان العدوان السعودي يدمر منزل مواطن مبديرية الغيل باجلوف

]20/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم منزل مواطن يف مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة جوية منزل املواطن 
عبدالواحد علوي قعشم بمنطقة العريض يف مديرية الغيل مما أدى إىل تدمره.

12 غارة على مديرية نهم مبحافظة صنعاء  

]20/أغسطس/2016[   صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته اإلجرامية عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى منطقة 
املدفون ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم، مشرا إىل أن الطران املعادي شن غارتن 

عى منطقة املجاوحة خلفت أرضار بالغة بمنازل املواطنن واألرايض الزراعية.

غارات على حمافظتي صعدة وشبوة 

]20/أغسطس/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى مناطق متفرقة بمحافظتي صعدة وشبوة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى موقع القمع بمديرية 
كتاف، وغارتن عى محطة وقود يف منطقة آل شافعة بمديرية الصفراء، وغارة عى املجمع الحكومي بمدينة 

صعدة، ما أدى إىل إصابة مواطن.
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ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى موقع العمود السعودي يف الخوبة 
بجيزان.

وأفاد املصدر العسكري استشهاد وجرح مواطنن يف غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة 
النقوب يف محافظة شبوة وشن غارتن عى حيد بن سبعان باملحافظة.

غارتان على مديرية احليمة اخلارجية بصنعاء

]21/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جبل املنار ما أدى إىل 
إلحاق أرضار يف األرايض الزراعية.

طريان العدوان يشن غارة على جسر اجلعبي مبديرية مذخيرة بإب

]21/أغسطس/2016[ إب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارة عى مديرية مذيخرة محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى جرس الجعبي 
بمديرية مذيخرة ما أدى إىل تدمر الجرس وإلحاق أرضار كبرة بالطريق العام.

ثالث غارات على األحياء الشرقية ملدينة تعز

]21/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى محافظة تعز وسط تحليق كثيف لطائراته الحربية 
والتجسسية فوق مديريات املحافظة.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن مساء اليوم 3 غارات عى حي سوفتيل 
رشق املدينة مستهدفا تلة تطل عى تجمعات سكنية، ما أسفر عن ترضر عرات املنازل واملباني املجاورة.

مخس غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]21/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مسافرين بالطريق العام 
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بمنطقة الحاضنة التابعة ملديرية املطمة نتج عنها سقوط شهداء وجرحى.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شت غارة عى منطقة الساقية وغارة عى منطقة الوقز بمديرية املصلوب، 
وغارة عى مديرية الغيل.

أكثر من عشرين غارة على حمافظة احلديدة

]21/أغسطس/2016[ الحديدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أكثر من عرين غارة عى عدد من املناطق يف محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني يف املحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 17 غارة عى معسكر أبو 
موىس األشعري، منها غارتن عى دوار مدينة الخوخة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف مطار الحديدة بست غارات.

طريان العدوان يدمر منزل مواطن ويستهدف سوق شعبي بصعدة

]21/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم منزل مواطن يف مديرية حيدان واستهدف سوقاً شعبياً بمديرية 
باقم بمحافظة صعدة .

 وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف منزل املواطن عادل 
عردوم يف منطقة مران بمديرية حيدان، ما أدى إىل تدمره وتلف جميع محتوياته، كما شن ثالث غارات عى 

مبنى األمن السيايس وسط مدينة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي استهدف سوق الباحة بمديرية باقم بغارتن احدثت دماراً كبراً 
يف السوق وممتلكات املواطنن، باإلضافة إىل غارة اخرى استهدفت منطقة بمديرية كتاف.

استهداف حمطة اإلتصاالت مبحافظة احلديدة

]21/أغسطس/2016[ الحديدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم محطة اإلتصاالت بدوار جامعة الحديدة.

وأوضح مصدر مسؤول يف مؤسسة اإلتصاالت بالحديدة لوكاالت األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 
غارة عى محطة اإلتصاالت »موبايل« بشارع املطار املؤدي إىل ساحة العروض بالحديدة، ما أدى إىل تدمرها 

بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن الخسائر املادية لتدمر املحطة قدرت بأكثر من 150 مليون ريال .
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منظمة مراقبة بيع األسلحة تطالب الدول الكربى بوقف بيع األسلحة للنظام السعودي

]22/أغسطس/2016[ جنيف - سبأ :

طالبت منظمة مراقبة بيع األسلحة اليوم الدول الكرى املصدرة لألسلحة من بينها الواليات املتحدة وفرنسا، 
بوقف مبيعاتها من األسلحة إىل النظام السعودي بسبب استخدامه هذه األسلحة ضد املدنين يف اليمن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن دعوة املنظمة جاءت خالل مؤتمر عقدته منظمة التجارة العاملية يف جنيف 
حول )معاهدة تجارة األسلحة( والذي بدأ العمل عى تنفيذها يف 2014م وتشتمل عى قوانن تحكم سوق 

األسلحة الدولية.

ونقلت الوكالة عن مديرة املنظمة آنا ماكدونالد قولها » إن أكر الدول املصدرة لألسلحة املوقعة عى املعاهدة 
ومن بينها الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا تمارس أسوأ أشكال النفاق باستمرارها يف بيع األسلحة 

للسعودية«.

وأضافت ماكدونالد إنه »يف كل يوم نرى التأثر املدمر لبيع األسلحة والذخرة باستخدامها ضد املدنين يف 
اليمن« .. الفتة إىل أن معاهدة تجارة األسلحة سارية منذ عامن ونصف العام، لكن بعض الدول األطراف فيها 

تنتهكها دون محاسبة.

وأكدت املنظمة يف تقريرها هذا الشهر أن فرنسا صادقت عى صفقة مبيعات أسلحة إىل السعودية بقيمة 18 
مليار دوالر فيما وافقت الواليات املتحدة عى صفقات بيع أسلحة للسعودية الرياض بقيمة 9ر5 مليار دوالر يف 

2015م، بينما بلغت مبيعات األسلحة الريطانية إىل السعودية أربعة مليارات دوالر.

وأشارت إىل أن فرنسا وبريطانيا من الدول التي صادقت عى معاهدة تجارة األسلحة، يف الوقت الذي وقعت 
الواليات املتحدة عى املعاهدة إال أن الكونغرس لم يصادق عليها.

واتهمت منظمة مراقبة األسلحة هذه الدول بـ »انتهاك القانون الدويل بشكل سافر من خالل استمرارها يف بيع 
أسلحة قاتلة بمليارات الدوالرات إىل السعودية«.

طريان العدوان يعاود شن سلسلة من الغارات على حمافظة تعز

]22/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى األحياء الرقية ملدينة تعز، مستهدفا التبة املطلة 
عى حي سوفتيل بالتزامن مع شنه غارات عى مدرسة الروض بمنطقة الربيعي.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات تبة 
سوفتيل يف الطريق الرئيي املؤدي إىل الحوبان ما أدى إىل ترضر العديد من املنازل.

وأشار إىل أن غارات العدوان الثالث جاءت بعد سلسلة غارات شنها طران العدوان يف ساعة مبكرة من فجر 
اليوم عى املنطقة ذاتها إحداها استهدفت منزل، ما أدى إىل تدمره بشكل كامل.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مدرسة الروض يف منطقة الربيعي عى الطريق الرئيي املؤدي 
إىل منطقة الضباب بعد غارات مماثلة شنها مساء أمس وفجر اليوم عى املدرسة ذاتها.
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وأفاد املصدر أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات مناطق حذران والربيعي يف محاولة إلسناد مرتزقته 
الذين يحاولون التسلل نحو منطقة الربيعي، كما استهداف بغارة الطريق الرئيي بن صنعاء ومحافظة إب يف 

منطقة الحوبان وغارة أخرى عى مفرق رشعب يف شار الستن شمايل املدينة.

ولفت املصدر إىل أن كثافة الغارات عى حي سوفتيل رشق مدينة تعز واألحياء الشمالية القريبة من شارع 
الستن والقرى الواقعة يف الضواحي الغربية للمدينة أرغمت عرات العائالت عى النزوح.

مثان غارات لطريان العدوان السعودي على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]22/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف بغاراته 
منطقتي املجاوحة واملدفون، مما أدى إىل حدوث أرضار كبرة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

غارات على حمافظتي حجة وعمران

]22/أغسطس/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي عدة غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثمان غارات 
عى مدينة حرض ومنطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة، كما عاود استهداف مدينة حرض بست غارات 

وثالث غارات عى منطقة الجر.

كما شن طران العدوان أربع غارات عى جبل اللبداء يف منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان بمحافظة 
عمران.

قصف جوي وصاروخي على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة

]23/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصفه الجوي والصاروخي عى محافظة صعدة مستهدفاً منازل 
املواطنن ومنشآتهم الحيوية ومزارعهم.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن اربع غارات عى 
منزل مواطن بمنطقة آل الصيفي بمديرية سحار، ما أدى إىل تدمره بالكامل وتلف كامل محتوياته مع أرضار 

بالغة يف مزارع املواطنن املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى شبكة االتصاالت يف منطقة بني بحر بمديرية ساقن، ما 
أدى إىل تدمرها وانقطاع كامل للشبكة عن املنطقة.
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ولفت املصدر إىل أن مناطق متفرقة من مديريتي شداء ومنبه، تعرضت صباح اليوم لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي استهدف مزارع املواطنن ومنازلهم محدثاً ارضاراً بالغة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منزل املواطن حمود عردوم بمنطقة فوط يف مران 
بمديرية حيدان ما أدى إىل تدمره بالكامل دون اإلشارة إىل سقوط ضحايا حتى اآلن.

وذكر املصدر أن الطران شن غارتن عى مبنى األمن السيايس وسط مدينة صعدة، وغارة استهدفت سيارة 
مواطن بجانب مبنى األمن أحدثت فيها أرضاراً كبرة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أكثر من 15 غارة عى منطقة مندبة بمديرية باقم، يف حن شن غارتن 
عى موقع الطلعة رشق الرفة يف قطاع نجران.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مدينة السدة بإب

]22/أغسطس/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى مدينة السدة بمحافظة إب.

وأوضح مصدر محي بمديرية السدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مدينة 
السدة، ما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وممتلكاتهم.

غارتان على منطقة هيالن يف مأرب

]23/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منطقة هيالن بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

استهداف العاصمة صنعاء بعدة غارات

]23/أغسطس/2016[ صنعاء ـ سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بسلسلة غارات عنيفة العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عدة غارات عى 
منطقة رصف بمديرية بني الحارث شمال رشق العاصمة، مشراً إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة باملمتلكات 

العامة والخاصة.
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ثالث غارات على حمافظة اجلوف

]23/أغسطس/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديريتي املصلوب والغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مناطق الساقية والوقز 
بمديرية املصلوب، وغارة عى مديرية الغيل.

استشهاد مواطنني يف سلسلة غارات لطريان العدوان على منازل ومنشآت مبحافظة تعز

]23/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 12 غارة فجر اليوم عى األحياء الغربية والرقية ملدينة تعز، دمرت 
أحداها منزال ما أدى إىل استشهاد أرسة كاملة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان شن 12 غارة عى األحياء 
الغربية والرقية ملدينة تعز، أسفرت إحداها عن تدمر منزل يف منطقة املطار القديم واستشهاد أفراد أرسة 

كاملة، كما أدت إىل ترضر العديد من املنازل املجاورة.

وأشار إىل أن الطران املعادي استهدف بغارتن فندقا رشقي املدينة ما أدى إىل أرضار كبرة يف الفندق الواقع 
عى تلة جبلية بحي سوفتيل، وترضر عرات املنازل املحيطة بالتلة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي كثف غاراته منذ فجر اليوم عى أحياء مدينة تعز 
مستهدفا حي املطار القديم ومنطقة الربيعي غرب املدينة وحيي الجحملية وصالة يف رشقها.

وأوضح املصدر أن كثافة الغارات التي شنها طران العدوان عى األحياء الغربية أرغمت عرات األرس عى ترك 
منازلها خاصة يف حي املطار القديم.. مشرا إىل أن هذه املنازل تعرضت يف الساعات املاضية لعمليات سلب 

ونهب من مرتزقة العدوان.

تواصل طريان العدوان السعودي غاراته على العاصمة صنعاء

]23/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه العاصمة صنعاء بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف معسكر الخرايف 
وحي النهضة بعدة غارات عنيفة، وثالث غارات عى اللواء 63 يف بيت دهرة بمحافظة صنعاء.. مشرا إىل أن 

تحليق الطران والقصف مازال مستمرا حتى اللحظة.
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طريان العدوان يدمر مسجد جبل النبي شعيب األثري مبديرية بني مطر بصنعاء

]24/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي مسجد جبل النبي شعيب األثري الذي يقع يف قمة الجبل بمديرية بني 
مطر محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان دمر بشكل متعمد ومبارش 
مسجد جبل النبي شعيب وملحقاته وألحق أرضار بمبنى الرضيح املجاور للمسجد.

يذكر أن مسجد جبل النبي شعيب التاريخي الذي بني يف العام 200 هجرية وأعيد ترميمه يف عام 388 هجرية 
بحسب النقوش التي حفرت عى سقفه الخشبي الشاهد ببقاياه عى عظمة الحضارة اإلسالمية وريادة الفن 

املعماري يف اليمن.

أربع غارات على مديرية الغيل باجلوف

]24/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية الغيل بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية خلفت أرضارا كبرة يف منازل ومزارع 
املواطنن.

سلسة غارات على صعدة وجيزان

]24/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات استهدفت عدد من املناطق بمحافظة 
صعدة وقطاع جيزان.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 11 غارات عى مناطق آل الزماح وقلل 
الشيباني ومندبه والباحة واملليل بمديريتي باقم وكتاف، وأربع غارات عى منطقة الخوبة، وغارة أخرى رشق 
مدينة الربوعة يف عسر.. مشراً إىل ان الغارات احدثت دماراً كبراً يف منازل وممتلكات ومزارع املواطنن بتلك 

املناطق.. مبينا أن طران العدوان عاود استهداف منطقة مندبة بمديرية باقم بصعدة بتسع غارات.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات مستهدفاً العمود بمنطقة الخوبة بقطاع جيزان وسط 
تحليق مكثف للطران الحربي.
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استشهاد مواطن وتدمري جسر يف غارات جوية للعدوان على مديرية السده بإب

]24/أغسطس/2016[ إب – سبأ:

استشهد مواطن نتيجة غارة جوية شنها طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم عى مدينة السده 
بإب.

وأوضح مدير عام مديرية السدة اكرم الصيادي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن استشهاد املواطن جاء نتيجة 
قيام طران العدوان بشن غارتن استهدفت الجرس الواقع بمركز املديرية عى سايلة وادي بناء والذي يربط 

مديريتي السدة والنادرة وتسببت يف تدمره.

وأضاف الصيادي ان طران العدوان السعودي االمريكي شن غارة جوية ثالثة عى جبل بني مسلم بالسده ولم 
تسفر عنها أي أرضار.

طريان العدوان يواصل جرائمه وجمازره خالل الـ24 ساعة املاضية

]24/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمركي جرائمه ومجازره البشعة بحق املدنين بالتحليق والقصف عى عدد 
من محافظات الجمهورية خالل الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمركي شن غارة عى قاعدة 
الديلمي بالعاصمة , كما شن غارة ثانية عى بني بارق يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ويف محافظة صعدة استهدف طران العدوان بسلسلة غارات جبل شعر, وجرس يسنم بمديرية باقم، كما شنت 
القوات السعودية قصفا صاروخيا عى منطقة آل مقنع بمديرية منبه يف محافظة صعده, واستهدف طران 

العدوان األمن املركزي يف مدينة صعدة.

وأضاف املصدر أن طران العدوان شن سلسلة غارات مناطق يف محافظة حجة مستهدفا مدرسة نوه السفى 
بمديرية بكيل املر, ومديرية وشحة, ومثلث عاهم بمديرية حرض, ومستشفى املجد وفندق السعيدة يف مديرية 

مستبا باملحافظة، كما شن سبع غارات عى منطقة دوار بمديرية مستبا منذ الصباح.

وأفاد املصدر العسكري ان طران العدوان السعودي األمركي شن عدة غارات عى نقيل الصلو بمديرية الصلو 
يف محافظة تعز.

غارات على العاصمة صنعاء ويواصل التحليق وفتح حاجز الصوت

]25/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم غارات عى مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن نحو عر غارات 
عنيفة وقنابل شديدة االنفجار عى حديقة 21 سبتمر ومجمع 22 مايو ومعسكر الصيانة يف حي النهضة، 
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فيما استهدفت غارة الجبل األسود املطل عى عر يف املدخل الغربي للعاصمة، كما شن غارتن عى التموين 
العسكري يف منطقة عر وغارة عى عطان وغارتن عى منطقة الخميس بمديرية بني الحارث بالعاصمة 

صنعاء، مشرا إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء وفتح حاجز الصوت.

إصابة ثالثة مواطنني يف استهداف طريان العدوان حملطة برتول مبديرية همدان

]25/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

أصيب ثالثة مواطنن اليوم جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملحطة برتول يف مديرية همدان 
بمحافظه صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان دمر بأربع غارات محطة بنزين 
يف منطقة املحجر باملديرية، مما أدى إىل إصابة ثالثة مواطنن وترضر املنازل املجاورة.

كما شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديرية همدان استهدف خاللها محطة للغاز يف 
املديرية ومحطة خربش البرتولية بوادي ظهر.

إرتفاع شهداء جمزرة العدوان بسوق مفرق باقم بصعدة إىل 15 شهيدا وجرحيا

]25/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ :

ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة طران العدوان السعودي األمريكي عى سوق مفرق باقم بمديرية باقم 
محافظة صعدة إىل 15 شهيداً وجريحا.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن شهداء مجزرة العدوان يف سوق مفرق باقم ارتفع إىل 
ثمانية شهداء بعد استشهاد أحد الجرحى وإنتشال جثتن ملواطنن يف السوق فيما بلغ عدد الجرحى سبعة 

مواطنن.

وكان طران العدو قد شن غارتن عى سوق يف مفرق باقم، ما أدى إىل 15 شهيداً وجريحا من املواطنن، 
وترضر املباني واملمتلكات الخاصة والعامة يف املفرق.

أربع غارات على مديرية الغيل باجلوف

]25/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية الغيل بالجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مناطق العريض والعضبة 
واملقاطع وخلف أرضارا كبرة يف منازل ومزارع املواطنن.
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غارة على مديرية صرواح مبأرب

]25/أغسطس/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي اليوم غارة عى منطقة املشجح برواح بمأرب.

كما شن مرتزقة العدوان قصف مدفعي وصاروخي مكثف عى منازل ومزارع املواطنن بمناطق املطار ووادي 
نر وهيالن.

ارتفاع عدد غارات العدوان على مديرية نهم اليوم إىل 13 غارة

]25/أغسطس/2016[ صنعاء -  سبأ:

ارتفع عدد الغارات الجوية التي شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء 
منذ الصباح إىل 13 غارة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الغاشم شن 13 غارة عى 
مناطق املجاوحة واملدفون وكتب ما ادى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة وجنران وجيزان

]25/أغسطس/2016[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمركي الغاشم مساء اليوم سلسلة غارات عى مديريتي الظاهر والصفراء 
بمحافظة صعدة وجيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل نايل بمديرية 
الصفراء وغارتن عى منطقة عن مدخل مدينة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر الحدودية بمحافظة 
صعدة وسط تحليق مكثف عى أغلب املديريات خصوصاً الحدودية.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى موقع الدود والعمود بجيزان، كما شن 11 غارة عى منطقة 
مندبة بمديرية باقم منذ الصباح، وخمس غارات عى مديرية شداء الحدودية، وغارة عى وادي الدقيق بمديرية 
كتاف، وغارة عى منطقة الفرع يف كتاف، وغارة عى وسط مدينة صعدة، واستهدف بغارة مينة رحبان وغارة 

أخرى عى وادي الحبال بمديرية ساقن بصعدة.

وأشار املصدر إىل أن مناطق الدوشة وآل الشيخ بمديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي سعودي استهدفت 
منازل ومزارع املواطنن والطرقات العامة.

ولفت املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مناطق متفرقة يف الخوبة بقطاع جيزان، وغارتن عى 
موقع املستحدث وخلف الشبكة يف الخوبة، كما شن غارتن عى موقع الشبكة بنجران.
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غارات على العاصمة صنعاء

]25/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهدافه العاصمة صنعاء بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف كلية الطران يف 
شارع الستن يف غرب العاصمة صنعاء بأربع غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار.

وأشار إىل أن القصف ألحق أرضارا بالغة باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.

غارتان على مديرية بني مطر

]25/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
الصباحة ما أدى اىل إلحاق أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

إصابة مخسة مواطنني يف غارتني لطريان العدوان على ذمار

]26/أغسطس/2016[ ذمار - سبأ:

أصيب خمسة مواطنن بمحافظة ذمار اليوم جراء غارتن شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى الطريق 
العام بن مديرتي جهران والحداء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ظهر اليوم غارتن عى 
منطقة االحساء بمديرية الحداء، أدت إىل إصابة خمسة مواطنن أثناء مرورهم عى الطريق العام.

وأشار املصدر إىل أنه تم نقل املصابن إىل مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معر لتلقي العالج الالزم.. مبينا 
أن معظم املصابن يف حالة صحية حرجة.

طريان العدوان يشن غارة على احليمة اخلارجية بصنعاء

]26/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف بغارة جبل املنار، 
وغارتن عى الخط العام بالحيمة الخارجية ما أدى اىل إلحاق أرضار يف األرايض الزراعية.
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استشهاد وإصابة عشرة مواطنني بغارات لطريان العدوان على مدينة عبس حبجة

]26/أغسطس/2016[ حجة - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثمانية آخرين بجروح بالغة جراء أربع غارات شنها طران العدوان السعودي 
األمريكي اليوم عى مدينة عبس بمدينة حجة.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات املشرتكة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدفت ورشة 
لصيانة السيارات ومعمالً لنر األحجار.. ولفت املصدر إىل أن فرق اإلسعاف ما زالت تبحث عن أي ضحايا 

آخرين تحت األنقاض، مبينا أن الطران املعادي شن غارة عى مديرية حرض وغارة عى صحراء ميدي بحجة، 
كما استهدف بغارة محطة الضغط العايل ملنطقة بني حسن بمديرية عبس.

استشهاد 11 مواطنا وإصابة أخرين بغارة لطريان العدوان استهدفت منزل مواطن 
مبديرية باقم بصعدة

]26/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ :

استشهد 11 مواطناً أغلبهم نساء وأطفال وأصيب آخرين بجروح إثر غارتن لطران العدوان السعودي 
األمركي اإلجرامي استهدفت منزلن يف مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزلن يف منطقة آل الزماح 
بمديرية باقم، ما أدى إىل استشهاد 11 مواطن أغلبهم نساء وأطفال وإصابة أخرين بجروح.

وأشار املصدر إىل أن تحليق الطران املكثف منع من انتشال بقية الضحايا من تحت األنقاض.. الفتاً إىل أن عدد 
الشهداء قابل للزيادة نتيجة الجراحات الغائرة التي اصيب بها املواطنن اآلخرين.

وشن طران العدوان غارتن عى منطقة آل مغرم، وغارتن عى مزارع آل الحماقي وغارتن عى منطقة 
املصاحف بمديرية باقم، وثالث غارات عى منطقة شجع بكتاف، وغارتن عى منطقة الِصبة باملالحيط بمديرية 

الظاهر، كما ألقى قنبلة صوتية عى مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

العدوان يستهدف بسلسلة غارات بني مطر ونهم وهمدان وبالد الروس مبحافظة صنعاء

]26/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم الجمعة سلسلة غارات عى محافظة صنعاء مستهدفا مناطق 
متفرقة من مديريات نهم وهمدان وبني مطر وبالد الروس.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان الغاشم استهدف بثمان غارات 
مناطق الحنشات ومحي واملدفون بمديرية نهم ما ادى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

واشار املصدر اىل ان الطران املعادي شن ست غارات عى منطقة ضالع بمديرية همدان ملحقا ارضار بالغة 
باالرايض الزراعية، كما شن غارتن عى منطقة العروس ببني مطر وغارتن عى قرية النقيل ببالد الروس 

مخلفا ارضار كبرة بمنازل املواطنن.



459

يوميات العـ2016ـــدوان

غارتان على مديرية الغيل باجلوف

]26/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

قال مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم 
غارتن عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف أثناء تواجد الصليب األحمر هناك.

وأوضح أن طران العدوان استهدف بغارتن منازل ومزارع املواطنن، خلفت أرضار كبرة فيها.

طريان العدوان يعاود إستهداف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]26/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم إستهداف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
املدفون، وغارتن عى منطقة الحنشات، مخلفا أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

ثالث غارات على مديرية همدان

]26/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
ضالع محدثة أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم، لرتفع عدد الغارات عى املنطقة منذ الصباح إىل تسع 

غارات.

استشهاد 10 مواطنني وإصابة 13 آخرين يف حصيلة أولية جملزرة العدوان بتعز

]27/أغسطس/2016[ تعز – سبأ:

استشهد 10 مواطنن وأصيب 13 آخرين كحصيلة أولية جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي 
اليوم سوق وموقف لسيارات النقل الجماعي بمفرق رشعب بمنطقة حذران غرب مدينة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تحالف العدوان إرتكب مجزرة مروعة 
باستهدافه بغارة سوق بمفرق » الرح – املخا – الحديدة« مفرق رشعب القريب من منطقة حذران، ما أدى إىل 

استشهاد وإصابة 23 مواطنا معظمهم من املسافرين.

وأشار املصدر إىل أن الغارة أدت إىل تدمر عدد من السيارات وإلحاق أرضار كبرة يف املنازل واملحال وممتلكات 
املواطنن يف هذه املنطقة التي يتجمع فيها عادة العرات من املسافرين وسيارات النقل الجماعي.
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ثالث غارات على مديريتي القرشية وولد ربيع بالبيضاء

]27/أغسطس/2016[ البيضاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي ثالث غارات عى مديريتي القرشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء اليوم 
ادت اىل تدمر برئ مياه بمنطقة خبزه بالقرشية.

وأوضح مصدر امني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي الغاشم شن ثالث غارات منها 
غارتان عى وادي املناسح بمديرية ولد ربيع، وغارة عى منطقة خبزه مديرية القرشية أدت اىل تدمر برئ مياه 

تتبع احد املواطنن.

سلسلة غارات على قطاع عسري

]27/أغسطس/2016[ عسري - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي يف وقت مبكر من صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة 
يف قطاع عسر.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات بقنابل عنقودية 
محرمة دوليا عى موقع الثعبان، مشرا إىل أن طران العدوان شن ست غارات أخرى عى مدينة الربوعة ورقابة 

موقع سعر، مخلفا دمار كبر بممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يعاود استهداف حمافظة احلديدة

]27/أغسطس/2016[ الحديدة – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى منشأة رأس 
عيىس بمحافظة الحديدة مخلفا أرضار مادية جسيمة.

كما استهدف باكثر من 23 غارة القاعدة البحرية والجوية واملطار يف املحافظة.

سلسلة غارات على شركتي الغاز والكهرباء بصعدة

]27/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ليل أمس سلسلة غارات استهدفت رشكتي الغاز والكهرباء 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى رشكة الغاز بمنطقة 
قحزه، ما أدى إىل تلف كامل ملحتويات الركة بما فيها املئات من دبات الغاز.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى رشكة الكهرباء بنفس املنطقة محدثاً ارضارا كبرة يف 
محتوياتها.. الفتاً إىل أن طران العدوان كان قد دمر بشكل كامل الركتن بسلسلة غارات يف وقت سابق.

استهداف مديريتي سنحان ونهم مبحافظة صنعاء

]27/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي االمركي شن غاراته عى مديريتي سنحان ونهم يف محافظة صنعاء.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن غارتن عى منطقة ضبوة بمديرية 
سنحان, وثالث غارات عى منطقتي املدفون واملجاوحة بمديرية نهم.

واشار املصدر اىل ان القصف تسبب يف ارضار يف املمتلكات العامة والخاصة باملديرتن.

تدمري احملطة التحويلية مبحافظة عمران

]27/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي بثمان غارات املحطة التحويلية الرئيسية بمحافظة عمران.

وأوضح مدير املحطة أمن العداني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان مواطن استشهد يف الغارة، وان الغارات 
تسببت يف تدمر املحطة بالكامل، مشرا إىل أن املحطة تعد من اهم واكر املحطات التحويلية البالغ قدرتها من 

85 اىل 100 ميجاوات، وتغذي محافظات عمران وحجة وأجزاء من املحويت، وتم تحديثها مجددا وتزويدها 
بالعديد من املنظومات التحويلية ومحوالت جديدة إضافية، تختص باملحطات األساسية والرئيسية يف املنظومة 

الكهربائية.

استشهاد مواطنني يف استهداف طريان العدوان لسيارة مواطن يف مديرية باقم بصعدة

]27/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب آخران بجروح بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت سيارة مواطن يف 
مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بمديرية باقم لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة جوية مستهدفاً 
سيارة مواطن يف الخط العام ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة اثنن آخرين بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن أربع غارات مستهدفاً منازل املواطنن ومزارعهم يف منطقتي 
آل مرغم وال الحماقي مخلفاً ارضاراً كبرة.
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غارتان على مديرية صرواح مأرب

]27/أغسطس/2016[ مأرب – سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان استهدفت مناطق املطار والخبوة 
مخلفة أرضارا كبرة بمزارع املواطنن.

طريان العدوان يعاود استهداف العاصمة صنعاء

]27/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي عر اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديريه آزال بأمانه العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان جدد 
استهدافه ملنطقه نقم بثالث غارات عنيفة، مشرا إىل أن قصف العدوان تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن 

وتهشم للنوافذ وترضر املحالت التجارية واملمتلكات العامة والخاصة.

غارتان على مثلث عاهم مبحافظة حجة

]27/أغسطس/2016[ حجة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مثلث عاهم بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غرفة العمليات لم 
تتلق أي بالغ بشأن وجود ضحايا برية، الفتا إىل أن املناطق الحدودية يف املحافظة تتعرض يوميا وبشكل 

مستمر لقصف طران العدوان الغاشم، مستهدفا منازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

طريان العدوان يشن 15 غارة على مناطق مبحافظة صعدة

]27/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 15 غارة عى مناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى منطقة 
مندبة بمديرية باقم الحدودية مخلفا دمار كبر بممتلكات املواطنن ومزارعهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن مديرية شداء الحدودية وغارة استهدفت بقالة مواطن 
بمنطقة البقعة مران بمديرية حيدان، الفتا إىل أن الطران املعادي شن أيضا غارتن استهدفت إحدهما هنجر 

مواطن وسط مدينة صعدة، فيما استهدفت األخرى محيط املدينة.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارة حفار ارتوازي ملواطن بمنطقة عالف بمديرية سحار، كما 
استهدف بغارات أحد الجسور يف مديرية باقم، وشن أربع غارات عى مربع الطلعة والخراشب بمديرية كتاف.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات استهدفت منازل البدو يف منطقة العشاش بمديرية كتاف.

أربع غارات على عقبة الساحة مبديرية نعمان بالبيضاء

]27/أغسطس/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم أربع غارات عى عقبة الساحة بمديرية نعمان محافظة 
البيضاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات ثالث 
سيارات ملسافرين بعقبة الساحة ما أدى إىل إصابة خمسة مواطنن واحرتاق السيارات.

ولفت املصدر إىل أن غارات طران العدوان عى العقبة تهدف إىل قطع الطريق بن محافظتي البيضاء وشبوة.

استهداف عدة مناطق مبحافظة صعدة

]28/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عدة مناطق يف محافظة صعدة بسلسلة غارات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مضخات مياه يف مزارع 
املواطنن بمنطقة آل الحماقي، وغارتن عى مدينة باقم ومنطقة آل رسوه بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مفرق العقيق بمديرية كتاف، وغارة عى الفحلوين 
باملديرية ذاتها، وسلسلة غارات عى منطقة البقع بمديرية كتاف، وغارتن عى مديرية شدا بمحافظة صعدة، 

وغارة عى آل صعيب بمنطقة عالف يف مديرية سحار، وثمان غارات عى آل الزماح يف مديرية باقم، واستهدف 
مدرسة اسماء بنت أبي بكر للبنات عى الطريق العام بمنطقة الجعملة بمديرية مجز، وخلفة تلك الغارات 

أرضاراً بالغة يف منازل املواطنن وممتلكاتهم.

أكثر من 81 غارة على صعدة وجيزان

]28/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غاراته اإلجرامية عى مناطق بمحافظة صعدة وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن منذ الصباح 81 غارة 
عى مندبة بمديرية باقم الحدودية وقلل الشيباني، مشرا إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى موقع 

الثعبان والعمود بجيزان، وسط تحليق مكثف استمر منذ الصباح واليزال مستمر يف التحليق.
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طريان العدوان السعودي األمريكي يشن غارتني على مديرية نهم

]28/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران الربري استهدف بغارتن منطقة 
محي، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

إصابة مواطن مبدينة عمران جراء استهداف طريان العدوان للمدينة

]28/أغسطس/2016[ عمران - سبأ:

أصيب مواطن بإصابات خطرة اليوم جراء استهداف العدوان السعودي األمريكي بغارة جوية مدينة عمران.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات هستريية على عدد من احملافظات

]28/أغسطس/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته الهسترية عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية الغيل بمحافظة 
الجوف.كما واصل طران العدوان شن غاراته اإلجرامية عى محافظة حجة، حيث شن غارتن عى منطقة أبو 

دوار يف مديرية مستبا، وعر غارات عى مديريتي حرض وميدي منذ الصباح.

ويف نجران شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى موقع الطلعة وغارة عى موقع الرفة، 
كما شن غارة بالقرب من جبل الشبكة يف الخوبة بجيزان.

وحسب املصدر شن طران العدوان خمس غارات عى مزرعة الزنداني يف بيت زاهر بمديرية بني الحارث بأمانة 
العاصمة، كما شن غارتن عى معسكر االستقبال يف ضالع همدان.

ووفقاً للمصدر شن طران العدوان غارتن عى مديرية ذباب بمحافظة تعز. 

 يف استهداف طريان العدوان لسكن عمال مصنع السكر برأس عيسى
ً
27 جرحيا

]29/أغسطس/2016[ الحديدة - سبأ:

جرح 27 مواطناً جراء استهدف طران العدوان السعودي االمريكي لسكن عمال مصنع السكر يف رأس عيىس 
بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر يف غرفة عمليات الصحة باملحافظة يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
شن غارتن عى سكن عمال املصنع مما أدى إىل جرح 27 مواطناً معظمهم من النساء واألطفال، كما شن 
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غارتن عى مدخل جزيرة كمران.

سلسلة غارات حمافظة احملويت

]29/أغسطس/2016[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظة املحويت.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسلسلة غارات جرس 
الحمة بالخط الرئيي لطريق املحويت القناوص ومحطة مشتقات نفطية ومزرعة دواجن بمنطقة القطاع 

مديرية املحويت.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان تسببت يف تدمر كي للجرس وقطع حركة السر يف خط املحويت – 
القناوص، وحدوث أرضار يف املباني ومنازل املواطنن القريبة منها.

استشهاد وإصابة مثانية مواطنني يف غارات لطريان العدوان على الطريق العام بذمار

]29/أغسطس/2016[ ذمار - سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيب ثالثة آخرون جراء معاودة طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته 
عى الطريق العام يف مديرية الحداء بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن قبل ظهر اليوم غارتن 
عى مديرية الحداء استهدفت األوىل سيارة مواطن بمنطقة الضباينة عى الطريق الرئيي زراجة - بني ضبيان 

– صنعاء، ما تسبب يف استشهاد خمسة مواطنن، تفحمت جثثهم، وإصابة ثالثة آخرين تم إسعافهم إىل 
مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي بمعر.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود شن غارة عى الطريق العام معر - زراجة للمرة الثالثة يف أقل من 
أسبوع.

غارتان بقنابل عنقودية على مجرك علب بصعدة

]29/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم غارتن بقنابل عنقودية عى جمرك علب بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى جمرك منفذ 
علب بمديرية باقم باستخدام قنابل عنقودية محرمة دولياً خلفت أرضار كبرة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان كثف من غاراته عى مديرية باقم وعدد من مديريات املحافظة مستهدفاً 
منازل وممتلكات املواطنن.
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طريان العدوان يشن 17 غارة على مديرية املتون باجلوف

]29/أغسطس/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 17 غارة عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية املتون محافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مناطق الفلقة وحام 
والحاضنة وصفر الحنايا بسلسلة من الغارات الهسترية مخلفة أرضارا كبرة يف منازل ومزارع املواطنن، 

وأسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة مصور قناة املسرة الفضائية أحمد حسن حمطان.

استشهاد مخسة مواطنني وإصابة مثانية آخرين بقصف طريان العدوان سوق ذهبان 
بالعاصمة صنعاء

]29/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وجرح ثمانية آخرين يف حصيلة أولية إلستهداف طران العدوان السعودي األمريكي 
الغاشم سوق بالعاصمة صنعاء ظهر اليوم.

وأوضح مصدر محي بمديرية بنى الحارث بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
قصف سوق لبيع املواد الغذائية بمنطقة ذهبان بالعاصمة صنعاء أسفر عن استشهاد خمسة مواطنن وجرح 

ثمانية آحرين كحصيلة أولية.

وأشار املصدر إىل أن قصف طران العدوان تسبب يف أرضار بالغة بالسوق واملحالت التجارية واملنازل املجاورة.

سلسلة غارات على صعدة

]29/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق بمديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثمان غارات عى الخط العام ومناطق 
الحرف ونيد دور بمديرية باقم، أدت إىل احرتاق سيارتن للمواطنن وجرافة إصالح الطرقات.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى سوق ومزارع املواطنن بمديرية كتاف، وغارة استهدفت 
محطة وقود يف منطقة الطلح يف مديرية سحار.

غارتان لطريان العدوان السعودي األمريكي على مديرية بالد الروس مبحافظة صنعاء

]29/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا نقيل العبس عى طريق 
حمام جارف، مما أدى إىل حدوث أرضار يف الطريق.

استهداف منازل مواطنني يف مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]29/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء استهدفت منازل 
مواطنن.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات الطران استهدفت منزل الشيخ عي 
قشعة، ومنزل الشيخ مسعد الدهينة، بمنطقة مرهبة، ما أدى إىل تدمرهما كلياً، كما استهدفت مدرسة امليثاق 

وأحدثت فيها أرضاراً بالغة.

استشهاد مخسة أطفال يف انفجار قنبلة من خملفات العدوان مبديرية سحار بصعدة

]29/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد خمسة أطفال وأصيب آخرين إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمريكي 
بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة 
أخماس انفجرت أثناء لعب األطفال يف املنطقة ما أدى إىل استشهاد خمسة منهم وهم: عمار حسن مسفر 

مرشد )6 سنوات( جوهرة احمد مسفر )7 سنوات( مكية عزيز مسفر مسفر )4 سنوات( عدالة عزيز مسفر )5 
سنوات( ايمن حسن مسفر)5 سنوات(.

طريان العدوان السعودي يواصل استهدافه العاصمة صنعاء

]29/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه العاصمة صنعاء بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات 
مزارع الزنداني يف بر زاهر ببني الحارث، وغارة عى مصنع الراعبي يف منطقة ذهبان يف شمال العاصمة 

صنعاء بعدة غارات عنيفة.

وأشار املصدر األمني إىل أن طران العدوان قصف ايضا حديقة 21 سبتمر ومنطقة عطان بمديرية السبعن 
بعدة غارات.

ولفت إىل ان القصف ألحق أرضارا بالغة يف املزرعة واملصنع وباملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.
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استشهاد امرأة يف غارات لطريان العدوان على مناطق متفرقة بصعدة

]29/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة بقصف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة استشهدت وأصيب مواطنان بجروح إثر 
غارة لطران العدوان استهدفت منزل مواطن بمنطقة الطلح بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة الرصيفات، وغارة عى منطقة الفرع 
بمديرية كتاف، باإلضافة إىل سبع غارات استهدفت مناطق السداد ووادي الجبل والسودة بمديرية باقم، مخلفة 

أرضاراً كبرة يف منازل وممتلكات املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أكثر من أربعن غارة عى مندبة والثعبان يف مديرية باقم وكذا قلل 
الشيباني، ليصل عدد الغارات خالل 24 ساعة إىل أكثر من 155 غارة.

كما استهدف طران العدوان مزرعة ألحد املواطنن يف منطقة السودة بمديرية باقم، وشن أربع غارات عى 
منطقة مندبة، وغارة عى منطقة الوغبي، وغارة عى آل مجدع باملديرية. 

إرتفاع حصيلة جمزرة العدوان يف تعز إىل 26 شهيدا وجرحيا

]30/أغسطس/2016[ تعز - سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى موقف سيارات للنقل الجماعي 
بمحافظة تعز إىل 16 شهيدا و10 جرحى من املواطنين املسافرين يف ثاني مجزرة يرتكبها طران العدوان 

خالل ثالثة أيام.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف اليوم بغارة موقفا 
لسيارات النقل الجماعي يف مفرق تعز ـ املخا، ما أدى إىل سقوط شهداء وجرحى من املواطنين وتدمر عدد من 

السيارات املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود شن غارة ثانية عى املكان ذاته بعد لحظات من تجمع متطوعن 
إلسعاف ضحايا الغارة األوىل، ما رفع حصيلة الضحايا إىل 16 شهيدا و10 جرحى.. وبن أن معظم ضحايا 

املجزرة كانوا يستقلون سيارتن استهدفهما الصاروخ بشكل مبارش ما أدى إىل تدمر السيارتن وترضر العديد 
من السيارات املجاورة.

ولفت املصدر إىل أن هذه املجزرة هي الثانية التي يرتكبها طران تحالف العدوان السعودي األمريكي بعدما 
كان استهدف بغارة السبت املايض 27 أغسطس املايض سوقا شعبية يف مفرق رشعب ما أسفر عن استشهاد 

15 مواطنا عى األقل واصابة آخرين.
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استشهاد ثالثة مواطنني وإصابة آخرين باستهداف طريان العدوان ملنطقة الروضة 
بالعاصمة صنعاء

]30/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن وأصيب آخرين مساء اليوم جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملنطقة 
الروضة بمديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف الكلية الحربية 
ومنازل مواطنن بمنطقة الروضة منذ ظهر اليوم وحتى اللحظة بسلسلة غارات عنيفة أسفرت أخرها عن 

استشهاد املواطن ظافر الحاشدي، كما استشهد املواطن طالل املؤيد إثر اصابته بشظية من إحدى الغارات 
الجوية التي شنها طران العدوان عى حي الروضة، وإصابة أربعة آخرين أثناء استهداف طران العدوان ملنزله 

املجاور لسور الكلية الحربية، بينما استشهد مواطنن اثنن وإصابة 13 آخرين يف قصف قبل مساء اليوم 
معظمهم أطفال ونساء.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارات عى منطقة رسالن الغربية بالجراف.. الفتا إىل أن طران العدوان 
يواصل التحليق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء مع فتح حاجز الصوت.

طريان العدوان يشن 50 غارة على باقم بصعدة وقطاع جنران

]30/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 45 غارة عى مديرية باقم بمحافظة صعدة وقطاع نجران.

وأوضح مصدر عسكري بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 33 غارة عى مناطق مندبة 
والباحة بمديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة، خلفت أرضاراً كبرة يف ممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن 12 غارة عى مواقع املخروق والقمع والطلعة والشبكة والرفة 
يف نجران، كما شن خمس غارات عى موقعي الدود والعموم وقرية قمر يف جيزان، بعد عملية تحليق مكثف 

للطران الحربي واألباتيش.

غارة على طريق صنعاء ذمار يف مديرية بالد الروس

]30/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف طريق صنعاء ذمار يف نقيل 
يسلح، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بالطريق.
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استشهاد ثالثة مواطنني وإصابة آخرين يف سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]30/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن وأصيب ثالثة آخرون بغارة لطران العدوان استهدفت منزل مواطن يف مديرية رازح 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة شعاره بمديرية 
رازح، ما أدى إىل تدمر منزل واستشهاد ثالثة مواطنن وإصابة ثالثة آخرين كانوا عى متن سيارة أثناء 

مرورها بجانب املنزل املستهدف.

وأشار املصدر أن طران العدوان شن تسع غارات عى القر الجمهوري بمدينة صعدة، أدت إىل تدمره 
بالكامل، وغارتن عى معسكر كهالن، وغارة استهدفت محطة وقود بمنطقة آل عقاب باملدينة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة العقيق بمديرية كتاف، وغارة عى منطقة كدم 
بمديرية الصفراء، دون الحديث عن وقوع ضحايا.

طريان العدوان يعاود شن غاراته على مديرية نهم مبحافظة صنعاء

]30/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن سلسلة من الغارات عى مناطق بمديرية نهم بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي دمر بأربع غارات شبكة 
اتصاالت بجبل املصر يف منطقة شعبان أعى بيت العذري بمديرية نهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة املدفون، وغارتن عى املجاوحة، كما شن غارة 
عى منطقة بني بارق بمديرية نهم.. محدثا ارضار جسيمة باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

معاودة استهداف العاصمة صنعاء بسلسلة من الغارات

]30/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهدافه اإلجرامي للعاصمة صنعاء بسلسلة من الغارات 
العنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف الكلية الحربية 
بمنطقة الروضة بمديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء واملناطق املجاورة بثمان غارات عنيفة وقنابل 

شديدة االنفجار للمرة الثانية خالل ساعات من مساء اليوم.

وأوضح املصدر ان طران العدو شن غارة عى جمارك املطار ومثلها عى مدرسة الحرس، مشرا إىل أن القصف 
ألحق أرضارا بالغة يف مباني الكلية باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.
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العدو السعودي يواصل قصفه الصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة

]30/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

شن العدوان السعودي األمريكي الغاشم قصف مكثف عى مديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف منطقتي آل مقنع وآل الشيخ 
بمديرية منبه، بالقصف الصاروخي، وأحدث دماراً يف مزارع املواطنن والطرقات العامة.

وأشار املصدر إىل أن قرية املعايل بمديرية باقم تعرضت لقصف صاروخي مكثف استهدف منازل املواطنن.

غارات على حمافظتي حجة وتعز

]30/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غاراته الجوية عى محافظتي حجة وتعز

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى املعهد التقني بمنطقة 
عاهم التابعة ملديرية كر بمحافظة حجة، وخمس غارات عى جمارك حرض، وغارتن عى محطة للغاز املنزيل 

وسط مدينة حجة، واستهدف الطران بثالث غارات منطقة الدوار بمديرية مستبأ.

أما يف تعز شن طران العدوان غارة عى مدارس العمري يف مديرية ذباب وغارة عى مفرق رشعب، فيما قصف 
املنافقون باملدفعية منطقة غراب بمديرية الوازعية ومنطقة كهبوب بمحافظة تعز.

 جراء غارة لطريان العدوان على منزل مواطن يف صعدة
ً
استشهاد 16 مواطنا

]31/أغسطس/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد 16 مواطناً جراء غارة لطران العدوان السعودي عى منزل مواطن يف منطقة الصحن بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل املواطن ابو 
صالح زينة يف منطقة الصحن، مما أدى إىل استشهاد 16 مواطنا معظمهم أطفال ونساء من ثالث عائالت كانوا 

يف املنزل لحظة وقوع الغارة.

وأشار املصدر إىل أن املنقذين واجهوا صعوبات بالغة يف إخراج الضحايا وانتشال الجثث بسبب استمرار تحليق 
الطران وغاراته املكثفة عى املنطقة، الفتاً إىل أن جهود البحث عن ضحايا تحت األنقاض الزالت مستمرة.
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طريان العدوان يشن مخس غارات على مبىن اجملمع القضائي بعمران

]31/أغسطس/2016[ عمران – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثمان غارات عى مبنى املجمع القضائي بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان أدت إىل إصابة سبعة مواطنن 
وتدمر جميع ملحقات املجمع وإتالف جميع وثائق ومستندات املواطنن وترضر عدد من منازل املواطنن 

املجاورة.

كما شن العدوان غارتن عى منطقة العبلة يف مديرية حرف سفيان باملحافظة نفسها. 

طريان العدوان يشن غارات مكثفة على العاصمة صنعاء

]31/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

كثف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غاراته عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى الكلية 
الحربية بمنطقة الروضة يف مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء واملناطق املجاورة.. مشرا إىل أن 

القصف ألحق أرضارا بالغة بالكلية ومنازل املواطنن.

وكان الطران قصف منطقة الروضة أمس بسلسلة غارات عنيفة أسفرت عن استشهاد ثالثة مواطنن وإصابة 
17 آخرين.

عشر غارات على املعهد الزراعي مبدينة عبس وثالث غارات على اجلوف

]31/أغسطس/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم عر غارات عى املعهد الزراعي بمدينة عبس بمحافظة 
حجة.

كما شن غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف، وغارة عى مديرية الغيل والخط الرابط بن مديرية 
سفيان والجوف بمنطقة الباطنة.

تواصل غارات طريان العدوان السعودي األمريكي على حمافظة صنعاء

]31/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شن غاراته عى مديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ 12 غارة مناطق 
املدفون والقتب واملنارة وبني بارق, ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.
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غارتان على عقبة القنذع مبديرية نعمان بالبيضاء

]31/أغسطس/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى عقبة القنذع بمديرية نعمان محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن شن طران العدوان غاراته عى عقبة القنذع 
تستهدف قطع الطريق بن محافظتي البيضاء وشبوة، مشرا اىل ترضر عدد من سيارات املواطنن اثناء 

مرورهم بالعقبة.

واستهدف طران العدوان السعودي بثالث غارات الطريق الرابط بن بيحان وعسيالن يف شبوة، وشن غارة 
استهدفت سيارة يف الطريق الرابط بن شبوة والبيضاء.

طريان العدوان يشن 15 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]31/أغسطس/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 15 غارة عى مناطق متفرقة من محافظة صعدة.

وأوضح مصدر امني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 12 غارة عى مناطق 
متفرقة بمديرتي كتاف والبقع، خلفت دماراً كبراً بممتلكات ومزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات استهدفت بغارتن مزرعة دواجن وجمعية زراعية أحدثت 
دماراً كبراً باملمتلكات العامة والخاصة.

اىل ذلك أوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بأربع غارات 
مناطق آل مجدع و مفرق السودة وآل مغرم وآل الحماقي يف مديرية باقم، كما استهدفت بقصف صاروخي 

مناطق وادي السداد وال الحماقي وال مغرم باملديرية نفسها.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية تعرضت هي األخرى لقصف صاروخي 
سعودي استهدف مزارع املواطنن والطرق العامة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى قرية الجربة ووادي آل أبو جبارة ومنطقة الطراه يف 
الخراشب بمديرية كتاف، وغارتن عى مدرسة أسماء الجعملة بمديرية مجز، وغارة عى مفرق الطلح، وغارتن 

عى منطقة منبه ومثلها عى محطة وقود بمنطقة آل الصيفي بمديرية سحار.. وأكد املصدر إصابة ثالثة 
مواطنن بجروح إثر قصف مدفعي سعودي استهدف مزارع املواطنن بمديرية باقم. 
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قصف منطقة التحرير اآلهلة بالسكان بالعاصمة صنعاء

]01/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه اإلجرامي العاصمة صنعاء بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة 
التحرير اآلهلة بالسكان، إال أن الصاروخ الذي سقط وسط ميدان التحرير يف قلب العاصمة صنعاء لم ينفجر، 

كما شن غارتن عى شارع كلية الرطة بصاروخن لم ينفجرا.. الفتا إىل أنه تم استدعاء فريق هنديس تابع 
لدائرة الهندسة العسكرية ملعاينة الصواريخ وتفكيكها وأبطال مفعولها.

وأدان املصدر األمني بأمانة العاصمة استمرار العدوان الغاشم ألكثر من 525 يوما واستهدافه للمباني السكنية 
واملناطق اآلهلة بالسكان ومنازل املواطنن.

سلسلة غارات على حمافظة احلديدة

]01/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم سلسلة من الغارات استهدف عددا من املواقع 
بمحافظة الحديدة.

وذكرت مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان استهدف بتسع غارات كل من منطقة رأس عيىس 
بمديرية الصليف ومطار الحديدة الدويل والقاعدة البحرية والدفاع الساحي والكلية البحرية، فيما استهدف 

بغارة مزرعة أحد املواطنن يف باجل.

إستشهاد مواطنني اثنني يف غارة لطريان العدوان على حمطة مشتقات نفطية باحليمة 
اخلارجية

]01/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطنان جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى مديرية الحيمة الخارجية 
بمحافظة صنعاء فجر اليوم.

وأوضح مصدر محي بمحافظة صنعاء لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى محطة أبو 
عسكر بالحيمة الخارجية، أدت إىل إحراق قاطرة مشتقات نفطية كانت بجوار املحطة واستشهاد مالكها صالح 

صالح الذيباني وقناف صالح العصفري.

وأوضح املصدر أن طران العدوان استهدف ايضا بغارتن جبل املنار، وادت الغارات اىل إلحاق أرضار كبرة 
باملحطة وأرايض املواطنن الزراعية.
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أربع غارات على مديرية الغيل باجلوف

]01/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية الغيل بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان خلفت أرضارا كبرة بمنازل ومزارع 
املواطنن.

استهداف عزلة جبل الطرف مبديرية جبل احملويت

]01/سبتمرب/2016[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات عى منطقة املسنوف بمديرية جبل املحويت.

وأوضح مدير عام مديرية جبل املحويت محمد عي الطياري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
استهدف بثالث غارات منطقة محال واملسنوف بعزلة جبل الطرف غرب مدينة املحويت، أدت إىل إحداث أرضار 

يف خزان ومروع مياه املنطقة ومنازل املواطنن ومزارعهم.

وكانت منطقة القطاع وجبل الطرف بمديرية جبل املحويت تعرضت قبل ثالثة أيام لقصف طران العدوان 
السعودي األمريكي استهدفت جرس الحمة بالقطاع وقرية السوق ومحطة مشتقات نفطية ومزرعة دواجن 

بعزلة جبل الطرف.

معاودة غارات طريان العدوان على مناطق بعمران

]01/سبتمرب/2016[ عمران - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى مناطق متفرقة بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة العبلة 
بمديرية حرف سفيان، وغارة أخرى عى مديرية حوث، أدت إىل تدمر منزل أحد املواطنن.

13 غارة على باقم وقطاع جنران

]01/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 13 غارة استهدفت أماكن متفرقة من مديرية باقم 
بصعدة وقطاع نجران.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمركي شن سبع غارات عى 
الرفة والشبكة والقرن بنجران، وشن ثالث غارات عى موقع العمود خلف الخوبة يف قطاع جيزان.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مفرقي باقم والسدر ومنطقة قماعل، وثالث غارات 
أخرى عى آل الزماح، وغارة عى منطقة محديدة بمديرية باقم، خلفت ارضاراً مادية بممتلكات املواطنن العامة 

والخاصة.

ولفت املصدر إىل أن تحليق الطران الحربي واألباتيش واالستطالع ايضاً مستمر عى مديرية باقم وبعض 
املديريات الحدودية.

طريان العدوان يواصل استهدافه اإلجرامي على العاصمة صنعاء

]01/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم استهدافه اإلجرامي للعاصمة صنعاء بسلسلة غارات 
عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف املؤسسة 
االقتصادية اليمنية بمنطقة عر غرب العاصمة واملناطق املجاورة لها بخمس غارات عنيفة وقنابل شديدة 

االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن القصف أدى إىل تدمر محطة الوقود التابعة للمؤسسة واندالع حريق هائل فيها.. الفتا إىل 
ان القصف تسبب يف أرضارا بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.

غارات على حمافظتي صعدة وحجة

]01/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غاراته عى محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية ) سبأ ( أن طران العدوان شن غارة عى محجر معيض بمديرية 
باقم، فيما استهدف بثالث غارات مديرية الظاهر بصعدة، كما حلق طران العدوان التجسي بكثافة يف سماء 

مديرية رازح بصعدة، وغارة عى معسكر الصيفي، واستهدف بغارتن شبكة اتصاالت بمنطقة قحزة.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أربع غارات عى مدينة حرض بمحافظة حجة، وغارات 
عى منطقة الجر, واستهدف بغارة منزل مواطن بقرية الخورية بمديرية حران ما ادى اىل استشهاد تسعة 

مواطنن.

حتالف مناهضة الذخائر العنقودية يؤكد تزايد إستخدام العدوان للقنابل العنقودية يف 
اليمن

]02/سبتمرب/2016[ جنيف - سبأ:

 أكد تحالف )يس ام يس( ملناهضة الذخائر العنقودية تزايد إستخدام العدوان العسكري السعودي للقنابل 
العنقودية خالل غاراته الجوية عى اليمن .
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وقال التحالف يف تقرير له نر اليوم يف جنيف« إن أكثر من 350 شخصاً قتلوا يف اليمن وسوريا خالل العام 
املايض 2015م باستخدام هذه الذخرة الخبيثة واملحرمة دولياً«.

وجاء يف التقرير السنوي السابع لتحالف مناهضة الذخائر العنقودية، أن التحالف العسكري الذي تقوده 
السعودية عى اليمن قتل 19 شخصاً عى األقل بالذخرة العنقودية خالل الفرتة بن أبريل 2015م ومارس 

2016م.

وناشد تحالف )يس ام يس( جميع الدول إتباع اتفاقية األمم املتحدة بشأن الذخرة العنقودية والتي أصبحت 
سارية املفعول اعتباراً من عام 2010م وصدقت عليها 100 دولة.

يذكر أن الذخرة العنقودية تطلق الكثر من األجسام املتفجرة فوق مساحات تزيد يف بعض األحيان عن مساحة 
ملعب كرة القدم وتنفجر هذه األجسام عند ملسها، مما يصيب الضحايا غالبا بتشوهات جسيمة.

شهيد و8 جرحى يف حصيلة اولية الستهداف العدوان املركز الثقايف باحلديدة

]02/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون بجروح جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي للمركز الثقايف 
بمدينة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران شن فجر اليوم غارة عى مبنى املركز الثقايف 
وسط مدينة الحديدة، ما أدى إىل استشهاد أحد املواطنن وإصابة ثمانية آخرين

إصابات بعضهم خطرة.

كما شن طران العدو غارة عى إدارة أمن املحافظة، وسلسلة غارات عى منطقة رأس عيىس بمديرية الصليف 
باملحافظة.

إستشهاد 5 أطفال و4 نساء يف غارة للعدوان على مديرية ارحب

]02/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد 5 أطفال و4 نساء يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم عى مديرية ارحب 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي الربري دمر 
بغارة منزل املواطن صادق محمد الريد املراني بمنطقة بيت مران بمديرية أرحب ما ادى اىل استشهاد اربع 

نساء وخمسة اطفال وجرح اخرين.
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24 غارة على مناطق متفرقة يف حمافظة صعدة وقطاع جنران

]02/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 14 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية 
بمحافظة صعدة وقطاع نجران.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات استهدفت مثلث مديرية 
شدا ومناطق أخرى يف املديرية، أحدثت دمارا واسعا بمزارع املواطنن وممتلكاتهم والطرق.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى موقع الطلعة ومناطق رشق نجران.. الفتا إىل أن 
طران العدوان مستمر يف التحليق.

اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم غارتن عى منطقة آل الصيفي بمديرية سحار وغارة 
عى املالحيظ بمديرية الظاهر الحدودية، مشرا إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات عى 

منطقة العمود يف الخوبة وأربع غارات عى جبل الدود بقطاع جيزان بعد تحليق مكثف.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية املصلوب باجلوف

]02/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية املصلوب وغارة عى مديرية املتون 
بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف منطقتي الزرقة والقردة 
بمديرية املصلوب، فيما استهدف املنافقون مديرية الغيل باملحافظة بمختلف أنواع األسلحة.

استهداف حمافظات صعدة وحجة وتعز وصنعاء وعمران بعدة غارات

]02/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظات صعدة وحجة وتعز وصنعاء وعمران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة السدر، وغارة 
عى قماعل، كما شن ثالث غارات عى منطقتي أباد والسداد بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى عزلة الشعاب يف مديرية حرض بمحافظة حجة.

وبن املصدر أن املنافقن استهدفوا باألسلحة الثقيلة قرية الحمراء بمديرية الوازعية وقصفوا باملدفعية السلسلة 
الجبلية ملنطقة كهبوب بمحافظة تعز.

كما شن الطران غارة عى منطقة املدفون بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، وسلسلة غارات عى معسكر 
العمالقة بمحافظة عمران. 
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تدمري شبكة االتصاالت مبديرية بالد الروس حمافظة صنعاء

]03/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شبكة االتصاالت بمديرية بالد الروس محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف بغارتن شبكة االتصاالت يف 
نقيل يسلح باملديرية مما أدى إىل تدمرها.

استشهاد امرأة وابنتها يف استهداف طريان العدوان ملنزل يف مديرية باقم مبحافظة صعدة

]03/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة وابنتها يف استهداف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ملنزل يف وادي الدحل بمديرية 
باقم محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف 
وادي الدحل باملديرية، مما أدى إىل استشهاد امرأة وابنتها وجرح عدد آخر من أفراد األرسة.

طريان العدوان السعودي يواصل استهدافه اإلجرامي للعاصمة صنعاء

]03/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه اإلجرامي للعاصمة صنعاء بسلسلة غارات عنيفة.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة النهدين 
بمديرية السبعن بغارتن عنيفتن.. مشرا إىل أن الغارتن أحدثتا أرضارا يف املمتلكات العامة والخاصة.

اربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]03/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم اربع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف وادي الغدو بثالث غارات مخلفة 
أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

وعاود طران العدوان شن غاراته عى مديرية رصواح، حيث شن غارة عى منطقة أتياس رشق مديرية رصواح.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان قصفوا باملدفعية والصواريخ مزارع ومنازل املواطنن باملديرية.
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استهداف حمافظة صعدة بـ12 غارة

]03/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بـ 12 غارة عى عدة مناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة االبقور، 
وغارة عى منطقة احمى الطلح بمديرية سحار, وغارة عى محطة وقود بمنطقة بني معاذ، أدت إىل تدمرها، 

كما شن غارتن عى معسكر كهالن بمحيط مدينة صعدة، وغارة عى منخفض الهضبة بمديرية كتاف 
باملحافظة، كما استهدف بغارتن جرساً يف منطقة السودة بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن الطران مازال يحلق بشكل مكثف منذ منتصف الليل حتى اآلن.

استشهاد طفل وإصابة اثنني يف غارات لطريان العدوان باحليمة اخلارجية

]03/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد طفل وأصيب اثنان جراء غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية الحيمة 
الخارجية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف بسبع غارات املعهد املهني 
ومدرسة السبت بالحيمة الداخلية محافظة صنعاء، ما أدى إىل استشهاد طفل وإصابة أثنن بجروح بليغة، 

باإلضافة إىل تدمر املدرسة كليا.

عشر غارات على العاصمة صنعاء

]03/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة النهدين 
ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعن بعر غارت عنيفة وقنابل شديدة االنفجار للمرة الثانية خالل أقل من 

12 ساعة بعد أن كان قد استهدف نفس املنطقة قبل ظهر اليوم بغارتن.

وأشار املصدر إىل أن القصف ألحق أرضارا باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.. الفتا إىل أن طران 
العدوان يواصل التحليق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء مع فتح حاجز الصوت.

استشهاد مواطنني يف استهداف طريان العدوان لسيارة مواطن يف مديرية باقم بصعدة

]03/سبتمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب آخران بجروح بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت سيارة مواطن يف 



484

يوميات العـ2016ـــدوان

مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بمديرية باقم لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة جوية مستهدفاً 
سيارة مواطن يف الخط العام ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة اثنن آخرين بجروح بليغة.

طريان العدوان يشن غارتني على احلديدة

]03/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن الكلية 
البحرية.

استشهاد طفل وإصابة 20 مواطن جراء استهداف طريان العدوان مزرعة مبنطقة السبعني

]03/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد طفل وأصيب 20 مواطن جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم منطقة 
السبعن بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مزرعة املواطن 
عي الجربة، خلف منصة االحتفاالت بميدان السبعن، بغارتن مما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة 20 آخرين 

يف حصيلة أولية معظمهم أطفال ونساء.

ارتفاع ضحايا غارات طريان العدوان على ثالث سيارات ومنزل مبديرية باقم إىل تسعة 
شهداء

]04/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا ثالث غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت سيارتن 
ملواطنن يف الطريق العام ومنزال بمديرية باقم بمحافظة صعدة إىل تسعة شهداء وإصابة أخرين.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة كانت تقل أرسة مكونه من 
رجل وزوجته وابنته استشهدوا كلهم، كما استهدف سيارة أخرى ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن وإصابة 

آخرين.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان كان قد استهدف بغارة منزال باملديرية ما أدى إىل استشهاد امرأة وأبنتها.

وكثف طران العدوان السعودي األمريكي من غاراته عى مديرية باقم الحدودية مرتكبا أكثر من عر مجازر 
خالل أقل من عرة أيام.
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طريان العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مدينة احملويت

]04/سبتمرب/2016[ املحويت ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مدينة املحويت مستهدفاً منشئات حيوية ومرافق 
خدمية وأحياء سكنية باملدينة.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 16 غارة استهدفت املنشئات 
واملرافق الخدمية الحكومية الواقعة باتجاه منطقة عجامة وبيت الذماري ومحيط مقرة املحويت ومبنى املجمع 

الحكومي باملحافظة، مما أدى إىل تدمر عدد من املنازل وتهجر مئات العائالت.

غارات على مديرية همدان يف حمافظة صنعاء

]04/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى مديرية همدان يف محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
الجايف، ما أدى اىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم .

العدوان يستهدف شبكة اتصاالت مبديرية الزهرة باحلديدة

]04/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

قال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم استهدف اليوم 
منطقة خميس الهيج بمديرية الزهرة محافظة الحديدة بـ3 غارات.

وذكر املصدر ان الغارات استهدفت شبكة اتصاالت بجبل عبل قرية الحوارضة بخميس الهيج مديرية الزهرة 
ودمرتها بالكامل، كما شن سلسلة غارات عى منطقة رأس عيىس بمديرية الصليف، ومناطق متفرقة وسط 

مدينة الحديدة.

استهداف مشروع مياه يف مديرية كتاف بصعدة

]04/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مروع مياه يف مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة ابن هويدي بمديرية 
كتاف، ما أدى إىل تدمره بالكامل واحداث ارضار كبرة بمزارع املواطنن املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل الزماح بمديرية باقم وغارة أخرى استهدفت 
منزل مواطن أدت إىل تدمره بنفس املديرية.
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سلسلة غارات على حمافظة عمران

]04/سبتمرب/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثمان غارات عى منطقة القشلة 
السكني بمدينة عمران، وغارتن عى الجبل االسود بمديرية حرف سفيان.

وأشار إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى جبل الطليي يف مديرية السود استهدف خاللها شبكة 
االتصاالت املحلية ودمرها بالكامل وجميع مرافقها ومنشئاتها.

كما شن طران العدوان أربع غارات عى اللواء التاسع وسط مدينة عمران، وغارتن عى لواء العمالقة يف مديرية 
حرف سفيان.

غارتان على منازل املواطنني يف مديرية احلداء بذمار

]04/سبتمرب/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعوي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منزل مواطن 
يف قرية بيت الديلمي بمديرية الحداء، ما أدى إىل تدمر املنزل وترضر عدد من املنازل املجاورة.

طريان العدوان يستهدف مبىن نقابة األطباء باحلي التجاري باحلديدة

]04/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم مبنى نقابة األطباء والصيادلة بالحي التجاري 
بمحافظة الحديدة بعدد من الغارات.

وأوضح مصدر طبي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصف طران العدوان أدى إىل تدمر مبنى 
النقابة بالكامل واحد املنازل املجاورة، كما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنن احدهما إصابته خطرة.

قنابل عنقودية وسلسلة غارات على عدد من احملافظات

]04/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات إجرامية يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان قصف بقنابل عنقودية منطقتي مندبة 
وقماعل بمديرية باقم، وشن ثالث غارات عى مديرية شدا بمحافظة صعدة.
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فيما تعرضت منطقتي آل عمر وآل الشيخ يف مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، وتعرضت 
مناطق متفرقة من مديريتي باقم ومنبه لقصف صاروخي سعودي.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن 36 غارة عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة منذ الصباح، 
كما شن ست غارات عى اللواء 22 يف مديرية عبس.

ويف محافظة الجوف استشهد الشيخ مجاهد العصار وجرح مواطن يف قصف مدفعي للمنافقن استهدف 
مسجدا بمديرية املتون، كما استشهدت امرأة وأصيب اثنن جراء قصف مدفعي ملنافقي العدوان عى أحياء 

سكنية بمديرية املتون.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن أكثر من خمسة عر غارة عى مطار تعز واملناطق املحاذية له، الفتاً 
إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة كهبوب يف مديرية املضاربة بمحافظة لحج، وسبع غارات عى 

مواقع يف الشبكة والرفة بقطاع نجران.

غارات على العاصمة صنعاء

]05/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة النهدين 
ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعن بالعاصمة صنعاء بست غارت عنيفة وقنابل شديدة االنفجار.. مشرا إىل 

أن القصف العنيف ألحق أرضارا باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.

العدوان السعودي يواصل قصفه اجلوي والصاروخي على مناطق يف حمافظة صعدة

]05/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى مناطق البقع 
والفرع والرصيفات بمديرية كتاف، خلفت دماراً كبراً بمنازل وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن اربع غارات عى منطقة الشعف بمديرية ساقن، وغارتن 
عى منطقتي الضميد واملصاعبه بمديرية سحار، استهدفت احداها منزل مواطن ما أدى إىل تدمره، كما شن ن 

سلسلة غارات عى منطقة مران ومديرية الظاهر.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن خمس غارات عى كهالن بمحيط مدينة صعدة بعد تحليق 
مكثف وفتح حاجز الصوت فوق املدينة وال يزال مستمر يف التحليق.

وأوضح املصدر أالمني أن طران العدوان شن غارة عى هنجر مواطن يف الشارع العام بمدينة صعدة، أدى 
إىل تدمره بالكامل، كما شن غارة استهدفت جبل ُحُرم بمديرية رازح، وغارة عى منطقة لية بمديرية الظاهر، 

وغارة أخرى عى مديرية شدا.
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وأشار املصدر إىل تعرض مناطق متفرقة بمديريات منبه وشدا ورازح، وكذا آل الَحَماقي بمديرية باقم، لقصف 
صاروخي ومدفعي خلف دماراً يف ممتلكات ومزارع املواطنن والطرقات العامة.

استهداف مديرية صرواح مبأرب بـ 15 غارة

]05/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 15 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق نر ووادي امللح ووادي 
الربيعة ومنطقة املطار وخلفت أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

كما شن املنافقن قصف صاروخي ومدفعي مكثف عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح.

غارتان على مديرية املتون باجلوف

]05/سبتمرب/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املتون بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل الشيخ فيصل بن عبدان ما 
أدى اىل تدمره كليا، كما شن غارة عى مديرية الغيل.

ثالث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول

]05/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
ضبوة، محدثا أرضار جسيمة يف منازل املواطنن.

طريان العدوان السعودي يعاود استهداف مديرية نهم

]05/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه ملديرية نهم بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران الربري شن خمس غارات عى املديرية؛ 
غارتان عى منطقة املجاوحة ومثلها عى املدفون وغارة عى الحرشفة، محدثاً ارضارا جسيمة بمنازل املواطنن 

وممتلكاتهم. 
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اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقتي ضبوعة واملدارج، ما أدى إىل إلحاق أرضار 
باألرايض الزراعية.

غارات عنيفة على العاصمة صنعاء

]05/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة النهدين 
ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعن بغارتن عنيفتن للمرة الثانية خالل أقل من 24 ساعة بعد أن كان 

استهدف نفس املنطقة فجر اليوم بست غارت عنيفة وقنابل شديدة االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن قصف طران العدوان خلف أرضارا باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.. الفتا 
إىل أن طران العدوان حلق بكثافة يف سماء العاصمة صنعاء مع فتح حاجز الصوت.

طريان العدو يواصل غاراته على عدد من احملافظات

]05/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهد عدد من املواطنن بينهم أطفال ونساء يف محافظة 
تعز جراء قذائف أطلقها املنافقون عى سوق يف منطقة بر باشا، كما استهدف شاحنة نقل تابعة ملواطن يف 

سواحل املخا، وشن غارة أخرى عى شارع الستن بمدينة تعز.

وحسب املصدر شن طران العدوان يف محافظة صعدة ثمان غارات عى مناطق آل زماح ومنْدبة وِمْحِديَدة 
بمديرية باقم، وثالث غارات عى مديرية شدا، وغارة عى منطقة الصحن يف مديرية سحار، كما استهدفت غارة 

محالت لألملونيوم وسط مدينة صعدة.

ويف قطاع جيزان شن طران العدوان ست غارات عى القرى املجاورة ملوقع العمود يف الخوبة، كما شن ثالث 
غارات عى منطقة الرفة يف قطاع نجران.

وبّن املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الحويمي بكرش محافظة لحج، وغارة عى مديرية 
ميدي بمحافظة حجة، وغارتن عى منطقة بني حسن وقرية حقلة بمديرية عبس باملحافظة، كما عاود طران 

العدوان استهداف جرس ألحمه بمحافظة املحويت بثالث غارات.
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تدمري شبكة االتصاالت مبديرية بالد الروس

]06/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شبكة االتصاالت وأبراج االرساالت التلفزيونية بمديرية بالد 
الروس محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران الهمجي استهدف بست غارات شبكة 
االتصاالت وأبراج تقوية اإلرسال التابعة لتلفزيون الفضائية اليمنية بنقيل يسلح ما أدى إىل تدمرها كليا.

طريان العدوان يشن أكثر من 140 غارة هيسرتية على عدد من احملافظات

]06/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي أكثر من 140 غارة هيسرتية عى عدد من املناطق واملحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 45 غارة عى آل مجدع 
ومندبه وآل سبحان بمديرية باقم بمحافظة صعدة وقلل الشيباني.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى املجمع الحكومي بمحافظة صعدة، وغارة عى كسارة تتبع 
رشكة املعصار بمديرية الظاهر، واستهدف بخمس غارات منطقة البقع بكتاف.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف منطقة السودة بمديرية باقم الحدودية ما 
أدى إىل تدمره بالكامل، باإلضافة إىل أربع غارات عى مناطق املالحيط والحصامة بمديريتي شدا والظاهر 
الحدوديتن، أحدثت دماراً يف ممتلكات املواطنن والطريق العام، مبينا أن طران العدوان شن غارتن عى 

مديرية حرض، وسبع غارات عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.

ويف محافظة الحديدة استشهد مواطن يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى  منطقة الحيمة بمديرية 
الخوخة.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن 60 غارة منذ الصباح عى القرن والدفينية يف الخوبة 
بجيزان، كما شن 9 غارات عى القرى املجاورة ملوقع العمود ومنطقة قايم الصيابه يف الخوبة، وثالث غارات 

عى جبل الشبكة، وغارة عى موقع الدود، وغارة عى موقع قوى بالخوبة، وغارتن عى وادي جارة، وغارتن عى 
موقع الدحرة يف الخوبة، وشن غارتن عى جبل املخروق بنجران.

أربع غارات على مديرية الغيل باجلوف

]06/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الباحث، 
ما أسفر عن إصابة إمرأة بجروح خطرة وتدمر منزل، كما شن غارتن عى منطقة املحجر.
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استهداف مناطق متفرقة مبحافظة صعدة بـ 33 غارة

]07/سبتمرب/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 33 غارة استهدفت عدد من املناطق بمديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 14 غارة عى مناطق املليل 
والبقع ومعسكر البقع بمديرية كتاف، باإلضافة إىل غارة عى منطقة األزقول بمديرية سحار، وغارتن عى 

منطقة عالف.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن تسع غارات عى مناطق آل مجدع ومحديدة ومندبة يف مديرية باقم، 
وخمس غارات عى كهالن بمحيط مدينة صعدة، وشن غارتن عى وادي خلب وغارة عى منطقة لية بمديرية 

الظاهر.

ولفت املصدر إىل أن الغارات الهسترية واملكثفة خلفت دماراً كبراً يف منازل وممتلكات ومزارع املواطنن 
ومحالتهم التجارية.

اىل ذلك استشهد طفل وجرح أربعة أخرين إثر قصف صاروخي سعودي استهدف منازل املواطنن بمديرية 
رازح الحدودية، مشرا إىل أن طران العدوان الغاشم شن غارة عى مدرسة يف منطقة آل صالح بمديرية سحار 

أدى اىل تدمرها، باإلضافة إىل غارتن عى وادي الجبل بمديرية باقم.

طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]07/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي يف املحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة منزل بمنطقة 
حباب ما أسفر عن إصابة مواطن وتدمر املنزل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى التبة الحمراء.

استهداف االحياء الشرقية بتعز بـ 18 غارة

]08/سبتمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي اليوم بـ 18 غارة عى االحياء الرقية ملدينة تعز وسط تحليق كثيف 
فوق معظم مديريات املحافظة.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي شن ظهر اليوم بمديرية التعزية 
بمحافظة تعز 10 غارات عى منطقة جبل اومان ومحيط حديقة التعاون يف منطقة الحوبان، ما اسفر عن 

ارضار يف عرات املنازل املحيطة، فضال عن ترضر منشآت الحديقة.

واشار املصدر اىل ان طران العدوان عاود بعد اقل من ساعة من سلسلة الغارات االوىل وشن 6 غارات عى 
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املنطقة ذاتها لرتتفع حصيلة الغارات اىل 16 غارة وسظ تحليق كثيف لطائرات العدوان فوق املنطقه ومعظم 
مديريات املحافظة.

ولم تُعرف نتائج واثار غارات العدوان السعودي بسبب التحليق الكثيف لطران العدوان السعودي فوق املنطقة 
وخشية املواطنن من معاودة الطران الحربي للعدو غارات جديدة يف املنطقة.

كما شن طران العدوان غارة عى مديرية حيفان ومثلها عى شارع الستن بمدينة تعز.

 جراء استهداف طريان العدوان ملنازل املواطنني يف سوق جنر 
ً
استشهاد وإصابة 13 مواطنا

بعمران

]08/سبتمرب/2016[ عمران - سبأ:

استشهد ثمانية شهداء واصيب خمسة آخرين جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي منزل مواطن 
يف سوق نجر وسط مدينة عمران.

وأوضح مصدر محي بمحافظة عمران لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعدد من 
الغارات وسط مدينة عمران، ما أدى إىل استشهاد ثمانية مواطنن وإصابة خمسة آخرين وتهدم منزل وترضر 
عدد آخر، الفتا إىل أن طران العدوان استهدف املسعفن للضحايا تحت األنقاض بغارة خلفت شهداء وجرحى.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أكثر من 13 غارة عى مدينة عمران مستهدفاً 
منازل املواطنن وممتلكاتهم.

كما شن غارة عى مديرية حرف سفيان، و 12 غارة عى اللواء التاسع.

طريان العدوان السعودي يستهدف جسر المحة مبحافظة احملويت

]08/سبتمرب/2016[ املحويت - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي جرس الحمة يف الخط الرئيي لطريق املحويت القناوص بمنطقة 
القطاع مديرية املحويت.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى موقع الجرس بعد تدمره 
بالكامل األسبوع املايض.

اىل ذلك قال مدير عام مكتب املؤسسة العامة لالتصاالت باملحويت عي احمد عواض إن قصف طران العدوان 
لجرس الحمة بمديرية املحويت أدى إىل انقطاع كامل لخدمات االتصاالت واالنرتنت عى معظم مناطق مديريتي 

الخبت وحفاش.

وأوضح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصف جرس الحمة تسبب يف قطع كابل األلياف الضوئية الذي يربط 
املحافظة بشبكة األلياف الوطنية.. وأشار إىل أن القصف تسبب يف خروج كي لثالثة سنرتاالت فرعية، وست 

محطات بث خلوية يمن موبايل، وخروج ثمان محطات اتصاالت ثابت ريفية يف الخبت والظاهر وحفاش.. الفتا 
إىل أن الفرق الهندسية التصاالت املحافظة تعمل عى إصالح ما دمره العدوان.
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إصابة نساء وأطفال يف غارة لطريان العدوان السعودي على بالد الروس 

]08/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

أصيبت امرأتان وثالثة أطفال اليوم يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية بالد الروس 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منطقة الضالع باملديرية، مما 
أدى إىل إصابة النساء واألطفال وتدمر منزل وإحراق سيارة وترضر عرات املنازل.

غارات على منازل املواطنني مبديرية الغيل باجلوف

]08/سبتمرب/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية الغيل يف 
محافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف بخمس غارات منازل املواطنن 
بقرية الغيل والعريض ما ادى اىل أرضارا كبرة فيها.

غارات على مديرية نهم

]08/سبتمرب/2016[ صنعاء -  سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
املجاوحة، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء، 
واستهدف بثالث غارات الطريق العام بن صنعاء ومأرب يف منطقة بني شكوان ما أدى إىل قطع الطريق نهائيا.

العدوان يواصل قصفه اجلوي والصاروخي على عدد من املناطق بصعدة

]08/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي قصفه الجوي والصاروخي مستهدفاً عدد من املناطق املتفرقة يف محافظة 
صعدة. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مندبة وآل مجدع 
وغارة عى منطقة إباد بمديرية باقم، وغارة عى مفرقة الرقة بمديرية الظاهر الحدودية.
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وأشار املصدر إىل أن منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي 
طال عدد من مزارع املواطنن والطرقات العامة.

تدمري وتضرر 200 منشأة سياحية جراء العدوان السعودي األمريكي على اليمن

]09/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

كشف تقرير ملجلس الرتويج السياحي، عن تدمر وترضر أكثر 200 منشأة سياحية يف 13 محافظة، جراء 
العدوان السعودي األمريكي عى اليمن، بلغت الخسائر األولية لهذه املنشآت أكثر من أثنن مليار دوالر.

وأوضح تقرير حديث صادر عن مجلس الرتويج السياحي، حصلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منه، 
أن املنشآت السياحية التي دمرت وترضرت جراء العدوان شملت 110 منشأة فندقية و49 مطعم و12 وكالة 

سياحية وتسع صاالت أفراح باإلضافة إىل اإلسرتاحات، الحدائق، املدن السياحية، مراكز التدريب والتأهيل، 
املقاهي، الشاليهات واملنتجعات واملتنزهات.

وبحسب التقرير فإن أمانة العاصمة جاءت يف الرتتيب األول من حيث عدد املنشآت السياحية التي دمرت 
وترضرت جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي بشكل مبارش بواقع 114 منشأة منها 58 منشأة 

فندقية و28 مطعما و12 وكالة سياحية، يف حن احتلت محافظة عدن الرتتيب الثاني بواقع 13 منشأة فندقية.

وبن التقرير الذي شمل أمانة العاصمة ومحافظات إب، الجوف، الحديدة، الضالع، املحويت، تعز، عدن، لحج، 
صنعاء، صعدة، حجة، الضالع، وحرضموت، أن األرضار تراوحت بن شديدة ومتوسطة وخفيفة.

ولفت التقرير إىل أن عدد املنشآت السياحية التي ترضرت جراء العدوان السعودي األمريكي والحصار أضعاف 
هذا الرقم، كون التقرير لم يتضمن حر الكثر من املنشآت السياحية نتيجة التحديات أبرزها الجوانب األمنية 

والتمويلية.

غارة على قرية الوثن مبديرية بالد الروس

]09/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة بركة قديمة 
عليها عرات املوايش واألغنام يف قرية الوثن بوادي نبنه ما أدى إىل نفوق أكثر من 40 رأسا.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة من مديرية بالد الروس 
محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الطران الهمجي دمر بغارة مدرسة وبأخرى 
أرض زراعية بمنطقة صرة، مشرا إىل ان الطران الهمجي استهدف بغارة جبل نبيه وبثالث غارات ابراج 

االتصاالت بجبل بيت ضبعان ونقيل يسلح.
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50 غارة على مديرية صرواح مبأرب

]09/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم نحو 50 غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 50 غارة عى سوق رصواح 
ومناطق املطار والربيعة ووادي نوع وهيالن والخط العام، وخلفت أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاء والتحليق بعلو منخفض

]09/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء عر اليوم مع التحليق 
بعلو منخفض مع فتح حاجز الصوت.

وقال مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لـ )سبأ( إن طران العدوان جدد استهدافه ملنطقة 
النهدين ومحيط دار الرئاسة.. مشراً إىل أن قصف العدوان تسبب يف أرضار بالغة بمساكن ومنازل املواطنن 

وترضر املمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل إن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء وفتح حاجز الصوت 
بصورة قوية ومخيفة لالطفال والنساء.

عشر غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]09/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عر غارات عى مناطق متفرقة بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى مزارع 
ومساكن املواطنن يف مديرية الغيل باملحافظة، وثالث غارات عى منطقة الساقية التابعة ملديرية املصلوب، وشن 

غارة عى مديرية املتون باملحافظة.

سلسلة غارات على مناطق متعددة بصعدة

]09/سبتمرب/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات استهدفت عدد من املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارتن عى منطقة 
الحرة بمديرية رازح، وغارة عى منطقة الخربان بمران يف مديرية حيدان.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ايضاً غارة عى منطقة آل سالم بمديرية كتاف، 
وغارة أخرى عى منطقة املصاحف بمديرية باقم خلفت أرضار مادية كبرة، وخمس غارات عى منطقة مندبة 

بباقم، وثالث غارات عى معسكر كهالن بمحافظة صعدة، وغارة عى الطريق العام بمديرية كتاف.

طريان العدوان السعودي األمريكي يواصل شن غاراته على حمافظة حجة وقطاع جنران

]09/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى محافظة حجة وقطاع نجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 11 غارة عى مديريتي ميدي 
وحرض، وخمس غارات عى منطقة الجر يف مديرية عبس محافظة حجة.

ويف قطاع نجران شن الطران السعودي املعادي ثالث غارات عى موقع الشبكة، وخمس غارات عى موقع 
الطلعة، كما شن 30 غارة عى وادي جارة وقريتي القرن والدفينية بجيزان.

إرتفاع ضحايا غارات طريان العدوان بأرحب إىل أكثر من 100 شهيد وجريح

]10/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

ارتفع عدد ضحايا غارات طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إىل أكثر 
من 100 شهيد وجريح.

وأوضح أمن عام املجلس املحي باملديرية عبدالعالم أبو نشطان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
شن أكثر من 22 غارة عى حفار بمنطقة بيت سعدان باملديرية، ما أدى إىل استشهاد وإصابة أكثر من 100 

مواطن أغلبهم إصابتهم بليغة.

وأكد أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات سيارات اإلسعاف واملسعفن ما أدى إىل ارتفاع عدد الشهداء 
والجرحى.

أربع غارات على مديرية بالد الروس

]10/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
صرة وغارة أخرى أبراج االتصاالت بنقيل يسلح.
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استشهاد مثانية مواطنني يف سلسلة غارات لطريان العدوان على مناطق بصعدة

]10/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد ثمانية مواطنن يف سلسلة غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى عدد من املناطق بمديريات 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدفت سيارتن ملواطنن 
منتصف ليل أمس عى الخط العام بمديرية قطابر، ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن من أبناء املديرية 

ومواطن آخر من مديرية باقم كانوا عى متنهما.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى محطة وقود واستهدف بغارتن مزارع املواطنن يف 
الصافية بمنطقة املالحيط بمديرية الظاهر، وشن خمس غارات عى ال الزماح وال الحماقي والدحل بمديرية 

باقم، وغارتن عى منطقة مفرق منطقة مران بمديرية حيدان، خلفت أرضارا مادية كبرة يف ممتلكات 
املواطنن.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارتن عى منزل 
مواطن يف منطقة الخفجي بمديرية سحار، ما أدى إىل تدمره بالكامل.. مشرا إىل أن عدد من املنازل واملزارع 

املجاورة ترضرت جراء الغارتن.

طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم

]10/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
بني فرج، ما أدى إىل إلحاق أرضار بالغة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

استشهاد وإصابة تسعة مواطنني بغارة لطريان العدوان على منزل مبديرية حريان حبجة

]10/سبتمرب/2016[ حجة - سبأ:

استشهد ستة مواطنن وأصيب ثالثة آخرين يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية 
حران بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ستة مواطنن استشهدوا وأصيب ثالثة آخرين 
بينهم نساء وأطفال يف غارة لطران العدوان استهدفت منزل الشيخ مقبول الحرمي بمديرية حران، واستهدف 

بغارة منطقة فاس بمديرية بكيل املر.

وأشار املصدر إىل أن فرق اإلنقاذ واإلسعاف ما تزال تبحث عن ضحايا تحت االنقاض.
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غارات على امانة العاصمة ومآرب وعمران وشبوة وتعز

]10/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات 
عى جبل النهدين بأمانة العاصمة، كما استهدف بست غارات مطار صنعاء الدويل.

كما شن طران العدوان غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، وخمس غارات عى مديرية حرف سفيان 
بمحافظة عمران. 

وشن طران العدو غارتن عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة، كما استهدف املنافقون بقذائف الهاون 
منازل املواطنن يف مديرية عسيالن باملحافظة، فيما قصفوا باألسلحة الثقيلة منطقتي القشوبة والشبكة وقرية 

الحمراء بمديرية الوزاعية بمحافظة تعز.

10 غارات على حمافظة تعز 

]11/سبتمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران تحالف العدوان السعودي االمريكي اليوم غاراته الهسترية عى محافظة تعز وسط تحليق مستمر 
لطائرات العدوان فوق العديد من مديريات املحافظة.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان السعودي شن اليوم ست غارات 
عى مجمع املدارس يف منطقة االكبوش ـ أحكوم بمديرية حيفان، فضال عن استهدافه مدرسة اخرى يف قرية 

لعكاوش، ما ادى إىل ارضار كبرة يف مباني املجمع التعليمي الذي يضم مدارس ملراحل تعليم مختلفة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي االمريكي شن فجر اليوم غارتن عى منطقة جبل أومان املجاور 
لحديقة التعاون يف منطقة الحوبان رشقي املدينة، كما شن غارتن عى األحياء الشمالية والشمالية الغربية 

للمدينة، وسط تحليق كثيف لطران العدو فوق الكثر من مديريات املحافظة.

10 غارات على مديرية السوادية بالبيضاء

]11/سبتمرب/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 10 غارات عى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ10 غارات أبراج 
اإلتصاالت ومحطة الكهرباء التابعة لالتصاالت يف اللواء 26 ومحيط مركز مديرية السوادية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان واصل التحليق مع فتح حاجز الصوت يف سماء عدد من مديريات 
املحافظة.



499

يوميات العـ2016ـــدوان

قصف جوي وصاروخي سعودي على مناطق متفرقة من صعدة وجيزان

]11/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ :

واصل العدوان السعودي األمريكي قصفه الجوي والصاروخي عى مناطق متفرقة من محافظة صعدة 
وجيزان.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن 23 غارة عى مناطق متفرقة 
من الخوبة بجيزان، محدثاً دماراً واسعاً بمنازل وممتلكات املواطنن بتلك املناطق، واستمر التحليق بكثافة يف 

هذه املناطق، وشن 3 غارات عى مديرية الصفراء، وغارة عى منطقة آل الصيفي بمدرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مديريتي شدا والظاهر الحدوديتن بمحافظة صعدة، فيما 
استهدف منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان بقصف صاروخي طال منزالً أحدث دماراً كبراً يف املنزل 

دون اإلشارة إىل سقوط ضحايا.

طريان العدوان يشن ثالث غارت على بالد الروس بقنابل عنقودية

]11/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء 
مستخدما أسلحة محرمة دوليا.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات أبراج 
االتصاالت بنقيل يسلح إحداهن بقنبلة عنقودية.

معاودة الغارات على حمافظة صنعاء 

]11/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى محافظة صنعاء مستهدفا بـ 6 غارات مديريتي خوالن 
ونهم. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
العرقوب بخوالن، وثالث أخرى عى منطقتي املدفون واملجاوحة بمديرية نهم، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة 

باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

ست غارات على مناطق متفرقة مبديرية صرواح مبأرب

]11/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية رصواح بمأرب.
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وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية إستهدفت مناطق املطار والربيعة وسوق 
رصواح وهيالن، مخلفة أرضارا كبرة بمنازل ومزارع املواطنن.

ارتفاع حصيلة ضحايا غارات طريان العدوان على املهاذر بصعدة إىل 12 شهيدا

]12/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا غارات طران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة املهاذر بمديرية سحار بمحافظة 
صعدة إىل 12 شهيدا وإصابة أكثر من عرة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى منطقة املهاذر 
بمديرية سحار، ما أدى إىل استشهاد 12 مواطناً بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين بجروح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املتجرف، وغارتن عى وادي ليه وغارتن عى 
مفرق الخربان بمديرية الظاهر، واستهدف بغارة منطقة الصوح بمديرية كتاف، وشن غارة عى منطقة 

الحصامة بمديرية شداء، وغارتن عى مثلث مديرية شدا، وغارة عى منطقة املَجرم بمديرية حيدان، خلفت تلك 
الغارات دمارا كبرا بمنازل وممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على جيزان وجنران

]12/سبتمرب/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق يف قطاعي نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى موقع الشبكة 
بنجران، وغارتن عى منطقة دار النر واألنبيي يف الخوبة بجيزان، وثالث غارات عى موقع العمود شمال 

الخوبة، وأربع غارات عى قرية قمر يف الخوبة.

تدمري مصنع السنيدار إلنتاج املضخات الزراعية بالعاصمة صنعاء

]12/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدافه اإلجرامي العاصمه صنعاء حيث شن أربع غارات 
مستخدماً قنابل شديدة االنفجار عى مصنع السنيدار إلنتاج املضخات الزراعية ورشكة كراري ومصنع إنتاج 

الطوب األحمر يف شارع املطار.

وقال مصدرمحي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان قصف طران العدوان 
االجرامي تسبب يف تدمر املصنع بشكل كامل ملحقا خسائر فادحة بمصنع املضخات والركة ومصنع الطوب 

تقدر بمالين الدوالرات.. الفتا اىل ان الطران املعادي قصف ايضا قاعدة الديلمي الجوية بغارتن، وشن غارة 
عى شارع الستن.
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إستشهاد امرأة بقصف مدفعي للعدو السعودي يف مديرية منبه بصعدة

]12/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة جراء قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة آل الشيخ يف مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بمديرية منبه لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بعدد من 
الصواريخ منطقة آل الشيخ ما أدى إىل استشهاد امرأة وترضر ممتلكات املواطنن ومنازلهم.

وأشار املصدر إىل أن أغلب املناطق يف املديريات الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مستمر 
يستهدف منازل املواطنن ومزارعهم والطرقات العامة.

من جهة اخرى استشهد مواطنان وأصيب آخر بجروح بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت 
منطقة الدحل بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بمديرية باقم لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة استهدفت ممتلكات 
املواطنن يف منطقة الدحل ما أدى إىل إستشهاد مواطنن اثنن وإصابة آخر بجروح بليغة.

غارات عنيفة على العاصمة صنعاء

]13/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
واصل قصفه اإلجرامي عى قاعدة الديلمي الجوية بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار.

وأشار إىل أن الطران املعادي شن غارات عنيفة عى عدد من املناطق يف رصف والروضة واألكاديمية العسكرية.. 
الفتا إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وترضر املمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل إن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء وفتح حاجز الصوت.

طريان العدوان يستهدف ملعب الفقيد املريسي مبدينة الثورة الرياضية بصنعاء

]13/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، ملعب الفقيد عي محسن املريي لكرة القدم بمدينة الثورة 
الرياضية يف العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان قصف 
ملعب الفقيد املريي بخمسة صواريخ أحدها لم ينفجر.. مبيناً أن امللعب يعد املنشأة الرياضية رقم 75 التي 

يستهدفها العدوان منذ مارس 2015.

وأشار إىل أن طران العدوان استهدف بوابة كبار الضيوف وبوابات دخول الجماهر ومدرجات امللعب، ما أدى 
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إىل أرضار بالغة يف امللعب، وترضر مبنى االتحاد اليمني العام لكرة القدم واملباني املجاورة.

يذكر أن حجم خسائر املنشآت الرياضية والشبابية التي استهدفها العدوان السعودي األمريكي بلغ أكثر من 
110 مليارات ريال.

أربع غارات على مديريات املصلوب واملطمة واملتون باجلوف

]13/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديريات املطمة واملصلوب واملتون بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة منزل مواطن 
بمديرية املطمة ما أدى إىل تدمره كليا، مشرا إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة حام بمديرية 

املتون، وغارة عى منطقة ملحان بمديرية املصلوب.

استشهاد أربع نساء جراء انفجار قنبلة من خملفات العدوان مبديرية خوالن

]13/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهدت أربع نساء وجرح آخرين اليوم يف مديرية خوالن بمحافظة صنعاء جراء انفجار قنبلة من مخلفات 
العدوان السعودي األمريكي.

وأوضح مدير املديرية فيصل الهيال لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قنبلة من مخلفات العدوان انفجرت يف 
منطقة وادي مالحا عزلة بني شداد، ما أدى إىل استشهاد أربع نساء وأصيبت طفلتن ورجل مسن من أرسة 

الحماني.

وأكد إمعان العدوان السعودي األمريكي عى استخدام هذا النوع من القنابل التي ال تنفجر إال عند مالمستها.. 
داعيا إىل فتح تحقيق يف كل جرائم تحالف العدوان.

اربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]13/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم اربع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املطار، 
وغارة عى وادي الربيعة، وخلفت أرضارا كبرة بمزارع املواطنن.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة املشجح برواح بمأرب، فيما واصل املنافقن 
القصف املدفعي والصاروخي املكثف عى منازل ومزارع املواطنن بمناطق متفرقة بمديرية رصواح.
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أكثر من 22 غارة على صعدة وجيزان

]13/سبتمرب/2016[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم، اليوم، أكثر من 22 غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة من 
محافظة صعدة وجيزان .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن 10 غارات عى 
منطقتي املالحيظ والضيعة بمديرية الظاهر الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن، ايضاً، غارتن عى كهالن ومعسكر النجدة بمدينة صعدة، وغارة عى 
منطقة أم الفتح بمديرية باقم، وأخرى عى معسكر اللواء 172 يف مديرية الصفراء.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان شن ثمان غارات جوية عى وادي جاره ومناطق متفرقة يف الخوبة بجيزان، 
بعد عملية تحليق مكثف ومتواصل.

سلسلة غارات على مديرية خوالن بصنعاء

]13/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديرية خوالن بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقتي 
الوتدة ومفرق القامزي، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضا خمس غارات عى منطقة السوائل ملحقا أرضار بمزارع 
املواطنن.

غارات على حمافظتي حجة وتعز

]13/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى محافظتي حجة وتعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى املعهد الصحي يف مديرية 
بكيل املر يف محافظة حجة، وثالث غارات عى نفس املديرية باملحافظة، مشرا إىل إصابة مواطنن اثنن إثر 

خمس غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى بكيل املر باملحافظة، كما استهدف العدوان بقصف 
مدفعي جمارك حرض، كما شن ثالث غارات عى منازل املواطنن بمنطقتي مستبأ ومثلث عاهم بحجة.

ويف محافظة تعز استهدف منافقي العدوان منطقتي الشبكة وغراب بمديرية الوازعية، فيما شن طران العدوان 
السعودي األمريكي غارتن عى هيجة العبد يف مديرية حيفان، وغارة عى مديرية الصلو.
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طريان العدوان يعاود شن غاراته على العاصمة صنعاء وفتح حاجز الصوت

]14/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر محي بمديريه بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان 
واصل قصفه اإلجرامي عى منطقة رصف يف شمال رشق العاصمة صنعاء بثمان غارات عنيفة وقنابل شديدة 

االنفجار.. مشرا إىل ان الطران املعادي قصف أيضا منطقة عطان بمديرية السبعن بغارتن عنيفتن.

وأوضح أن قصف العدوان تسبب يف أرضار بالغة بمساكن ومنازل املواطنن وترضر املمتلكات العامة 
والخاصة.

ولفت املصدر إىل إن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء وفتح حاجز الصوت 
بصورة قوية ومخيفة لالطفال والنساء.

غارات متفرقة على مديريات صعدة وأكثر من 20 غارة على مديرية باقم 

]14/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أكثر من 20 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية باقم بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 20 غارة عى مديرية 
باقم بمحافظة صعدة منذ الصباح، حيث استهدف مناطق منبدة ووادي الثعبان ومدينة باقم بمديرية باقم، 

خلفت أرضاراً كبرة بممتلكات املواطنن ومزارعهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة استهدفت سيارة مواطن يف الخط العام بمنطقة أل الزماح.. الفتا 
إىل سقوط ضحايا جراء الغارة.

وشن طران العدوان أربع غارات عى املالحيظ بمديرية الظاهر، واستهدف بغارة محطة وقود بنفس املنطقة، 
وغارة عى منطقة محديدة بمديرية باقم، وشن غارة عى منطقة وادي الجبل يف باقم، وغارة استهدفت شبكة 
االتصاالت بمنطقة عالف بسحار بمحافظة صعدة، وغارة اخرى عى شبكة االتصاالت يف جبل العر بمديرية 

منبه.

من جهة اخرى دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم صباح اليوم بثالث غارات مدرسة آل عقاب 
بمديرية سحار، كما شن غارة جوية عى منزل مواطن يف مديرية شدا، ما أدى إىل تدمره وترضر منازل أخرى 

مجاورة.

ولفت املصدر إىل أن منطقتي آل الشيخ وآل عمر يف مديرية منبه تعرضتا لقصف صاروخي سعودي أحدث 
ارضاراً بالغة يف ممتلكات املواطنن بتلك املناطق.
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ثالث غارات على مديرية نهم

]14/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى مديرية 
نهم، ما أدى إىل تدمر منزل املواطن أحمد دحان، وتسببت الغارات يف ترضر منازل مجاورة.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية بالد الروس

]14/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف بغارتن أبراج 
اإلتصاالت وطريق صنعاء - ذمار.

معاودة طريان العدوان غاراته على حمافظة تعز

]14/سبتمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي ليلة أمس شن غاراته اإلجرامية عى املناطق الريفية بمحافظة تعز 
مستهدفا مرافق البنية التحتية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن غارتن عى قرية األحكوم 
التابعة ملديرية حيفان احداها دمرت مدرسة للتعليم األسايس يف منطقة االكبوش.

وأشار املصدر إىل أن الغارة استهدفت طرقا ترابيه يف االحكوم – حيفان، وسط تحليق كثيف لطران العدو 
استمر حتى الساعات االوىل من فجر اليوم.

وشن طران العدوان السعودي االمريكي أربع غارات عى منطقة العمري بمديرية ذوباب.

غارة على مديرية صرواح مبأرب

]14/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة هيالن 
بمديرية رصواح.
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غارات على عدد من احملافظات 

]14/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان سلسلة غارات عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته 
اإلجرامية عى محافظة صعدة، حيث شن أربع غارات عى منطقة الحصامة بمديرية شدا، واستهدف بغارة 

سيارة أحد املواطنن بمنطقة آل الحماقي بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة كهبوب وغارة عى مديرية كرش بمحافظة لحج، 
وثالث غارات عى منطقة مسورة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ويف نجران شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى موقعي الرفة والشبكة، وشن أربع غارات 
عى موقع الدحرة بجيزان، مبينا أن الطران املعادي شن تسع غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة منذ 

الصباح، وغارة عى منطقة املزرق. 

استهداف كلية الطب ومنصة االحتفاالت باحلديدة

]15/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي بعدد من الغارات عدة مواقع بمدينة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة االنباء اليمنية ) سبأ( ان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف بست 
غارات كلية الطب التي كان العدوان قد دمرها يف غاراته العام املايض، كما استهدف العدوان منصة االحتفاالت 

بساحة العروض بمنطقة الدوار عى الكورنيش والتي كان قد استهدفها ليلة عيد االضحى املبارك، فيما شن 
غارة عى الخوخة بالحديدة. 

طريان العدوان السعودي يستهدف مديرية صرواح مبأرب بست غارات

]15/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الليلة إستهداف مديرية رصواح بست غارات.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة املطار والتباب 
املجاورة لها مخلفا أرضارا كبرة بمنازل املواطنن.

مخس غارات على مناطق متفرقة باجلوف

]15/سبتمرب/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم غارات عى مناطق الغيل والعقبة بالجوف.
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وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة العقبة بمديرية 
خب والشعف، كما شن غارة عى مديرية الغيل.. وأشار املصدر أن الغارات خلفت أرضارا كبرة بممتلكات 

املواطنن.

سلسلة غارات على صعدة وجيزان

]15/سبتمر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات جوية عى أماكن متفرقة من محافظة 
صعدة وجيزان.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ثالث غارات عى جرس 
يف الطريق العام بمديرية الظاهر ما أدى إىل تدمره، باإلضافة إىل غارتن عى منطقة الحصامة، وغارتن عى 

كري نامسة بمديرية الظاهر بصعدة.

واشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن تسع غارات عى موقع الدخان، وغارتن عى جبل 
الدود بقطاع جيزان بعد عملية تحليق مكثف ال يزال مستمراً حتى اآلن.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى وادي جارة وغارة عى قرية املعرسة رشق جبل الدخان 
بجيزان.

طريان العدوان يعاود استهداف العاصمة صنعاء

]15/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
واصل قصفه اإلجرامي عى قاعدة الديلمي الجوية بأربع غارات عنيفة وقنابل شديدة اإلنفجار.

وأشار إىل أن قصف الطران املعادي تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وترضر املمتلكات العامة 
والخاصة.

استشهاد وإصابة 15 مواطنا بغارة لطريان العدوان على مديرية خوالن

]16/سبتمر/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد وجرح 15 مواطناً جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية خوالن 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف سيارة أحد املواطنن 
بمنطقة الوتدة ما أدى إىل إستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا كحصيلة أولية.



508

يوميات العـ2016ـــدوان

إستشهاد مخسة مواطنني بغارة لطريان العدوان على منزل مبديرية صرواح مبأرب

]16/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

إستشهد خمسة مواطنن بينهم أطفال اليوم يف غارة شنها طران العدوان السعودي إستهدفت منزل بوادي 
الزغن بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف منزل املواطن عي 
نارص الدويشة بوادي الزغن ما أسفر عن إستشهاده وأربعة آخرين من أقربائه.

استشهاد مواطنني اثنني بقصف جوي وصاروخي على مناطق بصعدة

]16/سبتمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

استشهد مواطنان إثر قصف جوي وصاروخي لتحالف العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى عدد من 
املديريات الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة غور غمر 
بمديرية غمر، ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن كحصيلة أولية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل عمر بمديرية منبه الحدودية، وغارة أخرى عى 
منطقة املنزالة بمديرية الظاهر الحدودية، وأربع غارات عى منطقتي الظاهر واملالحيظ باملديرية نفسها، وغارتن 
عى منطقة القمع يف كتاف، الفتا إىل أن العدو السعودي قصف منزل مواطن يف منطقة آل املقراني بمديرية حيدان 

مخلفاً ارضاراً كبرة يف املنزل، كما استهدف طران العدوان بغارة مزارع املواطنن بمنطقة السدر بمديرية باقم.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية املصلوب باجلوف

]16/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقة الساقية 
بمديرية املصلوب.

أربع غارات على مديرية بالد الروس

]16/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم أربع غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات نقيل 
يسلح ما أدى إىل ترضر الطريق العام واملمتلكات الخاصة.
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 عن جرائم العدوان السعودي على اليمن
ً
 مفصال

ً
الغارديان تنشر حتقيقا

]17/سبتمرب/2016[ لندن - سبأ:

أكد تحقيق شامل نرته صحيفة »الغارديان« الريطانية يوم أمس الجمعة أن أكثر من ثلث الغارات الجوية 
التي تشنها السعودية منذ مارس 2015 يف اليمن أصابت مواقع مدنية كاملدارس ، واملستشفيات ، واألسواق ، 

واملساجد ، والبنية التحتية االقتصادية.

ونرت الصحيفة عدة تقارير اعتمدت فيها عى معلومات وإحصائيات صادرة عن منظمة »يمن داتا بروجكت« 
التي تجمع املعلومات املرتبطة بالنزاع يف اليمن ، وفيها معلومات مفصلة حول أثر الغارات الجوية التي 

تستهدف وبانتظام املواقع املدنية واالقتصادية والثقافية يف اليمن.. وأشارت الصحيفة إىل أن العدوان يكثف 
غاراته متزامناً مع نكساته العسكرية والسياسية ، وأن التصعيدات تتضمن مواقع مدنية.

وأوضحت الصحيفة أن من ثمانية آالف و 600 غارة نفذها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بن مارس 
2015 وأغسطس املايض ثالثة آالف و 158 غارة أصابت مواقع مدنية، مشراً إىل أن 942 قصفاً استهدف 

مناطق سكنية و 114 استهدف أسواقاً، و34 مسجداً، و147 قصفاً لبُنى تحتية مدرسية ، و26 قصفاً 
استهدف جامعات.

وقالت الصحيفة إن من املالحظ أن دول العدوان كررت رضباتها عى مواقع مدنية ، موضحة أن الغارات 
أصابت سوقاً يف رصواح بمحافظة مأرب 24 مرة واستهدفت مبنى مدرسة يف مديرية ذباب جنوب غرب مدينة 

تعز بتسع غارات .

وبحسب التحقيق فإن مدينة صعدة نالت النصيب األكر من غارت العدوان حيث أعلنت املدينة بأكملها هدفاً 
عسكرياً ، وأظهرت البيانات أن الغارات الجوية أصابت مواقع معظمها مدنية حيث استهدف سوق العند 

بمديرية سحار بخمس غارات ، كما استهدفت 10 غارات املساجد. ويف أغسطس 2016م قتل 10 أطفال يف 
هجوم أصاب مدرسة يف منطقة حيدان .

مدينة تعز ذات الكثافة السكانية العالية بحسب الصحيفة تعد ثاني أعى منطقة تعرضت لغارات العدوان 
ويف مواقع مدنية ففي سبتمر 2015 قتل 135 شخصاً يف محافظة تعز عندما قصف حفل زفاف يف قرية 

واحجة، قرب مدينة املخا، كما قتل أكثر من 30 شخصاً يف يونيو من هذا العام عندما رضبت غارات جوية سوقاً 
يف حيفان خالل الهدنة املفرتضة. وشهدت املباني املدرسية يف تعز أكر عدد من الغارات حيث تعرض مبنى 

مدرسة )العمري( يف ذباب جنوب غرب مدينة تعز لتسع غارات متفرقة.

وأوضحت الصحيفة أن من بن األوجه األشد إشكاالً يف التحقيق بالنسبة للسعودية هو عدد الهجمات املكررة 
عى هدف مدني، حيث تم استهداف مطار تعز وأرصفة مدينة املخا 16 و18 مرة عى التوايل ، واألشد من ذلك 
كما تبن الصحيفة أن الغارات تستهدف هدفاً مدنياً ، ثم تعود لتستهدفه مرة أخرى بعد أقل من ساعة وذلك 

حينما يجتمع املسعفون لينقذوا الضحايا.

ووفقاً للتحقيق، رضب تحالف العدوان يف األشهر الخمسة األخرة مواقع مدنية أكثر من املواقع العسكرية ، 
حيث نرت رسما بيانيا يوضح عدد الغارات التي استهدفت املواقع املدنية وغرها يف عموم محافظات اليمن 

كاآلتي :

ـ مناطق سكنية : 942 غارة

ـ املدارس : 253 غارة
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ـ املستشفيات : 58 غارة

ـ مواقع مدنية أخرى : 257 غارة

ـ مواقع البنية التحتية االقتصادية والعامة : ألف و323 غارة

ـ املباني الحكومية السياسية : 252 غارة

ـ مواقع ومباٍن مدنية أخرى : 73 غارة

ـ عدد الغارات التي تعذر تحديد أهدافها : ألف و 882 غارة

وتعليقاً عى التحقيق الذي أجرته صحيفة الغارديان قال وزير دفاع حكومة الظل الريطانية كاليف لويس: » 
إنه ألمر مقّزز أن نفكر يف أسلحة بريطانية الُصنع تُستخدم ضد املدنين ، وتتحمل الحكومة مسؤولية مطلقة 

، وعليها بذل كل ما يف وسعها ملنع ذلك من الحدوث » . مبيناً أن غض الطرف عن الحرب يف اليمن من قبل 
الوزراء دليل عى انتهاكهم للقانون اإلنساني الدويل، ومن الصعب تجاهل ذلك األمر بعد اليوم.

من جانبه قال املتحدث باسم الحزب الليرايل الديمقراطي يف الشؤون الخارجية توم بريك: »إن تلك البيانات 
تزيد مع زيادة الدعوات والضغوطات لوقف مبيعات األسلحة » ، وأضاف »عى الرغم من األدلة الثابتة التي 

تظهر استهداف املدنين ، واصلت حكومة كامرون أوالً، واآلن حكومة تريزا ماي، نفاقها بالدفاع عن حملة 
اململكة العربية السعودية الوحشية يف اليمن«.

هذا و تضمن التحقيق عدداً من الخرائط و الجداول و الرسومات البيانية التوضيحية التي تضمنت احصائيات 
دقيقة عن حجم الدمار الذي لحق البنية التحتية و املدن التاريخية و األرواح باإلضافة إىل األهداف املدنية.

غارتان على مديرية عسيالن بشبوة

]17/سبتمرب/2016[ شبوة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارتن منطقة 
املبلقة بمديرية عسيالن وخلفت أرضار كبرة بممتلكات املواطنن.

14 غارة على حمافظة احلديدة

]17/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بـ14 غارة اللواء العارش بكيلو 
16 وشن غارتن عى مطار الحديدة.
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طريان العدوان يواصل غاراته على حمافظات عمران وحجة وتعز

]17/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى محافظات عمران وحجة وتعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مصنع إسمنت عمران، 
وغارة عى بيت بادي يف املدخل الغربي ملدينة عمران. 

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية حرض ومثلث عاهم بمحافظة حجة، وغارة عى مفرق 
رشعب بمحافظة تعز. 

استهداف سيارات املواطنني مبديرية رازح بصعدة

]17/سبتمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عدد من سيارات املواطنن عى الخط العام بمديرية رازح 
محافظة صعدة ما أدى إىل احرتاقها.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الحجلة 
بمديرية رازح، ما أدى إىل احرتاق عدد من سيارات املواطنن وترضر املنازل مجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة بني عوير بمديرية سحار، وغارتن عى 
مدرسة يف منطقة الحمزات باملديرية نفسها، وغارتن عى مبنى األمن وسط مدينة صعدة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى كهالن بمحيط مدينة صعدة، وأستمر يف التحليق بعلو 
منخفض.

وشن العدو ثالث غارات عى منطقتي آل الزماح ومحديدة بمديرية باقم بصعدة.

غارة على مديرية نهم

]17/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة وادي غيلمه، ما 
أدى إىل ترضر منزل مواطن وبرئ ارتوازية وأرايض زراعية.

كما شن الطران املعادي غارة عى منطقة محي بمديرية نهم محافظة صنعاء.
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غارة على منطقة املخدرة باجلدعان مبأرب

]17/سبتمرب/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى الجدعان بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة املخدرة 
بالجدعان.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على االستاد الرياضي مبدينة ذمار

]18/سبتمرب/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران السعودي األمريكي اليوم غارات عى مدينة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات االستاد 
الريايض يف مدينة ذمار.

وأشار املصدر إىل أن خمسة مواطنن أصيبوا بمدينة ذعفان الرياضية باإلضافة إىل ترضر عدد من منازل 
املواطنن واملحالت التجارية املجاورة.

استهداف مدينة الثورة الرياضية بصنعاء

]18/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفه ملدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان شنت 
غارتن عى املنطقة الواقعة بن ملعب الفقيد املريي الدويل لكرة القدم ومروع املسبح األوملبي داخل املدينة 

الرياضية.

وأشار إىل أن القصف تسبب يف مضاعفة األرضار التي لحقت بملعب املريي ومروع املسبح األوملبي اللذين 
استهدفهما طران العدوان يف وقت سابق.

ضحايا مدنيني وختريب منازل يف سلسلة غارات العدوان السعودي االمريكي على تعز

]18/سبتمرب/2016[ تعز – سبأ:

أصيب أربعة مدنين عى األقل يف غارة شنها طران العدوان السعودي عى مدينة املخا الساحلية ضمن سلسلة 
غارات استهدف بها طران العدوان السعودي االمريكي مناطق متفرقة بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن أربعة مواطنن عى األقل أصيبوا بجروح جراء غارة 



513

يوميات العـ2016ـــدوان

استهدفت منطقة الجديد بمدينة املخا الساحلية وسط تحليق كثيف لطران العدوان فوق املديريات الساحلية 
باملحافظة استمر طوال ساعات النهار.

كما شن طران العدوان السعودي اليوم خمس غارات عى جبل أومان، وغارتن عى الحوبان، ما سبب ارضار يف 
العديد من منازل املواطنن والطرق واملنشآت.

وأوضحت املصادر أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف ايضا بغارتن االحياء الرقية للمدينة يف 
محيط تبة سوفتيل اسفرت عن ارضار يف املنازل.

قصف مناطق متعدد يف حمافظة صعدة بقنابل عنقودية

]18/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

قصف طران العدوان السعودي األمركي اليوم بقنابل عنقودية محرمة عدد من املناطق يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعده لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقتي 
الحرة والحجلة يف مديرية رازح الحدودية، وغارة أخرى باستخدام قنابل عنقودية عى منطقة بني صياح.

وأشار املصدر إىل أن الطران شن غارتن عى منطقة بيوض بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر باستخدام 
قنابل عنقودية خلفت دماراً كبراً يف ممتلكات املواطنن, وشن غارة عى منطقة آل الشيخ بمديرية منبه التي 

استهدفها العدوان بقصف صاروخي.

اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى منطقة القمع يف مديرية كتاف، وغارة عى منطقة 
املنزالة بمديرية الظاهر، كما شن غارة عى شبكة االتصاالت يف العبى بمحيط مدينة صعدة، وغارتن عى آل 

عسيالن بمديرية باقم الحدودية، و12 غارة عى منطقة كهالن.

وذكر املصدر أن مواطن وابنته استشهدا يف غارة لطران العدوان استهدفت رعاة أغنام يف منطقة اللجبة 
بمديرية الصفراء، الفتاً إىل أن الطران شن سبع غارات عى املديرية، كما شن غارة عى مديرية شدا، وغارة عى 

جبل قهللة.

وبن املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقتي الحصامة واملتجرف بمديرية الظاهر. 

معاودة استهداف جسر المحة مبحافظة احملويت

]18/سبتمرب/2016[ املحويت – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف جرس الحمة بالخط الرئيي لطريق املحويت 
القناوص.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف جرس الحمة بالخط 
العام املحويت القناوص بمنطقة القطاع مديرية املحويت بعدة غارات.

وبن أن جرس الحمه سبق استهدافه من قبل طران العدوان أكثر من خمس مرات، آخرها يف 8 سبتمر الجاري 
ما تسبب يف قطع خط كابل األلياف الضوئية.
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تدمري جسر وادي أخرف مبحافظة عمران

]18/سبتمرب/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم غارة عى جرس يف منطقة وادي أخرف بن مديرية السودة 
ومديرية حبور ظليمة بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( طران العدوان استهدف بغارة جرس وادي أخرف 
ما أدى إىل تدمر الجرس.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مديرية سفيان بمحافظة عمران، وغارتن عى وادي 
عصمان يف مديرية ظليمة بمحافظة عمران، وغارتن عى منطقة السالطة بمديرية عيال رسيح ، كما شن ثالث 

غارات عى املدخل الرقي ملدينة عمران. 

غارة على مديرية خوالن بصنعاء

]18/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سوق الوتدة 
ملحقا أرضار بالغة يف املحالت التجارية.

طريان العدوان يشن مخس غارات على مديرية صرواح مبأرب

]18/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح محافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املشجح، 
وغارة عى منطقة املطار، وغارتن عى وادي الربيعة، مخلفا أرضارا كبرة بمزارع املواطنن وممتلكاتهم.

استهداف امانة العاصمة وحمافظات احلديدة وحجة وصنعاء

]18/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي عدة غارات عى محافظات امانة العاصمة والحديدة وحجة وصنعاء.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن اربع غارات عى منطقة 
السواد جنوب أمانة العاصمة، وخمس غارات عى قرية الكدحة بمديرية الخوخة بمحافظة صنعاء.
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ويف محافظة حجة شن طران العدوان سبع غارات عى مديريتي حرض وميدي ومثلث عاهم وغارتن عى دوار 
مستبا، وغارة عى منطقة الشعب بحرض، كما شن سبع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية بكيل املر، فيما 

استشهد صيادين اثنن وجرح اثنن إثر استهداف قاربهما يف منطقة بحيص قبالة شواطئ ميدي.

كما شن طران العدوان خمس غارات عى مناطق حريب نهم وملح ومحي واملدهون وغارة عى منطقة ثومة يف 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

14 غارة على حمافظة تعز  

]19/سبتمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى محافظة تعز، مستهدفا قرى 
ومناطق سكنية وسط تحليق كثيف لطران العدوان استمر طوال الساعات املاضية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى مناطق 
سكنية متفرقة بمديرية الوازعية، أسفرت عن أرضار يف عدد من املنازل واملزارع والطرق، كما شن غارتن عى 

منطقة الحوبان رشق مدينة تعز، وثالث غارات عى منطقة الجند يف محافظة تعز.

وأشار املصدر إىل صعوبة حر األرضار الناجمة بسبب استمرار طران العدوان يف التحليق فوق مديريات 
املحافظة.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على املناطق احلدودية بصعدة ويستخدم قنابل حمرمة 
دوليا

]19/سبتمرب/2016[ صعده - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديريات رازح وشدا والظاهر الحدودية بمحافظة 
صعدة مستخدما قنابل محرمة دوليا أدت إىل استشهاد امرأه وجرح آخرين.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان ألقى خالل غاراته عرات القنابل 
العنقودية عى قرى وأحياء سكنية يف تلك املديريات مخلفا عدد من الشهداء والجرحى، فضال عن أرضار مادية 

كبرة وتدمر يف مساكن املواطنن جراء تلك الغارات.

وأشار إىل استشهاد امرأة وجرح خمسة أشخاص بإحدى الغارات يف منطقة الجحلة يف مديرية رازح.

ولفت املصدر إىل أن الفرق الهندسية التابعة للجيش واللجان الشعبية املختصة بنزع وتفكيك األلغام حذرت 
سكان املناطق من االقرتاب إىل األماكن املستهدفة تجنّباً لإلصابة التي قد تنجم عن األجسام القابلة لالنفجار 

والقنابل العنقودية التي ألقاها الطران املعادي، وبدأت يف نزع األجسام الغريبة.

وأكد أن طران العدوان كثف من غاراته عى القرى واألحياء السكنية ُمستخدماً أسلحة محرمة ُعرف منها 
القنابل العنقودية واالنشطارية والفراغية.. حيث يأتي هذا بعد يوم من اتهام صحيفة بريطانية السعودية 

بارتكاب جرائم حرب يف عدوانها عى اليمن بواسطة أسلحة محّرمة تبتاعها السعودية من حكومتي بريطانيا 
وأمريكا.
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يذكر أن مكتب الصحة بمحافظة صعدة أعلن مؤخراً عن ارتفاع أعداد الضحايا واملصابن جراء انفجار القنابل 
العنقودية، مشراً إىل أن غالبية الضحايا من فئة األطفال.

وكان خمسة أطفال استشهدوا نهاية الشهر املايض إثر انفجار جسم حربي يُعتقد أنها قنبلة عنقودية يف 
مديرية سحار، كما تسبب العنقوديات بخسائر كبرة تلحق بالقطاع الزراعي نتيجة انتشار املئات من هذه 

القنابل وسط الحقول الزراعية واألودية يف كل من صعدة وحجة حيث يعتمد األهايل عى الزراعة والرعي 
كمصدر دخل رئيي.

غارات عنيفة على العاصمة صنعاء

]19/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
واصل قصفه اإلجرامي عى العاصمة واستهدف بثمان غارات عنيفة وقنابل شديدة اإلنفجار تبة الصفراء يف 

منطقة رصف رشق مدينة الروضة يف شمال العاصمة عى خط صنعاء- مأرب.

وأشار إىل أن قصف الطران املعادي تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وترضر املمتلكات العامة والخاصة 
وتدمر األرايض الزراعية الخاصة باملواطنن.

ولفت املصدر إىل إن طران العدوان مازال يحلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء.

سبع غارات على مدينة احلديدة

]19/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سبع غارات عى مدينة الحديدة.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات معسكر األمن 
املركزي وسط مدينة الحديدة، وشن غارتن عى مطار الحديدة.

إىل ذلك ذكر مصدر طبي بهيئة مستشفى الثورة العام القريبة من موقع القصف أن الغارات العنيفة تسببت يف 
ترويع املرىض ومغادرتهم أقسام الرقود باملستشفى ومركز الحروق.

شهيدان يف استهداف طريان العدوان ملسجد الوتدة خبوالن صنعاء

]19/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطنان اليوم جراء غارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن جامع سوق 
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الوتده بمديرية خوالن، ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وتدمر املسجد وترضر املنازل املجاورة، مشراً إىل 
أن الطران شن أيضا غارات عى جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر.

اربع غارات على نقيل يسلح مبديرية بالد الروس

]19/سبتمرب/2016[ صنعاء -  سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم اربع غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف بـ اربع غارات 
نقيل يسلح ما أدى إىل احداث ارضار باملمتلكات العامة وممتلكات املواطنن.

معاودة استهداف جبل النبي شعيب مبديرية بني مطر

]19/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهداف مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

واكد مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ارتفاع عدد غارات العدوان عى جبل النبي شعيب منذ 
الصباح إىل ست غارات بعد معاودة الطران املعادي استهدافه للجبل بعد ظهر اليوم بـ 4 غارات.

غارة على مديرية الغيل باجلوف

]19/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية الغيل بالجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة خلفت أرضار كبرة بمنازل املواطنن.

طريان العدوان يستهدف قرية بكر بضالع شبام كوكبان باحملويت

]19/سبتمرب/2016[ املحويت - سبأ:

أقدم طران العدوان السعودي الغاشم وحلفائه أمس عى استهداف قرية بكر بمديرية شبام كوكبان بمحافظة 
املحويت بسلسلة من الغارات الجوية التي تم من خاللها استهداف بعض املباني السكنية يف القرية.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي أقدم مساء أمس االحد 
عى تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدف بها قرية بكر بعزلة الضالع األعى مديرية شبام كوكبان بعدد من 

الصواريخ دمر بها أثنن مخازن للذرة والبقوليات وتسببت يف حدوث تشققات يف الكثر من املباني السكنية 
بالقرية.
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واستغرب املصدر قيام طران العدوان السعودي باستهداف هذه القرية الواقعة يف منطقة نائية بمنطقة 
الضالع االعى بمديرية شبام كوكبان والتي ال يجني العدوان من استهدافها سوى إثارة الرعب والهلع لدى 

االطفال والنساء باملنطقة وتدمر منازل وممتلكات البسطاء من السكان.

معاودة قصف مناطق متفرقة بصعدة بقنابل عنقودية

]19/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهداف عدد من املناطق بمحافظة صعدة بقنابل عنقودية 
محرمة دولياً.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثمان غارات عى مناطق قيس 
وغافرة ووالبه ووادي خلب بمديرية الظاهر، مستخدماً قنابل عنقودية محرمة أحدثت أرضاراً بالغة بمنازل 

وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى منطقة الشوارق بمديرية رازح، 
مستخدماً ايضاً قنابل عنقودية، وثالث غارات عى منطقة آل السميك بمديرية حيدان، خلفت ضحايا مدنين.

غارات على حمافظة صنعاء

]19/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى محافظة صنعاء مستهدفا مديريتي همدان 
وسنحان وبني بهلول.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بست غارات منطقة 
ضبوة بسنحان ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم، مشرا إىل أن منازل وممتلكات 

املواطنن املجاورة ملنطقة األزرقن بمديرية همدان ترضرت جراء أربع غارات شنها طران العدوان عى املنطقة.

تدمري مركزا صحيا وجسر بصعدة

]19/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم مركز صحي وجرس يف مديريتي مجز والصفراء بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر امني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مركز صحي يف 
مفرق مذاب بمديرية الصفراء ما أدى إىل تدمره بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن عدد من الغارات مستهدفاً جرس رغافة بمديرية 
مجز ما أدى إىل تدمره بالكامل.
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وشن طران العدو غارة عى منطقة آل شاعب بمديرية باقم، وأستهدف منزل مواطن يف منطقة ذويب بمديرية 
حيدان، فيما تعرضت منطقة آل مقنع يف مديرية منبه بصعدة لقصف صاروخي سعودي.

وشن طران العدو أربع غارات عى منطقة كهالن، وثالث غارات عى منطقة الخانق يف مديرية الصفراء، 
وغارتن عى ولد مسعود يف مديرية سحار، وغارتن وسط مدينة صعدة.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى موقع الرفة بنجران، وغارة عى قرية الدحرة يف 
الخوبة بجيزان، وغارتن رشق جبل الدود بجيزان.

واشنطن بوست : السعودية إستخدمت قنابل الفوسفور األبيض احلارقة يف اليمن

]20/سبتمرب/2016[ واشنطن - سبأ:

كشفت صحيفة )واشنطن بوست( عن إستخدام السعودية قنابل الفوسفور األبيض التي زودتها بها الواليات 
املتحدة يف حربها عى اليمن .. مشرة إىل أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو تؤكد ذلك.

وقالت الصحيفة يف تقرير نرته أمس »إن الصور ومقاطع الفيديو التي تم نرها عى مواقع التواصل 
االجتماعي تبن استخدام السعودية الذخائر الفوسفورية، بالقرب من الحدود السعودية - اليمنية يف منطقة 

نجران، وحول العاصمة صنعاء«.

وبينت أن الفوسفور األبيض يحرق جسم اإلنسان وال يبقي منه إال العظام وباإلضافة إىل كونه سالحاً محرقاً، 
تنبعث منه أثناء اشتعاله سحابة كثيفة من الدخان تستغلها الجيوش للتغطية عى تحركات الجنود.

ولفت التقرير إىل أن اتفاقية جنيف عام 1980م تحرم استخدام الفوسفور األبيض ضد السكان املدنين أو 
حتى ضد األعداء يف املناطق التي يقطن بها مدنيون وتعتر استخدامه جريمة حرب.

وقال » إن مسئولن أمريكين أكدوا للصحيفة أن الحكومة األمريكية زودت السعودين بالفوسفور األبيض يف 
املايض، لكنهم امتنعوا عن القول كيف تم نقلها إىل هناك أو متى«.

وأوضحت صحيفة )واشنطن بوست( إن الصور والفيديو تظهر أن القوات السعودية تستخدم عدة أنظمة 
إلطالق ذخائر الفوسفور األبيض، بما يف ذلك قذائف الدبابات ومدافع الهاون ومدافع الهاوتزر وقذائف 

البندقية.

وأشارت الصحيفة إىل إنه بعد استعراض الصور والفيديو التي التُقطت من أرض املعركة التي أظهرت 
الفوسفور األبيض من قذائف الهاون وقذائف الدبابات، قال مسئول يف الواليات املتحدة إن تلك الذخائر هي 

أمريكية األصل ولكن ال يمكن أن نعرف ألي مكان تتبع ألن بعض العالمات تم حجبها.

لكن الصحيفة أكدت أن الركة الوحيدة التي لديها الحق يف بيعها الفوسفور األبيض هي رشكة )جنرال 
ديناميك اوردينانز( لألنظمة التكتيكية وفقاً لوثائق نرتها قوات مشاة البحرية العام الفائت 2015م.

كما أشارت إىل أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما أعلنت يف شهر مايو املايض عن بيع ما يقرب من 400 
قنبلة عنقودية للسعودين بعد ما وثقت منظمات حقوق اإلنسان استخدام تلك األسلحة يف املناطق املدنية 

باليمن.

من جانبه قال املسئول يف منظمة العفو الدولية بري ديزاينز تعليقاً عى ذلك انه »يجب عى الواليات املتحدة 
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أن ال تبيع ذخائر الفوسفور األبيض إىل السعودية أو أي جيش آخر من شأنه أن يتم استخدامه يف الراع يف 
اليمن«.

استشهاد 12 طفال وثالث نساء يف استهداف طريان العدو لسيارة مواطن باجلوف

]20/سبتمرب/2016[ الجوف – سبأ:

استشهد 12 طفالً وثالث نساء اليوم يف استهداف طران العدوان السعودي األمريكي لسيارتهم يف مديرية 
املطمة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى سيارة املواطن أحمد الرساع 
أبونعر يف مزرعة بمديرية املطمة مما أدى إىل استشهاد 12 طفالً وثالث نساء وإصابة شخص آخر.

وذكر املصدر أن املنافقن قنصوا مواطنن اثنن بالرصاص يف منطقة العضبة بمديرية املتون بمحافظة 
الجوف.

28 غارة على حمافظة صنعاء

]20/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أكثر من 28 غارة عى مناطق متفرقة من مديريات محافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بعر غارات مناطق 
متفرقة من مديرية نهم، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن اربع غارات عى منطقة مسعود بمديرية سنحان وبني بهلول، ما 
أدى تدمر منزل املواطن محمد عي هادي وإصابة طفل.. الفتا إىل أن الطران املعادي إستهدف محطات املياه 

وخطوط طرق فرعية بعر غارات بمنطقة صرة بمديرية بالد الروس.

وذكر املصدر أن طران العدوان استهدف بثالث غارات أبراج اإلتصاالت بجبل الجميمة بمديرية بني حشيش، 
ما أدى إىل تدمرها، كما استهدف بغارتن أبراج االتصاالت بنقيل يسلح.

استشهاد مواطن وتضرر عشرات املنازل جراء استهداف طريان العدوان السعودي ملدينة 
صنعاء القدمية

]20/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

استشهد مواطن وأصيبت امرأة جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي لألحياء السكنية يف مدينة 
صنعاء القديمة بأمانة العاصمة.

وأوضح مصدر محي بمديرية صنعاء القديمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف يف 
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الساعات األوىل من فجر اليوم منزل الحاج محمد حمود املسوري يف مدينة صنعاء القديمة بصاروخ مما أدى 
إىل استشهاده وإصابة زوجته.. مشراً إىل أن الطران شن عدة غارات عى مدينة صنعاء القديمة املدرجة ضمن 

قائمة الرتاث العاملي أدت إىل ترضر عدد كبر من املنازل واملحالت التجارية.

ولفت املصدر إىل إن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء مع فتح حاجز الصوت.

غارة على األمن املركزي بذمار

]20/سبتمرب/2016[ ذمار- سبأ: 

شن طران السعودي األمريكي غارة عى مدينة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة مقر األمن 
املركزي بمدينة ذمار.

طريان العدوان يشن غارة على مديرية صرواح مبأرب

]20/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة وادي الربيعة 
برواح.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان قصفوا باملدفعية والصواريخ بشكل مكثف منازل ومزارع املواطنن 
بمناطق املطار وسوق رصواح وهيالن.

تضرر منازل ومنشآت يف سبع غارات لطريان العدوان على األطراف الشرقية ملدينة تعز

]20/سبتمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى األطراف الرقية ملدينة تعز متسببا يف ترضر 
عدد من املنازل واملرافق العامة والطرق والسيارات.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
جبل أومان املجاور لحديقة التعاون يف الحوبان رشق مدينة تعز بعد أربع غارات عنيفة شنها فجر اليوم عى 

منطقة مفرق ماوية يف الطريق الرابط بن محافظتي تعز وإب.

وأشار املصدر إىل أن الغارات تسببت يف ترضر العديد من املنازل واملنشآت والسيارات، وسط تحليق كثيف 
لطران العدوان فوق مديريات املحافظة استمر طوال الساعات املاضية.
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معاودة غارات طريان العدوان على مديرية نهم

]20/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن أربع غارات عى منطقتي 
بني فرج واملجاوحة وجرس البطنة، ما أدى إىل أرضار كبرة بالجرس وممتلكات املواطنن ومنازلهم.

وبن املصدر أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة املدفون واستهدف بغارة مزرعة مواطن يف منطقة 
املديد بمديرية نهم محافظة صنعاء، وثالث غارات عى منطقة غيلمة بمديرية نهم.

طريان العدوان يواصل شن غاراته على عدد من احملافظات 

]20/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غارات عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات 
بقنابل عنقودية عى مديرية شدا، وثالث غارات عى منطقة البقع يف مديرية كتاف، وغارتن عى مديرية باقم 

بمحافظة صعدة.

كما استهدف طران العدوان بغارتن معدات زراعية يف منطقة الحمزات بمديرية سحار، وثالث غارات عى 
منطقتي بني معن وبركان ومدينة النظر يف مديرية رازح.

فيما تعرضت منطقة غور بمديرية غمر بصعدة لقصف صاروخي سعودي.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة كهبوب يف مديرية املضاربة بمحافظة لحج.. مبينا 
أن الطران املعادي شن غارة عى مديرية عسيالن بشبوة.

اربع غارات على مديرية عسيالن بشبوة

]21/سبتمرب/2016[ شبوة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم اربع غارات عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن اربع غارات عى مديرية 
عسيالن، خلفت أرضارا كبرة بمنازل املواطنن ومزارعهم.
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معاودة استهداف مديرية صرواح مبأرب

]21/سبتمرب/2016[ مأرب – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف سوق رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية رصواح، 
ما أدى إىل تدمر مسجد ومنزل ومحطة وقود تابعة ملواطنن بسوق رصواح.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم غارات عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان أستهدف سوق رصواح ومنطقة املشجح 
ووادي الربيعة بسبع غارات، مخلفة أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

ثالث غارات على مديرية خب والشعف باجلوف

]21/سبتمرب/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات الطران استهدفت منطقة الصرين التابعة ملديرية 
خب والشعف بست غارات، ما أدى إىل أرضار كبرة يف ممتلكات املواطنن.

استشهاد اربعة مواطنني بقصف طريان العدوان سيارة مواطن مبديرية قطابر بصعدة 

]21/سبتمرب/2016[ صعدة -سبأ:

استشهد اربعة مواطنن جراء غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية قطابر 
بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات مديرية 
قطابر إحداها عى سيارة مواطن يف الطريق العام أدت إىل استشهاد اربعة مواطنن. 

وأشار املصدر إىل أن طفل أصيب بجروح إثر إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمريكي يف 
منطقة الحجلة برازح، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه 

بصعدة.

وشن طران العدو ثالث غارات عى عزلة املجمعة بمديرية باقم، وغارة عى الطريق العام بمنطقة الجربة يف 
مديرية مجز بصعدة.
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غارتان على مديرية سنحان وبني بهلول

]21/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن قاع التخراف 
بمنطقة عمد، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية.

طريان العدوان السعودي يستهدف عدد من احملافظات

]21/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف عدد من املحافظات.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
ضبوة بمديرية سنحان، وأربع غارات عى جبل السود بالجميمة يف مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. 

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة الكدرة بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، 
وسبع غارات عى جبل أومان يف مديرية التعزية بمحافظة تعز، وأربع غارات عى منطقة اإلذاعة باملحافظة، 

فيما استهدف املنافقون جولة القر بمدينة تعز بقذائف الدبابات.

وذكر املصدر ان طران العدو شن غارتن عى وسط مدينة ذمار واالستاد الريايض فيها، كما استهدفت طائرة 
بدون طيار سيارة نوع فيتارا رشق املطار بمحافظة مأرب، مما أدى إىل احرتاقها، وشن طران العدوان غارة 
عى منطقة الفريضة يف جيزان، وغارة عى قايم الصيابة يف الخوبة، وخمس غارات عى موقع نهوقة يف نجران.

استشهاد وإصابة 130 مواطنا جراء استهداف طريان العدوان حلارة اهلنود مبدينة 
احلديدة القدمية

]22/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

استشهد وأصيب 130 مواطنا بينهم نساء وأطفال يف مجزرة مروعة ارتكبها طران العدوان السعودي 
األمريكي بقصفه احد األحياء السكنية بحارة الهنود وسط مدينة الحديدة القديمة.

وذكرت مصادر طبية بمكتب الصحة وهيئة مستشفى الثورة بالحديدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن 30 
مواطن استشهدوا بينهم نساء وأطفال وأصيب 100 آخرين جراء قصف طران العدوان مساء أمس.. مشرة 

إىل أن من بن الضحايا أرسة كاملة مكونة خمسة أشخاص.

وكانت هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة اطلقت نداء عاجال للمواطنن برسعة الترع بالدم وخصوصا 
الفصائل النادرة للجرحى واملصابن جراء املجزرة.

فيما شارك فريق طبي متكامل من مستشفى 22 مايو التابع ملجموعة إخوان ثابت يف تقديم الخدمات الطبية 
والعالجية للمصابن يف هيئة مستشفى الثورة الذي استقبل معظم الشهداء والجرحى جراء القصف.



525

يوميات العـ2016ـــدوان

إىل ذلك أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة باملحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله انه تم تزويد هيئة 
مستشفى الحديدة بخمسة كيتشات جراحية ومستشفى العلفي بثالثة كيتشات وذلك بالتنسيق مع مكتب 

منظمة الصحة العاملية باملحافظة.

كما ترضر مستشفى الثورة بالحديدة جراء استهداف طران العدوان السعودي الغاشم بوابة معسكر األمن 
املركزي القريبة من املستشفى بغارتن عنيفتن.

وقال مصدر بالهيئة »إن كثر من نوافذ العيادات ومرافق الهيئة ترضرت بشكل كبر، كما تأثر نظام التكييف 
املركزي باملستشفى، األمر الذي سيؤدي إىل أعباء كبرة عى الهيئة وسيفاقم من معاناة املرىض باملستشفى«.

وأشار املصدر إىل أن القصف العنيف أدى إىل إصابة طفل بجروح خطرة، وإثار الرعب بن املرىض يف جميع 
أقسام الرقود باملستشفى.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن مبنى القر الجمهوري بالحديدة. 

غارات على العاصمة صنعاء

]22/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان جدد 
القصف بخمس غارات عنيفة عى مصانع مجموعة السنيدار التجارية يف شارع املطار.

يذكر ان طران العدوان قد قصف يف 12 من الشهر الجاري مصانع السنيدار إلنتاج املضخات الزراعية ورشكة 
كراري ومصنع إنتاج الطوب األحمر، ملحقا خسائر فادحة باملصانع تقدر بمالين الدوالرات .

ودعت مجموعة السنيدار كافة املنظمات الحقوقية الدولية واإلقليمية واملحلية ووسائل اإلعالم املحلية واألجنبية، 
إىل زيارة املصانع التي تعرضت لالعتداء واإلطالع عليها عن ُقرب، حتى تكون شاهدة عى تلك أالعتداءات 

وشاهدٌة أيضاً عى كذب ادعاءات وتريرات الوسائل اإلعالمية التابعة للتحالف بخصوص األنشطة الصناعية 
والتجارية لتلك املصانع.

غارتان على مديرية بالد الروس مبحافظة صنعاء

]22/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بالد الروس يف محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران العدوان استهدف بغارتن نقيل يسلح 
ما ادى إىل ترضر الطريق العام واملمتلكات الخاصة والعامة.
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أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]22/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف سوق رصواح ووادي الربيعة 
واملشجح مخلفا أرضارا بممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية الغيل باجلوف

]22/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدفت بغارتن منطقة 
املقاطع والعريض خلفت أرضارا كبرة بمنازل املواطنن.

معاودة غارات طريان العدو على مديرية نهم

]22/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
بني فرج، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية.. الفتا إىل أن عدد الغارات عى املديرية بلغت منذ الصباح 
15 غارة.وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية ان طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة غليمة وثالث غارات عى منطقة 
رماحة بمديرية نهم محافظة صنعاء، كما استهدف بـ 12 غارة مناطق متفرقة من املديرية، محدثاً ارضارا 

كبرة باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

غارتان على منطقتي النهدين وعيبان بالعاصمة صنعاء

]22/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف 
بغارة عنيفة منطقة النهدين، وغارة عى منطقة عيبان.. مشرا إىل أن الغارة تسببت يف أرضار بمنازل املواطنن 

واملمتلكات العامة، الفتا إىل إن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء.
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طريان العدوان يواصل استهداف حمافظات صعدة وحجة وحلج واحلديدة 

]22/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى محافظات صعدة وحجة ولحج والحديدة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عرة شهداء كلهم نساء وأطفال وخمسة جرحى سقطوا 
يف الغارات التي شنها طران العدوان عى منزل املواطن محمد صغر جرتوم بقرية مرقة بمديرية رازح 

محافظة صعدة.

كما شن طران العدو غارتن عى منطقة العطفن يف مديرية كتاف، وغارة عى منطقة أبواب الحديد بمديرية 
باقم، وغارة عى مفرق باقم، واستهدف بثالث غارات جرس الجربة بمديرية مجز، وغارتن عى منطقة محديدة 

بمديرية باقم بمحافظة صعدة، وغارة عى منطقة البوارعة بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة بمديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي سعودي، كما تعرضت منطقة 
آل مقنع يف مديرية منبه بصعدة لقصف مدفعي سعودي.

ويف محافظة حجة شن طران العدوان السعودي األمريكي ست غارات عى مديريتي حرض وميدي، كما شن 
غارة عى منطقة الدوار بمديرية مستبا يف محافظة حجة.

وشن طران العدوان غارة عى منطقة كهبوب بمحافظة لحج، و3 غارات عى باجل بمحافظة الحديدة.

إستشهاد وإصابة مخسة مواطنني بينهم نساء بغارتني لطريان العدوان السعودي على 
مديرية احلميدات باجلوف

]23/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن اليوم وأصيب اثنان آخران بغارتن لطران العدوان السعودي عى مخيمات للبدو 
بمديرية الحميدات بالجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مخيمات للبدو الرحل 
بمديرية الحميدات، ما أسفر عن أستشهاد ثالثة مواطنن بينهم إمرأة وإصابة إثنن آخرين ونفوق 110 رأس 

من املاشية.

طائرة أمريكية بدون طيار تشن غارتني على مديرية صرواح مبأرب

]23/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شنت طائرة أمريكية بدون طيار اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرة بدون طيار أمريكية شنت غارتن عى وادي حباب 
بمديرية رصواح.
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12 غارة على حميط مدينة رداع بالبيضاء

]23/سبتمرب/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 12 غارة عى محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 12 غارة عى محيط مدينة رداع 
مستهدفا شبكات اإلتصاالت يف جبل أحرم.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة القصر بمحافظة البيضاء.

استشهاد مواطن يف غارة لطريان العدوان على مديرية خوالن

]23/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطن يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم عى مديرية خوالن بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة مزرعة بجوار 
الخط العام بن خوالن ومأرب يف منطقة السبيتن ما أدى إىل استشهاد مواطن وإحداث ارضار باملزرعة.

ثالث غارات على مديرية بيحان بشبوة

]23/سبتمرب/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بثالث غارات منطقة 
مبلقة بمديرية بيحان.

طريان العدوان يعاود شن غاراته على مديرية نهم

]23/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
رماحة، ما أدى إىل ترضر ممتلكات املواطنن.. مشرا إىل أن عدد الغارات التي شنها الطران املعادي عى 

املديرية منذ الصباح 11 غارة.

وكان مصدر أمني باملحافظة اوضح أن الطران املعادي شن ثمان غارات عى مناطق املجاوحة واملدفون وبني 
فرج واملنارة بمديرية نهم، خلفت أرضار بالغة باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.
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أربع غارات على مديرية الغيل باجلوف

]23/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات ما أدى إىل 
تدمر منزل بقرية الغيل وترضر املنازل املجاورة له، كما شن غارة عى الجبل األحمر بمديرية املتون بالجوف.

إستشهاد مواطن وتدمري منزل وحفار يف غارات لطريان العدوان على صرواح مبأرب

]23/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

استشهد مواطن بغارة شنها طران العدوان السعودي اليوم عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية 
رصواح أحداها عى منزل أحد املواطنن يف بيت حنتش بوادي حباب بمديرية رصواح ما أدى إىل استشهاد 

مواطن وتدمر املنزل.

اىل ذلك أوضح مصدر محي باملحافظة أن طران العدوان إستهدف بغارة حفار للمياه بمنطقة آل حجالن يف 
مديرية رصواح ما أدى إىل تدمره.

طريان العدوان يواصل ارتكاب جرائمه على املواطنني يف حمافظيت صعدة وتعز 

]23/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف محافظتي صعدة وتعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان مزارعن أثنن استشهداء جراء غارة شنها الطران 
املعادي عى منطقة آل الحماقي بمديرية باقم، كما شن أربع غارات عى منطقتي البقع والخراشب بمديرية 

كتاف، واستهدف بثالث غارات مثلث مديرية شدا.

وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية غمر لقصف مدفعي سعودي، فيما تعرضت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه 
بصعدة لقصف صاروخي سعودي.

ويف محافظة تعز شن طران العدوان غارتن عى القرية الجنوبية بذباب وغارتن عى مدينة ذباب، و ثالث 
غارات عى منطقة كهبوب، وغارتن شمال منطقة العمري بمديرية ذباب، فيما استشهد طفل وأصيب ثالثة يف 
قصف مدفعي للمنافقن عى منازل املواطنن يف قرية املقربة بمفرق رشعب، كما استهدف املنافقون باألسلحة 

الثقيلة منطقتي الشبكة والقشوبة بمديرية الوازعية باملحافظة.
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مثان غارات على مديرية السربة حمافظة إب

]24/سبتمرب/2016[ إب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى مديرية السرة محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني بمحافظة إب لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة قاع الجامع 
بميتم باملديرية وأدي إىل إصابة اربعة مواطنن وترضر عدد من املباني.

وبن املصدر أن الطران املعادي شن أربع غارات عى مدينة إب، وغارة عى منتزه بن الدن، وغارة عى األستاد 
الريايض بمدينة إب.

استشهاد مدنيني واصابة 5 يف غارة لطريان العدوان السعودي االمريكي بتعز

]24/سبتمرب/2016[ تعز – سبأ:

استشهد موطنان اثنان عى األقل وأصيب خمسة اخرون بجروح يف غارة لطران تحالف العدوان السعودي 
االمريكي شنها اليوم عى محافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ ( إن طران العدوان السعودي االمريكي شن صباح اليوم غارة 
عى سيارتن ملسافرين يف مفرق رشعب شمال غرب مدينة تعز، ما ادى إىل استشهاد مواطنن واصابة خمسة 

وتدمر السيارتن بصورة كاملة.

أربع غارات على مدينة احلديدة وثالث على جزيرة كمران واربع غارات على اخلوخة

]24/سبتمرب/2016[ الحديدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عنيفة عى مدينة الحديدة.

وذكر مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدفت معسكر األمن املركزي.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف جزيرة كمران بثالث غارات أخرى، وأربع غارات عى مديرية 
الخوخة بمحافظة الحديدة.

ولفت املصدر إىل أن األحياء املحيطة باألمن املركزي شهدت نزوحا كبرا من املواطنن جراء الغارات العنيفة 
التي تطايرت الشظايا إىل مسافات بعيدة.

إصابة 16 مواطن باستهداف طريان العدوان جلسر يف مديرية جمز بصعدة

]24/سبتمر/2016[ صعدة – سبأ:

أصيب ستة عر مواطنا إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم لجرس يف الخط العام 
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بمديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ ( أن طران العدوان شن غارة جوية عى جرس الجربه 
بمنطقة الركوه بمديرية مجز، ما أدى إىل إصابة ستة عر مواطن بإصابات مختلفة.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان كان قد استهدف الجرس قبل يومن بغارتن ما أدى إىل انقطاع الطريق عن 
تلك املناطق.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]24/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب، وأفاد مصدر محي لوكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف وادي الربيعة وسوق رصواح بغارتن.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صنعاء

]24/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
الصباحة بمديرية بني مطر، وغارتن بيت مسعود بسنحان، وتسع غارات عى بالد الروس منها أربع عى 

منطقة صرة وخمس عى نقيل يسلح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة ضالع بمديرية همدان وغارتن عى العرقوب 
بخوالن، كما شن غارة عى مزرعة دواجن يف خوالن الطيال بمحافظة صنعاء.

وعاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى العاصمة صنعاء حيث شن ثالث غارات عى قاعدة 
الديلمي.

وأكد املصدر أن غارات العدوان تسببت يف ترضر منازل املواطنن واألرايض الزراعية واملمتلكات العامة.

أربع غارات على مديرية املتون باجلوف

]24/سبتمرب/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم أربع غارات عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة 
حام بمديرية املتون وألقى بقنابل ضوئية يف سماء املنطقة.
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سلسلة غارات على صعدة وجنران

]24/سبتمرب/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات استهدفت مناطق بصعدة ونجران.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مناطق 
متفرقة بمديرية شدا الحدودية مخلفة دمارا كبرا بممتلكات املواطنن.

وبن املصدر إن طران العدوان شن غارة عى مزرعة أحد املواطنن بمديرية باقم بمحافظة صعدة. 

وبّن املصدر أن طران العدوان شن ست غارات عى منخفض الهضبة يف نجران، ومثلها عى جبل الدخان يف 
قطاع جيزان، كما شن ثالث غارات عى وادي جارة بالقطاع، وال يزال مستمر يف التحليق.

األوبزرفر: بريطانيا تعيق التحقيق يف حدوث جرائم حرب يف اليمن

]25/سبتمرب/2016[ لندن- سبأ:

اوقفت بريطانيا مساعي االتحاد األوروبي إلجراء تحقيق دويل بشأن الحرب يف اليمن، مما أدى إىل انتقادات 
واسعة من منظمات حقوق االنسان.

وقال الكاتب الصحايف جامي داورد، يف مقال نرته صحيفة األوبزرفر الريطانية الصادرة اليوم األحد بعنوان 
»بريطانيا توقف التحقيق يف مزاعم جرائم حرب يف اليمن« ، إن هولندا كانت تأمل يف الحصول عى تأييد كبر 

لخطتها بأن يجري مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة تحقيقا بشأن الوفيات بن املدنين يف اليمن، 
حيث يتهم التحالف بزعامة السعودية بارتكاب جرائم حرب.

لكن بريطانيا رفضت دعم املروع الهولندي مما أدى إىل استبداله بصيغة اضعف بكثر تنص عى أن ترسل 
املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة بعثة »بمساعدة الخراء املناسبن ملتابعة موقف حقوق اإلنسان 

يف اليمن«.

وتقول الصحيفة إن هذه الصيغة ال ترقى إىل املستوى الذي كانت منظمات حقوق اإلنسان ترغب فيه.

وتابعت الصحيفة إنه يف رسالة مفتوحة إىل مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة تؤكد منظمة هيومان رايتس 
ووتش وغرها من الجماعات الحقوقية أن إجراء تحقيق دويل سيساعد عى »التوصل إىل الحقائق، وجمع 

املعلومات بشأن االنتهاكات والخروقات بهدف ضمان مقاضاة املسؤولن عن الجرائم يف محاكم عادلة«.

وتضيف أن وزير الخارجية الريطاني بوريس جونسون رفض يف األسبوع املايض وجود ما يدعو إىل مثل ذلك 
التحقيق.ورأت الصحيفة أن من املرجح أن تثر إعاقة بريطانيا ملروع اإلتحاد األوربي التساؤالت حول دافعها.

 وتقول الصحيفة إنه منذ بدأت الحرب يف اليمن باعت بريطانيا أسلحة ال تقل قيمتها عن ثالثة مليارات جنيه 
اسرتليني إىل السعودية واملقاولن األمنين وتأمل يف املزيد من الصفقات يف املستقبل.

وقال أندرو سميث من منظمة »الحملة ضد تجارة السالح » إنه »عى مدى 18 شهرا لعبت بريطانيا دورا 
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رئيسيا يف تدمر اليمن«.

وتقول منظمة العفو الدولة ومنظمة هيومان رايتش ووتش إنه منذ دخول التحالف بقيادة السعودية إىل 
الراع يف اليمن يف مارس 2015 قتل نحو 3799 مدنيا وأصيب نحو 6700 آخرين.

وتقول الصحيفة إن االحتجاج املتزايد عى سياسة بريطانيا يف اليمن دفع أكثر من مائتي طبيب ومنظمة طبية 
إىل إرسال خطاب لوزير التجارة ليام فوكس يطالبون فيها بوقف بيع األسلحة السعودية.

استشهاد واصابة 19 مواطنا جراء غارات لطريان العدوان على عمارة سكنية مبدينة إب

]25/سبتمرب/2016[ إب - سبأ:

استشهد عرة مواطنن واصيب تسعة اخرين جراء غارات لطران العدوان السعودي االمريكي الغاشم عى 
مدينة إب.

وأوضح مصدر محي بمحافظة إب لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف عمارة سكنية 
بمنطقة دار الرف بالقرب من مفرق جبلة بمدينة إب، ما ادى اىل استشهاد عرة مواطنن واصابة تسعة 

اخرين بينهم اطفال ونساء يف حصيلة اولية.

ولفت املصدر ان فرق االنقاذ واالسعاف تواصل انتشال الضحايا من تحت انقاض العمارة.

وأشار املصدر اىل ان طران العدوان شن الليلة غارتن عى مجمع بن الدن السياحي بمنطقة حراثة بوسط 
مدينة إب، باالضافة اىل ثالث غارات عى منطقة قاع الجامع بمديرية السرة.

إصابة أربعة مواطنني جراء قصف طريان العدوان سوق الصميل بعمران

]25/سبتمرب/2016[ عمران – سبأ:

أصيب أربعة مواطنن جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم مديرية مسور بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة سوق 
الصميل بمديرية مسور ما أدى إىل إصابة أربعة مواطنن.

سبع غارات على العاصمة صنعاء

]25/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم سبع غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت 
منطقة رصف رشق مدينة الروضة عى خط صنعاء - مأرب ، مشراً إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة 

بمنازل املواطنن و أراضيهم الزراعية.
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اربع غارات على مديرية نهم

]25/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات مناطق 
حريب نهم وبران وجبل يام، وأستهدف بغارتن منطقة بني بارق، وعاود شن غارتن عى منطقتي يام 

واملجاوحة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

ثالث غارات على الزاهر واملصلوب باجلوف

]25/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مناطق املصلوب والزاهر بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الساقية 
بمديرية املصلوب، وغارة عى منطقة الزاهر، خلفت أرضارا كبرة بمزارع املواطنن.

ارتفاع ضحايا جمزرة العدوان يف منزل بالطلح إىل 18 شهيد وجريح

]26/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة العدوان السعودي األمريكي يف منطقة الطلح بمحافظة صعدة إىل 18 شهيد 
وجريح اغلبهم نساء وأطفال.

وأوضح مصدر أمني يف محافظة صعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن يف وقت متأخر 
من مساء أمس، غارة عى منزل يف منطقة امليافع بالطلح بمديرية سحار ما أدى إىل استشهاد عرة مواطنن 

أغلبهم نساء وأطفال وإصابة ثمانية آخرين بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن املنزل كان يحوي أرسة املواطن يحيى حادر وأرسة مواطن آخر كانت نازحة يف املنزل من 
مديرية باقم.

غارتان على منطقة الصباحة مبديرية بني مطر

]26/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة 
الصباحة ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.
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سلسلة غارات على مناطق متعددة بصعدة

]26/سبتمر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت عدد من املناطق املتعددة 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أربع 
غارات عى منطقة القطعة بمديرية كتاف، وست غارات عى مناطق آل عسالن وقطابر وآل مغرم بمديرية 

باقم.. الفتاً إىل أن الغارات خلفت دماراً كبراً بممتلكات املواطنن ومزارعهم.

واستشهد ثالثة مواطنن جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم بسلسلة من الغارات عى 
منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات منذ الصباح عى منازل املواطنن ومزارعهم بمنطقة 
الحجلة، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن وترضر عدد من املنازل والسيارات يف املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة بسباب بمديرية رازح، واستهدف بغارة 
مفرق آل الزماح بمديرية باقم، فيما شهدت منطقة آل مقنع يف مديرية منبه قصفاً صاروخياً ومدفعياً من قبل 

العدوان السعودي.

ولفت املصدر إىل أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى مديرية شدا، وثالث غارات عى منطقة الغيل بمديرية 
كتاف خلفت أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومزارعهم.. مبينا أن طران العدوان مستمر يف التحليق.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عى عدد من املناطق بمحافظة صعدة 
وجيزان، موضحا أن طران العدوان شن ست غارات عى جبل الثعبان ومنطقتي إباد ومحديدة بمديرية باقم، 

وأربع غارات عى منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر الحدودية.

ويف قطاع نجران شن طران العدوان سلسلة غارات عى موقع الطلعة العسكري السعودي، وثالث غارات عى 
جبل الدخان، فيما استهدف بغارة تجمع للجنود السعودين يف موقع ملحمة يف الخوبة بجيزان.

طريان العدوان يواصل استهداف املواطنني يف عدد من احملافظات

]26/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات مستهدفا املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منزل الشيخ صالح 
عباد الزايدي، بمديرية رصواح بمأرب، واستهدف طران العدوان بثالث غارات منطقتي بني بارق ومسورة 

بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وبن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.
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ست غارات على مديرية صرواح مبأرب

]27/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منازل املواطنن وممتلكاتهم.

استهداف مدينة احلديدة بثالث غارات

]27/سبتمرب/2016[ الحديدة ـ سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي فجر اليوم مدينة الحديدة بثالث غارات.

وذكر مصدر محي يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عنيفة عى مباني 
األمن السيايس وسط املدينة.

طريان العدوان يواصل قصفه اجلوي والصاروخي على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة

]27/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمركي قصفه الجوي والصاروخي عى عدد من املناطق بمديريات محافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني يف محافظة صعده لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن ثالث 
غارات عى وادي ربيعة بمديرية رازح الحدودية، وغارة استهدفت مشتل مكتب الزراعة والري بمنطقة العند 

وأخرى استهدفت وسط املدينة.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متعددة من مديرية رازح تعرضت صباح اليوم لقصف صاروخي استهدف مزارع 
وممتلكات املواطنن والطريق العام مخلفاً أرضاراً مادية.

اىل ذلك أصيب مزارعان بجروح بليغة إثر شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم غارة استهدفت 
مزرعة مواطن يف منطقة آل خميس بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ايضاً ثالث غارات عى مقرة الشهداء يف منطقة الزاهر بمديرية رازح.

وأشار إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات أخرى عى منطقة محديدة بمديرية باقم ما 
أدى إىل احرتاق سيارة مواطن وترضر منازل مواطنن مجاورة.

ولفت املصدر إىل أن مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي استهدف 
منازل وممتلكات املواطنن.
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سلسلة غارات على مديرية نهم

]27/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بتسع غارات مناطق 
محي واملجاوحة والشبكة ومسورة وملح واملحجر، خلفت أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

غارتان على كلية اهلندسة العسكرية بصنعاء

]27/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
واصل قصفه اإلجرامي عى العاصمة واستهدف بغارتن كلية الهندسة العسكرية شمال العاصمة عى خط 

صنعاء - مأرب.

وأشار إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وأراضيهم الزراعية.

ولفت املصدر إىل إن طران العدوان حلق بعلو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء.

غارة على مديرية همدان بصنعاء

]27/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة ضالع، 
ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

سلسلة غارات على عدد من احملافظات

]27/سبتمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى العاصمة صنعاء وعدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات 
عى اللواء 63 يف منطقة بيت دهرة بمحافظة صنعاء وعاود استهداف اللواء بغارة سادسة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، واستشهدا 
مواطنن يف الغارات عى منطقة الرصيفات بمديرية كتاف بصعدة، كما استهدف طران العدو بغارة سيارة 
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أحد املواطنن بمنطقة آل الحماقي بمديرية باقم.

كما شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

وبن املصدر إن الطران املعادي شن ثالث غارات عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة، وشن غارة عى منطقة 
كهبوب بمديرية املضاربة بمحافظة لحج.

منظمات دولية: عشرات اآلالف من أطفال اليمن ال حيصلون على الغذاء الكايف والرعاية 
الصحية

]28/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أكدت منظمة رعاية األطفال العاملية وأربع منظمات دولية أن عرات اآلالف من األطفال يف اليمن يعجزون عن 
الحصول عى الغذاء الكايف والرعاية الصحية والتعليم والخدمات األساسية األخرى عقب 18 شهر من النزاع.

وقالت منظمة رعاية األطفال العاملية ومنظمات مكافحة الفقر الدولية وكر الدولية وأوكسفام وبرمير ارجانس 
الدولية يف بيان مشرتك قدمته ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان » أن أكثر من ثالثة مالين شخص نزحوا من 

منازلهم جراء النزاع الدائر يف اليمن وأرغم ثلثي هؤالء النازحن عى ترك منازلهم ملدة 10 أشهر أو أكثر ».

وأشار بيان املنظمات التي تقدم املساعدات اإلنسانية والدعم لألطفال واألرس املستضعفة يف اليمن، إىل أن 
الراع الحايل أسفر عن مقتل أكثر من ألف طفل وجرح ألف و796 آخرين عى األقل فيما يعيش عرات 

اآلالف يف خوف من القتال والغارات الجوية.

وأوضح البيان أن الراع املسلح نتج عنه زيادة مقلقة يف االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال بما يف ذلك الهجمات 
عى املدارس واملستشفيات كما هو موثق يف التقرير السنوي لألمن العام لألمم املتحدة لعام 2016م بشأن 

األطفال والراع املسلح.

وأشارت املنظمات إىل أنه تم تسجيل املزيد من ضحايا األطفال والهجمات عى املدارس واملستشفيات وغرها من 
االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال خالل عام 2016م.

وبينت أنه تم توثيق إدعاءات عديدة أخرى بشان انتهاكات محتملة للقانون الدويل يف تقرير املفوض السامي 
مؤخرا، وكذا من قبل هيئة خراء األمم املتحدة املقدم إىل لجنة العقوبات التابعة ملجلس األمن ومنظمات حقوق 

اإلنسان الدولية ذات املصداقية.

ورحبت تلك املنظمات يف بيانها املشرتك، بالجهود املستمرة إلحالل السالم ، مطالبة يف نفس الوقت املجتمع 
الدويل من استخدام تأثره لضمان االمتثال للقانون الدويل.

وحث البيان مجلس األمم املتحد لحقوق اإلنسان لتبني قرار جديد لتكليف هيئة تحريات دولية مستقلة تحت 
إرشاف األمم املتحدة إلجراء تحقيقات شاملة يف إدعاءات انتهاكات القانون الدويل يف اليمن كخطوة عاجلة 

ملحاسبة املتورطن يف االنتهاكات وردعها يف املستقبل.
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إرتفاع حصيلة ضحايا جمزرة العدوان مبنطقة مران بصعدة إىل أربعة شهداء

]28/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

إرتفعت حصيلة ضحايا املجرزة التي ارتكبها العدوان السعودي األمريكي الغاشم باستهدفه سوق شعبي 
بمنطقة مران بمديرية حيدان إىل أربعة شهداء وعدد من الجرحى.

وأوضح مصدر أمني بمديرية حيدان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى سوق 
شعبي بمنطقة مران، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن وطفل وتدمر عدد من منازل املواطنن ومحالتهم 
التجارية، مشرا إىل أن طران العدوان شن غارة أخرى عى محيط السوق ويواصل التحليق بكثافة يف سماء 

املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مفرق آل الزماح بمديرية باقم، وغارة عى منطقة العشاش 
بمديرية كتاف، كما شن غارة عى مديرية غمر بمحافظة صعدة ما أدى إىل استشهاد مواطن.

ولفت املصدر إىل أن منطقة الحفوز أسفل منطقة مران بمديرية حيدان تعرضت لقصف صاروخي سعودي 
استهدف مزارع املواطنن.

وشن طران العدوان ثالث غارات عى منطقتي آل مجدع وطخية وغارتن عى منطقة الثعبان بمديرية باقم، 
وثالث غارات عى وادي أبو جبارة بمديرية كتاف، وعاود شن غارتن عى منطقة طخية بمحافظة صعدة.

طريان العدوان يواصل قصفه اإلجرامي للعاصمة صنعاء

]28/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي قصفه اإلجرامي عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف 
يف الساعات األوىل من فجر اليوم األربعاء بأربع غارات عنيفة منطقة الحفا جنوب العاصمة، ومثلها عى منطقة 

عطان، وشن غارتن بالقرب من جولة آية شمال العاصمة. 

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

غارات على مديرية همدان مبحافظة صنعاء

]28/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مديرية همدان يف محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة ضالع، 
وثالث غارات عى جبل قيف بمديرية همدان.

وكان طران العدوان استهدف اليوم بأربع غارات منطقة ضالع، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية 
ومنازل املواطنن.
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استهداف حمافظة صنعاء بسلسلة غارات

]28/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بسلسلة من الغارات مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن أكثر من 15 
غارة عى مديرية نهم, ثالث غارات عى منطقة شبام الغراس بمديرية بني حشيش، وغارة عى قرية بيت نعم 

بمديرية همدان، واستهدف بثالث غارات مناطق املدفون والحول وآل عقران بمديرية نهم.

وشن طران العدوان غارة عى منطقة السواد يف محافظة صنعاء، واستهدف بأربع غارات منطقة بيت دهرة، 
كما شن غارة عى منطقة املدور بمديرية همدان، وعاود استهداف منطقة شبام الغراس بثالث غارات، مما أدى 

إىل أرضار يف األرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

تدمري حمطة وقود مبديرية جمز حمافظة صعدة

]28/سبتمرب/2016[ صعدة ـ سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي محطة وقود يف مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى محطة وقود 
بمنطقة الجعملة بمديرية مجز، ما أدى إىل تدمرها وترضر ممتلكات املواطنن املجاورة.

وأكد املصدر أن طران العدوان يتعمد استهداف كل مقومات الحياة يف املحافظة حيث دمر املئات من محطات 
الوقود واملياه والغاز والكهرباء وغرها.

طريان العدوان السعودي يشن غارتني على مديرية صرواح مبأرب

]28/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف سوق رصواح بغارتن.

أربع غارات على مديرية بني مطر

]28/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
املدور بجبل ظفار، ملحقا أرضار بالغة بممتلكات املواطنن ومزارعهم.
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غارتان على مديرية سنحان

]28/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن معسكر 
ضبوة، خلفت أرضار بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

سلسلة غارات على عدد من حمافظات اجلمهورية

]28/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى عدد من محافظات الجمهورية مستهدفاً املواطنن 
وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى حرض وميدي 
بمحافظة حجة، واستهدف بغارة شبكة االتصاالت يف كرش والريجة بمحافظة لحج.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الحوبان بمحافظة تعز، وغارة عى مديرية بيحان 
بمحافظة شبوة. 

واستشهد طفل يف غارة عى قرية الرقبي يف مران بصعدة، فيما استهدفت خمس غارات منطقة محديدة 
بمديرية باقم، وشن الطران املعادي غارة عى مديرية شدا.

استهداف سوق مبديرية عسيالن بشبوة

]29/سبتمرب/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية عسيالن بحافظة شبوة.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة سوق النقوب 
بمديرية عسيالن خلفت أرضارا كبرة باملحالت التجارية وممتلكات املواطنن.

إستشهاد مواطن وإصابة آخرين وتضرر منازل يف أربع غارت لطريان العدوان على تعز

]29/سبتمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته الهسترية عى محافظة تعز ما أسفر عن إستشهاد 
وإصابة مدنين وتدمر منشآت ومنازل.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مواطن استشهد وأصيب آخرين بجروح يف غارة 
شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مفرق رشعب غرب مدينة تعز.. مشرا إىل أن الغارة أدت إىل نفوق 

عدد من املوايش وترضر ممتلكات املواطنن.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضا ثالث غارات عى منطقة الجند بالضواحي الرقية ملدينة تعز، 
أسفرت عن ترضر العديد من املنازل والطرق وسط تحليق كثيف من قبل الطران املعادي يف سماء مديريات 

املحافظة الرقية والغربية.

استشهاد سبعة مواطنني بسلسلة غارات لطريان العدوان على مديريتي شدا ورازح 
بصعدة

]29/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

إستشهد سبعة مواطنن وأصيب آخرين جراء شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى 
مديريتي رازح وشدا بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن صباح اليوم عى 
منطقة بركان بمديرية رازح، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن كانوا عى متن سيارة يف الخط العام وترضر 

عدد من منازل املواطنن ومزارعهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديرية شدا، ما أدى إىل إستشهاد أربعة مواطنن 
وإصابة آخرين كانوا أيضاً عى متن سيارة يف منطقة الضيعة التابعة للمديرية.

ولفت املصدر إىل أن رجل وامرأة أصيبا بجروح خطرة جراء إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان 
بمنطقة طخية بمديرية باقم.

ثالث غارات على حمافظة باجلوف

]29/سبتمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقة حام 
بمديرية املتون.

كما شن طران العدوان اليوم غارة عى مديرية الغيل بالجوف، مستهدفا قرية الغيل، فيما أقدم املنافقون عى 
قنص طفل يف إحدى املزارع القريبة من منزله بمديرية املتون.

استهداف مدينة احلديدة بست غارات 

]29/سبتمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عددا من الغارات عى مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بست غارات الدفاع 
الجوي ومطار الحديدة وساحة 22 مايو للعروض.
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غارات على مديرية صرواح مبأرب

]29/سبتمرب/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة املشجح برواح.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية رصواح ومنطقة املخدرة بالجدعان 
بمحافظة مأرب.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى وادي حباب بمديرية رصواح.

استشهاد وإصابة تسعة مواطنني يف غارات لطريان العدوان على مديرية همدان

]29/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرين يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية همدان 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى منطقة ضالع 
مساء أمس، ما أدى إىل إستشهاد مواطنن اثنن وإصابة سبعة آخرين.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على عدة مناطق يف صعدة

]29/سبتمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات استهدفت ممتلكات املواطنن ومزارعهم يف عدد من 
املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ثالث غارات 
منطقتي املالحيظ والظاهر بمحافظة صعدة، وأربع غارات عى منطقتي الثعبان ومندبة بمديرية باقم، وثالث 

غارات عى منطقة املصاحف ومحديدة يف املديرية نفسها، وتدمر سيارة ألحد املواطنن يف غارتن لطران 
العدوان السعودي األمريكي عى منطقة السدر التابعة ملديرية باقم.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منطقة مران بمديرية حيدان محافظة 
صعدة، وغارتن عى الخط العام بمنطقة الفرع يف مديرية كتاف، وخمس غارات عى مديرية رازح. 

وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه بصعدة لقصف صاروخي سعودي، فيما تسبب قصف صاروخي 
سعودي ملنطقة آل مقنع بمديرية منبه، يف تدمر عدد من املنازل وأرضار يف املمتلكات.

وأكد املصدر أن الطران املعادي يحلق باستمرار يف سماء معظم مديريات املحافظة.
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استمرار طريان العدوان استهداف املواطنني وممتلكاتهم

]29/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طران العدوان السعودي األمريكي يف استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى معسكر الدفاع 
الجوي ومطار الحديدة، كما شن غارتن عى مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وعاود طران العدوان استهداف منطقة املدفون بمديرية نهم بمحافظة صنعاء بغارتن، وخمس غارات عى 
مديرية حرض بينها غارة عى جمارك حرض، وغارتن عى مدرسة بمديرية حران. 

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى وادي الضباب بمحافظة تعز وثالث غارات عى مديرية 
التعزية، وغارتن عى منطقة الربيعي يف نفس املديرية.

ويف نجران شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى موقع الطلعة، فيما شن غارة عى موقع 
ملحمة يف جيزان.

غارتان على مديرية بني مطر

]30/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
الصباحة ملحقا أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

استهداف مديرية خوالن بغارتني 

]30/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته الهسترية عى محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
العرقوب بمديرية خوالن، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية.

غارتان على منزل ومزرعة مبديرية صرواح مبأرب

]30/سبتمرب/2016[ مأرب - سبأ:

إستهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارتن مزرعة وبرئ إرتوازية بمنطقة املحجزة بمديرية 
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رصواح بمأرب، وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مزرعة املواطن 
عي يحيى فراس، ما أسفر عن تدمر برئين إرتوازية، وغارة أخرى عى منزل مواطن وأصيبت إمرأة بجروح 

خطرة.

استهداف مديريتي همدان وسنحان بصنعاء باربع غارات

]30/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم أربع غارات عى مديريتي همدان وسنحان بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن شبكة 
االتصاالت بمنطقة الحاوري بمديرية همدان ما أدى إىل تدمرها.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى أبراج االتصاالت يف منطقة مسعود بمديرية سنحان.

طريان العدوان يدمر شبكة اتصاالت مبديرية ساقني بصعدة

]30/سبتمرب/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم شبكة اتصاالت بمنطقة ثمامه بمديرية ساقن 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن مستهدفا شبكة 
االتصاالت بمنطقة ثمامه بمديرية ساقن ما أدى إىل تدمرها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة آل الزماح ومدينة باقم مخلفا دمارا كبرا 
بممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان شن غارة عى منطقة الرماديات بمديرية الظاهر.

ثالث غارات على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء

]30/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات 
عنيفة منطقة النهدين جنوب العاصمة.. مشراً إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن 

واملمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل إن طران العدوان حلق بعلو منخفض يف سماء العاصمة صنعاء وفتح حاجز الصوت.
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أكتوبر



548

يوميات العـ2016ـــدوان



549

يوميات العـ2016ـــدوان

جرائم العدوان على اليمن بني التوثيق احلقوقي والصمت الدويل يف فعالية للمركز 
القانوني

]01/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عي تيسر، أن الشعب اليمني سيظل صامدا وشامخا رغم بشاعة 
العدوان السعودي األمريكي املتواصل منذ 18 شهرا.

وأشار القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان يف افتتاح فعالية بعنوان »جرائم تحالف العدوان السعودي يف اليمن 
بن التوثيق الحقوقي والصمت الدويل« اليوم بصنعاء، إىل أن األموال املدنسة مهما بلغ حجم إنفاقها لن تهز 

كيان الشعب اليمني الذي بات يدرك حقيقة هذه املؤامرة الدولية ضد اليمن الشعب واإلنسان.

وقال تيسر يف الفعالية التي نظمها املركز القانوني للحقوق والتنمية الستعراض آخر إصدارات املركز 
وإحصائياته حول جرائم العدوان بحضور نخبة من رجال القانون والسياسة والحقوقيون » إن النظام 

السعودي الذي يشن عدوانه الوحيش والربري عى اليمن يعد ضليعا يف كل األعمال اإلرهابية التي يشهدها 
الوطن العربي والعالم«.

بدوره أشار رئيس املركز القانوني طه أبو طالب إىل أهمية هذه الفعالية التي تتزامن مع انعقاد الدورة الـ 33 
ملجلس حقوق اإلنسان.. مستغربا من صمت املنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وغضها للطرف عن كل ما 

يتعرض له الشعب اليمني من جرائم إبادة منذ 18 شهرا.. واعتر القرار األخر املخزي ملجلس حقوق اإلنسان 
بداية النتهاكات حقوق اإلنسان يف العالم ولن تقتر االنتهاكات السافرة عى اليمن فحسب.

وأشار رئيس املركز القانوني إىل أن املركز رصد املئات من الجرائم التي ارتكبها العدوان وحر الضحايا 
ونرها اليوم عر املوقع االلكرتوني للمركز القانوني للحقوق والتنمية لكشف الجرائم البشعة التي يرتكبها 

العدوان السعودي يف ظل صمت دويل مريب.

فيما استعرض أمن عام املركز القانوني هاشم رشف الدين بشاعة العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني يف 
ورقة بعنوان » اليمن بن وحشية العدوان وغياب الضمر العاملي«.

بدوره استعرض الناطق الرسمي باسم االئتالف املدني عبدالله عال الوضع اإلنساني يف اليمن نتيجة استمرار 
العدوان السعودي والحصار الجائر الذي منع دخول الغذاء والدواء للشعب اليمني. ويف ختام الفعالية تم تكريم 

الراحل سام القاويل تقديرا ملا قام به من دور يف رصد انتهاكات العدوان يف اليمن.

وأوضحت إحصائية أولية أصدرها املركز لجرائم العدوان السعودي خالل 560 يوما سقوط أكثر من 10 آالف 
و 562 شهيدا من املدنين بينهم ألفن و397 طفل وألف و751 امرأة، فيما أصيب ما ال يقل عن 18 ألف 

و508 بينهم ألفن و201 طفل وألف و809 امرأة والزالوا إىل اليوم يعانون من قلة األدوية واملستلزمات الطبية 
والعالج بسبب الحصار يف ظل صمت مخز ملنظمات الطفولة وحقوق اإلنسان.

وبن املركز أن العدوان البنية التحتية حيث استهدف بالقصف املبارش 15 مطارا و12 ميناء كما الحق أرضار 
بألف و155 طريق وجرس و216 خزان وشبكة مياه، و145 محطة كهرباء ومولدات و245 شبكة اتصاالت 
لتصبح أهم املنشآت الحيوية يف اليمن خارج نطاق الخدمة وهو ما أنعكس بشكل كارثي عى حياة اليمنين .

ويف القطاع االجتماعي أشارت اإلحصائية أن العدوان دمر أكثر من 375 ألف و468 منزل ورشد أكثر من 
أربعة مالين نازح ومرد قرسا نتيجة العدوان املتواصل، كما دمر 670 مسجد و700 مركز ومدرسة تعليمية 

وتوقف ثالثة آالف و750 مدرسة.
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وأوضح املركز القانوني أن العدوان قصف 261 مستشفى ومرفق صحي و20 مؤسسة إعالمية، وأستهدف 
الوحدات اإلنتاجية يف اليمن منها ألف و519 منشأة حكومية و620 مخزن أغذية و462 ناقلة مواد غذائية 
و506 أسواق ومجمعات تجارية، و283 محطة وقود سيارات ، و214 ناقلة وقود و238 مصنعا، و170 

مزرعة دواجن و200 موقعا أثريا و191 منشأة سياحية، و98 ملعب ومنشأة رياضية.

وأكد املركز أن أهم القطاعات الخاصة والعامة واملختلطة يف اليمن أصبحت خارج عملية اإلنتاج جراء العدوان 
ما كلف االقتصاد الوطني خسائر كبرة وخلق أزمات تمثلت يف ارتفاع نسبة البطالة والفقر.

20 غارة على مديرية الغيل باجلوف

]01/أكتوبر/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 18 غارة عى مزارع ومنازل املواطنن يف مديرية الغيل بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 18 غارة عى مناطق 
متفرقة بمديرية الغيل خلفت أرضار كبرة بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

اىل ذلك استهدف الطران املعادي بغارتن منطقة حام التابعة ملديرية املتون بمحافظة الجوف.

استشهاد وإصابة 11 مواطنا جراء استهداف طريان العدوان منطقة عطان بالعاصمة صنعاء

]01/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب تسعة آخرين جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم منطقة 
عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية الوحدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مخازن املؤسسة 
االقتصادية يف منطقة عطان بغارات عنيفة ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة تسعة آخرين من املارة 

بشارع الستن الجنوبي.

طريان العدوان يعاود قصف مديرية اخلوخة باحلديدة

]01/أكتوبر/2016[ الحديد - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته مساء اليوم عى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظ لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف قرية الكداح بمديرية 
الخوخة بثالث غارات، كما استهدفت احدى الغارات املعهد املهني باملديرية.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي قد شن ثالث غارات عى قرية الكدح صباح اليوم، ما تسبب يف أرضار 
بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة.
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إستشهاد وإصابة أربعة مواطنني بينهم امرأتني بغارتني لطريان العدوان على 
مديرية الظاهر بصعدة

]01/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

استشهد مواطنان وأصيبت امرأتن بجروح بليغة بغارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى منازل 
املواطنن بمنطقة بني سعد بمديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منازل املواطنن 
ومزارعهم يف قرية الحبيل بمنطقة بني سعد بمديرية الظاهر، ما أدى إىل استشهاد مواطنن وإصابة امرأتن 

بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن إحدى الغارات استهدفت املواطنن أثناء هروبهم من منازلهم التي استهدفتها الغارة 
األوىل.. الفتاً إىل أن الطران املعادي مستمر يف التحليق يف سماء املنطقة بكثافة معيقاً عملية إسعاف الجرحى.

غارتان على غرب العاصمة صنعاء

]01/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم غارتن عنيفتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية معن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واصل 
قصفه اإلجرامي عى العاصمة واستهدف بغارتن منطقة عر غرب العاصمة عى خط صنعاء - الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن وأراضيهم الزراعية.

مخس غارات على مديريتي نهم وهمدان

]01/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديريتي نهم وهمدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقتي 
املدفون واملنارة بمديرية نهم، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى وادي أبلس بمديرية همدان ملحقا أرضار بمزارع 
املواطنن.
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طريان العدوان يواصل استهداف املنشآت العامة ومنازل املواطنني

]01/أكتوبر/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى عدد من املحافظات مستهدفا املنشآت العامة ومنازل 
املواطنن ما أدى إىل سقوط شهداء وجرحى.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة الجبانة 
بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة، واستهدف بسبع غارات محطة الكهرباء بمديرية املخا بمحافظة تعز، 

وعاود استهداف مديرية املخا بثالث غارات.

وأكد املصدر استشهاد امرأتن وجرح ثالثة مواطنن يف استهداف منافقي العدوان ملنزل مواطن يف قرية املقربة 
بمفرق رشعب بمحافظة تعز، وشن العدوان غارة عى منطقة الضباب، وغارتن عى منطقة الربيعي يف مديرية 

التعزية ومثلها عى منطقة ذباب.

كما واصل الطران املعادي شن غاراته عى محافظة صعدة، حيث شن ثالث غارات عى مناطق متفرقة بمديرية 
باقم، وأصيب ثالثة مواطنن واحرتقت سيارة إثر استهداف مزارعهم من قبل طران العدوان السعودي 

األمريكي بثالث غارات، كما شن الطران غارة عى منطقة آل الحماقي، وغارة أخرى عى منطقة إيباد، يف حن 
تعرضت منطقتي النعاشوة وجزاع بمديرية حيدان لقصف صاروخي سعودي، واستهدف بأربع غارات وادي 

سياني بمديرية كتاف، كما شن غارة عى وادي ليه وغارة عى منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى مناطق الصوح والرصيفات ووادي صلة بمديرية 
كتاف، كما شن غارتن عى جبل عريج بمديرية ساقن استهدفت شبكة االتصاالت.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثمان غارات عى منطقة عطان جنوبي غرب العاصمة، ما أدى إىل 
استشهاد مواطنن اثنن من املارة، كما شن غارة عى معسكر الصباحة، بالتزامن مع تحليق مكثف يف سماء 

أمانة العاصمة.

وبن املصدر إىل أن طران العدوان شن 10 غارة عى مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة، كما عاود شن 
ثالث غارات عى مديرية حرض.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وشن غارتن عى منطقة 
املجاوحة، وغارتن عى سوق محي ومنطقة املدفون بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وحسب املصدر أصيبت امرأة بجروح خطرة جراء قصف املنافقن ملنطقة املحجزة يف مديرية رصواح بمحافظة 
مأرب، وشن طران العدوان غارتن عى منطقتي وادي رحب وبيت حجالن باملديرية.

وأفاد املصدر أن طران العدوان استهدف مدرسة يف منطقة كهبوب بمديرية املضاربة بمحافظة لحج، وشن 
غارتن عى منطقة بيت القحوم يف الغولة بمحافظة عمران.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى قرية قمر بالخوبة وغارة عى وادي جارة بجيزان، وست 
غارات عى منخفض صلة يف نجران.
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استشهاد مخسة مواطنني واصابة آخرين يف غارة للعدوان السعودي استهدفت صيادين 
باملخا

]02/أكتوبر/2016[ تعز - سبأ:

استشهد خمسة مواطنن تقريبا من العاملن يف مهنة الصيد واصيب 6 آخرون بجروح يف مجزرة مروعة 
ارتكبها اليوم طران العدوان السعودي بعد استهدافه بغارة قوارب صيد ملواطنن يف مديرية املخا الساحلية 

بمحافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي االمريكي شن اليوم غارة عى 
منطقة واحجة الساحلية بمديرية املخا يف محافظة تعز، استهدفت قوارب صيادين ما أدى إىل استشهاد خمسة 

صيادين واصابة ستة، فضال عن الحاقها ارضار يف قوارب الصيادين وممتلكاتهم.

وجاءت هذه الغارة بعد سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي االمريكي عى مناطق متفرقة بمديرية 
املخا وبعض املناطق الساحلية باتجاه محافظة الحديدة، وسط تحليق كثيف لطران العدوان فوق مديريات 

املحافظة الساحلية.

غارة على مديرية بني مطر

]02/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ظهر اليوم غارة جوية عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران تحالف العدوان استهدف بغارة منطقة 
الصباحة ملحقا ارضار بممتلكات املواطنن ومنازلهم.

معاودة استهداف العاصمة صنعاء من قبل طريان العدوان

]02/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية بني الحارث لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عنيفة عى 
الكلية الحربية شمال رشق منطقة الروضة للمرة الثانية يف أقل من ست ساعات بعد أن قصف نفس املنطقة 

صباح اليوم بغارتن وقنابل شديدة االنفجار.

وكان طران العدوان استهدف بخمس غارات الكلية الحربية للمرة الثالثة يف أقل من 12 ساعة بعد أن 
استهدفها صباح وظهر اليوم بثالث غارات.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى قاعدة الديلمي.. الفتا إىل أن القصف تسبب يف أرضار 
بالغة بمنازل املواطنن.
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تدمري شبكة اتصاالت برازح واستهداف أخرى يف ساقني بصعدة

]02/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم شبكة االتصاالت بمديرية رازح الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن شبكة االتصاالت 
بمديرية رازح ما أدى إىل تدمرها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود استهداف شبكة االتصاالت بمديرية ساقن بغارة أدت إىل تدمرها 
بالكامل.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثمان غارات عى مناطق طخية والثعبان وآل 
الزماح وغرها من املناطق بمديرية باقم.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]02/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن وادي الربيعة وغارة عى 
منطقة املطار خلفت أرضارا كبرة بمزارع املواطنن.

طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم

]02/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منزل املواطن 
عي جهالن بمنطقة محي، ما أدى إىل تدمره وترضر العديد من املنازل.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقتي املدفون وبران، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة 
باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

أربع غارات على مديريتي همدان وسنحان

]02/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديريتي همدان وسنحان بمحافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة ضالع 
بهمدان، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن قرية مسعود بسنحان، خلفت أرضار بمنازل املواطنن 
وممتلكاتهم.

استشهاد مواطنني اثنني واصابة آخرين يف 3 غارات لطريان العدوان على سواحل املخا

]03/أكتوبر/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطنان عى األقل واصيب آخرون يف غارات هسترية شنها اليوم طران العدوان السعودي االمريكي 
عى مديرية املخا بمحافظة تعز.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان السعودي االمركي شن اليوم 3 غارات عى 
سواحل مدينة املخا احداها استهدفت قوارب صيادين ما اسفر عن استشهاد مواطنن واصابة اربعة آخرين 

بجروح عى األقل فضال عن تدمرها عددا من قوارب الصيادين بشكل كامل.

واشار املصدر إىل أن هذه الغارات الوحشية تأتي بعد ساعات قليلة من غارات مماثلة استهدفت صيادين ابرياء 
أمس عى سواحل املخا واسفرت عن استشهاد خمسة صيادين واصابة آخرين.

طريان العدوان السعودي يشن عدة غارات على مدينة ذمار

]03/أكتوبر/2016[ ذمار - سبأ:

استشهد مواطن واصيب سبعة آخرين جراء غارات طران العدوان السعودي االمريكي اليوم عى مدينة ذمار.

واوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدفت معسكر قوات األمن يف مدينة 
ذمار بسبع غارات، دمرت بثالث غارات مبنى قيادة قوات األمن املركزي، وغارة تسببت يف حفرة كبرة اىل جوار 

املبنى، فيما دمرت ثالث غارات أخرى صالة الطعام والتي سبق وان استهدفتها طائرات العدوان.

واشار املصدر إىل ترضر عدد من منازل املواطنن املجاورة بأرضار بالغة، باإلضافة اىل مخزن للبطاط تابع 
لركة انتاج بذور البطاطيس بذمار.

21 غارة على مديريتي كتاف وباقم بصعدة

]03/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 21 غارة عى مديريتي باقم وكتاف يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى منطقة 
الثعبان وأربع غارات عى منطقتي مندبة وآل الزماح بمديرية باقم، خلفت ارضاراً بالغة بممتلكات املواطنن.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى منطقتي الفرع والقمع بمديرية كتاف استهدفت 
أحداها سيارة مواطن ما أدى إىل تدمرها، وشن غارتن عى منطقة الغيل بمديرية كتاف، كما شن غارتن عى 

منطقة الضيعة بمديرية شدا بمحافظة صعدة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق بكثافة اليوم عى عدد من مديريات محافظة صعدة خصوصاً 
الحدودية.

استهداف مديرية خب والشعف باجلوف بثالث غارات

]03/أكتوبر/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف منطقة الصرين 
بمديرية خب والشعف بثالث غارات، خلفت أرضارا كبرة بمزارع املواطنن.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية صرواح مبأرب

]03/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية رصواح بمحافظة بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مناطق املشجح ووادي الربيعة 
برواح بغارتن.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية همدان 

]03/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة الغوش 
ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية.

طريان العدوان يكثف غاراته اإلجرامية على عدد من احملافظات

]03/أكتوبر/2016[ محافظات - سبأ:

كثف طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من املحافظات، مستهدفا املواطنن 
واملنشآت العامة والخاصة.
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وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة كهبوب يف 
محافظة لحج، وعاود استهداف املنطقة بغارة.

ويف محافظة تعز شن طران العدوان غارة عى منطقة واحجة، وأربع غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية 
املخا.

وحسب املصدر شن الطران املعادي غارتن عى مبنى بريد ميدي بمحافظة حجة، وغارتن عى منطقة الجر 
واربع غارات عى منطقة بحيص بمديرية عبس وتسع غارات عى مديريتي حرض وميدي، وشن غارتن عى 

منطقة شقدم يف املزرق باملحافظة، كما استهدف الطران منطقة النقوب بمحافظة شبوة.

كما شن طران العدوان السعودي األمريكي خمس غارات عى منطقة البقع بمديرية كتاف، وغارتن عى 
مديرية الظاهر بصعدة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، فيما استشهد طفلن 
وجرح آخر يف قصف مدفعي ملنافقي العدوان عى منطقة مالحا بمديرية املصلوب بالجوف.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي شن اربع غارات عى منطقة عطان بأمانة العاصمة، وغارة عى 
منطقة عر، وغارتن عى حي الروضة، وغارتن عى كلية الهندسة العسكرية شمال العاصمة.

كما استهدف الطران بغارتن شبكة االتصاالت يف منطقة مسعود بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وشن 
غارة عى منطقة بني بارق وغارتن عى منطقة غليمة، وغارة عى منطقة املدفون بمديرية نهم باملحافظة.

ويف قطاعي نجران وجيزان، شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى منطقة الرفة وغارتن عى جبل 
الدود.

إستشهاد مخس نساء بغارة لطريان العدوان على مزرعة باجلوف

]04/أكتوبر/2016[ الجوف - سبأ:

استشهدت خمس نساء اليوم يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مزرعة بمديرية املتون يف 
محافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة مزرعة بوادي 
مذاب باملتون، ما أسفر عن إستشهاد خمس نساء.

استشهاد امرأة بغارة لطريان العدوان على منزل مواطن مبديرية سحار بصعدة

]04/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

استشهدت امرأة جراء غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت منزل مواطن يف مديرية سحار 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني يف املحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن  طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن 
بمنطقة الخزاين بمديرية سحار ما أدى إىل استشهاد امرأة وتدمر املنزل وترضر املنازل  املجاورة.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى الطريق العام يف طريق البقع بمديرية كتاف.

استهداف منطقة الصافية املكتظة بالسكان بالعاصمة صنعاء

]04/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف حي البليي 
بالقرب من مستشفى األم لألمومة والطفولة يف منطقة الصافية املكتظة بالسكان وسط العاصمة صنعاء 

بغارتن عنيفتن وصواريخ شديدة االنفجار.

وأشار املصدر إىل أن القصف أدى إىل اندالع حريق هائل تقوم فرق الدفاع املدني حاليا بإخماده.. الفتا إىل أن 
القصف تسبب يف أرضارا بالغة يف املمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن .

15 غارة على عدة مديريات مبحافظة صعدة

]04/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 15 غارة استهدفت عدداً من مديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقتي 
املروي واملتجرف بمديرية الظاهر الحدودية، وغارتن عى منطقة السعن بمديرية كتاف، كما شن غارة عى 

مزرعة مواطن بمنطقة آل الحماقي يف مديرية باقم خلفت أرضاراً كبرة.

وواصل طران شن غاراته عى صعدة، حيث استهدف بغارتن منطقة الرصيفات، وشن ثالث غارات عى 
منطقة القطعة يف بمديرية كتاف، وغارتن عى منطقة طخية.

13 غارة لطريان العدوان السعودي على مديرية صرواح مبحافظة مأرب

]04/أكتوبر/2016[ مأرب ـ سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم إستهداف مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى املطار 
ووادي نوع بمديرية رصواح.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم عر غارات عى مديرية رصواح، استهدفت الغارات مناطق 
آل حجالن والنجد ووادي حباب ووادي نوع، وخلفت أرضارا كبرة يف ممتلكات املواطنن.
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استشهاد ثالثة مواطنني يف غارة لطريان العدوان استهدفت سيارة مبديرية املتون باجلوف

]04/أكتوبر/2016[ الجوف - سبأ:

أستشهد ثالثة مواطنن وأصيب اثنن آخرين يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت 
سيارة الشيخ عبد الله الحاج منيف يف مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة سيارة الشيخ 
عبدالله الحاج منيف، ما أسفر عن إستشهاد نجله صادق وأثنن من أقربائه وإصابة إثنن بجروح خطرة.

كما شن طران العدو غارتن عى مديرية املتون.

غارتني على مديرية بني مطر

]04/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة 
الحسمة محدثا أرضار كبرة بمنازل املواطنن.

طريان العدوان السعودي واملنافقني يواصلون استهداف املواطنني

]04/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن استهدافهم للمواطنن مما أدى إىل سقوط عدد من الشهداء 
والجرحى يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن سبعة أطفال سقطوا بن شهيد وجريح إثر 
قصف مدفعي للمنافقن عى بر باشا بمحافظة تعز. 

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى ميناء املخاء بتعز، كما شن أربع غارات عى مديريتي الغيل 
واملصلوب بمحافظة الجوف.

وشن طران العدو غارتن عى قاعدة الديلمي شمال صنعاء، وغارتن أخرين عى معهد املوسيقى العسكرية، 
ومثلها عى منطقة الصباحة، باإلضافة إىل ثالث غارات عى منطقة املحجر بمديرية همدان محافظة صنعاء.

وحسب املصدر شن طران العدوان غارة عى مديرية حران بمحافظة حجة. 
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استهداف املعهد التقني الصناعي مبدينة عمران

]05/أكتوبر/2016[ عمران  - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم املعهد التقني الصناعي بمدينة عمران.

وأوضح مدير عام مكتب التعليم الفني واملهني باملحافظة امن الديدي أن طران العدوان شن غارتن عى 
املعهد، مما أدى إىل تدمره بالكامل، الفتاً إىل أن الطران املعادي استهدف املعهد مطلع العام الجاري بعدة 

غارات أسفرت عن تدمر املرافق والورش التابعة للمعهد.

قصف مطار احلديدة بست غارات

]05/أكتوبر/2016[ الحديدة - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته مساء اليوم عى مطار محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مطار الحديدة بست 
غارات عنيفة.

غارة على مديرية خوالن بصنعاء

]05/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارة منطقة 
العرقوب باملديرية، ما أدى إىل إلحاق أرضار بمزارع املواطنن.

غارتان على مديرية بني حشيش مبحافظة صنعاء

]05/أكتوبر/2016[ صنعاء  - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الغارتن استهدفتا جبل الخضم بوادي رجام، 
مما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية.

استشهاد مواطن يف قصف صاروخي سعودي على مديرية منبه مبحافظة صعدة

]05/أكتوبر/2016[ صعدة  - سبأ:

استشهد مواطن اليوم يف قصف صاروخي سعودي عى مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن 
طران العدوان غارات عى مديريات املحافظة.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن القصف الصاروخي استهدف منطقة آل الشيخ 
بمديرية منبه، مما أدى إىل استشهاد مواطن، مشراً إىل أن طران العدوان شن غارة عى املديرية خلفت أرضارا 

بالغة بممتلكات املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة استهدفت سيارتن للمواطنن يف منطقة آل مغرم بمديرية باقم، 
أدت إىل تدمرهما وترضر منازل املواطنن املجاورة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن غارتني على مدينة ذمار

]05/أكتوبر/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غارتن عى مدينة ذمار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا موقع مروع املبنى الجديد للمحكمة، 
مما أدى إىل تدمر سور املبنى وسيارة مواطن وترضر عدد من املنازل املجاورة.

معاودة استهداف مديرية صرواح خبمس غارات

]05/أكتوبر/2016[ مأرب  - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم أستهداف مديرية رصواح بمحافظة مأرب بخمس غارات.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة كري وادي 
رحب برواح، ما أدى إىل تدمره بشكل شبه كي.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن أربع غارات عى مناطق آل حجالن ووادي نوع واملطار.

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة أن غارات العدوان إستهدفت مناطق املطار ووادي نوع بمديرية رصواح.

سلسلة غارات على مديريتي نهم وبني مطر

]05/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديريتي نهم وبني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقتي 
املدفون واملجاوجة بمديرية نهم، ملحقا أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة الحسمة بمديرية بني مطر، تسببت يف أرضار 
كبرة يف األرايض الزراعية.
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طريان العدوان يعاود شن غاراته اإلجرامية على العاصمة صنعاء

]05/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن سلسلة من الغارات اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة عطان 
بمديرية السبعن بغارتن عنيفتن، كما شن غارة عى منطقة تبة التلفزيون بمديرية الثورة.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن يف وقت سابق اليوم ثمان غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
نقم رشق العاصمة صنعاء، مشرا إىل أن الطران املعادي شن ست غارات عى قاعدة الديلمي شمال العاصمة.. 

مبينا أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.

مصدر عسكري يؤكد استمرار طريان العدوان يف استهداف املواطنني واملمتلكات العامة 
واخلاصة

]05/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طران العدوان السعودي األمريكي يف استهداف املواطنن واملمتلكات العامة 
والخاصة يف عدد من محافظات الجمهورية.

ففي محافظة صعدة شن طران العدوان غارة عى مديرية منبه، فيما استشهد مواطن يف قصف صاروخي 
سعودي عى منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.

وواصل طران العدوان استهداف صعدة، حيث شن 11 غارة عى منطقتي مثعن ومندبة ومحديدة يف مديرية 
باقم، وتعرضت قرية البيلم بمنطقة الجمعة يف مديرية حيدان لقصف صاروخي سعودي، واستشهدت امرأة يف 

غارة استهدفت منزال بمديرية مجز، واستهدف بأربع غارات مناطق السداد وطخية وآل الحماقي بمديرية باقم. 

ويف محافظة الحديدة شن الطران املعادي غارتن عى جزيرة كمران، والقى قنابل عنقودية عى ميناء الحيمة 
بمديرية الخوخة، كما استهدف بثالث غارات القاعدة البحرية.

وبن املصدر أن مواطن استشهد جراء غارتن لطران العدوان السعودي عى شاطئ الحيمة بمديرية الخوخة 
الساحلية بالحديدة.. الفتا إىل أن طران العدوان ألقى قنبلة صوتية يف سماء مديرية بني رصيم بمحافظة 
عمران، وشن غارتن عى منطقة غولة عجيب بمديرية ريدة، فيما شن 11 غارة عى مديرية حرف سفيان 

بمحافظة عمران، واستهدف املعهد املهني بمنطقة قهال باملحافظة بغارتن، وشن غارة عى املجمع الحكومي 
بمدينة عمران.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن اربع غارات عى مديرية حرض استهدفت إحداها مثلث عاهم، وثالث 
غارات عى مديرية ميدي بمحافظة حجة، وغارتن عى مزارع نسيم بميدي، كما شن غارة عى منطقة الجر 
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بمديرية عبس.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى منطقه كهبوب وثالث غارات عى منطقة الريجة بمحافظة 
لحج.

وأوضح املصدر العسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن اثنن استشهدا وجرح ثالثة 
آخرين يف غارة لطران العدوان استهدفت سيارة يف منطقة املحرق بمديرية املتون محافظة الجوف، كما 

استهدف الطران عضو لجنة التهدئة يف املحافظة الشيخ عبدالله منيف ما أسفر عن إصابته واستشهاد ابنه 
واثنن من أبناء إخوته.

وذكر املصدر أن مواطناً أصيب جراء غارتن لطران العدوان استهدفت مزرعة للدواجن بمنطقة الهامي 
بمديرية موزع محافظة تعز، وست غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية املخا، وغارتن عى جبل الشبكة يف 

مديرية ذباب، وغارة واحدة عى مديرية حيفان باملحافظة.

ويف نجران شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى منخفض الهضبة.

عشرة شهداء وجرحى يف غارات لطريان العدوان السعودي على مديرية نهم

]06/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد وأصيب عرة مواطنن بينهم نساء وأطفال جراء ثالث غارات شنها طران العدوان السعودي 
األمريكي اليوم عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء. 

وأكد مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد رجل وإمرأة واصابة ثمانية مواطنن آخرين 
يف الغارات التي استهدفت مزرعة يف منطقة الرزوة باملديرية وأدت أيضاً إىل ترضر األرض الزراعية.

غارات على املديريات الساحلية مبحافظة تعز

]06/أكتوبر/2016[ تعز  - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته اإلجرامية عى املديريات الساحلية بمحافظة تعز، 
متسببا يف تدمر منشآت إقتصادية وحيوية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى مدينة 
املخا، استهدفت بعضها امليناء بصورة مبارشة ما أدى إىل تدمر اللنش الوحيد املستخدم يف سحب سفن 

البضائع والتموينات الغذائية إىل املرىس.

وقال »إن تدمر اللنش سيؤدي إىل وقف نشاط امليناء يف استقبال وتفريغ السفن بصورة نهائية«.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عشوائية عى مدينة ذباب التابعة ملديرية باب املندب، أسفرت 
عن ترضر العديد من املنازل واملرافق العامة.

كما شن طران العدوان ثالث غارات عى منزل مواطن يف منطقة املحجر بمديرية املخا.
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استهداف منطقتي عطان ونقم بالعاصمة صنعاء

]06/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهداف العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف يف الساعة األوىل 
من اليوم الخميس منطقة عطان بغارتن عنيفتن للمرة الثانية يف أقل من ست ساعات بعد أن كان قد استهدف 

نفس املنطقة مساء أمس بغارتن.

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي قد واصل فجر اليوم استهدافه للعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
استهدف منطقة عطان بخمس غارات يف أقل من 12 ساعة، مشراً إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة 

بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

اىل ذلك استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم منطقة نقم بمديرية آزال يف أمانة العاصمة.

وأوضح مصدر محي يف املديرية أن طران العدوان شن غارة عنيفة عى منطقه نقم، أدت اىل ترضر منازل 
املواطنن، مشراً إىل تحليق طران العدوان يف أجواء العاصمة صنعاء بعلو منخفض مع فتح حاجز الصوت.

كما استهدف طران العدوان بخمس غارات مطار صنعاء الدويل، وغارة عى تبة التلفزيون.

ثالث غارات على منزل مواطن بقرية العثمانية باخلوخة

]06/أكتوبر/2016[ الحديدة  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى منطقة العثمانية بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

وذكر مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منزل أحد 
املواطنن بقرية العثمانية، ما أدى إىل تدمره بالكامل وترضر عدد من منازل املواطنن يف املنطقة.

وبن املصدر أن طران العدوان استهدف حراج الصيادين وجولة وسط مديرية الخوخة بغارتن ما أدى إىل 
احرتاق سيارات املواطنن نتيجة الغارات التي استهدفت الجولة وأنباء عن ضحايا، فيما استشهد مواطنن اثنن 

إثر غارات عى سوق للصيادين يف الخوخة.

كما واصل طران العدوان شن غاراته عى محافظة الحديدة، حيث استهدف بخمس غارات املطار والصالة 
الرياضية، وشن غارتن عى هنجر الجمارك وصالة التريفات، وشن غارة عى مدينة الحديدة.
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استهداف حصن بيت بوس التارخيي خبمس غارات 

]06/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم خمس غارات عى منطقة بيت بوس بمركز محافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بخمس غارات حصن 
بيت بوس التاريخي، ما أدى إىل تدمر أجزاء كبرة منه وترضر املنازل املجاورة.

معاودة استهداف إدارة امن حمافظة صنعاء

]06/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهداف إدارة امن محافظة صنعاء بمنطقة الروضة 
للمرة الثانية يف أقل من 24 ساعة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة ما تبقى من 
مبني إدارة األمن ما أدى إىل تدمر املبنى كليا، باإلضافة إىل إلحاق أرضار كبرة باملنازل املجاورة.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن اليوم غارة عى إدارة أمن محافظة صنعاء بمنطقة الروضة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن الغارة تسببت يف تدمر مبنى إدارة األمن وعدد من مرفقاته، باإلضافة إىل 
ترضر عدد من املنازل املجاورة ومبنى بيت الثقافة والجامع الكبر بالروضة.  

14 غارة على مديرية صرواح مبحافظة مأرب

]06/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 14 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأكد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مناطق املطار ووادي نوع وهيالن واملخدرة 
ورحب، وخلفت أرضاراً كبرة يف ممتلكات املواطنن.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي باملحافظة أن طران العدوان إستهدف منطقة املطار بغارتن مخلفة أرضارا كبرة بمنازل 
املواطنن.
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13 غارة على اجلبل األسود بعمران

]06/أكتوبر/2016[ عمران  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أكثر من 13 غارة محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدفت الجبل األسود 
ومعسكر العمالقة.

طريان العدوان يشن غارة على مديرية سنحان

]06/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة بيت 
الجاكي، خلفت أرضار بليغة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

غارات متفرقة على مديريات حمافظة صعدة 

]06/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

استشهد مواطن بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت الخط العام بمنطقة العطفن بمديرية 
كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى الطريق العام 
بمنطقة العطفن بمديرية كتاف، ما أدى إىل استشهاد املواطن هادي الوبر أثناء سره بسيارته يف الخط العام.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان شن غارتن عى منازل املواطنن بمدينة ضحيان بمديرية مجز، باإلضافة 
إىل إلقاء قنبلة صوتية عى املديرية، وقنبلتن صوتيتن عى مدينة صعدة ومديرية سحار، كما شن ثالث غارات 

عى مناطق البقع ورشاحة والعطفن بمديرية كتاف، واستهدف بخمس غارات مديرية باقم.

وشن الطران املعادي غارتن عى مديرية الظاهر استهدفت إحداهما منزال يف منطقة ليه، وغارتن عى منطقة 
عالف بمديرية سحار، فيما تعرضت منطقة غافرة بمديرية الظاهر لقصف مدفعي سعودي.

22 غارة على صعدة وجيزان وجنران

]07/أكتوبر/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 22 غارة استهدفت عدة مناطق بمحافظة صعدة 
وقطاعي نجران وجيزان.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 16 غارة عى جبل الدود 
العسكري وموقع املستحدث يف الخوبة بجيزان، وغارتن عى الهضبة بنجران، كما شن غارتن عى مديرية 
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الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، وغارتن عى وادي السياني يف مديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن الطران يحلق بكثافة يف سماء مديريات املحافظة.

غارتان على مدينة يريم مبحافظة إب

]07/أكتوبر/2016[ إب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غارتن عى مدينة يريم يف محافظة إب.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف مدينة يريم مما أدى إىل ترضر 
ممتلكات املواطنن واملنشئات العامة.

طريان العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]07/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان إستهدفت منطقة الزغن ووادي 
نوع، مخلفة أرضار كبرة بمزارع املواطنن.

تسع غارات على مديرية همدان

]07/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بتسع غارات 
مزرعة يف منطقة ضالع ما أدى إىل أرضار كبرة فيها.

طريان العدوان يواصل غاراته اإلجرامية على عدد من احملافظات

]07/أكتوبر/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى شبكة اإلتصاالت 
بمنطقة العطفن بمديرية كتاف، كما ألقى قنبلة صوتية عى سماء مديرية منبه.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود استهداف منطقتي املروي واملالحيط بمديرية الظاهر بصعدة 
بغارتن، كما استهدف قصف صاروخي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه، كما شن غارة عى مدينة 
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مران يف مديرية حيدان بصعدة، الفتا إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مزارع املواطنن بمنطقه 
الجر بمديريه عبس بمحافظة حجة، وعاود شن ست غارات عى مزارع املواطنن بمنطقة الجر باملديرية، كما 

استهدف الطران املعادي بغارة مديرية حرض يف حجة.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الحوبان يف تعز، الفتاً إىل حدوث انفجار كبر جراء إلقاء 
طران العدوان قنبلتن عى مدينة املخا بمحافظة تعز، كما شن الطران ثالث غارات عى ميناء املخا، وحلق 

طران العدوان الحربي واالستطالعي بكثافة يف سماء املخا وباب املندب والريط الساحي.

ويف مدينة الحديدة شن طران العدو ست غارات عى الكلية البحرية بمنطقة الكثيب، واستهدف بأربع غارات 
مزارع إخوان ثابت يف مدينة باجل.

ويف محافظة عمران شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديرية حرف سفيان، فيما شن 
سلسلة غارات عى منطقة الغيل بمحافظة الجوف.

ويف مديرية نهم بمحافظة صنعاء استشهدت امرأة وجرح شخصان يف غارتن لطران العدوان استهدفت مزارع 
املواطنن يف منطقة محي، فيما شن غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

ويف قطاعي نجران وجيزان شن طران العدوان سلسلة غارات عى منطقة الرفة بنجران، يف حن استهدف 
بغارتن قرية قوى بمنطقة الخوبة يف جيزان.

ويف عسر شن طران العدوان أربع غارات عى منطقة الثعبان وخلف قلل الشيباني.

وزارة الصحة: 656 شهيدا وجرحيا حصيلة أولية لضحايا استهداف العدوان للصالة الكربى

]08/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن الحصيلة األولية لضحايا جريمة استهداف طران العدوان السعودي 
األمريكي عر اليوم للصالة الكرى بصنعاء بلغت 656 شهيدا وجريحا.

وأوضح القائم بأعمال وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور غازي إسماعيل يف مؤتمر صحفي عقده مساء 
اليوم بصنعاء، أن مستشفيات أمانة العاصمة استقبلت حتى اآلن 90 شهيدا و566 جريحا معظمهم إصابتهم 

خطرة.

وكان مصدر أمني بأمانة العاصمة اوضح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن 
القاعة الكرى للمناسبات التي يقام فيها مراسم عزاء والد وزير الداخلية اللواء جالل الرويشان.

وأشار املصدر إىل أن القصف أدى إىل اندالع حريق هائل تقوم فرق الدفاع املدني حاليا بإخماده، كما أدى 
القصف إىل تدمر القاعة.

وأكد الدكتور غازي أن الوزارة استدعت جميع أطباء الجراحة العامة واألوعية الدموية وأطباء املخ واألعصاب 
والعظام للتوجه إىل مستشفيات أمانة العاصمة ملساعدة طواقمها يف تقديم الخدمات الطبية والعالجية 

للمصابن.

ولفت إىل أن مستشفيات األمانة تعمل بكامل طواقمها إلسعاف وإنقاذ جرحى جريمة استهداف طران العدوان 
للصالة الكرى.. داعيا املواطنن إىل الترع بالدم إلنقاذ املصابن.
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استشهاد وإصابة 16 مواطنا بقصف طريان العدوان ملناطق مبحافظة صعدة

]08/أكتوبر/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد ثمانية مواطنن وجرح سبعة آخرين جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي مدينة مران 
ومنطقة العطفن ومديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى سوق شعبي 
بمنطقة مران بمديرية حيدان، ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن كحصيلة أولية وإصابة أربعة آخرين .

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى سوق األبرق يف منطقة العطفن بمديرية كتاف، ما أدى 
إىل استشهاد مواطن وإصابة ثالثة آخرين.

واستشهد مواطن جراء غارة لطران العدوان السعودي األمريكي يف مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن الغارة استهدفت ناقلة نفط باملديرية ما أدى إىل استشهاد سائقها 
واحرتاقها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة املروي بمديرية الظاهر وغارة أخرى استهدفت 
الطريق الرابط بن مران وحيدان.

غارات لطريان العدوان السعودي على مديرية ذيبني مبحافظة عمران

]08/أكتوبر/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عدة غارات عى مديرية ذيبن بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منزل الشيخ مجاهد أبو شوارب 
بمنطقة بلسن باملديرية مما أدى إىل تدمره بالكامل.

طريان العدوان يواصل شن غاراته على العاصمة صنعاء بعد جمزرة الصالة الكربى

]08/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهدافه اإلجرامي للعاصمة صنعاء بسلسلة غارات 
عنيفة بعد املجزرة البشعة التي ارتكبها عر اليوم باستهدافه مراسم عزاء يف الصالة الكرى.

وأوضح مصدر محي بمديرية السبعن بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف 
بثالث غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار منطقتي عطان والنهدين.

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.
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من جهة اخرى أوضح مصدر محي بمديرية الثورة بأمانة العاصمة أن طران العدوان استهدف بغارة تبة 
التلفزيون، وشن غارة عى منطقة الصيانة يف سواد حنش بصواريخ عنيفة.

وأشار إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

استهداف منزل مواطن مبديرية صرواح مبأرب بغارتني 

]08/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن منزل املواطن 
محمد مقري ربيع بمديرية رصواح ما أدى إىل تدمره كليا.

الناطق باسم الصحة: 115 شهيدا و610 جرحيا حصيلة ضحايا جمزرة الصالة الكربى

]09/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

قال الناطق باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور تميم الشامي »إن حصيلة ضحايا مجزرة استهداف 
طران العدوان السعودي األمريكي للصالة الكرى بلغت حتى اآلن 115 شهيدا و610 جريح«.

وأوضح الدكتور الشامي يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدد ضحايا مجزرة العدوان مرشح 
للزيادة.. مشرا إىل أن هناك أكثر من 300 حالة حرجة تستدعي السفر للعالج يف الخارج.

وحمل الناطق باسم وزارة الصحة األمم املتحدة مسؤولية رفع الحصار إلخراج الجرحى للعالج يف الخارج.

غارتان على العاصمة صنعاء

]09/أكتوبر/2016[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي فجر اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا منطقة الحصبة 
املكتظة بالسكان وإدارة التموين يف عطان.

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة، الفتاً إىل أن 
الطران حّلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.
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معاودة استهداف مديرية بالد الروس 

]09/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن طريق 
صنعاء ـ تعز بمنطقة وعالن محدثا أرضار كبرة بالطريق العام.

وكان طران العدوان شن يف وقت سابق اليوم أربع غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن طران العدوان استهدف بأربع غارات طريق صنعاء ـ تعز يف منطقة وعالن 
ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بالطريق.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية همدان

]09/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن وادي البلس 
متسببا يف إلحاق أرضار كبرة باألرايض الزراعية.

 اغلبهم نساء وأطفال يف جمزرة جديدة لطريان العدوان بصعدة
ً
استشهاد وإصابة 17 مواطنا

]10/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب 17 مواطناً أغلبهم نساء وأطفال يف جريمة مروعة ارتكبها طران العدوان يف وقت مبكر من 
صباح اليوم باستهدافه منازل املواطنن بمنطقة العشه بمديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف 
منزلن بعدد من الغارات ما أدى إىل استشهاد 10 مواطنن بينهم نساء وأطفال وإصابة سبعة آخرين بجروح.

39 غارة على صعدة وجيزان

]10/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 39 غارة عى أماكن متفرقة بمحافظة صعدة وقطاع 
جيزان.

وأوضح مصدر امني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 23 غارة عى منطقة الثعبان، 
وغارة استهدفت سيارة مواطن بمنطقة آل الزماح بمديرية باقم خلفت جميعها أرضاراً كبرة بممتلكات ومنازل 
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ومزارع املواطنن، مشرا إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقتي العقبة واملالحيط بمديرية 
الظاهر.. الفتا إىل أن الطران السعودي األمريكي شن 12 غارة عى جبل الدود وموقع املستحدث يف الخوبة 

بجيزان.

طريان العدوان واملنافقون يواصلون استهداف املواطنني يف عدد من احملافظات

]10/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقون استهداف املواطنن يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى 
منطقتي القطينات وطخية بمديرية باقم محافظة صعدة، وغارة عى منطقة الحصامة بمديرية شدا، وغارة 

أخرى عى منفذ البقع الحدودي، كما شن غارتن عى منطقتي العطفن وأسعن بمديرية كتاف وغارة عى 
منطقة نملة، وغارتن عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر، وغارة عى جبل العبالء بمحيط مدينة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن منطقة طالن بمديرية حيدان ومناطق متفرقة بمديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي 
سعودي، فيما استهدف طران العدوان بثالث غارات منزالً يف مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وأنباء عن 

سقوط ضحايا، كما شن ثالث غارات أخرى عى هيئة تطوير تهامة يف وادي سهام بمديرية املراوعة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية املخا بمحافظة تعز، وعر غارات عى مديرية حرض 
بمحافظة حجة، وغارتن عى منطقة الجر بمديرية عبس، وغارة عى منطقة دوار يف مديرية مستبا.

وأكد املصدر إصابة امرأة وطفل يف قصف مدفعي ملنافقي العدوان عى منازل املواطنن يف حريب القراميش 
بمحافظة مأرب.

إستشهاد ستة مواطنني وإصابة 14 آخرين بغارة لطريان العدوان على شاحنة يف املخا بتعز

]11/أكتوبر/2016[ تعز - سبأ:

استشهد مواطن عى األقل وأصيب ثالثة يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى مدينة املخا بمحافظة 
تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف فجر اليوم بغارة 
شاحنة نقل يف مدينة املخا، ما أدى إىل استشهاد سائقها وإصابة ثالثة آخرين وكذا إحرتاق الشاحنة.

وأشار إىل أن طران العدوان استهدف أيضا مزرعة أبقار ما أدى إىل نفوق أعداد من رؤوس املاشية، وعاود 
طران العدو التحليق والتمشيط عى سواحل باب املندب.

من جهة اخرى استشهد خمسة مواطنن وأصيب 11 عى األقل يف قصف ملنافقي العدوان السعودي األمريكي 
اليوم عى أحياء تعز الرقية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة أن منافقي العدوان السعودي قصفوا صباح اليوم بقذائف الهاون سوق 
سوفتيل رشقي مدينة تعز، ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن بينهم امرأة مسنة وإصابة 11 آخرين بجروح.
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استهداف مدينة يريم بإب بغارتني

]11/أكتوبر/2016[ إب - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي االمريكي الغاشم اليوم غارتن جويتن عى مدينة يريم بإب.

واوضح مصدر محي باملديرية لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان العدوان تسبب يف الحاق ارضار مادية بمنازل 
املواطنن دون وقوع  ضحايا او اصابات.

استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارتني لطريان العدوان على سوق شعبي بصعدة

]11/أكتوبر/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت سوق شعبي 
بمنطقة مران بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى السوق وسط 
منطقة مران ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة أخر بجروح بليغة.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]11/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن وادي رحب 
بمديرية رصواح.

معاودة استهداف حصن بيت بوس التارخيي

]11/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف حصن بيت بوس التاريخي بمركز محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن حصن 
بيت بوس للمرة الثانية يف اقل من خمسة أيام ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة فيه.
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طريان العدوان يشن سلسلة غارات على مديريتي بني مطر ونهم

]12/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديريتي بني مطر ونهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بأربع غارات جبل 
النبي شعيب يف بني مطر خلفت أرضار كبرة باملمتلكات.

وعاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف جبل النبي شعيب بسبع غارات ما أدى إىل إلحاق 
أرضار كبرة باملمتلكات العامة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الخارد بمديرية نهم، ما أدى إىل إلحاق أرضار 
كبرة باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما  دمر بغارتن 
مدرسة الذراع بمنطقة حريب نهم.

استهداف مديريتي املتون واملصلوب باجلوف بغارتني 

]12/أكتوبر/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديريتي املتون واملصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة البيضاء 
بمديرية املصلوب وغارة عى منطقة حام باملتون.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان قصفوا باملدفعية بشكل مكثف منازل ومزارع املواطنن بمديرية املتون.

إستشهاد وإصابة ستة مواطنني بغارة لطريان العدوان استهدفت سيارة يف صرواح مبأرب

]12/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

إستشهد وأصيب ستة مواطنن اليوم من أرسة واحدة بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي إستهدفت 
سيارتهم بوادي حباب بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن عبده دهيس وثالثة من أبنائه 
استشهدوا وأصيب اثنن آخرين بغارة لطران العدوان السعودي إستهدفت سيارتهم بوادي حباب بمديرية 

رصواح.
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20 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]12/أكتوبر/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 غارة استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 18 غارة عى مناطق الباحة 
ومندبة ومفرق مرع وكري آل الزماح والهنجر بمديرية باقم خلفت ارضاراً كبرة بمنازل وممتلكات املواطنن 

العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى كهالن بمحيط مدينة صعدة، وغارة 
أخرى عى منطقة األزقول بمديرية سحار.

طريان العدوان السعودي يواصل غاراته اإلجرامية على عدد من احملافظات

]12/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى الدفاع الجوي 
بمحافظة تعز، وغارتن عى منطقة يختل يف مديرية املخا، وغارة عى منطقة كهبوب بمديرية املضاربة يف 

محافظة لحج.

ووفقا للمصدر فقد شن طران العدو غارة عى مديرية حرض، وغارتن عى مديرية حران ومثلها عى مزرعة 
أحد املواطنن يف منطقة الجر بمديرية عبس يف محافظة حجة، كما شن ثالث غارات عى مديرية بني قيس 

بمحافظة حجة، مشرا إىل أن طائرة بال طيار شنت غارة عى مديرية املتون بمحافظة الجوف، وشن طران 
العدوان ثالث غارات عى جبل الخصم يف مديرية بني حشيش. 

فيما شن طران العدوان أربع غارات عى جبل الدود يف جيزان و15 غارة عى مناطق الثعبان وقلل الشيباني 
وملطة يف عسر، وشن عدة غارات عى موقعي الشبكة والرفة يف نجران.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة عى منطقة 
الزور، كما شن غارتن عى منطقتي السداد ومندبة بمديرية باقم ومثلها عى مفرق باقم.

غارات على حمافظة ذمار

]13/أكتوبر/2016[ ذمار - سبأ:

شنت طائرات العدوان السعودي االمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية عتمة بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت شبكات االتصاالت يف منطقة برق 
مخالف سماه بمديرية عتمة.. مشرا اىل اصابة مواطن بجروح جراء الغارات. 
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استشهاد مواطن واحرتاق سيارة بسلسلة غارات لطريان العدوان على صعدة

]13/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

استشهد مواطن ودمرت سيارة إثر سلسلة غارات لطران العدوان استهدفت عدد من املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث 
غارات عى منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، ما أدى إىل استشهاد مواطن واحداث ارضار كبرة يف ممتلكات 

املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن غارتن عى مفرق آل الزماح بمديرية باقم ما ادى إىل احرتاق 
سيارة مواطن، باإلضافة إىل غارة عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر الحدودية، الفتا إىل أن مناطق متفرقة 

بمديرية رازح الحدودية تعرض لقصف صاروخي سعودي احدث ارضار كبرة.

طريان العدوان يشن 13 غارة على اخلوبة جبيزان

]13/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 غارة استهدفت عدد من املواقع يف الخوبة بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثمان غارات عى موقع 
املستحدث القديم وخمس غارات عى موقع الدود يف الخوبة بجيزان.

ولفت املصدر إىل أن الغارات جاءت بعد عملية تحليق مكثف للطران الحربي والتجسي عى املنطقة ومناطق 
أخرى بصعدة.

استشهاد أربعة مواطنني من أسرة واحدة يف غارة لطريان العدوان استهدفت منزهلم 
بعمران

]14/أكتوبر/2016[ عمران - سبأ:

استشهد أربعة مواطنن بينهم ثالثة أطفال اليوم يف غارة لطران العدوان الّسعودي األمريكي أستهدفت منزل 
بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن 
بمديرية حرف سفيان ما أدى إىل استشهاد أربعة من أرسة واحدة بينهم ثالثة أطفال.

استشهاد مواطن واصابة 3 بغارتني جويتني على املركز التعليمي مبديرية السربة بإب

]14/أكتوبر/2016[ إب - سبأ:

استشهد مواطن واصيب ثالثة اخرون اليوم يف غارتن جويتن لطران العدوان السعودي االمريكي الغاشم 
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استهدفت املركز التعليمي بمديرية السرة محافظة إب.

واوضح مصدر أمني مسئول باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( ان الغارتن تسببت يف تدمر مبنى املركز 
التعليمي باملديرية بشكل كامل.

استشهاد امرأة بقصف صاروخي سعودي استهدف منزل مواطن مبديرية شدا بصعدة

]14/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة إثر قصف صاروخي سعودي استهدف منازل ومزارع املواطنن بعدد من املناطق بمديرية 
شدا بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدد من املناطق بمديرية شدا الحدودية تعرضت 
لقصف صاروخي سعودي أدى إىل استشهاد امرأة إثر استهداف احد الصواريخ منزل مواطن يف املديرية.

وأشار املصدر إىل أن جميع مناطق املديريات الحدودية تتعرض لقصف صاروخي سعودي مستمر أدى منذ 
بدء العدوان إىل استشهاد وإصابة العرات من املواطنن اغلبهم نساء وأطفال.

استهداف حمافظة ذمار بعدة غارات

]14/أكتوبر/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر مسؤول يف غرفة عمليات املحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف 
شبكة االتصاالت يف جبل اسبيل بمديرية ميفعة عنس.

وكان العدوان قد استهدف أمس الخميس شبكة االتصاالت يف مديرية عتمة بثالث غارات.

ثالث غارات على العاصمة صنعاء

]14/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات 
عنيفة منطقة نقم بمديرية أزال.

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]14/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن مناطق املطار ووادي نوع.

طريان العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر

]14/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة جوية عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف بغارة جبل النبي 
شعيب مخلفا أرضار باملمتلكات العامة.

22 غارة على مناطق بصعدة

]14/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 22 غارة استهدفت عدد من املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى منطقة 
الثعبان واملحرق وجبل شعيب بمديرية باقم، باإلضافة إىل غارتن استهدفت منطقة الصافية بمديرية الظاهر 

الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى الخط العام الرابط بن مديريتي الظاهر وحيدان، وغارة 
استهدفت قرية الروس بمنطقة مران خلفت ارضاراً بممتلكات املواطنن ومزراعهم.

ووفقا للمصدر شن طران العدو ست غارات عى منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف، وغارتن عى منطقة 
محديدة، وغارة إىل مفرق آل الزماح بمديرية باقم، وغارة عى ذويب السفى بحيدان.

أكثر من اثنني مليار و429 مليون دوالر خسائر قطاع النقل باليمن جراء العدوان

]15/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

كشفت وزارة النقل أن الخسائر التي تكبدها قطاع النقل يف اليمن جراء العدوان السعودي األمريكي بلغت اثنن 
مليار و429 مليون و939 ألف دوالر منذ بداية العدوان يف 26 مارس 2015م.

وأوضح القائم بأعمال وزير النقل عبد الله العني يف مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة بصنعاء أن طران 
العدوان تسبب يف تدمر كي وجزئي لعدد من منشآت ومرافق قطاع النقل يف اليمن شملت املوانئ البحرية 
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وهيئات ورشكات الطران والنقل الري.

وأشار يف تقرير وزارة النقل الذي استعرضه يف املؤتمر إىل أن العدوان السعودي كبد النقل الجوي خسائر 
فادحة من خالل استهدافه للقطاعات التابعة للهيئة العامة للطران املدني واألرصاد وتدمر ستة مطارات 

»صنعاء وعدن والحديدة وتعز وصعدة وعتق« بلغت مليار و518 مليون و152 ألف دوالر.

وذكر أن تلك الخسائر توزعت عى البنى التحتية للمطارات وتراجع نسبة إيرادات األنشطة الجوية بنسبة 60 
باملائة وحوايل 95 باملائة من األنشطة غر الجوية.

ولفت القائم بأعمال وزير النقل إىل أن نسبة األرضار يف مطار صنعاء الدويل بلغت 70 باملائة فيما ترضرت 
مطارات عدن وصعدة الدولين بنسبة 100 باملائة ومطارات تعز والحديدة وعتق بنسبة 80 يف املائة .

وبن أن أرضار العدوان شملت تدمر البنى التحتية للمطارات وتعرض بعضها لتدمر كي وإخراجها عن العمل 
وبعضها تدمر جزئي جراء القصف الجوي للعدوان السعودي الذي تسبب يف تدمر مدارج الهبوط واملدارج 

املوازية واملرىس وصاالت الركاب واملباني واألبراج وإتالف أجهزة الهبوط اآليل واالتصاالت، باإلضافة إىل تدمر 
ملنظومات كامرات املراقبة وشاشات عرض الرحالت وعربات األطفاء وبوابات التفتيش األمنية وأجهزة تفتيش 

العفش والشحن ومنظومات إضاءة املدارج يف مطارات الجمهورية.

وأشار إىل أن العدوان دمر طائرة للخطوط الجوية اليمنية طراز) بي 747( وطائرة البوينج )بي 737( جراء 
اإلستهداف املبارش لها يف مطار عدن وكذا تدمر كي لطائرة السعيدة طراز )يس .آر. جي 700( وتدمر جزئي 

لطائرة طران السعيدة )يس . آر . جي 200( يف مطار صنعاء الدويل.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للطران املدني واألرصاد محمد عبدالقادر أن القطاعات املرتبطة بالطران 
املدني فقدت جراء العدوان السعودي ما يقارب نحو 80 باملائة من عمالة هذا القطاع لوظائفهم وتأثر إيرادات 
تلك القطاعات بحوايل 75-99 باملائة، فيما بلغت خسائر هذا القطاع نحو 230 مليون دوالر، إضافة إىل توقف 

العديد من املشاريع التي كانت ستعمل عى تنمية إيرادات الدولة وتقديم خدمات للمواطنن تمثلت يف تعثر 
مشاريع مطارات صنعاء وتعز واملكال.

ولفت إىل أن الخسائر التي تكبدتها رشكة الخطوط الجوية اليمنية قدرت بحوايل 200 مليون دوالر تمثلت يف 
خسائر اإليرادات عن الفرتة املاضية من بدء العدوان وحتى تاريخه إضافة إىل تكاليف تدمر املباني واملكاتب 

والتجهيزات التابعة للركة.

وحسب تقرير وزارة النقل فإن خسائر قطاع النقل البحري بلغت 900 مليون دوالر جراء تدمر تحالف 
العدوان للبنى التحتية واملعدات والتجهيزات ملينائي الحديدة واملخا التابعة ملؤسسة موانئ البحر األحمر .. مبينا 

أن التكلفة اإلجمالية إلعادة تأهيل ميناء الحديدة ستصل إىل 90 مليون دوالر فيما ستصل التكلفة اإلجمالية 
إلعادة تشغيل ميناء املخا 60 مليون دوالر.

وبن التقرير أن مؤسسة البحر األحمر خرست إيرادات خالل الفرتة املاضية جراء العدوان 200 مليون دوالر، 
فيما بلغت خسائر القطاع التجاري بميناء الحديدة 300 مليون دوالر تمثل يف إنتظار السفن التجارية و150 
مليون دوالر خسائر ميناء الحديدة يف القطاع التجاري والعمايل إضافة إىل تكبد ميناء املخا خسائر يف القطاع 

التجاري بلغت 100 مليون دوالر.

وذكر التقرير أن الخسائر شملت تدمر املباني واملنشآت ومستودعات البضائع والرافعات وشبكات الكهرباء 
واملياه ومخازن قطع الغيار وسيارات اإلطفاء وكرينات الحاويات.
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وفيما يتعلق بقطاع النقل الرى أشار التقرير إىل أن هذا القطاع تكبد خسائر بلغت نحو 11 مليون و788 
ألف دوالر جراء العدوان الذي تسبب يف ترضر مرافق الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الري وتعرض مبناها 

الرئيي بأمانة العاصمة لتدمر جزئي والتدمر الشامل ملباني ومرافق ميناء الطوال الري محافظة حجة 
إضافه إىل تدمر ميناء علب الري بمحافظة صعدة.

أكد التقرير أن وزارة النقل وقطاعاتها املختلفة خرست جراء العدوان الغاشم إىل جانب خسائرها املادية عدد 
من العاملن الذين استشهدوا جراء غارات طران العدوان السعودي األمريكي يف مقار عملهم.

مثان غارات على مديرية بني حشيش

]15/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثمان غارات عى وادي الرس 
يف املديرية خلفت أرضارا بمنازل املواطنن ومزارع العنب.

طريان العدوان يواصل شن غاراته على العاصمة صنعاء

]15/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود  استهدف منطقة 
الحفا بمديرية السبعن بأربع غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار للمرة الثانية يف أقل من ثالث ساعات بعد 

أن استهدف نفس املنطقة بخمس غارات عنيفة مساء اليوم.

وأشار املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.. الفتا إىل أن 
طران العدوان مستمر يف التحليق يف سماء العاصمة بعلو منخفض.

استهداف حمافظة صعدة بست غارات 

]15/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى محافظة صعدة مستهدفاً أبراج االتصاالت 
وممتلكات املواطنن.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى أبراج االتصاالت يف 
الجبل األحمر بمديرية سحار، ما أدى إىل تدمرها، كما شن ثالث غارات عى املشتل الزراعي يف منطقة العند.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقتي بني معاذ وصر بمديرية سحار، خلفت أرضاراً 
كبرة باملمتلكات العامة والخاصة.
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ثالث غارات على صرواح مبأرب

]15/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن مزارع آل 
جزيالن بوادي حباب.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى سيارة مواطن بوادي أدوم.

طريان العدوان السعودي يواصل قصفه اهلمجي على عدد من احملافظات

]15/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي قصفه الهمجي عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان األمريكي السعودي شن أربع 
غارات عى منطقة يختل يف مديرية املخا يف محافظة تعز، ومثلها عى سواحل املخا، وغارتن عى منطقة كهبوب 
بمديرية املضاربة بلحج، كما شن غارة وسط مدينة عمران، وخمس غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

ويف جيزان شن طران العدوان السعودي األمريكي 11 غارة عى موقع املستحدث القديم بالخوبة، وسبع غارات 
عى موقع الدود يف جيزان، وعاود استهداف جبل الدود بثالث غارات.

تدمري منزل مبديرية بني حشيش

]16/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم منزل مواطن بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارة عى منزل املواطن 
سعد الريف بمنطقة رصف ما أدى إىل تدمره وترضر املنازل املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى جبل الجميمة خلفت أرضار باملمتلكات العامة وأبراج 
االتصاالت.

سبع غارات على مناطق بصعدة

]16/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات استهدفت مناطق متعددة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة 
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الحصامة بمديرية شدا، وغارة عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضاً غارة عى منطقة بني صياح بمديرية رازح، وغارة أخرى عى 
الخربان بمنطقة مران بمديرية حيدان خلفت جميعها أرضارا بالغة يف ممتلكات املواطنن.

استهداف مديرية همدان بغارة

]16/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة الغوش 
بمديرية همدان، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]16/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منازل ومزارع 
املواطنن.

طريان العدوان السعودي يواصل استهداف البنية التحتية واملمتلكات العامة واخلاصة

]16/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف البنية التحتية واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقتي 
عطان والحفاء بأمانة العاصمة، وعرين غارة عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، كما شن غارة عى 

مديرية حرض يف حجة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى معسكر البقع وغارتن عى منطقة سالطح بمحافظة 
صعدة، فيما شهدت مناطق متفرقة بمديرية منبه باملحافظة قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً.

وأشار إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن برئاً ومزرعة أحد املواطنن يف مديرية رصواح بمحافظة مأرب، 
وشن غارة عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف، وغارتن عى املنطقة الخامسة بمحافظة الحديدة، كما شن 

أربع غارات عى منطقة الدود يف جيزان.
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وزارة الصحة: أكثر من 27 ألف شهيد وجريح جراء العدوان السعودي األمريكي

]17/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

قالت وزارة الصحة العامة والسكان إن عدد ضحايا العدوان السعودي األمريكي عى اليمن التي وصلت إىل 
املستشفيات واملرافق الصحية بلغ أكثر من 27 ألف شهيد وجريح بينهم 751 بالصالة الكرى.

وأوضحت الوزارة يف مؤتمر صحفي اليوم بالصالة الكرى بصنعاء، أن عدد الشهداء جراء العدوان عى اليمن 
بلغ ثمانية آالف شهيد بما فيهم شهداء الصالة الكرى، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 19 ألف و 500 جريح.

وأكدت وزارة الصحة يف املؤتمر الصحفي الذي نظمته بالتعاون مع الجبهة الصحية للتصدي للعدوان، أن عدد 
ضحايا العدوان السعودي األمريكي عى الصالة الكرى 136 شهيد و615 جريح.. مبينة أنه ما تزال هناك 

أشالء تحت األنقاض ومرشح العدد للزيادة بسبب الحاالت الحرجة يف املستشفيات.

واستعرض القائم بأعمال وزير الصحة العامة الدكتور غازي إسماعيل حجم األرضار التي ألحقها العدوان 
السعودي األمريكي بحق الشعب اليمني، حيث بلغت عدد املرافق الصحية التي دمرها العدوان كليا أو جزئيا 

216 مرفقا صحيا، فيما بلغ عدد املرافق التي توقفت عن العمل 199 مرفقا صحيا.

مخس غارات على صرواح مبأرب

]17/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان إستهدفت مناطق املطار 
والربيعة واملخدرة، خلفت أرضار كبرة بممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان استهدفوا منزل املواطن زبن صالح الزايدي بمديرية رصواح محافظة 
مأرب بصواريخ كاتيوشا.

تدمري مدرسة امليثاق مبديرية سحار بصعدة

]17/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء أمس مدرسة امليثاق بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي اإلجرامي شن 
ثالث غارات عى مدرسة امليثاق بمنطقة ولد مسعود بمديرية سحار ما أدى إىل تدمرها وتلف جميع املحتويات 

الدراسية بداخلها.
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استهداف مطار احلديدة بسبع غارات

]17/أكتوبر/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة عى مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسبع غارات مطار 
الحديدة ومبنى جمارك املطار، ومنصة 22 مايو بمدينة الحديدة.

طريان العدوان السعودي يستهدف عدد من احملافظات

]17/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية 
الظاهر، وخمس غارات عى مديرية البقع بمحافظة صعدة.

واشار املصدر اىل ان طران العدو شن ثالث غارات عى منطقتي مسورة وملح يف مديرية نهم، وأربع غارات عى 
مديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة، كما شن ثالث غارات قرب جامعة الحديدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مفرق املخا بمحافظة تعز، وغارتن عى مديرية املصلوب 
بمحافظة الجوف، وثالث غارات عى موقع أحمد سلمان يف جيزان.

اليونيسيف :10 ماليني طفل يف اليمن حباجة ملساعدات إنسانية جراء استمرار احلرب

]17/أكتوبر/2016[ الحديدة - سبأ:

كشفت منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف أن الحرب يف اليمن تسببت يف مقتل ألف و163 طفال وجرح 
ألف و730 طفال منذ مارس 2015 حتى سبتمر املايض.

وقال املتحدث باسم منظمة اليونيسيف يف اليمن محمد األسعدي يف مؤتمر صحفي اليوم بمقر املنظمة يف 
محافظة الحديدة » إن هذه األرقام تعتر متواضعة حيث تشر تقديرات اليونيسيف إىل أن عدد األطفال الذي 

قتلوا أو أصيبوا جراء ذلك أعى بكثر ».

وذكر أن مليون و300 ألف طفل معرضون لخطر إلتهابات الجهاز التنفي الحاد ومليونن و600 ألف طفل 
تحت سن الخامسة معرضون لخطر الحصبة وأن 350 ألف طالبا وطالبة حرموا من التعليم الدرايس العام 

املايض جراء إغالق 780 مدرسة وبعضها دمر إما بشكل كامل أو جزئي ، فيما مليون و500 ألف طفل يف سن 
التعليم خارج املدارس.

وأشار األسعدي إىل أن ما يقارب 10 مالين طفل يف أرجاء اليمن بحاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية بشكل أو 
بآخر مع استمرار الراع القائم وأن 51 باملائة )1 ر14 مليون( من سكان اليمن يعانون من إنعدام األمن 

الغذائي بسبب استمرار وطول أمد الراع الدائر ومحدودية اإلمدادات الغذائية املستوردة ونزوح مالين 
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السكان من مناطق الراع وفقدان سبل العيش والدخل وارتفاع أسعار الوقود واملواد الغذائية والتدهور 
اإلقتصادي.

وتطرق املتحدث باسم اليونيسيف يف اليمن إىل أبرز ما قامت به املنظمة من تدخالت عى مستوى الجمهورية 
.. مبينا أن عدد األطفال الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال عر برامج املنظمة بلغ أربعة مالين و 860 ألف 

طفل، فيما تم تطعيم 313 ألف طفل ضد الحصبة ودعم 347 ألف و507 طالب ملواصلة التعليم خالل هذا 
العام وكذا دعم 47 ألف و500 شخص من األرس الفقرة بمساعدات نقدية.

وبن أن 21 مليون مواطن يمني بحاجة إىل مساعدات إنسانية منهم قرابة 10 مالين طفل، وأن 19 مليون 
مواطن عى األقل بحاجة لخدمات اإلصحاح البيئي والنظافة العامة نصفهم من األطفال .. الفتا إىل أن مليون 

و500 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية لهذا العام منهم 370 ألف طفل يعانون من 
سوء التغذية الحاد الوخيم.

وفيما يتعلق بالوضع يف محافظة الحديدة كشف املتحدث باسم منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف 
يف اليمن أن معدالت اإلصابة بسوء التغذية الحاد يف املحافظة عادت إىل مستوى 30 باملائة وفقا ألكر دراسة 

أجريت باملحافظة.

وأشار إىل أن الحرب كانت السبب يف عودة نسبة اإلصابة بسوء التغذية الحاد بعد أن كانت قد انخفضت 
معدالتها تدريجيا بن العام 2012-2015 من 31 باملائة إىل أقل من 21 باملائة نتيجة رفع التدخالت التغذوية 

التي قامت بها املنظمة.

ولفت األسعدي يف املؤتمر الصحفي إىل أن 100 ألف و417 طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية 
الحاد الوخيم بمحافظة الحديدة .. مؤكدا أن منظمة اليونيسيف تستهدف هذا العام عالج 60 ألف و 850 طفل 

ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأوضح أن املنظمة تدعم 11 برنامجا للتغذية العالجية كرقود داخي وتشغل 17 فريقا طبيا متنقل يقدمون 
الخدمات الطبية يف مجال معالجة سوء التغذية يف املحافظة، مشيدا بتعاون الجهات ذات العالقة باملحافظة 

ودور املنظمات والجمعيات املحلية التي ساهمت يف تذليل الصعوبات ووصول خدمات املنظمة إىل املستهدفن يف 
القرى واملديريات البعيدة واملترضرة بفعل الحرب.

أربع غارات على مديريتي احليمة اخلارجية ومناخة

]18/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديريتي الحيمة الخارجية ومناخة بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن طريق 
صنعاء الحديدة بمنطقة برتان وإحدى العبارات بمديرية مناخة، ملحقة أرضار بليغة بالطريق ومنازل 

املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران تحالف العدوان استهدف بغارتن منطقتي بيت الربح وجبل املنار بالحيمة 
الخارجية، ما أدى إىل إلحاق أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة.
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25 غارة على منفذ البقع احلدودي بصعدة

]18/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 25 غارة جوية استهدفت منفذ البقع الحدودي، وأربع 
غارات يف مناطق أخرى بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمينة )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمركي شن 25 غارة 
عى منفذ البقع الحدودي مخلفاً دماراً واسعاً يف املمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان شن ثالث غارات عى القر الجمهوري وسط مدينة صعدة، خلفت ارضار 
بمنازل املواطنن املجاورة، باإلضافة إىل غارتن عى منطقة املصاعب ومجازة بمديرية باقم الحدودية.

من جهة اخرى شن طران العدوان 16 غارة عى شعب ثيا بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وغارتن 
عى مفرق باقم وطخية بمديرية باقم، كما شن 19 غارة عى مدينة الربوعة يف عسر.

مخس غارات على العاصمة صنعاء

]18/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الحفا 
بمديرية السبعن بخمس غارات، مشراً إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات 

العامة والخاصة.

استهداف مديرية صرواح بتسع غارات

]18/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي إستهداف مديرية رصواح بمحافظة مأرب بتسع غارات.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بتسع غارات وادي 
رحب ومنطقة املطار وسوق رصواح واملخدرة، مخلفا أرضارا كبرة بمنازل ومزارع املواطنن.

واشار املصدر ان طران العدوان استهدف يف وقت سابق اليوم بثالث غارات منطقة املطار ووادي رحب، خلفت 
أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

اىل ذلك أشار املصدر إىل أن املنافقن قصفوا بقذائف املدفعية منازل ومزارع املواطنن بوادي نوع واملطار 
وسوق رصواح يف مديرية رصواح.
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إصابة طفلة بقصف صاروخي سعودي على مديريتي حيدان ومنبه بصعدة

]18/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

أصيبت طفلة إثر قصف صاروخي سعودي استهدف عدد من املناطق بمديريتي حيدان ومنبه بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن منطقة النعاشوة بمديرية حيدان تعرضت مساء 
اليوم لقصف صاروخي سعودي أدى إىل إصابة طفلة بجروح خطرة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية مستبأ، فيما تعرضت مناطق متعددة من مديرية منبه 
لقصف صاروخي سعودي طال مزارع ومنازل املواطنن والطرقات العامة.

استهداف كسارة مصنع إمسنت عمران بأربع غارات 

]19/أكتوبر/2016[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى كسارة مصنع إسمنت عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات معمل 
كسارة مصنع إسمنت عمران، ما أدى إىل تدمرها وإلحاق أرضار بالغة يف منازل املواطنن املجاورة.

مخس غارات على العاصمة صنعاء

]19/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية العنيفة عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود استهداف منطقة 
الحفا بمديرية السبعن رشق العاصمة بغارة عنيفة يف أقل من 12 ساعة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف مطار صنعاء الدويل يف مديرية بني الحارث بثالث غارات، 
وقصف بغارة كلية الطران يف شارع الستن غرب العاصمة.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

وكان طران العدوان قد استهدف اليوم بثالث غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار منطقة الحفا بمديرية 
السبعن رشق العاصمة للمرة الثانية خالل 24 ساعة، مشراً إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل 

املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.
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غارة على مديرية سنحان وبني بهلول

]19/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة دار 
الحيد باملديرية، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات العامة.

مخس غارات على مديرية بني حشيش

]19/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات مناطق 
متفرقة باملديرية، ما أدى إىل إلحاق أرضار بمنازل املواطنن واألرايض الزراعية.

غارتان على مديرية بني مطر

]19/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن جبل النبي 
شعيب، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات العامة.

استهداف مديرية همدان بغارة 

]19/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارة عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان استهدف بغارة منطقة 
ضالع، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات الخاصة ومنازل املواطنن.

طريان العدوان يواصل قصف احملافظات واملنافقني ينهبون حمالت تعز

]19/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي قصف محافظات الجمهورية فيما أقدم املنافقون عى نهب واسعة 
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للمحالت التجارية يف محافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان عاود مساء أمس استهداف مديرية 
مناخة بمحافظة صنعاء، واستهدف بثالث غارات نقيل موسنة عى طريق صنعاء الحديدة، ما أدى اىل إلحاق 

أرضار كبرة بالطريق.

وأكد املصدر أن املنافقن قاموا بعملية نهب واسعة للمحالت التجارية يف السوق الشعبي وسط مدينة تعز، 
فيما شن طران العدوان غارتن عى منطقة ومدارس العمري بمديرية ذباب، وأربع غارات عى منطقة الكتيب 

بالحديدة.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، مستهدفا 
وادي نوع واملطار بثالث غارات.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن عر غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وخمس غارات 
عى مواقع املحروق وغارب صديق وجبل الدود يف جيزان.

وزارة الزراعة : اخلسائر األولية نتيجة العدوان أكثر من 15 مليار دوالر

]20/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

قدرت وزارة الزراعة والري الخسائر األولية لألرضار املبارشة وغر املبارشة يف القطاع الزراعي جراء العدوان 
السعودي األمريكي منذ بداية العدوان وحتى 15 اكتوبر الجاري بأكثر من 15 مليار دوالر .

وقال القائم بأعمال وزير الزراعة والري املهندس عي الفضيل يف مؤتمر صحفي بصنعاء »هذا عدوان ممنهج 
لتدمر مقدرات ومكتسبات الشعب اليمني بما يف ذلك القطاع الزراعي بجميع مكوناته يف معظم محافظات 

الجمهورية ، حيث تعرض للقصف واالستهداف املبارش وغر املبارش وخلف دماراً هائالً وخسائر فادحة 
وأرضاراً كارثية ستبقى آثارها لعرات السنن عى اإلنسان واألرض والنبات والبيئة املحيطة نتيجة االنبعاثات 

الغازية السامة من األسلحة الفتاكة واملحرمة دولياً التي استخدمها طران العدوان ».. وأكد أن هناك العديد 
من املناطق لم يتم حر األرضار فيها بسبب استمرار العدوان والقصف العنيف مثل محافظات تعز ومأرب 

والجوف وأجزاء من محافظات لحج والبيضاء والحديدة وحجة وغرها .

وأوضح أنه تم حر أربعة آالف و 948 موقعاً زراعياً متنوعاً تعرض للقصف املبارش من طران العدوان 
وبوارجه الحربية بينها ألف و 16 مزرعة تنتج أنواع مختلفة من محاصيل الحبوب والخرضوات والفواكه 

والبقوليات .

وأشار الفضيل إىل استهداف طران العدوان لـ 109 مبان ومنشئات زراعية تمثلت يف هيئات ومكاتب زراعة 
ومجمعات إرشادية وإدارات ري ومشاريع تنموية ومحطات أبحاث وجمعيات ومراكز ومنافذ صادرات زراعية 
من أهمها محجر املخا البيطري وهيئة تطوير تهامة اللذين يعدان من أبرز أعمدة القطاع الزراعي واالقتصادي 

لليمن ، باإلضافة إىل 138 مبنى ومنشأة زراعية تعرضت ألرضار جزئية .

وذكر أن طران العدوان استهدف ثالثة آالف و 500 من البيوت الزراعية املحمية املنتجة ملختلف محاصيل 
الخرضوات والشتالت ، و 25 منشأة مائية مابن سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري من أبرزها سد مأرب 

أحد أبرز رموز الحضارة اليمنية الذي كان يروي آالف الهكتارات من األرايض الزراعية.
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وبحسب القائم بأعمال وزير الزراعة والري دمر طران العدوان السعودي ثمان وحدات للطاقة الشمسية 
وحفارات اآلبار و مائة مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة متنوعة ، وكذا 35 منحل عسل و 41 
ألفاً و 848 خلية نحل قصفت وهي محمولة عى وسائل النقل باإلضافة إىل تدمر 11 سوقاً مركزياً تجميعياً 

للخرضوات والفواكه و 40 سوقاً زراعياً ريفياً و 31 حظرة مواٍش لألبقار واملاعز واألغنام و 25 قطيعاً متنوعاً 
من املوايش تم استهدافها يف املراعي .

وأفاد أن طران العدوان استهدف بالقصف املبارش 110 مزارع دواجن و 24 مخزن تريد ووسائل نقل مردة 
و 14 مشتالً زراعياً متنوعاً ، مؤكداً أن عملية الحر الزالت مستمرة .

وتطرق الفضيل إىل األرضار غر املبارشة التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة العدوان و الحصار منها انعدام 
املشتقات النفطية وغياب مستلزمات اإلنتاج الزراعي يف السوق املحلية أو ارتفاع أسعارها ، مشراً إىل أن كل 

هذه العوامل أدت إىل جفاف مساحات شاسعة من حقول الفواكه والخرضوات ومحاصيل الحبوب والبقوليات 
وكذا انخفاض إنتاج تلك املحاصيل بنسبة تزيد عن 40 يف املائة عن املعدالت السنوية.

ولفت إىل تعرض اإلنتاج الزراعي املخزن واملعد للتسويق والتصدير للتلف باإلضافة إىل نفوق أعداد هائلة من 
الثروة الحيوانية والدواجن وخاليا نحل العسل ، مبيناً أن من بن األرضار غر املبارشة للعدوان انعدام األمن 

الذي انعكس عى نهب ورسقة وإتالف وتدمر العديد من معدات وسيارات وممتلكات وأثاث القطاع الزراعي 
خصوصاً يف محافظات أبن وشبوة والجوف .

وقال القائم بأعمال وزير الزراعة : » نتيجة للعدوان والحصار لم نتمكن من الحصول عى اللقاحات الالزمة 
لتحصن الثروة الحيوانية مما أدى إىل نفوق أعداد كبرة من ثروتنا الحيوانية، كما تسبب العدوان يف دخول 

أعداد كبرة من املوايش ) أبقار وأغنام ( عن طريق التهريب دون فحصها للتأكد من سالمتها وخلوها من 
األمراض الحجرية » .

وأضاف : » أدى ذلك إىل تعريض بالدنا ملخاطر تفيش أي أمراض حجرية ينتج عنها خسائر كبرة يف الثروة 
الحيوانية ، كما أن دخول تلك املوايش عن طريق التهريب أدى إىل حرمان الخزينة العامة للدولة من عائداتها 

الجمركية وغرها من رسوم االستراد » .

وتابع : » يقوم مرتزقة العدوان بإصدار تصاريح استراد للموايش واملبيدات والبذور وغرها من الواردات 
الزراعية ويسمحون بدخولها من املنافذ التي تقع تحت سيطرة العدوان دون أي فحص ألنهم اليمتلكون 

اإلمكانات الفنية للقيام بذلك ، وقد أدى ذلك إىل تعريض اليمن إىل مخاطر انتشار األمراض الحجرية الحيوانية 
والنباتية وتعريضها ملخاطر دخول املبيدات املمنوعة » .

وأشار الفضيل إىل أن الحصار الجائر أدى إىل توقف تصدير املنتجات الزراعية وإلحاق خسائر كبرة باملزارعن 
واملصدرين واالقتصاد الوطني بشكل عام وشلل األنشطة الزراعية، باإلضافة إىل توقف كافة املشاريع الزراعية 

التي كانت قيد التنفيذ بسبب تعليق عمليات التمويل من قبل الجهات املمولة.

وأوضح أن من األرضار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة العدوان والحصار عدم توفر املوارد 
املالية لصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي الذي يمول معظم املشاريع املرتبطة بقطاع الري ، وكذا 

عدم القدرة عى فتح االعتمادات املستندية لراء املدخالت الزراعية فضالً عن تأثر الكثر من األرايض الزراعية 
خاصة يف سهول تهامة التي كانت تستفيد من املياه املتدفقة يف األودية وتحويلها إىل القنوات نتيجة عدم القدرة 
عى صيانة القنوات واألودية والحواجز التحويلية والبوابات مما أدى إىل حرمان الكثر من األرايض الزراعية من 

مياه السيول .
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وأكد القائم بأعمال وزير الزراعة والري أن القطاع الزراعي أصبح منكوباً ويزداد سوءاً كلما استمر العدوان 
والحصار ، مطالباً األمم املتحدة وكافة املنظمات الدولية التنموية والحقوقية والقانونية بالتدخل الفوري إليقاف 
العدوان الظالم وتعويض كافة املترضرين يف القطاع الزراعي ورفع الحصار الجائر ومحاكمة دول العدوان عى 

ما ارتكبته يف حق اليمن أرضاً وإنساناً .

استشهاد ثالثة مواطنني باستهداف طريان العدوان ملنزل مبديرية باقم بصعدة

]20/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت منزل مواطن بمديرية باقم يف 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعده لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف 
مفرق باقم اليوم، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن من أرسة واحدة يف املنزل وتدمره بالكامل.

طريان العدوان يشن غارتني على مديريتي الغيل واملصلوب باجلوف

]20/أكتوبر/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديريتي الغيل واملصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة القويحش 
غربي الغيل، وغارة عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب.

غارتان على مديرية بني حشيش

]20/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف بغارتن شعب فنذخ، 
ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية.

غارتان على مديرية عسيالن بشبوة

]21/أكتوبر/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مديرية 
عسيالن بشبوة.
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استهداف مديرية نهم بغارتني

]21/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن طريق نقيل 
بن غيالن باملديرية ملحقا أرضار بالطريق.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]21/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى جبل هيالن وغارتن عى وادي 
ضوار برواح.

العدوان السعودي يواصل قصفه الصاروخي على مديريتي منبه وشدا بصعدة

]21/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

واصل العدوان السعودي قصفه الصاروخي مستهدفا مناطق متفرقة يف مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدد من املناطق بمديريتي شدا ومنبه الحدوديتن 
تعرضت اليوم لقصف صاروخي سعودي استهدفت منازل املواطنن وممتلكاتهم والطرق العامة.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم وخروقات اهلدنة

]21/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته جرائمهم وخروقات للهدنة املعلنة من قبل األمم املتحدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن 4 غارات عى منطقه البقع، 
وتصدى الجيش واللجان الشعبية لزحف ملرتزقة العدوان باتجاه منفذ البقع الحدودي، مشرا إىل أن طران 
العدوان شن أربع غارات عى منطقة املليل بمديرية كتاف محافظة صعدة، الفتاً إىل أن مناطق متفرقة غرب 
محافظة صعدة ومديريتي شدا ومنبه باملحافظة ومديرية ميدي بمحافظة حجة تعرضت لقصف صاروخي 

سعودي.

وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تصدى لزحف للجيش السعودي عى قلل الشيباني بعسر، فيما 
شن طران العدوان 4 غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، واستهدف املرتزقة بقذائف املدفعية منزال 
ألحد املواطنن يف مديرية رصواح، وتم التصدي لزحف املنافقن باتجاه منطقة الحشرج يف مديرية رصواح، 
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فيما نفذ املرتزقة قصف مدفعي وصاروخي عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف ملح والربيعه بمديرية 
رصواح.

واوضح املصدر إن طران العدوان ان املنافقن استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف قيفة والزاهر 
ومكراس وذي ناعم يف محافظة البيضاء باألسلحة املتوسطة والخفيفة، كما استهدفوا مواقع الجيش واللجان 

الشعبية يف مديرية عسيالن محافظة شبوة بمختلف األسلحة.

ويف محافظ تعز أكد املصدر أن املرتزقة استهدفوا بالرشاشات الثقيلة منطقتي قشابة والحمراء بمديرية 
الوزاعية، واستهدف املنافقن منطقتي الحمراء والغاوي باملديرية باألسلحة الخفيفة واملتوسطة، كما استهدفوا 

باألسلحة املتوسطة والخفيفة مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مدينة تعز وكرش والعمري وذوباب، مع 
تحليق مكثف للطران الحربي واالستطالعي يف سماء املحافظة والريط الساحي، فيما تصدى الجيش واللجان 

لزحف للمنافقن باتجاه جبل جرة.

وأكد املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارتن عى مديرية الغيل، وتصدى الجيش واللجان 
لزحف للمنافقن من منطقة صابر باتجاه الساقية وآخر باتجاه منطقة وفز يف مديرية املصلوب بمحافظة 

الجوف، فيما قصف املنافقون باملدفعية والصواريخ مناطق العقبة واملصلوب والغيل واملتون مع تحليق مكثف 
للطران الحربي واالستطالعي.. مشرا إىل أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية للمنافقن تحمل 

رشاشا مدفعيا أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية بمديرية املتون بمحافظة الجوف، 
كما تم تدمر آلية أخرى ومقتل من كانوا عى متنها أثناء محاولتها التقدم باتجاه منطقة الخليفن بمديرية خب 

والشعف باملحافظة نفسها، كما أعطبوا آلية للمنافقن أثناء محاولتها التقدم باتجاه أسفل جبل بحرة بمديرية 
رصواح يف محافظة مأرب. وحسب املصدر قصف املنافقون بعدد من قذائف املدفعية وادي رسيم وقرى الحمدة 

والروضة بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، واستهدفوا مناطق متفرقة بمنطقة العبدية بالقصف 
الصاروخي.

وأوضح املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان باتجاه منطقة كهبوب يف محافظة 
لحج، الذين استهدفوا السلسلة الجبلية ملنطقة كهبوب بالرشاشات الثقيلة، كما استهدفوا مواقع الجيش 

واللجان الشعبية باألسلحة الخفيفة واملتوسطة يف مناطق رمة وناصة وقوز القصبة وقرية شليل يف محافظة 
الضالع ما أسفر عن إصابة أحد املواطنن يف الشليل، فيما تصدى الجيش واللجان الشعبية لزحف للمنافقن 

باتجاه تبة الساحل شمال صحراء ميدي.

إستشهاد مواطن بغارة لطريان العدوان على مديرية املتون باجلوف

]22/أكتوبر/2016[ الجوف- سبأ:

استشهد مواطن بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى منطقة الفلقة بمديرية املتون محافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة منازل آل القطواني بمديرية 
املتون ما أسفر عن إستشهاد املواطن فايز حمود القطواني وترضر املنازل املجاورة.

من جهة اخرى شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديريات الغيل واملتون بمحافظة 
الجوف، موضحا أن طران العدوان شن غارتن عى مزارع املواطنن بمديرية املتون، وغارتن عى منطقة 

املقاطع بمديرية الغيل.
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العدوان السعودي يشن غارتني على مديرية بدبدة مبأرب

]22/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مزارع املواطنن بمديرية بدبدة بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن مزارع املواطنن بمنطقة 
العقلة بمديرية بدبدة.

اربع غارات على مديرية نهم

]22/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم اربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة بران، 
وبغارة ثالثة الشبكة، وغارة عى منطقة الحول باملديرية، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات العامة والخاصة. 

إستشهاد ستة مواطنني بغارتني لطريان العدوان على مزرعة مبديرية باقم بصعدة

]23/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد ستة مواطنن اليوم إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مزرعة مواطن بمديرية 
باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مزرعة مواطن 
بمديرية باقم ما أدى إىل استشهاد ستة مواطنن وترضر املزرعة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة بإستخدام قنابل عنقودية محرمة دولياً مستهدفاً منطقة طخية 
بنفس املديرية.

طريان العدوان يشن تسع غارات على العاصمة صنعاء مستخدما قنابل إرجتاجية

]23/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم صباح اليوم عدة غارات عى مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء 
مستخدما قنابل إرتجاجية يف تصعيد واضح للعدوان ومرتزقته عى اليمن أرضاً وإنساناً.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان عاود مع بداية الصباح 
الباكر استهداف منطقة الحفا بمديرية السبعن رشق العاصمة، بخمس غارات عنيفة وقنابل إرتجاجية شديدة 

اإلنفجار.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف أيضا منطقتي نقم والنهدين بغارتن، وكذا قصف قاعدة الديلمي 
يف شارع املطار يف مديرية بني الحارث شمال العاصمة بغارتن عنيفتن.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.

غارات على مديريتي خب والشعف واملصلوب باجلوف

]23/أكتوبر/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة الخط العام 
بمنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف.

اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء أمس غارتن عى مديرية املصلوب محافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة أن طران العدوان إستهدف مناطق الساقية والوقز باملصلوب.

إصابة مواطن يف غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي على مديرية رازح بصعدة

]23/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن اليوم بغارة لطران العدوان السعودي األمركي الغاشم عى مديرية رازح الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة جوية عى منطقة 
غمر بمديرية رازح، ما أدى إىل إصابة مواطن بجروح.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن منتصف ليل أمس سبع غارات عى منطقتي الحريرة ورشاحة بمديرية 
كتاف بعد عملية تحليق مكثفة عى املنطقة.

غارة على مديرية صرواح مبأرب

]23/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

كما واصل منافقو العدوان إستهداف منازل ومزارع املواطنن بقذائف املدفعية ما أسفر عن إحرتاق منزل 
املواطن مبارك عي حمود الزايدي.
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ست غارات على مديرية بني مطر

]23/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف منطقة الصباحة 
بأربع غارات، ما أدى إىل إلحاق أرضار بليغة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم، مشرا إىل أن طران تحالف العدوان 

شن غارتن عى جبل النبي شعيب مخلفا أرضار باملمتلكات العامة والخاصة.

العدو السعودي يعاود قصفه اجلوي والصاروخي على مناطق بصعدة وجيزان

]23/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

عاود تحالف العدوان السعودي األمريكي قصفه الجوي والصاروخي مستهدفاً مناطق متعددة بمحافظة 
صعدة وجيزان.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى سوق املالحيط 
بمديرية الظاهر، وغارة أخرى عى منطقة تويلق بمديرية شداء الحدودية بصعدة، باإلضافة إىل غارتن عى 

جبل الدود بقطاع جيزان.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متعددة من مديريات شداء والظاهر ورازح تعرضت اليوم لقصف صاروخي 
سعودي مكثف استهدف منازل املواطنن ومزارعهم والطرقات العامة.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية نهم

]23/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارتن منطقتي 
مسورة وبني بارق، مخلفا أرضار بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

استمرار خروقات طريان العدوان السعودي واملنافقني لوقف إطالق النار

]23/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

استمر طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن يف خرق وقف إطالق النار.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن طران العدوان شن غارة عى منطقة البطنة 
بنهم محافظة صنعاء، كما شن ثالث غارات عى القاعدة البحرية بمحافظة الحديدة، وغارة عى مديرية الغيل 

بمحافظة الجوف.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى الزهاري بمديرية املخا بمحافظة تعز، وغارة أخرى عى 
منطقة الحوبان بمدينة تعز، وثالث غارات عى مديرية عبس بمحافظة حجة، وغارة عى ساحل ميدي.

وأكد املصدر أنه تم تدمر آلية لقوى العدوان قبالة منفذ البقع الحدودي خالل التصدي ملحاولة تقدم لقوات 
الغزو واملنافقن ومرع أعداد منهم، وكذا كرس زحف آخر لقوات الغزو واملنافقن قبالة ساحل ميدي ومرع 

أعداد كبرة منهم.

وحسب املصدر استهدف طران العدوان عمالئه املنافقن بغارة يف أطراف صحراء ميدي مما أدى إىل سقوط 
قتى وجرحى يف صفوفهم، كما سقط عدد من القتى والجرحى يف صفوف املنافقن إثر استهداف تجمعاتهم 

بأربع قذائف مدفعية جنوب منطقة كهبوب يف مديرية املضاربة بمحافظة لحج.

ولفت املصدر إىل تدمر آلية للمنافقن خالل عملية التصدي لهم قبالة ساحل ميدي ومرع طاقمها، يف حن 
استهدف املنافقون بالقصف املدفعي مزارع املواطنن يف منطقة آل حجالن بمديرية رصواح بمحافظة مأرب، 

مبيناً أن صاروخ زلزال 2 دك تجمعات املنافقن يف وادي الربيعة باملديرية نفسها، فيما قصف املنافقن 
بالصواريخ منزل املواطن مبارك عي حمود الزايدي يف مديرية رصواح.

وأفاد املصدر أنه تم تدمر آليتن سعوديتن يف رقابة عليب بنجران أثناء إطالقها النران عى مواقع الجيش 
واللجان الشعبية، كما تم إطالق ثالثة صواريخ كاتيوشا عى تجمعات للجيش السعودي واملنافقن يف قرية 

الراحة بجيزان.

طريان العدوان السعودي يشن غارات على حمافظة ذمار

]24/أكتوبر/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي منتصف ليلة أمس 13 غارة عى محافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ11 غارة منطقة سامة يف 
مديرية عنس، فيما استهدفت بغارتن منطقة بني سويد يف مديرية ضوران آنس.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي حلق بكثافة يف سماء املنطقة.

سبع غارات على مديريتي عسيالن وبيحان بشبوة

]24/أكتوبر/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديريتي عسيالن وبيحان بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن مناطق الساق 
ومبلقة بمديرية بيحان، وشن غارة عى منطقة هجر بمديرية عسيالن.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن مساء أمس غارات عى مديرية عسيالن بشبوة.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان إستهدف مناطق هجر كحالن والعارضة بمديرية عسيالن بإربع غارات.
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استهداف مديرية صرواح مبأرب بثالث غارات

]24/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مناطق الربيعة واملطار وخلفت أرضارا 
كبرة بممتلكات املواطنن.

سلسلة غارات على صعدة وعسري

]24/أكتوبر/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة وعسر.

وأوضح مصدر امني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املالحيط 
بمديرية الظاهر، وغارتن عى مديرية شدا، خلفت ارضاراً كبرة بمنازل وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى صحراء البقع، وغارة عى منطقة آل الزماح بمديرية 
باقم، وغارة عى حي سكني بمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه، باإلضافة إىل أربع غارات عى الزج بعسر.

ولفت املصدر إىل أن أماكن متفرقة من مديريات شدا والظاهر ورازح تعرضت اليوم لقصف صاروخي سعودي 
مكثف استهدف الطرق العامة ومزارع املواطنن ومنازلهم.

طريان العدوان السعودي يواصل غاراته اإلجرامية على عدد من احملافظات

]24/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اإلجرامية عى عدد من املحافظات.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية بني 
حشيش بمحافظة صنعاء، كما شن غارتن عى منطقتي البطنة وبني بارق بمديرية نهم.

ويف محافظة الحديدة أوضح املصدر أن طران العدوان السعودي استهدف محطة برتول ومنزل مواطن يف 
مديرية حيس، وشن خمس غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية الخوخة، وثالث غارات عى مطار الحديدة 

الدويل، وغارة عى شبكة االتصاالت يف منطقة الصليف.

مبيناً أن طران العدوان شن غارتن عى منطقتي طخية وآل الزماح بمديرية باقم، وأربع غارات عى مديرية 
رصواح بمحافظة مأرب، وغارة عى مثلث مفرق بعدان بمحافظة إب.
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16 غارة على مديرية نهم

]25/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 غارة عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ12 مناطق متفرقة 
من املديرية، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

وعاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية ان الطران املعادي دمر بغارة منزل مواطن يف منطقة مسورة، كما شن غارتن 
عى منطقة املحشاش باملديرية.

وأشار املصدر إىل أن عدد غارات طران العدوان عى مناطق متفرقة من مديرية نهم بلغت خالل الساعات 
املاضية إىل 16 غارة.

سبع غارات على مديرية املصلوب باجلوف

]25/أكتوبر/2016[ الجوف  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بأربع غارات مزارع 
املواطنن بمناطق الساقية ووادي وقز باملصلوب مخلفا أرضارا كبرة فيها.

من جهة اخرى شن طران العدوان اليوم غارتن عى منطقة املقاطع بمديرية الغيل، وغارة عى منطقة السالن 
بمديرية املصلوب.

طريان العدوان يدمر منزال ومصنعا للثلج يف املخا بتعز

]25/أكتوبر/2016[ تعز – سبأ:

عاود طران العروان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته الهسترية عى محافظة تعز مستهدفا منزل ومرافق 
وممتلكات خاصة وعامة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان دمر بإحدى الغارات منزال يف 
حي السويس بمدينة املخا، كما دمر بغارة أخرى مصنعا للثلج يف املدينة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضا ثالث غارات عى منطقة الزاهري بمديرية املخا، خلفت أرضار يف 
املنازل واملمتلكات والسيارات.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]25/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية رصواح.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان واصلوا أستهداف منازل ومزارع املواطنن بقذائف املدفعية ما أدى إىل 
إلحاق أرضار كبرة فيها.

معاودة غارات طريان العدوان على العاصمة صنعاء

]25/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف  منطقة الحفا 
بمديرية السبعن بغارة عنيفة.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.. مشرا إىل أن 
طران العدوان مستمر يف التحليق عى علو منخفض يف سماء العاصمة مع فتح حاجز الصوت.

تواصل غارات طريان العدوان على حمافظات اجلمهورية

]25/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل شن غاراته عى عدد من محافظات 
الجمهورية.

وذكر املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مصنع إسمنت باجل 
بمحافظة الحديدة، وغارة عى مزرعة مواطن يف منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي، كما شن غارة أخرى عى 

أحد املنازل يف مدينة الخوخة، وغارة مماثلة عى منطقة مغنية بمديرية القبيطة محافظة لحج.

ولفت املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى نقيل الخشبة بمحافظة الضالع، وغارة أخرى عى منطقة 
العمري مديرية ذباب بمحافظة تعز، وشن ثالث غارات عى منطقة طخية بمديرية باقم.

ووفقاً للمصدر فقد شهدت منطقة الحثرة يف جيزان قصفاً مدفعياً للجيش السعودي.
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سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]26/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات استهدفت عدد من املناطق بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية باقم، 
وغارتن عى الخط العام بمنطقة مران يف مديرية حيدان، خلفت أرضاراً واسعة باملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أكثر من عر غارات عى صحراء البقع واستمرار 
التحليق املكثف للطران الحربي واالستطالع يف املنطقة.

اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم عر غارات عى مديريتي الظاهر وباقم بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني يف املحافظة أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة مواطن يف الطريق العام بمديرية 
باقم ما أدى إىل تدمرها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات عى منطقة املالحيط، وغارتن عى 
الخط العام يف مديرية الظاهر، خلفت أرضاراً كبرة يف املمتلكات العامة والخاصة.

25 غارة على مديرية نهم 

]26/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

ارتفع عدد الغارات التي شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء منذ صباح 
اليوم إىل 25 غارة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن مساء اليوم خمس غارات 
عى بني بارق والجبال الخرض، لرتفع عدد الغارات التي شنها الطران املعادي عى املديرية منذ الصباح إىل 25 

غارة، مشرا إىل أن غارات طران العدوان السعودي األمريكي خلفت أرضار كبرة باألرايض الزراعية ومنازل 
املواطنن.

إستشهاد مواطن بغارات لطريان العدوان على منطقة املطار مبديرية العشة بعمران

]26/أكتوبر/2016[ عمران - سبأ:

استشهد مواطن جراء سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي االمريكي عى منطقة املطار بمديرية 
العشة محافظة عمران.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 15 غارة عى 
منطقة املطار بمديرية العشة، ما أدى إىل استشهاد مواطن وترضر ممتلكات املواطنن.
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مخس غارات على مدينة يريم بإب

]26/أكتوبر/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مدينة يريم محافظة إب.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عنيفة عى 
مدينة يريم، ما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن وممتلكاتهم.

استهداف مديرية بني حشيش بثالث غارات 

]26/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
رصف بمديرية بني حشيش، خلفت أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

معاودة استهداف مديرية نهم بأكثر من 20 غارة

]26/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف مديرية نهم بمحافظة صنعاء بأكثر من 20 غارة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بأكثر من 20 غارة 
منذ الصباح مناطق متفرقة من املديرية ملحقا أرضار مادية كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

طريان العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف املواطنني وممتلكاتهم

]26/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية 
مستبأ وغارة عى مصنع للثلج يف مديرية حران بمحافظة حجة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأكد املصدر إصابة امرأة بجروح خطرة إثر قصف ملرتزقة العدوان عى منزل يف منطقة الضباب بمحافظة 
تعز، مبيناً أن املرتزقة يف املحافظة استهدفوا منازل املواطنن أسفل منطقة الجرة بقذائف املدفعية.

ووفقاً للمصدر شن طران العدوان يف محافظة صعدة ست غارات عى مديرية باقم، فيما تعرضت مناطق 
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متفرقة يف مديرية منبه لقصف صاروخي سعودي.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى وادي جارة وغارتن عى جبل الدود يف جيزان.

إصابة أربعة أطفال يف استهداف طريان العدوان لقرية البداحة باحملويت

]27/أكتوبر/2016[ املحويت – سبأ:

أصيب أربعة أطفال ونفقت ستة أبقار وعدد من املوايش األخرى يف استهداف طران العدوان السعودي 
األمريكي ليلة أمس األربعاء لقرية البداحة بعزلة بني الحمادي مديرية بني سعد محافظة املحويت.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات دمرت عدد من املنازل 
السكنية ومدرسة بالل بن رباح يف قرية البداحة عزلة بني الحمادي، باإلضافة إىل خزان مياه العزلة، مشرا إىل 

أن معظم املنازل بسيطة ومبنية من القش.

وأشار إىل أن الغارات خلفت حالة من الذعر والهلع الشديد لدى األطفال والنساء والشيوخ ومواطني املنطقة، 
الفتا إىل أن املدرسة التي دمرها طران العدوان هي الوحيدة يف املنطقة والتي يدرس فيها طالب وطالبات العزلة 

بأكملها، مستغربا استهداف طران العدوان هذه القرية التي اليسكنها سواء البسطاء من املزارعن وممتهني 
حرفة الرعي وتربية املوايش وزراعة بعض املنتجات الزراعية البسيطة.

استشهاد ثالثة مواطنني بغارة لطريان العدوان مبنطقة سحار الشام يف مديرية باقم 
بصعدة

]27/أكتوبر/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم لهم يف الطريق العام بمنطقة 
سحار الشام بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة جوية استهدفت 
دراجة نارية تحمل ثالثة مواطنن من ابناء منطقة سحار الشام بمديرية باقم ما أدى إىل استشهادهم.

مخس غارات على صرواح مبأرب

]27/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف منطقة املطار ووادي 
نوع بغارتن.

وكان طران العدوان قد شن ثالث غارات عى مديرية رصواح يف وقت سابق اليوم، مستهدفا مناطق املخدرة 
وهيالن وخلفت أرضارا بممتلكات املواطنن.
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تسع غارات على مديرية نهم

]27/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بتسع غارات مناطق 
محي ومسورة واملدفون باملديرية، ملحقا أرضار بمنازل املواطنن واألرايض الزراعية.

مواصلة استهداف املصاحل العامة واخلاصة يف صعدة

]27/أكتوبر/2016[ صعدة – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدافه للمصالح العامة والخاصة يف مناطق متعددة 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن صباح اليوم عى شبكة 
االتصاالت يف جبل العال املطل عى مدينة صعدة ما أدى إىل تدمرها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مفرق باقم، ومثلهما استهدفت مزارع املواطنن يف منطقة 
آل الزماح بمديرية باقم خلفت أرضاراً كبرة فيها.

طريان العدوان السعودي يواصل استهداف عدد من احملافظات

]27/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املمتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات.

وقال مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طران العدوان استهدف باكثر من 15 غارة 
مطار الحديدة الدويل ومعسكر الدفاع الجوي ومنطقة كيلو 16.

ويف محافظة تعز شن طران العدوان غارة عى مديرية موزع، وغارة عى قرية الخنه يف مديرية الوازعية، 
واستهدف املرتزقة قرية الصيار بالصلو بمختلف األسلحة. 

وشن طران العدو غارتن عى منطقة رصف ومثلها عى جبل مشور بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، 
كما شن خمس غارات عى منطقة محي وغارة عى منطقة الصلطاء بمديرية نهم.

وأكد املصدر أن طران العدوان قصف مرتزقته رشق اليتمة يف الجوف ما أدى إىل سقوط عرات القتى 
والجرحى يف صفوفهم بينهم قيادات وتدمر ناقلة وآلية عسكرية، كما شن غارة عى مديرية املصلوب 

باملحافظة.
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استشهاد مواطن وجرح 8 بغارات لطريان العدوان على منتزه باحلديدة

]27/أكتوبر/2016[ الحديدة - سبأ:

استشهد مواطن وجرح آخرون جراء قصف طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم أحد املتنزهات 
بكورنيش مدينة الحديدة.

وذكر مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منتزه الربيع بمنطقة الكتيب عى 
كورنيش مدينة الحديدة، ما أدى إىل  استشهاد أحد الباعة املتجولن وجرح أكثر من ثمانية مواطنن بينهم 

أطفال.

استهداف مديرية عسيالن بشبوة بثالث غارات

]27/أكتوبر/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة 
الصفراء بمديرية عسيالن، ألحقت أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

استهداف مديرية همدان بأربع غارات

]28/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران تحالف العدوان استهدف بأربع غارات 
مناطق متفرقة من املديرية، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يعاود إستهداف مديرية بني سعد باحملويت

]28/أكتوبر/2016[ املحويت - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي استهداف قرية البداحة وقرى عزلة بني الحمادي بمديرية بني سعد 
بمحافظة املحويت مساء أمس بأكثر من ست غارات.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منازل ومزارع 
املواطنن يف هذه القرى، ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنن ونفوق أبقار وموايش وتدمر الكثر من املنازل.
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تسع غارات على مديرية نهم

]28/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بتسع غارات بني 
بارق وجبل الصلطا باملديرية، خلفت أرضار كبرة باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن وممتلكاتهم.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]28/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بثالث غارات منازل 
ومزارع املواطنن بمناطق حباب واملخدرة برواح، خلفت أرضارا كبرة فيها.

استهداف مديريتي خب والشعف واملتون باجلوف باربع غارات

]28/أكتوبر/2016[ الجوف  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بثالث غارات منازل 
ومزارع املواطنن بمنطقة اليتمة رشقي مديرية خب والشعف، خلفت أرضار كبرة فيها.

من جهة اخرى شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء الليلة غارة عى مديرية املتون بالجوف.

وأفاد مصدر محي أن طران العدوان السعودي األمريكي إستهدف منطقة حام بمديرية املتون بغارة جوية.

طريان العدو يعاود استهداف همدان ويشن غارتني على بني مطر

]28/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهداف مديرية همدان بمحافظة صنعاء وشن غارتن 
عى بني مطر.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان عى همدان ارتفعت إىل سبع 
غارات خالل الساعات القليلة املاضية بعد ثالث غارات شنها عى مناطق متفرقة من املديرية ما أدى إىل ترضر 

األرايض الزراعية، موضحا أن الطران املعادي استهدف بغارتن جبل النبي شعيب مخلفا أرضار باملمتلكات 
العامة والخاصة.
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العدوان يواصل ارتكاب اجلرائم حبق الشعب اليمني ومقدراته 

]28/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمنية ومقدراته.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الصافية بمديرية 
الظاهر بمحافظة صعدة، و3 غارات عى منطقة الجوابي بمديرية مجز، وغارة بقنبلة صوتية عى مديرية 

سحار، كما شن طران العدوان غارتن عى جبل الدود.

ولفت املصدر العسكري إىل أن طران العدوان كثف غاراته خالل الساعات املاضية عى محافظة الحديدة، حيث 
استهدف بغارتن الجرس الرابط بن مديريتي القناوص والزهرة، وخمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية 

اللحية.

وأوضح املصدر أن املواطن محمد عبيد عمر حميد استشهد وجرح 8 من أفراد أرسته بينهم 6 أطفال إثر غارة 
لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت منزلهم يف مديرية التحيتا، كما شن طران العدوان 6 غارت عى 

مناطق متفرقة بمديرية الخوخة.

واكد املصدر استشهد طفل وجرح اثنن آخرين إثر قصف صاروخي ملرتزقة العدوان عى منطقة العرفا 
بمديرية دمت، واستشهد طفل آخر إثر استهداف املنافقن ملنازل املواطنن يف منطقة األقروض بمديرية املرساخ 

بمحافظة تعز.

ارتفاع حصيلة ضحايا غارات العدوان السعودي على قرى الصلو بتعز إىل 17 شهيدا

]29/أكتوبر/2016[ تعز – سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التي شنها طران تحالف العدوان السعودي االمريكي اليوم عى منازل 
املواطنن يف مديرية الصلو بمحافظة تعز إىل 17 شهيدا وسبعة جرحى كحصيلة أولية، وذلك يف أحدث مجزرة 

يرتكبها طران تحالف العدوان السعودي االمريكي يف هذه املحافظة.

وأفاد مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران تحالف العدوان السعودي شن اليوم اربع غارات 
استهدفت ثالثة منازل يف منطقتي الرف والبطينة تأوي ارس نازحة ما ادى إىل تدمرها بالكامل واستشهاد 

17 مدنيا اكثرهم من النساء، فضال عن اصابة سبعة آخرين بجروح بليغة.

وأكد املصدر أن جهود فرق االنقاذ التي رشع فيها ابناء املديرية ال تزال مستمرة يف انتشال جثث ضحايا 
الغارات السعودية من تحت انقاض املنازل املدمرة.

وقال إن طران العدوان شن غارات اخرى عى مفرق الصلو فضال عن استهدافه مدرسة يف منطقة الحود، وسط 
تحليق كثيف لطران العدوان السعودي فوق مديريات املحافظة استمر لساعات.
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استشهاد مخسة مواطنني بينهم طفل باستهداف طريان العدوان لسيارتهم يف رازح 
بصعدة

]29/أكتوبر/2016[ صعدة -سبأ:

استشهد خمسة مواطنن بينهم طفل إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم سيارة مواطن يف 
مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة جوية عى سيارة مواطن 
يف منطقة بني صياح بمديرية رازح ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن بينهم طفل واحرتاق السيارة بالكامل.

من جهة اخرى ذكر املصدر أن طران العدوان شن سبع غارات عى منطقة آل ذرية، وأربع غارات عى مديرية 
شدا، وغارتن عى مديرية مجز، وغارتن عى املجمع الحكومي يف املهاذر بمديرية الصفراء، وشن يف نجران 

غارتن عى موقع الشبكة.

إستشهاد مخسة مواطنني من أسرة واحدة بغارة لطريان العدوان السعودي إستهدفت 
سيارة مبديرية صرواح مبأرب

]29/أكتوبر/2016[ مأرب – سبأ:

استشهد خمسة مواطنن اليوم من أرسة واحدة بينهم نساء وأطفال بغارة لطران العدوان السعودي استهدفت 
سيارتهم بوادي حباب برواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف سيارة املواطن زايد محمد 
املسمي، ما أسفر عن استشهاده وزوجته وثالثة من أطفاله بوادي حباب.

من جهة اخرى شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة أن طران العدوان أستهدف بثالث غارات مناطق آل حجالن ووادي حباب 
واملطار، خلفت أرضارا كبرة بمنازل ومزارع املواطنن.

طريان العدوان السعودي يدمر مدرسة مبديرية عسيالن بشبوة

]29/أكتوبر/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى منطقة هجر كحالن بمديرية عسيالن بشبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مدرسة هجر كحالن 
بثالث غارات، ما أدى إىل تدمرها بشكل شبه كي.

وشن طران العدوان غارتن عى منطقة الصفراء باملديرية.
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8 غارات على حمافظة احلديدة 

]29/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 8 غارات عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى مناجم 
جبل امللح بمديرية املنرة، وثالث غارات عى منطقة الجبانة يف مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

غارتان على مديرية املصلوب باجلوف

]29/أكتوبر/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقتي 
الساقية والسالن بمديرية املصلوب.

وأشار إىل أن منافقي العدوان قصفوا باملدفعية بشكل مكثف منازل ومزارع املواطنن بمديرية املتون.

استهداف مديرية نهم بأربع غارات

]29/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منها طريق 
صنعاء مأرب يف مديرية نهم وجرس الحنشات ما أدى إىل ألحاق أرضار يف جرس الحنشات.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة الحول ملحقا أرضار باألرايض الزراعية.

 و 38 
ً
ًارتفاع حصيلة جمزرة طريان العدوان السعودي على سجن الزيدية إىل 60 شهيدا

جرحيا

]30/أكتوبر/2016[ الحديدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة مجزرة طران العدوان السعودي األمريكي التي استهدفت سجن أمن مديرية الزيدية بمحافظة 
الحديدة إىل 60 شهيداً و 38 جريحاً.

وأوضح مصدر محي باملحافظة يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن انتشال الجثث من تحت األنقاض 
اليزال مستمراً، مشراً إىل أن التحليق املكثف لطران العدوان يف سماء املنطقة يشكل عائقاً أمام محاوالت إنقاذ 

الضحايا وانتشال الجثث.
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وبّن املصدر أن طران العدوان استهدف مبنى السجن بثالث غارات أدت إىل تدمره وسقوط عرات الشهداء 
والجرحى من نزالئه.

وتوقع مصدر طبي ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة شحة املستلزمات الطبية بسبب حصار العدوان السعودي 
الغاشم، مشرا إىل أن املديرية تعاني من قلة عدد سيارات اإلسعاف ما يؤدي إىل صعوبة نقل الحاالت الحرجة 

إىل مستشفيات مدينة الحديدة.

إىل ذلك أطلق مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة نداء استغاثة للترع بالدم إلنقاذ الجرحى 
واملصابن.

غارة عنيفة على العاصمة صنعاء

]30/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى العاصمة صنعاء يف تصعيد واضح للعدوان 
ومرتزقته عى اليمن أرضاً وإنساناً.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة عطان 
بمديرية السبعن، بغارة عنيفة وشديدة اإلنفجار.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب بأرضار يف منازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.. مشرا إىل أن 
الطران املعادي ما يزال يحلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة مع فتح حاجز الصوت.

ثالث غارة على حمافظة البيضاء

]30/أكتوبر/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات مستهدفا 
محيط مدينة رداع وشبكات االتصاالت يف جبل احرم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استمر يف التحليق عى مدينة رداع مع فتح حاجز الصوت.

أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]30/أكتوبر/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بأربع غارات منطقة 
آل حجالن باملديرية خلفت أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.
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تواصل طريان العدوان استهداف عدد من احملافظات

]30/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد خمسة مواطنن وإصابة ثالثة آخرين 
بينهم طفل يف غارة لطران العدوان استهدفت سيارة يف مديرية شدا بمحافظة صعدة. 

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الحجيلة يف مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وغارة 
أخرى عى ميناء املخا بمحافظة تعز، كما شن غارتن عى مديرية حرض، واستهدف بغارة الطريق الرابط بن 

حجة وعمران بمديرية كحالن عفار بمحافظة حجة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارتن عى مديرية الظاهر، وثالث غارات عى 
منطقة ثعبان بمديرية باقم، كما شن أربع غارات عى منطقتي رشاحة والعطفن بمديرية كتاف، فيما تعرضت 

مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وشن طران العدوان أربع غارات عى جبل يام ومنطقة الحول يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدف 
بغارة واحدة الطريق الرابط بن مديرية نهم وصنعاء.

وحسب املصدر شن طران العدوان ست غارات عى منفذ البقع وموقع الرفة يف نجران وثالث غارات جبل 
الدود وقرية قمر يف جيزان.

طريان العدو السعودي يكثف غاراته على مدينة تعز

]31/أكتوبر/2016[ تعز - سبأ:

كثف طران العدوان السعودي األمريكي غاراته عى األحياء والضواحي الغربية والشمالية ملدينة تعز، ما أدى 
إىل أرضار بالغة يف منازل املواطنن وتدمر شبكات االتصاالت.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بإحدى عرة غارة حي بر باشا 
ومحيط تبة الدفاع الجوي يف املطار القديم وجبل الوعش بعصيفرة، باإلضافة إىل منطقة الضباب يف الضواحي 

الغربية للمدينة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان دمر بإحدى الغارات شبكة االتصاالت األرضية يف منطقة الزهاري بمدينة 
املخا الساحلية وسط تحليق كثيف لطران العدوان يف سماء املديريات الساحلية للمحافظة.

وبّن املصدر أن الغارات جاءت محاولة إلسناد منافقي العدوان بعد تمكن قوات الجيش واللجان الشعبية من 
دحرهم من بعض األحياء الشمالية الغربية للمدينة سيما يف محيط شارع الثالثن، وكذا إسناد هجمات أخرى 

للمنافقن يف املناطق الريفية بمديرية الصلو.
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ثالث غارات على مديرية بالد الروس مبحافظة صنعاء

]31/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت نقيل العبس ما أدى إىل 
إلحاق أرضار باملمتلكات العامة.

استهداف جسر مقسم سالحة باألهجر مبحافظة احملويت

]31/أكتوبر/2016[ املحويت – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات استهدفت جرس مقسم سالحة بعزلة األهجر بمديرية شبام 
كوكبان بمحافظة املحويت.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف بغارتن 
جرس مقسم سالحة بمنطقة االهجر مديرية شبام كوكبان، ما أدى إىل تدمر الجرس وقطع حركة السر بخط 

املحويت صنعاء وحدوث أرضار يف املباني واملساكن املجاورة.
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نوفمرب
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استهداف مديرية مناخة بثالث غارات

]01/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء أمس ثالث غارات عى مديرية مناخة بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقتي 
برتان ومسار، ما أدى إىل إلحاق أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة وطريق صنعاء الحديدة.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]01/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي اليوم إستهداف مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن إستهدفت مناطق 
املخدرة ووادي نوع برواح.

طريان العدوان يستهدف بغارتني مديرية املتون باجلوف

]01/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء أمس غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة حام والطريق 
العام بمديرية املتون.

غارتان عنيفتان على العاصمة صنعاء

]01/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء أمس شن غاراته عى العاصمة صنعاء مستهدفا عدد من 
املناطق السكنية.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الحفا 
بمديرية السبعن رشق العاصمة بغارتن عنيفتن شديدة اإلنفجار.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة مع فتح حاجز الصوت.
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معاودة استهداف مديريتي نهم وبني مطر

]01/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف مديريتي نهم وبني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات جبل 
النبي شعيب بمديرية بني مطر، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات العامة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى طريق منطقة القرن وغارة ثالثة عى املدفون بمديرية 
نهم، مخلفة أرضار بليغة بالطريق وممتلكات املواطنن.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن يف وقت سابق اليوم أربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة 
صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن الطران املعادي استهدف بأربع غارات منطقتي بني بارق واملدفون، مخلفا 
أرضار جسيمة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم. 

سلسلة غارات على حمافظة صعدة

]01/نوفمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي سلسلة من الغارات عى محافظة صعدة، فيما استهدف قصف 
صاروخي ومدفعي سعودي عدد من مديريات املحافظة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارت عى منطقتي 
ملطه والثعبان، كما شن أربع غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة آل زوقول، كما استهدف طران العدوان بثالث 
غارات مناطق متفرقة يف مديرية الظاهر.

وذكر املصدر أن قصف صاروخي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمديرية منبه، فيما قصفت مدفعية جيش 
العدو السعودي مديريتي شدا والظاهر.

غارتان على منطقة املخدرة باجلدعان مبأرب

]01/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى الجدعان محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
املخدرة بالجدعان، مشرا إىل أن منافقي العدوان واصلوا القصف املدفعي والصاروخي عى منازل ومزارع 

املواطنن بمديرية رصواح.



617

يوميات العـ2016ـــدوان

استمرار طريان العدوان السعودي استهداف عدد من احملافظات

]01/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طران العدوان السعودي األمريكي يف استهداف املنشئات العامة والخاصة يف عدد 
من محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة نقم رشق 
العاصمة، مشرا إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية مستبأ يف محافظة حجة، وخمس غارات عى 
منطقة الطلح بمديرية سحار، وغارتن عى مديرية مجز، يف حن تعرضت منطقة طالن بمديرية حيدان 

لقصف صاروخي سعودي.

ويف محافظة الحديدة شن طران العدوان ست غارت عى منطقة الكوزي وساحل النخيلة بمديرية الدريهمي، 
ما أدى إىل ترضر مصنع الثلج باملديرية، كما شن غارة عى فندق جمعان السياحي بمنطقة الكداح يف مديرية 

الخوخة، وغارة أخرى عى منطقه العرج يف مديرية الصليف.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة ، كما شن غارة عى مديرية 
قفلة عذر بمحافظة عمران، وثالث غارات عى وادي جارة يف جيزان.

13 غارة على مديريتي بني مطر وهمدان بصنعاء

]02/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 غارة عى مديريتي همدان وبني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بست غارات مناطق 
متفرقة من مديرية همدان، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر مخلفا أرضار 
كبرة باملمتلكات العامة والخاصة.

سلسلة غارات على صعدة وجنران وقصف مدفعي سعودي على مدينة حرض

]02/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظة صعدة وقطاع نجران.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الحصامة بمديرية 
شدا، وثالث غارات عى منطقة ثعبان بصعدة، وثالث غارات عى منطقة آل الصيفي بمديرية سحار،  وغارة عى 

مدينة ضحيان.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة مندبة بصعدة، فيما استهدف بغارة منطقة الصوح 
يف قطاع نجران، كما فتح الجيش السعودي نران أسلحته الرشاشة عى منطقة آل الشيخ بمديرية منبه يف 
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محافظة صعدة، كما استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارتن شاحنة كانت محملة باملواد 
الغذائية بمنطقة بني ربيعة بمديرية رازح، ما أدى إىل استشهاد سائق الشاحنة وإتالف املواد الغذائية.

ويف محافظة حجة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مدينة حرض.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]02/نوفمرب/2016[ مأرب – سبأ:

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

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرة بدون طيار شنت غارة عى منطقة الربيعة.

كما شن طران العدوان غارة عى منطقة املخدرة.

طريان العدوان السعودي يواصل استهداف املواطنني واملمتلكات العامة

]02/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن استهدافهم املمنهج للمواطنن واملمتلكات العامة يف عدد 
من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأتن برصاص قناصة املنافقن يف 
منطقة الشقب بمديرية صر بمحافظة تعز، كما أصيبت امرأة بجروح يف قصف مدفعي للمنافقن عى مديرية 

املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى شبكة االتصاالت يف منطقة الزهاري بمديرية املخا يف 
محافظة تعز، وغارة عى منطقة السالم بمديرية املصلوب يف الجوف.

 ويف محافظة الحديدة ذكر املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى جرس الخشم الرابط بن مديريتي 
القناوص والزيدية، وغارة عى مروع مياه منطقة الرف غرب كيلو 16، ما أدى إىل وقوع أرضار كبرة، كما 

شن غارة أخرى عى مطار الحديدة الدويل، وغارتن عى مديرية الخوخة، وثالث غارات عى السلسلة الجبلية 
ملنطقة كهبوب بمحافظة لحج.

 جراء استهداف طريان العدوان حملطة حتلية املياه يف املخا
ً
استشهاد وإصابة 12 مواطنا

]03/نوفمرب/2016[ تعز - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن وأصيب تسعة آخرين جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي ملحطة تحلية 
املياه بمديرية املخا يف محافظة تعز.

وذكر مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى محطة تحلية املياه 
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باملديرية، ما أدى إىل سقوط ثالثة شهداء وتسعة جرحى بينهم مدير املحطة.

وأشار املصدر إىل أن الغارة عى املخا تزامنت مع غارات شنها طران تحالف العدوان عى قرى مديرية الصلو 
بمحافظة تعز، ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل واملرافق والطرق.

20 غارة على مديرية عسيالن بشبوة

]03/نوفمرب/2016[ شبوة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية عسيالن بمحافظة شبوة 
خلفت أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات خالل 
الساعات املاضية عى مناطق هجر كحالن وسوق النقوب ومعيقيب والصفراء، خلفت إرضارا كبرة بمنازل 

ومزارع املواطنن واملحالت التجارية.

وأشار املصدر إىل أن طائرة بدون طيار شنت أربع غارات عى مديرية عسيالن.

غارتان على مديرية همدان 

]04/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف بغارتن التبة الحمراء، 
ملحقا أرضارا باألرايض الزراعية واملمتلكات العامة والخاصة.

11 غارة على مديريتي نهم وبني مطر

]04/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 11 غارة عى مديريتي نهم وبني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثمان غارات مناطق 
متفرقة من مديرية نهم، خلفت أرضار باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بثالث غارات جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر، ما أدى إىل 
إلحاق أرضار باملمتلكات العامة.
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سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]04/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعوي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح  مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى محطة وقود يف 
منطقة آل عقاب، وشن غارة عى منطقة الحمزات يف مديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي استهدف محطة وقود يف منطقة نرسين، وشن ثالث غارات عى الصوح 
ووادي ابو جباره والفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتن محطة للوقود والطريق العام بمديرية رازح.

وبن املصدر أن مناطق متفرقة بمديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

ثالث غارات على جيزان  

]04/نوفمرب/2016[ جيزان - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات عى جبل الدود ووادي جارة بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى جبل الدود، وغارة عى 
وادي جارة يف قطاع جيزان.

طريان العدوان يواصل شن غاراته اإلجرامية على خمتلف احملافظات

]04/نوفمرب/2016[ محافظات – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى حراثة أحد املزارعن 
بمديرية الوازعية يف محافظة تعز.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى املعهد املهني بمديرية الزاهر محافظة 
البيضاء، فيما استهدف بثالث غارات مطار الحديدة، وأربع غارات عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، 

وخمس غارات عى منطقه رأس عيي بمديرية الصليف.

ويف مديرية نهم محافظة صنعاء شن طران العدوان غارتن عى منطقة مبدعة، وغارة عى منطقة منطقة 
الرة، يف حن شن غارتن عى منطقة بني بارق، فيما استهدف طران العدوان بمحافظة لحج بغارة منطقة 

كهبوب، وغارتن عى منطقة الجعملة بمديرية مجز بمحافظة صعدة. 
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اخنفاض عائدات اليمن السياحية إىل 373 مليون دوالر العام املاضي جراء العدوان

]05/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ :

انخفضت عائدات السياحة الدولية لليمن خالل العام املايض إىل 373 مليون دوالر مقابل 937 مليون دوالر يف 
العام 2014م، وبانخفاض كبر بلغ 564 مليون دوالر وبنسبة 60 باملائة جراء العدوان والحصار.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة السياحة حصلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( عى نسخة منه، أن 
إجمايل حركة السياحة الدولية الوافدة إىل اليمن انخفضت أيضا خالل نفس الفرتة إىل 397 ألف و494 سائح 

مقارنة بمليون و217 الف و527 سائحا يف 2014م، وبنسبة انخفاض بلغت 67 باملائة.

وأرجع التقرير أسباب تراجع العائدات السياحية وحركة السياحة الوافدة لليمن إىل العدوان السعودي األمريكي 
والحصار املفروض عى اليمن منذ أكثر من 18 شهرا واستهداف تحالف العدوان املبارش للبنية التحتية للقطاع 

السياحي وتدمر املنشآت واملواقع السياحية والتاريخية واألثرية واملراث اإلنساني والحضاري يف اليمن.

وبن التقرير أن عدد الليايل السياحية التي قضاها السياح الوافدون إىل اليمن يف مختلف منشآت وأماكن اإليواء 
خالل العام 2015م بلغت نحو أربعة مالين و140 ألف و272 ليلة سياحية مقارنة بـ 11 مليون و479 الف 

و354 ليلة سياحية يف 2014م، وبنسبة انخفاض بلغت 64 باملائة .

إىل ذلك دعا مصدر يف وزارة السياحة مجلس األمن ومنظمات األمم املتحدة والهيئات التابعة لها واملعنية بالرتاث 
اإلنساني العاملي ومحكمة الجنايات الدولية، إىل رسعة تشكيل لجان دولية وفتح تحقيقات عاجلة يف جرائم 
العدوان وقتله املتعمد للمدنين وتدمر البنى التحتية واملنشآت الخدمية والسياحية والتاريخية واألثرية يف 

اليمن.

وأكد املصدر سعي اليمن إىل مقاضاة النظام السعودي وتحالف العدوان يف املحاكم الدولية عى ما ارتكبه من 
جرائم حرب ضد اإلنسانية.

ودعا املصدر أحرار العالم إىل الوقوف إىل جانب الشعب اليمني والضغط عى املنظمات الدولية للقيام بدورها يف 
إيقاف العدوان ورفع الحصار الري والبحري والجوي ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدويل.

استهداف العاصمة صنعاء بغارة

]05/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارة عى أمانة العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منطقة الحفا بمديرية 
السبعن رشق العاصمة، الفتاً إىل أن الطران ألقى قنبلة صوتية عى املنطقة.

وأشار إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.
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سلسلة غارات على صعدة مستخدما قنابل عنقودية

]05/نوفمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظة صعدة، مستخدما قنابل عنقودية عى عدد 
من املناطق.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان ألقى قنبلتن عنقوديتن عى 
منطقة الثعبان بمديرية باقم، كما استهدف بغارة منطقة الحجلة بمديرية رازح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة السهلن يف آل سالم، كما شن ثالث غارات عى 
منطقة الحصامة بمديرية شدا، وغارتن عى منطقة الثعبان بمديرية باقم.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منطقة البقع، كما شن سبع غارات عى 
منطقة العطفن يف مديرية كتاف، واستهدف بغارتن وادي جارة يف جيزان.

إستشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارات لطريان العدوان على مديرية نهم

]05/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب ثالثة آخرين جراء غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى مديرية 
نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى منطقة مسورة 
بمديرية نهم ودمر إحدى السيارات، ما أدى إىل استشهاد املواطن أحمد محسن رسام وإصابة ثالثة آخرين.. 

مشرا إىل ترضر عدد من منازل املواطنن.

غارة على مديرية صرواح مبأرب وتواصل القصف املدفعي

]05/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة وادي رحب.

كما شن منافقي العدوان قصف املدفعي وصاروخي مكثف عى منازل ومزارع املواطنن بمناطق املطار وآل 
حجالن ووادي حباب.
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طريان العدوان السعودي واملنافقني يواصلون استهداف املواطنني

]05/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد ثالثة أشخاص بينهم طفلن وجرح 
آخرين جراء قذيفة أطلقها املنافقون باتجاه حي صالة يف مدينة تعز، وغارتن عى شبكة االتصاالت بمنطقة 

الزهاري يف املخا، ومثلها عى مديرية الصلو.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ست غارات عى التبة الحمراء بمديرية همدان، وثمان غارات عى جبل 
النبي شعيب بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، ومثلها عى مناطق مبدعة وبني بارق ورمادة ومسورة ومحي 

يف مديرية نهم، كما شن غارة عى الطريق العام يف منطقة الخذايل بمديرية كحالن عفار يف محافظة عمران.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة كهبوب بمحافظة لحج، فيما استهدف املنافقون 
باملدفعية األحياء السكنية بمنطقة مغنية بمديرية القبيطة يف املحافظة نفسها.

تدمري منتزه احليمة اخلارجية بصنعاء

]06/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن ست غارات هسترية عى 
منتزه الحيمة الخارجية يف مفرق عانز ما أدى إىل تدمره.

ثالث غارات على صرواح مبأرب

]06/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان إستهدفت مزارع املواطنن 
وألحقت أرضار كبرة فيها.

وكان طران العدوان شن يف وقت مبكر من صباح اليوم غارة عى مزارع آل جزيالن بوادي حباب، خلفت 
إرضارا كبرة فيها.
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طريان العدوان السعودي يواصل غاراته على عدد من حمافظات اجلمهورية

]06/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى عدد من محافظات الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عدة غارات عى منطقة 
مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى منطقة غلفقان يف مديرية سحار بمحافظة صعدة، 
وغارتن عى الخط العام يف منطقة مران بمديرية حيدان.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات جنوب مديرية عسيالن بمحافظة شبوة، وغارتن عى 
منطقة األحرم بمديرية دمت يف محافظة الضالع.

مصدر عسكري يؤكد استمرار غارات طريان العدوان السعودي األمريكي

]07/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار غارات طران العدوان السعودي األمريكي عى محافظتي صنعاء والحديدة خالل 
الساعات املاضية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة رمادة يف 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة الحديدة غارتن عى مديرية الخوخة، وغارة عى منطقة 
الطائف بمديرية الدريهمي، وثالث غارات عى مصنع اسمنت باجل.

سلسلة غارات على حمافظة تعز

]08/نوفمرب/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى جبل قنهاو غرب 
جبل الضعيف بمديرية الوازعية، وغارة عى مديرية املخا.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن أربع غارات عى مديرية الصلو، وغارة عى مديرية موزع.. الفتا إىل أن 
طران العدوان التجسي والحربي واصل التحليق يف سماء مدينة تعز.
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استهداف جسر سالحة وأبراج اإلتصاالت مبنطقة األهجر باحملويت

]08/نوفمرب/2016[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات استهدف جرس مقسم سالحة بعزلة األهجر بمديرية 
شبام كوكبان بمحافظة املحويت.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات استهدفت جرس 
مقسم سالحة بعزلة األهجر، ما أدى إىل تدمر الجرس بالكامل وتوقف حركة السر بخط املحويت – صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان تسببت يف ترضر أبراج ومنشئآت اإلتصاالت بجبل الضوء واملباني واملنازل 
السكنية املجاورة لها.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي استهدف مطلع األسبوع املايض جرس سالحة بسلسلة غارات تسببت 
يف تدمر جزئي يف الجرس وأرضار يف املمتلكات واملباني.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]08/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل حجالن، وغارة عى 
املخدرة برواح، وخلفت أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

طريان العدوان السعودي يواصل استهداف املواطنني

]08/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املنافقن يف محافظة تعز أطلقوا قذيفتي هاون عى منازل 
املواطنن يف الخمسن بمديرية التعزية. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مبنى محافظة عمران، وغارتن عى منطقة ثعبان بمديرية 
باقم يف محافظة صعدة، وشن غارة عى معسكر كهالن، وغارة أخرى عى منطقة السهلن يف آل سالم بمديرية 

كتاف.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، وثالث غارات عى مديرية 
نهم بمحافظة صنعاء.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان ألقى قنابل عنقودية عى موقعي الشبكة واملخروق يف نجران، وشن أربع 
غارات عى الربوعة وقلل الشيباني يف عسر.
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ثالث غارات بقنابل عنقودية على مثلث ميدي حبجة

]09/نوفمرب/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات بقنابل عنقودية عى مثلث ميدي بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مثلث 
ميدي مستخدما قنابل عنقوية.

من جهة اخرى، القى طران العدوان السعودي األمريكي اليوم قنابل عنقودية عى مديرية حرض.

غارات على حمافظة ذمار

]09/نوفمرب/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات عى محافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثالث غارات مزارع 
املواطنن يف منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس.

اربع غارات عنيفة على العاصمة صنعاء

]09/نوفمرب/2016[ صنعاء -  سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم صباح اليوم شن غاراته عى العاصمة صنعاء يف تصعيد 
واضح للعدوان ومرتزقته عى اليمن أرضاً وإنساناً.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الحفا 
بمديرية السبعن رشق العاصمة، بثالث غارات عنيفة شديدة االنفجار.

من جهة اخرى، شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم غارة عى أمانة العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة أن طران العدوان استهدف منطقة نقم بمديرية ازال رشق العاصمة، 
بغارة عنيفة، الفتا إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

استهداف مديرية املصلوب باجلوف بغارتني

]09/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى مديرية املصلوب بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مديرية املصلوب بغارتن خلفت 
أرضارا بممتلكات املواطنن.
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معاودة غارات طريان العدو على حمافظة صعدة مستخدما قنابل عنقودية

]09/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة صعدة مستخدما قنابل عنقوية.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان ألقى قنابل عنقودية عى منطقة 
العطيفن بمديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى مديرية قطابر، وغارة عى مديرية الظاهر.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى جبل الدود بجيزان.

طريان العدوان يواصل شن غاراته على عدد من احملافظات

]09/نوفمرب/2016[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته األجرامية عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارتن عى 
منطقة ضحيان بمديرية مجز، كما شن غارتن عى منطقة صر يف بني معاذ بمديرية سحار.

وأكد املصدر إصابة مواطن بنران حرس الحدود السعودي بمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه بصعدة، وتعرض 
مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي سعودي.

ويف محافظة مأرب شن طران العدوان ثالث غارات عى مديرية رصواح، كما شن سبع غارات عى مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الريجة بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، وشن غارتن 
عى منطقة شبارق بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، كما شن غارتن عى القاعدة البحرية بالحديدة.

ويف نجران شن طران العدوان األمريكي السعودي ست غارات عى جنوب رقابة الحمر، وثالث غارات عى 
منطقة الصوح.

 يف غارتني لطريان العدوان على مديرية مناخة
ً
استشهاد وجرح 12 مواطنا

]10/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد وأصيب 12 مواطناً جراء غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية مناخة بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف منطقة برتان 
باملديرية، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن وإصابة 11 آخرين بينهم أربعة يف حالة حرجة، إضافة إىل تدمر 

حافلة وترضر العديد من السيارات واملنازل والطريق العام بن صنعاء والحديدة يف املنطقة.
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وناشد املصدر كافة أحرار العالم الضغط والعمل عى إيقاف العدوان الغاشم الذي يستهدف اليمنين 
ومقدراتهم منذ أكثر من 19 شهرا.

سبع غارات على مديريات حمافظة صنعاء

]10/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى مناطق عيال محمد وبني بارق وجنوب مفرق 
رمادة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بأربع غارات جبل 
الطويل بمديرية بني حشيش، كما شن غارتن عى بني بارق يف نهم، وغارة عى منطقة جربان بسنحان.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان تسببت يف إلحاق أرضار باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن 
واألرايض الزراعية.

إصابة طفل بقصف صاروخي سعودي استهدف مديرية حيدان بصعدة

]10/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب طفل إثر قصف صاروخي سعودي استهدف مديرية حيدان محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفل أصيب جراء قصف صاروخي سعودي إستهدف 
منطقة بني سعد بمديرية حيدان.

وأشار املصدر إىل أن قصف صاروخي سعودي استهدف أيضا مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وكذا منطقة 
طالن بمديرية حيدان.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات عى منطقة الثعبان بمديرية باقم يف 
صعدة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يواصل غاراته على عدد من احملافظات

]10/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته الهسترية عى عدد من محافظات الجمهورية مستهدفاً 
املواطنن وممتلكاتهم خالل الـ 24 ساعة املاضية.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ(  أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
جربان يف مديرية سنحان، وغارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، وغارة مماثلة عى معسكر العمالقة 

بمديرية حرف سفيان يف محافظة عمران، وثالث غارات عى مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، وغارتن عى 
ميناء املخا بمحافظة تعز.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف نقيل الخذايل يف مديرية كحالن عفار ما أدى إىل قطع الطريق 
الرابط بن حجة وعمران.

وحسب املصدر شنت طائرة بدون طيار غارتن عى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما شن الطران 
الحربي التابع للعدوان غارة عى جبل الدود يف جيزان وغارتن عى موقع املخروق يف نجران.

ثالث غارات على مديرية عسيالن بشبوة

]11/نوفمرب/2016[ شبوة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة حيد بن 
عقيل، وغارتن عى منطقة الصفراء بمديرية عسيالن.

غارات على صعدة وجيزان 

]11/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات إستهدف عدد من املناطق واملديريات 
بمحافظة صعدة وقطاع جيزان. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مديرية شدا، كما 
استهدف بغارة منطقة الحصامة بمديرية الظاهر يف صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة، فيما استهدف الطران 
املعادي بغارتن عى قرية قمر  بجيزان.

استهداف مديرية نهم بغارة

]12/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة بادين، 
ملحقا أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.
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غارات على صعدة وجيزان ومدفعية العدو تستهدف مديرية حيدان

]12/نوفمرب/2016[ صعدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات استهدفت محافظة صعدة وقطاع جيزان، 
فيما استهدفت مدفعية العدو السعودي مزارع املواطنن بمديرية حيدان بصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منطقة 
الصافية بمديرية الظاهر، كما استهدف بغارتن مديرية كتاف بصعدة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بخمس غارات وادي جارة، وغارة عى قرية قمر يف قطاع جيزان.

وأشار املصدر إىل أن مدفعية العدو السعودي استهدفت مزارع املواطنن يف منطقة النعاشوة بمديرية حيدان 
بصعدة.

سبع غارات على مديريتي بني مطر وبني حشيش 

]12/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم سبع غارات عى مديريتي بني مطر وبني حشيش محافظة 
صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بخمس غارات جبل 
يازل املجاور لجبل النبي شعيب بمديرية بني مطر، وبغارتن منطقة العشة ببني حشيش، ما أدى إىل إلحاق 

أرضار باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن. 

طريان العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاء بغارتني 

]12/نوفمرب/2016[ أمانة العاصمة - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة جولة آية 
بشارع النر بمديرية شعوب شمال رشق العاصمة، بغارتن عنيفتن.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

أربع غارات على مناطق متفرقة مبديرية صرواح مبأرب

]12/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء الليلة أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات املعادية إستهدفت مناطق هيالن واملخدرة والربيعة 
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برواح، وألحقت أرضارا كبرة بممتلكات املواطنن.

وأشار اىل ان منافقي العدوان استهدفوا بقصف مدفعي وصاروخي منازل ومزارع املواطنن برواح.

طريان العدوان السعودي يواصل غاراته على عدد من حمافظات اجلمهورية

]12/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد ثالثة مواطنن وجرح اثنن آخرين جراء 
غارة لطران العدوان استهدفت منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه يف محافظة الحديدة، مبيناً أن الطران شن 
غارة عى مديرية الخوخة، وغارة أخرى عى الكلية البحرية بمدينة الحديدة، وغارتن عى منطقة رأس عيىس 

بمديرية الصليف.

وذكر املصدر أن طران العدوان ألقى قنابل عنقودية عى جبل أم الركب والجبل األخرض بمديرية نهم يف 
محافظة صنعاء، وشن خمس غارات عى منطقتي الزهاري والجديد بمديرية املخا يف محافظة تعز، وعاود 

استهداف منطقة الزهاري باملديرية بغارتن، كما شن ثالث غارات عى موقع وتجمعات املنافقن يف قرية 
الحريقية جنوب مديرية ذباب.

ويف محافظة صعدة أوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة مران بمديرية حيدان، ومثلها عى 
منطقة صر بمديرية سحار. 

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات عى منطقة الحويمي بمديرية كرش 
بمحافظة لحج.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان عاود استهداف نقيل الخذايل يف مديرية كحالن عفار بمحافظة حجة، ما 
أدى إىل قطع الطريق، وثالث غارات عى وادي جارة يف جيزان.

إصابة أربعة مواطنني بقصف صاروخي سعودي استهدف مديرية حيدان بصعدة

]13/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب أربعة مواطنن بينهم نساء وأطفال إثر قصف صاروخي عسكري سعودي استهدف مديرية حيدان 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة 
طالن بمديرية حيدان، ما أدى إىل إصابة أربعة مواطنن بينهم نساء وأطفال.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة استهدفت سيارة أحد املواطنن عى الطريق 
الرابط بن مديريتي منبه وقطابر.
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ثالث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول

]13/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
جربان، ملحقا أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

ثالث غارات على مديرية بني حشيش

]13/نوفمرب/2016[ صنعاء  - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات جبل 
الخضاري خلف الجميمة، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات العامة والخاصة.

وكان طران العدوان دمر بغارتن مساء أمس منزل املواطن عي أحمد رسام بمنطقة العشة.

استهداف مديرية صرواح مبأرب بغارة

]13/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة املخدرة 
شمال رصواح.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان قصفوا بصواريخ الكاتيوشا منازل ومزارع املواطنن برواح.

مصدر عسكري يؤكد استمرار غارات طريان العدوان السعودي على عدد من احملافظات

]13/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار غارات طران العدوان السعودي األمريكي خالل الساعات املاضية التي استهدفت 
املنشئات العامة وممتلكات املواطنن يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مفرق العمري 
بمديرية ذباب يف محافظة تعز، واستهدف بثالث غارات جرسا يف الطريق العام بمنطقة املزرق يف محافظة 

حجة.

ويف محافظة الحديدة بّن املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى الدفاع الجوي، وغارة عى مزرعة 
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أحد املواطنن يف منطقة الكدح بمديرية الخوخة، وغارتن عى منطقة العرج يف مديرية الصليف.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارتن عى منطقة مندبة بمديرية باقم، وألقى طران 
العدوان قنابل عنقودية عى منطقة الرصيفات بمديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة رصف ومثلها عى منطقة العشة يف سعوان، وغارة 
أخرى عى منطقة عمد يف مديرية سنحان، وغارة عى جبل الخضاري بمديرية بني حشيش.

ولفت املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف قرية قمر وجبل الظهر يف جيزان.

 قنابل 
ً
طريان العدوان السعودي يشن مخس غارات على منطقة العقبة باجلوف مستخدما

عنقودية

]14/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي عر اليوم خمس غارات عى منطقة العقبة بمديرية خب والشعف 
بمحافظة الجوف مستخدما قنابل عنقودية محرمة.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدو شن خمس غارات ملقيا بقنابل عنقودية شديدة 
اإلنفجار ومحرمة دوليا عى منطقة العقبة التابعة ملديرية خب والشعف.

من جهة اخرى، شن طران العدوان السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية املتون بالجوف، مستهدفا مناطق 
حام والطريق العام ومزارع املواطنن بخمس غارات مخلفة أرضارا كبرة فيها.

طريان العدوان يلقي قنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة

]14/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه ملحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان األمريكي السعودي ألقى 
قنابل عنقودية عى منطقتي مندبة وثعبان بمديرية باقم ومديرية الظاهر الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن 5 غارات عى منطقة البقع بمديرية كتاف.

استشهاد وإصابة 16 مواطنا بغارات لطريان العدوان على مديرية يريم مبحافظة إب

]14/نوفمرب/2016[ إب – سبأ:

استشهد 11 مواطن وأصيب خمسة آخرين يف أربع غارات عنيفة شنها طران العدوان السعودي األمريكي 
الغاشم اليوم عى مدينة يريم بمحافظة إب.

واوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن غارت العدوان تسببت يف إحراق وتدمر خمس 
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قاطرات أربع منها كانت محملة باملشتقات النفطية والخامسة كانت محملة بمواد غذائية.

وأشار املصدر إىل أن الغارات تسببت أيضا يف ترضر عدد من املنازل بأرضار متفاوتة، باإلضافة إىل تعرض 
املدينة ألرضار بيئية وتلوث نتيجة اشتعال النران بكثافة للقاطرات املحملة باملشتقات النفطية.

استشهاد ثالثة مواطنني يف غارتني لطريان العدوان السعودي على حمافظة ذمار

]14/نوفمرب/2016[ ذمار - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن اليوم جراء غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى محافظة ذمار.

وذكر مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا قاطرتي نقل بضائع يف منطقة نمارة 
بمديرية عنس، مما أدى اىل استشهاد ثالثة مواطنن واحرتاق القاطرتن، مشراً إىل أن أحد سائقي القاطرتن 

نجا بنفسه بالقفز من القاطرة أثناء استهداف القاطرة األوىل التي كانت أمامه مبارشة وقبل لحظات من 
استهداف قاطرته بالغارة الثانية.

أكثر من 20 غارة على مديريتي حرض وميدي مبحافظة حجة

]14/نوفمرب/2016[ حجة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 20 غارة عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محي بمحافظة حجة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي 20 
غارة عى مديريتي حرض وميدي بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي تسببت يف ارضار بالغة يف ممتلكات 

املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران اآلباتيش التابع للعدوان السعودي األمريكي استهدف بـ 4 غارات جمارك الطوال.

سبع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]14/نوفمرب/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي اليوم سبع غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق املخدرة والنجد ووادي 
الربيعة بسبع غارات يف محاولة فاشلة إلسناد زحف ملنافقي العدوان مخلفة أرضارا كبرة فيها.
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العدوان السعودي األمريكي يواصل استهداف املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة

]14/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي واملنافقون استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مركز هيئة تطوير تهامة 
وسط مدينة الحديدة، وأربع غارات عى كلية الطب باملدينة، وغارتن عى الخط العام يف منطقة السهمان 

بمديرية خوالن محافظة صنعاء، كما شن غارة عى منطقة حيد بن عقيل يف محافظة شبوة، وغارتن عى موقع 
الدحرة يف جيزان.

ويف مديرية نهم شن طران العدوان غارة عى منطقة مسورة وخمس غارات عى منطقة سنام يف املجاوحة 
مستخدماً قنابل عنقودية، فيما استهدف منافقو العدوان بالقصف املدفعي منازل املواطنن يف منطقة 

الحرشفة.

استشهاد أربعة مواطنني يف غارتني لطريان العدوان السعودي على مديرية باقم مبحافظة 
صعدة

]15/نوفمرب/2016[ صعدة ـ سبأ:

استشهد أربعة مواطنن من أرسة واحدة يف غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية باقم 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتيه منزالً يف 
منطقة محديدة باملديرية، ما أدى إىل استشهاد املواطنن األربعة، كما استهدف بغارتن أخرين مزرعة أحد 

املواطنن يف منطقة املصاحف باملديرية نفسها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى الخط العام يف منطقة الصافية بمديرية الظاهر.

مخس غارات على مديرية صرواح مبأرب

]15/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة املخدرة، 
وغارتن عى منطقة آل حجالن، مخلفة أرضارا بمنازل ومزارع املواطنن.
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استهداف مديرية بني مطر بثالث غارات

]15/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات جبل 
يازل، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات العامة والخاصة ومنازل املواطنن.

طريان العدوان يعاود شن غاراته على العاصمة صنعاء

]15/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة جولة آية 
بشارع النر بمديرية شعوب شمال رشق العاصمة بغارتن عنيفتن.

وأشار املصدر إىل ان القصف تسبب يف ترضر منازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة

]15/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهدافه ملحافظة صعدة وشن سلسلة من الغارات عى مناطق 
متفرقة باملحافظة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة أن طران العدوان السعودي األمريكي شن 8 غارات عى مناطق متفرقة 
بمديرية كتاف، كما استهدف بغارتن سيارتن يف منطقة الجذوة بمديرية باقم.

طريان العدوان السعودي األمريكي يواصل غاراته اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية

]15/نوفمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية مستهدفاً 
املواطنن وممتلكاتهم.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدو شن غارتن عى سوق مندبة 
بمديرية باقم، وغارتن عى تبة كلية الهندسة العسكرية يف أمانة العاصمة، وغارة عى منطقة الصلطاء بمديرية 

نهم محافظة صنعاء.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى القاعدة البحرية بمحافظة الحديدة، وغارة عى مديرية 
حران وغارة أخرى عى جرس الحقوف بمديرية مستبا بمحافظة حجة.

ووفقاً للمصدر شن طران العدوان السعودي غارتن عى قرية املشابيح ووادي جارة يف جيزان، فيما استهدفت 
مروحية تابعة للعدوان قرية النمر ومناطق السودة والدخان ووادي جارة بـ45 صاروخاً.

ثالث غارات على حميط مدينة ذي ناعم بالبيضاء

]16/نوفمرب/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي االمريكي فجر اليوم ثالث غارات عى محيط مدينة ذي ناعم

بمحافظة البيضاء مستهدفا مناطق سكنية دون سقوط ضحايا.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى محيط مدينة ذي 
ناعم ملساندة مرتزقة العدوان يف محاولة تقدم فاشلة باتجاه بعض املواقع.

وأكد املصدر العسكري ان ابطال الجيش واللجان الشعبية املرابطن يف املواقع الحدودية بن مديرتي ذي ناعم 
بالبيضاء والحد بلحج، كبدت مرتزقة العدوان خسائر يف االرواح والعتاد وكرست محاولة زحف منافقي العدوان 

وعنارص القاعدة التي تقاتل يف صفوفهم مما أدى إىل هروب جماعي أمام صمود ابطال الحيش واللجان.

مخس غارات على مديرية صرواح يف حمافظة مأرب

]16/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى وادي الربيعة، وغارتن عى 
منطقة املخدرة باملديرية.

من جهة اخرى، شن طران العدوان غارتن عى جبل األشقري رشق رصواح.

طريان العدوان السعودي واملنافقون يواصلون استهداف املواطنني وممتلكاتهم يف عدد من 
احملافظات

]16/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى جبل 
يازل يف مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، فيما قصف املنافقون باملدفعية منازل املواطنن بمديرية حريب 
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القراميش بمحافظة مأرب، الفتا إىل أن طران العدوان شن عر غارات عى مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن تسع غارات عى الدفاع الجوي والجبانة بمديرية الصليف يف محافظة 
الحديدة، وغارتن عى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

إستشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارات لطريان العدوان على مديرية بني حشيش 

]17/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد مواطن واصيب اثنن آخرين جراء ثالث غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى 
مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات عى جبل 
ذباب، ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة 2 آخرين. 

سلسلة غارات هستريية على حمافظة صعدة

]17/نوفمرب/2016[ صعدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات إجرامية عى محافظة صعدة، مستخدما قنابل 
عنقودية ما أدى إستشهاد وجرح عدد من املواطنن.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل بمديرية 
كتاف، ما أدى إىل استشهاد طفلة وجرح مواطن.

وأشار املصدر إىل أن مواطن وطفلن أصيبوا يف إنفجار قنبلة عنقودية يف منطقة آل السميك بمديرية رازح.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية شدا، واستهدف بخمس غارات مديرية الظاهر 
منها ثالث غارات عى منطقة املالحيط.

وذكر املصدر أن الطران املعادي ألقى أربع قنابل عنقودية عى منطقتي الحصامة والضيعة بمديرية شدا، 
كما عاود إستهداف منطقة الحصامة بثالث قنابل عنقودية، وقنابل ضوئية يف سماء منطقة جمعة بن فاضل 
بمديرية حيدان، كما شن طران العدوان ثالث غارات عى بر السالمي ومعسكر البقع، فيما استهدف بغارة 

منطقة آل قراد بمديرية باقم.

ثالث غارات على مديرية نهم مستخدما قنابل عنقودية

]17/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء مستخدما قنابل 
عنقودية.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
القتب مستخدما بغارة منها قنبلة عنقودية، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]17/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان َالسعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب يف خرق سافر لوقف إطالق 
النار.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف منطقة املخدرة بغارتن.

كما شن منافقي العدوان قصف مدفعي مكثف عى منازل ومزارع املواطنن بمنطقة املطار ووادي نوع 
برواح.

ثالث غارات على مديرية املتون باجلوف

]17/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة حام، 
وغارة عى منطقة الباطنة بمديرية املتون.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان قصفوا بشكل مكثف باملدفعية والصواريخ منازل ومزارع املواطنن 
باملديرية.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على عدد من احملافظات

]17/نوفمرب/2016[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى عدد من املحافظات.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة صرين 
بالجوف.

ويف محافظة حجة شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى جرس شعب الدوش بمنطقة بني حسن 
بمديرية عبس، واستهدف بغارتن مزرعة أحد املواطنن بمديرية حران.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى سوق الشقراء بمديرية الوازعية بمحافظة تعز، وشن غارتن 
عى معسكر الدفاع الساحي بالحديدة.

ويف قطاع جيزان شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى موقع الدحرة، وغارة عى موقع العمود.
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تضرر عشرات املنازل يف غارات هستريية لطريان العدوان السعودي على تعز

]18/نوفمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي االمريكي اليوم غاراته الهسترية عى محافظة تعز مستهدفا األحياء السكنية يف 
رشقي املدينة.

وقال مصدر محي لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن اليوم 5 غارات عى حي صالة 
السكني يف محاولة السناد زحف منافقي العدوان السعودي االمريكي، ما أدى إىل تدمر عرات املنازل جزئيا 

وكليا.

كما شن طران العدوان السعودي غارة عى حي سوفتيل، اسفرت عن ترضر العديد من املنازل الواقعة اسفل 
تبة سوفتيل كما اشاعت الذعر يف اوساط املدنين.

غارتان على مديرية عسيالن بشبوة

]18/نوفمرب/2016[ شبوة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة حيد بن 
عقيل، وغارة عى منطقة الهجر بمديرية عسيالن، خلفت أرضار بممتلكات املواطنن.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي قد شن صباح اليوم سلسلة غارات عى مديرية عسيالن.

معاودة قصف العاصمة صنعاء بغارتني

]18/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء. 

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الحفا 
بمديرية السبعن جنوب  رشق العاصمة بغارتن عنيفتن.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

طريان العدو يشن غارات على صعدة ويلقي قنبلة عنقودية على باقم

]18/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة من الغارات عى عدد من املناطق بمحافظة صعدة، كما ألقى 
قنبلة عنقودية عى منطقة أباد بمديرية باقم.
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وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى منطقتي مندبة 
وثعبان يف مديرية باقم، كما شن غارة عى منطقة طخية بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة البقع، فيما إستهدف بغارتن منطقة الضيعة 
بمديرية شدا بصعدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي ألقى قنبلة عنقودية عى منطقة أباد يف مديرية باقم.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن 12 غارة عى منطقة آل قراد بمديرية باقم، مستهدفا منازل املواطنن 
واملمتلكات العامة والخاصة.

ويف نجران شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى منطقة الرفة، مشرا إىل أن العدوان استهدف 
بقصف صاروخي ومدفعي امتداد الريط الحدودي.

غارتان على مديرية خب والشعف باجلوف

]18/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقة العقبة التابعة 
ملديرية خب والشعف.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان واصلو القصف املدفعي والصاروخي عى منازل ومزارع املواطنن 
بمديرية املتون.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]18/نوفمرب/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدو السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى جبل هيالن 
االسرتاتيجي، وغارتن عى وادي الربيعة ونوع برواح، مخلفا أرضارا بممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان واصلوا القصف املدفعي والصاروخي عى منازل ومزارع املواطنن 
بمديرية رصواح.

طريان العدوان يكثف غاراته اإلجرامية على عدد من احملافظات 

]18/نوفمرب/2016[ محافظات - سبأ:

كثف طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اإلجرامية عى عدد من املحافظات.
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وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان 24 مواطنا استشهدوا وأصيب 27 آخرين بإستهداف 
منافقي العدوان السعودي األمريكي سوق شعبي بجولة سوفتيل بمدينة تعز، كما استشهدت طفلة وأصيب 

خمسة آخرين بقصف املنافقن حي الجحملية بمحافظة تعز.

واستهدف طران العدوان بغارتن مزرعة أحد املواطنن بمديرية حران، كما استهدف الطران املعادي بخمس 
غارات مديرتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

واوضح املصدر أن طران العدوان استهدف بثالث غارات منطقة الضيعة يف مديرية شدا، وغارة عى منطقة 
الحصامة بمديرية الظاهر، كما استهدف بثالث غارات منطقة القمع بمديرية كتاف. 

ويف محافظة الجوف شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى جبل الطويلة يف منطقة حام األسفل 
بمديرية املتون.

كما شن الطران املعادي ست غارات عى منطقة القتب يف نهم بعضها بقنابل عنقودية، كما ألقى قنابل 
عنقودية عى منطقة املدفون يف نهم.

يف حن شن طران العدوان غارتن عى دار النر وسط مدينة البيضاء، وغارتن عى منطقة الجبّانة بمديرية 
الصليف بمحافظة الحديدة.

فيما استهدف الطران املعادي بغارة رقابة أسعر يف قطاع عسر، وألقى ثالث قنابل عنقودية عى منطقة 
الحثرة يف جيزان.

طريان العدوان ومنافقيه يواصلون خروقاتهم السافرة إلتفاق مسقط

]19/نوفمرب/2016[ محافظات - سبأ :

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومنافقي العدوان خروقاتهم إلتفاق مسقط.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل 
شن غاراته اإلجرامية والتحليق املكثف، فيما استمر منافقو العدوان يف التحشيد ومحاولة الزحف يف عدد من 

املناطق منذ الساعة األوىل من دخول إتفاق مسقط حيز التنفيذ.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة املزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة، فيما واصل 
الطران املعادي خروقاته بالتحليق املكثف يف سماء العاصمة صنعاء وسماء محافظة صعدة.

وذكر املصدر أن املديريات الحدودية بمحافظة صعدة تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي سعودي يف خرق 
سافر إلتفاق مسقط، فيما تعرضت مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

ويف محافظة تعز بن املصدر أن منافقي العدوان نفذوا زحف عى منطقة هيجة العبد، يف حن استمر منافقو 
العدوان يف خروقاتهم بمحاولة الزحف عى منطقة الصلو يف تعز.

ولفت املصدر إىل أن منافقي العدوان السعودي األمريكي قصفوا السلسلة الجبلية لكهبوب بمحافظة لحج 
بمختلف األسلحة.
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استشهاد مواطن برصاص حرس احلدود السعودي مبديرية منبه يف صعدة

]19/نوفمرب/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد مواطن برصاص قوات حرس الحدود السعودي بمنطقة الرقو يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن عبدالله حسن يحيى ريمه، من أبناء 
مديرية قطابر )23 عاماً( استشهد بطلق ناري من قبل قوات حرس الحدود السعودي استهدفه مبارشة يف 

منطقة الرقو الحدودية.

إصابة مواطن جراء استهداف طريان العدوان لسيارته يف مديرية حيدان مبحافظة صعدة

]19/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن بجروح بليغة جراء غارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدفت سيارته يف الخط 
العام بمديرية حيدان يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى الخط العام 
بمنطقة الراط يف مديرية حيدان استهدفت سيارة مواطن، ما أدى إىل إصابته وتدمر سيارته.

مصدر عسكري: طريان العدوان ومنافقيه خيرقون إتفاق مسقط بعد ساعات من دخوله حيز 
التنفيذ

]19/نوفمرب/2016[ مأرب - ميدي - سبأ:

أكد مصدر عسكري أن تحالف العدوان السعودي األمريكي ومنافقيه أقدموا مساء اليوم عى خرق إتفاق مسقط 
بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات، فيما قام منافقو العدوان 
بالتحشيد ومحاوالت زحف يف مأرب وميدي يف خرق سافر إلتفاق مسقط.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان السعودي األمريكي حاولوا الزحف بإتجاه وادي الربيعة بمديرية رصواح 
محافظة مأرب.

وأكد املصدر أن منافقي العدوان خرقوا إتفاق مسقط بمعاودة الزحف عى صحراء وساحل ميدي.

وبن املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي أقدم عى شن سلسلة غارات إجرامية عى صحراء وساحل 
ميدي ملساندة زحف املنافقن يف تحد سافر ملا تم اإلتفاق عليه وعدم إلتزامه بوقف إطالق النار.

ودعا املصدر األمم املتحدة واملنظمات الدولية والدول الراعية إلتفاق مسقط إىل اإلضطالع بمسؤولياتها والضغط 
عى تحالف العدوان لإللتزام بإتفاق مسقط والتوقف عن إستهداف الشعب اليمني ومقدراته.
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طريان العدوان السعودي يواصل استهداف املواطنني يف عدد من حمافظات اجلمهورية

]19/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات الجمهورية 
خالل الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدو شن سبع غارات عى نقيل 
الصلو بمحافظة تعز.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة بني سيار باملجاوحة يف مديرية نهم، وأربع غارات عى 
منطقة ذباب وغارة عى وادي رجام بمديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة أخرى عى مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، واستهدف 
بغارتن شاحنة محملة باملواد الغذائية يف مثلث عاهم بحجة، كما استهدف بغارة واحدة جرس شعب الدوش يف 

مديرية عبس.

وأكد املصدر سقوط جرحى يف غارتن لطران العدوان استهدفتا الطريق العام يف منطقة املثَّة بمديرية مجز، 
كما جرح مواطن يف استهداف طران العدوان لسيارته يف الطريق العام بمنطقة مران بمديرية حيدان.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى معسكر الدفاع الساحي، وغارتن عى منطقة العرج، 
وغارة عى منطقة الجبانة يف مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، ومثلها عى منطقة الجاح بمديرية بيت 

الفقيه.

ناطق اجليش: العدوان ومنافقيه يرتكبون 114 خرقا التفاق اطالق النار

]20/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد الركن رشف لقمان أنه تم رصد وتوثيق 114 خرقا لوقف اطالق 
النار من قبل طران العدوان السعودي األمريكي ومنافقيه يف عدد من املحافظات.

وأوضح الناطق الرسمي يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تحالف العدوان أقدم عى خرق وقف اطالق 
النار منذ الساعة األوىل لدخوله حيز التنفيذ من خالل شن سلسلة غارات إجرامية مستخدما أسلحة محرمة 

دوليا.

وأشار إىل أن الخروقات التي تم رصدها شملت قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى القرى واملديريات 
الحدودية والتي تعرضت لقصف مكثف أكثر من أي وقت مىض.

كما أكد العميد لقمان أن منافقي العدوان واصلوا خروقاتهم السافرة من خالل استمرار التحشيد والزحوفات 
والقصف املكثف عى األحياء ومنازل املواطنن يف عدد من املحافظات.

ولفت إىل أن طران العدوان ومنافقيه ارتكبوا 30 خرقا يف محافظة تعز و24 خرقا يف محافظة مأرب و16 
خرقا يف محافظة الجوف و10 خروقات يف محافظة البيضاء و8 خروقات يف محافظة الضالع و7 خروقات يف 

محافظة شبوة و9 خروقات يف محافظة صعدة من خالل شن غارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي عى 
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املناطق الحدودية، و8 خروقات يف محافظة حجة من خالل محاوالت زحف عى ميدي مسنودا بالطران الحربي 
املعادي، وخرقا واحدا يف محافظة صنعاء وخرقا واحدا يف محافظة اب.

وفيما أكد الناطق الرسمي التزام الجيش واللجان الشعبية باتفاق مسقط، شدد عى أن الجيش واللجان 
الشعبية يحتفظون بحق الرد عى خروقات وتجاوزات العدوان السافرة واستهدافه للمواطنن واملنشآت الحيوية 
والخدمية عى مرأى ومسمع من املجتمع الدويل.. مذكرا بأن العدوان السعودي األمريكي لم يلتزم بوقف اطالق 

النار خالل االتفاقات السابقة وهذا االتفاق الذي اعلن يف مسقط واستمر يف عدوانه عى الشعب اليمني.

وشدد عى أن استمرار تحالف العدوان يف خروقاته يهدد جهود احالل السالم واملفاوضات خاصة بعد اتفاق 
مسقط.

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب

]20/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب يف خرق جديد إلتفاق مسقط 
لوقف إطالق النار.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مناطق وادي الربيعة واملخدرة.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن الليلة املاضية غارة عى مديرية رصواح.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان واصلوا القصف املدفعي عى مناطق املطار ووادي نوع ووادي الربيعة 
برواح، ما ألحق أرضار بالغة يف ممتلكات املواطنن واملمتلكات العامة.

حتالف العدوان يواصل خروقاته بقصف جوي وصاروخي على مناطق بصعدة

]20/نوفمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

واصل تحالف العدوان السعودي األمريكي اليوم استهداف عدد من املناطق بمحافظة صعدة بقصف جوي 
وصاروخي مستخدماً قنابل عنقودية ضمن خروقاته السافرة إلتفاق مسقط.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى كري الحصامة، وغارة عى 
منطقة البقع، وغارة عى منطقة األمارة بمديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن بقنابل عنقودية عى منطقتي الحصامة واملالحيط بمديرية 
الظاهر، خلفت دمار كبر يف ممتلكات املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن مناطق متعددة من املديريات الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي 
استهدف منازل املواطنن ومزارعهم والطرقات العامة.
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غارة على مديرية خب والشعف باجلوف

]20/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ضمن خروقاته 
التفاق مسقط.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة منطقة العقبة 
بمديرية خب والشعف بالتزامن مع قصف مدفعي للمنافقن عى املنطقة.

مصدر عسكري: طريان العدوان يواصل خروقاته التفاق مسقط ويشن سلسلة غارات 

]20/نوفمرب/2016[ محافظات - سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي واصل خروقاته التفاق مسقط، وشن سلسلة غارات 
عى عدد من املحافظات.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن منافقي العدوان قصفوا باملدفعية حي الضبوعه بتعز ما أدى إىل 
إصابة عدد من سيارات املارة سقط إثرها ضحايا مدنين، كما  عاودوا الزحف باتجاه منطقة الجحملية، وحلق 

طران العدو بشكل مكثف يف سماء املخا والعمري وكهبوب والوازعية.

ويف محافظة صعدة أوضح املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن  ثالث غارات عى منطقة البقع، 
وغارة عى منطقة قحزة، فيما واصل طران العدوان التحليق بكثافة يف سماء املحافظة.

ولفت املصدر إىل أن املرتزقة حاولوا الزحف للمرة السابعة خالل يومن عى صحراء وساحل ميدي بحجة 
بمساندة غارات طران العدوان وقصف بحري.. مبينا أن طران العدوان شن غارة عى مزرعة بمنطقة حران 

بحجة، كما شن غارتن عى قرية الحجاورة بميدي.

غارة عنيفة على العاصمة صنعاء

]21/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي صباح اليوم شن غاراته عى العاصمة صنعاء يف خرق التفاق مسقط.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف شارع األربعن 
بغارة عنيفة منطقة سعوان بمديرية آزال رشق العاصمة.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.
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طريان العدوان يشن غارة على منطقة قاع اجلامع بإب

]21/نوفمرب/2016[ إب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منطقة قاع الجامع بمديرية السرة محافظة إب.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة تسببت يف وقوع أرضار متفاوتة يف منازل 
وممتلكات للمواطنن ومزارعهم.

ثالث غارات على صرواح مبأرب

]21/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ثالث غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت جبل هيالن ومنطقة املخدرة برواح.

طريان العدوان السعودي واملنافقون يواصلون خرق اتفاق مسقط

]21/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي واملنافقون خرق اتفاق مسقط باستهداف عدد من املحافظات بالقصف الجوي 
والري.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة 
ثماني غارات عى منطقة البقع.

وذكر املصدر أنه تم رصد تحركات للقطع البحرية التابعة لقوى العدوان قبالة سواحل املخا والحديدة، ونفذ 
املنافقون زحفاً باتجاه صحراء البقع وصحراء ميدي، مبيناً أن طران العدوان الحربي شن غارتن بالقرب من 

مفرق ماوية، مشرا إىل أن املنافقون استهدفوا بقذائف املدفعية منازل املواطنن يف قرية ضوار بمديرية رصواح 
بمحافظة مأرب. وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ألقى قنابل ضوئية عى منطقة بن شاهب يف مديرية 

املتون بمحافظة الجوف.

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على تعز

]22/نوفمرب/2016[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة شمال الدفاع الجوي، 
كما استهدف بسلسلة غارات جبل هان يف منطقة الضباب.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى وادي عريش يف منطقة عصيفرة.
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شهيد وجرحى يف عدة غارات على مديريات صعدة

]22/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ: 

استشهد مواطن جراء استهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ملزارع املواطنن يف مديرية باقم 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مزرعة املواطن يحيى 
جابر القرادي، ما أدى إىل استشهاده وترضر املزرعة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم حلق اليوم بكثافة عى مدينة صعدة وعدد من املديريات املجاورة.

من جهة اخرى، أصيب خمسة مواطنن بجروح متفاوتة إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت منطقة قحزة بمديرية صعدة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طران العدوان الغاشم شن غارة عى منطقة قحزة أدت إىل إصابة خمسة 
مواطنن بجروح، فيما أحدثت ارضاراً يف ممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن غارتن عى منطقة العشاش بمديرية كتاف، وغارة عى 
ممتلكات املواطنن يف مديرية صعدة، خلفت ارضاراً واسعة فيها بعد عملية تحليق مكثف عى املدينة.

اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم عدد من الغارات عى مناطق متعددة بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمركي شن غارتن عى 
منطقة ثعبان بمديرية باقم، وغارة عى منطقة الصبة بمديرية الظاهر الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى الطريق العام الرابط بن منطقة مران ومدينة حيدان، 
خلفت ارضاراً يف الطريق وممتلكات املواطنن املجاورة.

مخس غارات على منازل ومزارع املواطنني بصرواح مأرب

]22/نوفمرب/2016[ مأرب – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية رصواح 
بمأرب.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مناطق الربيعة واملطار 
وغارتن عى منطقة املخدرة.
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طريان العدوان ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق مسقط

]22/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته خرق اتفاق مسقط يف عدد من املحافظات.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن استشهدا وجرح ستة آخرين يف 
حصيلة أولية لغارة شنها طران العدوان استهدفت مدخل سوق الربوع يف مديرية عبس بمحافظة حجة، مبيناً 
أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة الجر باملديرية نفسها، وغارتن عى منطقة املزرق، وغارة عى 

منطقة عقاوه بمديرية حران، كما شن سلسلة غارات وألقى قنابل حارقة وعنقودية عى ميدي.

وأوضح املصدر أن طران العدوان حلق بشكل مكثف يف سماء العاصمة صنعاء، وشن غارتن عى جبل العمري 
يف مديرية ذباب بمحافظة تعز، وغارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

ويف محافظ الحديدة شن طران العدوان غارتن عى محطة الكهرباء يف الكثيب بمديرية الصليف، وثالث غارات 
عى معسكر الدفاع الساحي، ومثلها وسط مدينة الحديدة، كما شن غارتن عى املطار الدويل، وغارة عى منطقة 

كيلو 16، وأخرى عى مزرعة أحد املواطنن يف منطقة اليومن بمديرية املراوعة.

وأشار املصدر إىل انكسار زحف ملرتزقة العدوان عى صحراء ميدي، وزحفن آخرين باتجاه الدفاع الجوي يف 
تعز ومقتل العرات منهم، كما تم إعطاب طقم للمنافقن يف املناطق املحاذية ملديرية الغيل بمحافظة الجوف 

أثناء محاولة تقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقتي مندبة وآل مجدع بمديرية باقم يف محافظة صعدة، 
وست غارات عى مناطق القمع والعطفن واألمارة بمديرية كتاف، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح 

واملناطق الحدودية بمديرية باقم لقصف مدفعي وصاروخي سعودي.

مؤمتر صحفي بصنعاء يستعرض اآلثار الكارثية للوضع الصحي يف اليمن جراء العدوان

]23/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

نظمت وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع املجلس األعى ملنظمات املجتمع املدني بصنعاء اليوم مؤتمر 
صحفيا للوقوف عى اآلثار الكارثية يف الوضع الصحي جراء العدوان السعودي االمريكي عى اليمن.

ويف املؤتمر استعرض مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور نارص العرجي آثار العدوان وحصاره 
الجائر عى القطاع الصحي الذي تسبب يف وضع صحي كارثي تمثل يف تدهور الخدمات الصحية ونقص يف 

األدوية واملحاليل واملستلزمات الطبية .

واشار إىل أن عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان السعودي األمريكي عى اليمن الذين وصلوا للمستشفيات 
واملرافق الصحية حتى 15 نوفمر الجاري 2016م بلغ 28 ألفا و450 شهيدا وجريحا ومعاقا.. واوضح أن عدد 

الشهداء بلغ 8 آالف و 300 شهيد، منهم ألف و740 طفل، وألف و265 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 18 ألف 
و500 جريح، منهم ألفن و614 طفل، وألف و995 امرأة، مشرا إىل أن إجمايل اإلعاقات ألف و650 إعاقة.

ولفت إىل أن كثر من املستشفيات الحكومية واملرافق الصحية واملخترات العامة الغسيل الكلوي ومرض 
السكري مهددة باالغالق، حيث اغلقت 7 مراكز غسيل يف عدد من املحافظات نتيجة انعدام مستلزماتها.. مشرا 
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اىل أن عدد املرىض املصابن وصل إىل اكثر من 5 االف شخص، فيما بلغ مرض السكري 120 الف شخص 
، مؤكدا ان هؤالء املرىض مهددون باملوت نتيجة عدم توفر الدواء، فضال عن مرىض زارعي الكى والثالسيميا 

والرع وتليف الكبد.

واشار الدكتور العرجي إىل أن اجمايل املنشاءات الصحية التي استهدفها العدوان بلغ 412 منشأة ووحدة 
صحية منها 180 منشأة و 232 وحدة صحية و 61 سيارة اسعاف و 2 مصانع اكسجن، فيما بلغت خسائر 

البناء للمنشاءات الصحية 8 مليارات و 342 مليون ريال ، وبلغت خسائر التجهيزات الطبية 90 مليون و 865 
الف دوالر.. وأكد انه نتيجة انعدام املحاليل الطبية فإن 85 يف املائة من املخترات املركزية ونقل الدم مهددة 

بإغالق ابوابها امام املرىض .

من جانبهم اشار رئيس هيئة املستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء الدكتور نر القديس ورئيس املجلس 
األعى ملنظمات املجتمع املدني درهم ابو الرجال ورئيس مجلس وزراء حكومة االطفال أمة الله عبداملغني، ما 

يعانيه الشعب اليمني جراء العدوان السعودي االمريكي وحصاره الجائر، الفتن اىل ان القطاع الصحي من 
أكثر القطاعات املترضرة جراء العدوان السعودي األمريكي، فضال عن الحصار الخانق ومنع دخول األدوية 

واملستلزمات واملحاليل الطبية املنقذة لحياة آالف املرىض .

ووجهوا نداء استغاثة للمجتمع الدويل واملنظمات الحقوقية لوقف العدوان ورفع الحصار وانقاذ الوضع 
الصحي يف اليمن الذي يعاني من وضع كارثي وتردي يف تقديم الخدمات الدوائية والعالجية حيث اصبح مهددا 

بالتوقف نتيجة الحصار الجائر عى البالد.

 يف جمزرة لطريان العدوان مبديرية حريان حمافظة حجة
ً
استشهاد وإصابة 18 مواطنا

]23/نوفمرب/2016[ حجة  - سبأ:

استشهد 12 مواطناً وجرح ستة آخرين يف مجزرة ارتكبها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم يف مديرية 
حران بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن استهدفتا سيارة يف 
منطقة عقاوة بمديرية حران، ما أدى إىل استشهاد 12 مواطناً وإصابة ستة آخرين.

طريان العدوان يقصف مناطق متفرقة بصعدة بقنابل حمرمة دوليا

]23/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة 
مستخدما قنابل عنقودية وانشطارية محرمة دولياً.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية الظاهر 
الحدودية أحداها بقنبلة عنقودية خلفت أرضاراً كبرة بممتلكات املواطنن ومزارعهم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية حيدان إحداها بقنبلة انشطارية وسط تحليق 
مكثف عى جميع مديريات املحافظة وخصوصاً الحدودية.
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من جهة اخرى، شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن طران العدوان شن غارة عى منزل أحد املواطنن يف منطقة آل مزروع 
بمديرية سحار، ما أدى إىل تدمر املنزل بالكامل، كما شن غارتن بمحيط مدينة صعدة خلفتا أرضاراً بالغة 
باملمتلكات العامة والخاصة، مشرا إىل أن الجيش السعودي واصل قصفه املدفعي مستهدفاً منازل ومزارع 

املواطنن يف عدد من املديريات الحدودية باملحافظة.

سلسلة غارات على األحياء الشمالية والشرقية ملدينة تعز

]23/نوفمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا األحياء الشمالية 
والرقية للمدينة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات استهدفت 
أحياء يف شارع الستن شمايل املدينة ومنطقتي الحوبان والجند يف ضواحيها الرقية.

وأشار املصدر إىل أن الغارات أدت إىل ترضر العديد من املنازل واملنشآت والطرق، وسط تحليق كثيف لطران 
العدوان عى عدد من مديريات املحافظة، الفتا إىل أن طران العدوان السعودي شن غارة عى مطار تعز الدويل 

ما تسبب يف ترضر بعض منشآت املطار التي كانت تعرضت لغارات كثيفة خالل الشهور املاضية.

وكان طران تحالف العدوان السعودي شن يف وقت سابق اليوم غارات عى منطقة مدارس العمري يف مدينة 
ذُباب بمديرية باب املندب وسط تحليق كثيف لطران العدوان عى املديريات الساحلية للمحافظة.

غارتان على حمافظة ذمار

]23/نوفمرب/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا مبنى املعهد املهني يف قرية ذي سحر 
بمديرية عنس, مشرا إىل أن القصف تسبب يف أرضار كبرة يف املبنى واملباني املجاورة.

طريان العدو يشن غارتني على مديرية بني حشيش

]23/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة 
رصف، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.
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استهداف مديرية صرواح مبأرب بغارتني

]23/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل حجالن، 
وغارة عى وادي نوع, مشراً إىل أن الغارات أحدثت أرضارا بمزارع املواطنن.

غارة على مديرية املصلوب باجلوف

]23/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية املصلوب بالجوف.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منطقة مالحة التابعة ملديرية املصلوب، 
مشراً إىل أن منافقي العدوان واصلوا القصف املدفعي عى منازل ومزارع املواطنن باملديرية.

مصدر عسكري يؤكد استمرار طريان العدوان السعودي يف ارتكاب اجملازر الوحشية حبق 
الشعب اليمني

]23/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طران العدوان السعودي األمريكي يف ارتكاب املجازر الوحشية يف حق الشعب 
اليمني واستهداف ممتلكاته يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن ثالث غارات عى 
مديرية عبس، وغارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتن عى منطقة املشجح يف مديرية نهم، كما شن 

أربع غارات عى منطقة كيلو 16، وأربع غارات أخرى عى مطار الحديدة، وخمس غارات عى مديرية الدريهمي 
بمحافظة الحديدة، وغارة عى مثلث ذباب بتعز. 

ويف محافظة صعدة شن طران العدوان ست غارات عى منطقة ثعبان بمديرية باقم، وغارة عى معسكر البقع، 
وأخرى عى مدينة صعدة، كما شن غارتن عى منطقة الصيفي، وغارة عى منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، واملناطق الحدودية 
بمديرية باقم ومناطق متفرقة بمحافظة صعدة، فيما شن الطران ست غارات عى مديرية رصواح بمحافظة 

مأرب استهدفت إحداها منطقة بيت حجالن باملديرية.
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االنتهاء من ترميم 19 مدرسة تضررت جراء العدوان مبحافظة صنعاء

]23/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ :

أنهى مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة صنعاء أعمال ترميم 19 مدرسة ترضرت جزئياً جراء العدوان السعودي 
األمريكي بتكلفة بلغت 68 مليوناً و 839 ألف ريال بتمويل من منظمة اليونيسف.

وأوضح رئيس شعبة املشاريع والتجهيزات بمكتب الرتبية باملحافظة أحمد الفيايض لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
أنه تم االنتهاء من املرحلة األوىل من الرتميمات خالل العام الجاري املتضمنة ترميم 19 مدرسة يف مديريات 

أرحب وبني مطر و جحانة وسنحان وهمدان.

وأشار إىل أنه تم تجهيز الدراسات الخاصة بتنفيذ املرحلة الثانية من أعمال الرتميم خالل العام املقبل التي 
تشمل ترميم 35 مدرسة يف مديريات خوالن و سنحان وبني مطر و همدان وأرحب وبني حشيش، الفتاً إىل أنه 

يتم حالياً دراسة أوضاع املدارس املدمرة كلياً يف املحافظة والبالغ عددها ست مدارس يف مديريتي سنحان وبني 
حشيش.

وبن الفيايض أنه تم إزالة الركام وإصالح الكرايس والزجاجات لحماية الطالب من الرد يف 13 مدرسة قبل 
ترميمها بشكل نهائي عر منح تشغيلية، موضحاً أنه تم تزويد 68 مدرسة بألف و 500 كريس مزدوج مقدمة 

من اليونيسف، باإلضافة إىل إعادة صيانة ألف و 220 كريس يف سبع مدارس .

استشهاد ثالثة مواطنني بغارة استهدفت منزل مواطن مبديرية سحار بصعدة

]24/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد ثالثة مواطنن إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدفت مساء أمس منزل 
مواطن يف مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف 
منطقة بني مسعود بمديرية سحار، ما أدى إىل استشهاد ثالثة مواطنن بينهم طفلة وتدمر املنزل بالكامل.

وأشار املصدر إىل أن العدو السعودي استهدف عدد من املناطق بمديرية رازح بقصف صاروخي مستهدفاً 
منازل املواطنن وممتلكاتهم والطرق العامة.

تدمري حمطة وقود مبديرية صرواح مبأرب

]24/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارة جوية محطة وقود تابعة إلحد املواطنن بمديرية 
رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف محطة وقود بسوق رصواح ودمرها 
بشكل شبه كي.
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اىل ذلك شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، 
مستهدفا جبل هيالن اإلسرتاتيجي.

واشار املصدر إىل ان منافقي العدوان قصفوا بشكل عشوائي منازل ومزارع املواطنن بمناطق متفرقة بمديرية 
رصواح.

غارتان على مناطق متفرقة باجلوف

]24/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديريتي املصلوب واملتون بالجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة مزوية بمديرية 
املتون، وغارة عى منطقة وقز بمديرية املصلوب.

طريان العدوان يواصل شن غاراته على عدد من احملافظات مستخدما أسلحة حمرمة دوليا

]24/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من املحافظات مستخدما أسلحة 
محرمة دوليا.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة أخرى عى منطقة الروض 
بمديرية التعزية يف محافظة تعز، وغارة عى مديرية املخا، فيما استهدف بغارة منطقة الضباب.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منطقة دوار يف مديرية مستبأ بمحافظة 
حجة، كما شن غارتن عى شمال صحراء ميدي ألقى فيها ثالث قنابل عنقودية.

ويف محافظة الحديدة شن الطران املعادي ثالث غارات عى منطقتي رأس عيىس والجبّانة بمديرية الصليف.

كما شن طران العدوان سبع غارات عى مناطق القمع والصوح والغيل بمديرية كتاف، وغارة عى منطقة 
الثعبان بمديرية باقم، كما شن طران العدوان غارة عى منطقة الرويس يف مديرية منبه، وغارتن عى منطقة 

املتجرف بمديرية الظاهر مستخدما قنابل عنقودية.

فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح ومنطقة طالن بمديرية حيدان، ومناطق متفرقة بمديرية شدا، 
ومنطقة الحفوز بمديرية حيدان بصعدة، لقصف صاروخي سعودي.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن خمس غارات عى منطقة مالحة وقرية ملح بمديرية املصلوب 
ومديرية املتون بمحافظة الجوف.

ولفت املصدر إىل طران األباتيش التابع للعدوان السعودي األمريكي قصف مواقع متفرقة يف جيزان.
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غارات على مطار تعز الدويل ومنطقتي الربيعي وذباب

]25/نوفمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء أمس الخميس غاراته عى مدينة تعز وسط تحليق مكثف فوق 
أغلب مديريات املحافظة.

وقال مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن غارات عى مطار تعز الدويل 
رشقي املدينة ومنطقة الربيعي يف الضواحي الغربية للمدينة ما تسبب يف أرضار بالعديد من املنازل واملنشآت 

الخاصة والعامة. كما شن طران العدوان السعودي يف وقت سابق غارات عى منطقة ذباب التابعة ملديرية باب 
املندب وعى مدينة املخا.

معاودة استهداف نقيل يسلح يف بالد الروس

]25/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهداف مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن نقيل يسلح، 
لرتفع عدد الغارات إىل أربع يف أقل من ساعة ما أدى إلحاق أرضار كبرة باملمتلكات العامة.

وكان طران العدوان السعودي األمريكي شن مساء اليوم غارتن عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن الطران املعادي استهدف بغارتن طريق نقيل يسلح ما أدي إىل قطع 
الطريق العام بن صنعاء وذمار.

غارات على وادي اجلهارنة يف منطقة الكميم مبديرية احلداء

]25/نوفمرب/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى محافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة وادي الجهارنة 
يف منطقة الكميم بمديرية الحداء.. مشرا إىل ترضر عدد من منازل املواطنن جراء الغارة.

تواصل القصف اجلوي والصاروخي على مناطق متعددة بصعدة

]25/نوفمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

واصل تحالف العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم قصفه الجوي والصاروخي مستهدفاً منازل املواطنن 
وممتلكاتهم يف مختلف مديريات محافظة صعدة.
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وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة طخية، 
وغارتن أخرى عى منطقة القمع بمديرية كتاف، خلفت أرضاراً كبرة بمزارع املواطنن ومنازلهم.

وأشار املصدر إىل أن عدد من املناطق املتفرقة بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي 
إستهدف الطرق العامة واملزارع.

استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين يف سلسلة غارات شنها طريان العدوان على حمافظة 
احلديدة

]26/نوفمرب/2016[ الحديدة – سبأ:

استشهد 16 مواطنا جلهم نساء وأطفال وأصيب آخرين جراء سلسلة غارات شنها طران العدوان السعودي 
األمريكي اليوم عى مديريات املراوعة والخوخة والدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزلن يف منطقة 
القطيع بمديرية املراوعة، ما أدى إىل استشهاد 12 مواطنا معظمهم نساء وأطفال وإصابة آخرين.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات عى منزل مواطن بسواحل مديرية الخوخة، ما أدى إىل 
استشهاد امرأة وفتاة وإصابة اثنن آخرين.

وذكر املصدر أن مواطنن اثنن استشهدا جراء غارة لطران العدوان استهدفت منطقة كود عنبة بمديرية 
الدريهمي.

ولفت املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارة عى أبراج االتصاالت يف منطقة القطابة بمديرية الخوخة، كما 
استهدف بغارة أبراج االتصاالت بمنطقة القطيع مديرية املراوعة.

مثان غارات على حجة بقنابل عنقودية

]26/نوفمرب/2016[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى منطقة الجر يف مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثمان غارات عى منطقة 
الجر بمديرية عبس مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا.

غارتان على حمافظة إب

]26/نوفمرب/2016[ إب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة مبنى نقابة 
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األطباء بمنطقة املحمول بمديرية املشنة خلفت أرضار كبرة يف املبنى.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارة ثانية منطقة شبان بمديرية جبلة.

طريان العدو يشن غارة على ذمار

]26/نوفمرب/2016[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت وادي بن منطقتي عاثن 
ونويد بمديرية ضوران آنس.. مشرا إىل أن الصاروخ لم ينفجر. 

استهداف منشآت ومنازل يف أحياء مدينة تعز وضواحيها الغربية 

]26/نوفمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته اإلجرامية عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان تسببت يف أرضار كبرة يف 
العديد من املنازل وأدت إىل انقطاع خدمات اإلتصاالت يف بعض املديريات الغربية بعد استهداف محطات 

شبكات اإلتصاالت األرضية والالسلكية بشكل مبارش.

 وأشار املصدر إىل أن خدمة اإلتصاالت األرضية والالسلكية انقطعت كليا عن مديرية املخا الساحلية ومدينة 
ذُباب بعد شن طران العدوان السعودي سلسلة غارات أدت إىل تدمر أبراج وشبكات اإلتصاالت يف هذه املناطق.

وبن أن طران العدوان السعودي األمريكي شن أيضا ثالث عى أحياء متفرقة بمديرية صالة رشق مدينة تعز 
أسفرت عن ترضر عرات املنازل والطرق والسيارات.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن خالل الساعات املاضية نحو 5 غارات عى مناطق متفرقة يف األحياء 
والضواحي الغربية ملدينة تعز، وغارتن عى مديرية ذُباب التابعة ملديرية باب املندب، أسفرت عن ترضر العديد 

من املنازل واملنشآت واملمتلكات العامة والخاصة، وسط تحليق كثيف لطران العدوان إستمر خالل ساعات 
النهار والليل عى سماء مديريات املحافظة.

10 غارات على مديريتي بني مطر وبالد الروس

]26/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عر غارات عى مديريتي بالد الروس وبني مطر بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بسبع غارات نقيل 
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يسلح بمديرية بالد الروس محدثا أرضار كبرة بطريق صنعاء - ذمار.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر ما أدى إىل 
إلحاق أرضار باملمتلكات العامة والخاصة.

ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]26/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة قارة 
بمديرية مجز، وغارة عى مديرية منبه الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى محيط مدينة صعدة.. الفتاً إىل أن العدو السعودي إستهدف 
منطقة الرقة بمديرية حيدان بقصف صاروخي طال مزارع املواطنن والطرقات العامة.

طريان العدوان السعودي واملنافقون يواصلون استهداف املواطنني يف عدد من احملافظات

]26/نوفمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقن استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مصور قناة املسرة يف تعز عي املغلس برصاص أحد 
قناصة املنافقن يف منطقة الضباب، فيما شن طران العدوان غارة عى منطقة الربيعي بمديرية التعزية، وغارة 

عى منطقة الجر بمديرية عبس يف محافظة حجة.

وأوضح املصدر أن املنافقن استهدفوا باملدفعية مناطق الهزمة وامللحة بمديرية رصواح يف محافظة مأرب، كما 
شن طران العدوان غارة عى املديرية ذاتها، وثماني غارات عى مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. 

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة شن ثالث غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم، 
وثالث غارات عى السجن ومحالت تجارية مجاورة يف منطقة قحزة ومنطقة الشقيقن يف الحمزات بمديرية 

سحار، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة كهبوب بمحافظة لحج، وغارة عى جبل املجازة يف 
عسر.
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أكثر من 36 غارة على احلديدة معظمها على رأس عيسى

]27/نوفمرب/2016[ الحديدة – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أكثر من 36 غارة عى محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 30 غارة عى 
مناطق متفرقة بمديرية الصليف معظمها استهدفت رأس عيىس.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى جزيرة كمران، وثالث غارات عى شبكة االتصاالت يف 
منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

إصابة طفلة وتدمري منزل يف قصف صاروخي سعودي على صعدة

]27/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

أصيبت طفلة وُدّمر منزل أحد املواطنن اليوم إثر قصف صاروخي سعودي استهدف مديريتي حيدان ومنبه 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلة أصيبت بجروح جراء قصف صاروخي 
سعودي استهدف منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، كما استهدف قصف سعودي بالصواريخ منزل مواطن يف 

عزلة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إىل تدمره وترضر مزارع املواطنن املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ألقى اليوم عدداً من القنابل الصوتية عى 
مديريات سحار وساقن ومنبه.

غارة على مديرية صرواح مبأرب

]27/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة جبل هيالن اإلسرتاتيجي 
شمال رصواح.

وأشار املصدر إىل أن منافقي العدوان إستهدفوا بقصف مدفعي مكثف منازل ومزارع املواطنن بقرى الحمدة 
والحزم التابعة ملديرية حريب القراميش.
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استهداف مديرية بالد الروس مبحافظة صنعاء بغارة

]27/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت نقيل يسلح ما أدى إىل إلحاق 
أرضار بالطريق العام الرابط بن محافظتي صنعاء وذمار.

وأشار إىل أن طران العدوان استهدف النقيل خالل الـ 24 ساعة املاضية بسبع غارات.

طريان العدوان السعودي يواصل استهداف املواطنني

]27/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة مما أدى إىل سقوط 
شهداء وجرحى يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد 16 مواطناً وإصابة آخرين جلهم نساء وأطفال 
إثر استهداف طران العدوان منزلن يف القطيع بمديرية املراوعة، ومنزل يف ساحل الخوخة ومنطقة كود عنبة 

بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما استشهدت فتاة وطفل بعمليتي قنص للمنافقن يف قرية الحود 
بمديرية الصلو بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة، وأربع غارات 
عى منطقة العمري بمديرية ذوباب، وغارة عى مديرية املحضار بمديرية الضباب، وغارة أخرى عى تبة هائل 

بمديرية صالة بمحافظة تعز.

ويف محافظة صعدة بّن املصدر أن طفالً أصيب يف انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يف منطقة بني 
سعد بمديرية الظاهر، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية الظاهر لقصف صاروخي سعودي، وشن 

طران العدوان غارة عى منطقة العولة بمديرية املطمة بالجوف.

22 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]28/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 22 غارة استهدفت عدد من املناطق املتفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 19 غارة عى مندبة وسوق 
مندبة والثعبان وطخية بمديرية باقم الحدودية خالل الساعات املاضية أحدثت دماراً كبراً بممتلكات املواطنن 

العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضاً غارة عى مديرية الظاهر، وغارة أخرى عى القمع بمديرية 
كتاف، وغارة عى املجازة بقطاع عسر.
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إستشهاد أربعة مواطنني بينهم ثالثة أطفال بقصف صاروخي سعودي مبديرية شدا 
بصعدة

]28/نوفمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد أربعة مواطنن بينهم ثالثة أطفال إثر قصف صاروخي إستهدف منازل بمديرية شدا بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي قصف منازل املواطنن يف مديرية 
شدا الحدودية بالصواريخ، ما أدى إىل إستشهاد اربعة مواطنن بينهم ثالثة أطفال.

وأشار املصدر إىل أن عدد من املناطق املتفرقة بمديرية الظاهر الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي 
إستهدف مزارع املواطنن والطرقات العامة.

غارتان لطريان العدوان السعودي على مديريتي املتون واملصلوب باجلوف

]28/نوفمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديريتي املتون واملصلوب بمحافظة الجوف بالتزامن 
مع قصف مدفعي عشوائي للمنافقن عى منازل ومزارع املواطنن.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة اللبة 
بمديرية املصلوب، وغارة عى منطقة مزوية بمديرية املتون، فيما شن منافقو العدوان قصفاً مدفعياً مكثفاً عى 

منازل ومزارع املواطنن بمديرية املتون خلفت أرضارا كبرة.

استهداف حمافظة صعدة بـ14 غارة

]29/نوفمرب/2016[ صعدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم 14 غارة استهدفت املمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
مديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى منطقة 
القمع بمديرية كتاف، احدثت ارضاراً بالغة بممتلكات املواطنن ومزارعهم، كما شن غارة عى محطة للغاز 

املنزيل بمنطقة الضيعة بمديرية شدا الحدودية مما أدى إىل تدمرها.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان شن أربع غارات عى منطقتي املنزالة والصبة بمديرية الظاهر.
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استمرار العدوان السعودي يف استهداف املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة 

]29/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استمر العدوان السعودي األمريكي يف استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

واوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى جبل ومدارس 
العمري، وغارة عى منطقة الجديد بمديرية ذباب يف محافظة تعز، وغارة أخرى عى الربيعي بمنطقة الضباب 

يف تعز.

وذكر املصدر ان العدوان شن غارة عى منطقة حلبان بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، كما استهداف معسكر 
الدفاع الساحي يف محافظة الحديدة، وغارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارة عى منطقة الحصامة يف مديرية الظاهر، وألقى 
قنبلة ضوئية يف سماء منطقة املهاشمة بمديرية خب والشعف يف محافظة الجوف.

وأفاد املصدر أن طرن العدوان شن غارة عى منطقة سهوة يف الربوعة بعسر، وغارة مماثلة عى قرية حامضة 
يف جيزان.

إرتفاع ضحايا غارة طريان العدوان على منزل مبديرية صرواح إىل مثانية غالبيتهم أطفال

]30/نوفمرب/2016[ مأرب - سبأ:

إرتفع عدد ضحايا غارة طران العدوان السعودي األمريكي عى منزل بمديرية رصواح بمحافظة مأرب إىل 
ثمانية ما بن شهيد وجريح غالبيتهم أطفال.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن أربعة أطفال استشهدوا من أرسة املواطن حسن صالح 
مشتان وإصيب أربعة آخرين بعضهم بحالة حرجة جراء غارة شنها طران العدوان اليوم عى منزل املواطن 

حسن صالح مشتان بوادي حباب برواح.

وأشار املصدر أن األطفال الذين استشهدوا عبدالرحمن حسن مشتان، وصالح حسن مشتان، وعبدالله حسن 
مشتان، ويوسف صالح مشتان، فيما أصيب حسن صالح مشتان، ومرهه عبدالله دهيس، واملاص حسن 

صالح مشتان، وحمزة حسن صالح مشتان )مفقود(.

وأشار املصدر إىل أن الغارة املعادية دمرت املنزل.. مبينا أنه تم نقل الجرحى إىل مستشفيات العاصمة صنعاء 
لتلقي العالج.

16 غارة على صعدة وجنران

]30/نوفمرب/2016[ صعدة  - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم إستهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من مديريات 
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محافظة صعدة وقطاع نجران.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى منطقتي 
الثعبان ومندبة بمديرية باقم الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقتي الصوح والفرع بكتاف، باإلضافة إىل خمس 
غارات أخرى عى املخروق والرفة بنجران.

طريان العدوان السعودي يواصل غاراته اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية

]30/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان كثف غاراته عى محافظة 
صعدة حيث شن 15 غارة عى منطقة الفرع، وغارتن عى منطقة العشاش بمديرية كتاف ومثلها عى منطقة 

املنزلة، كما شن غارة عى األمن السيايس.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة قارة بمديرية مجز، وثالث غارات عى منطقة مندبة 
وآل الزماح بمديرية باقم، وغارة عى منطقة البقع، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي 

آل عمر وآل الشيخ بمديرية منبه.

وأكد املصدر أن املنافقن أقدموا عى دهس طفل )5 سنوات( بسيارتهم يف منطقة املسبح بمدينة تعز، وقصفوا 
قرى الزايد يف منطقة املسعد والهزمة بمحافظة مأرب.

وأشار إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الضباب بمديرية صر املوادم، وغارتن عى منطقة العمري 
بمديرية ذباب يف محافظة تعز، وغارة عى منطقة الجر بمديرية عبس يف محافظة حجة، وغارة أخرى عى 

منطقة املجاوحة بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، ومثلها عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.
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14 غارة على مديريتي كتاف وباقم بصعدة

]01/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ :

واصل تحالف العدوان السعودي األمريكي اليوم قصفه الجوي والصاروخي عى عدد من املناطق بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى منطقة الفرع 
بمديرية كتاف، وخمس غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم خلفت ارضاراً بالغة يف ممتلكات املواطنن .

وأشار املصدر إىل أن منطقة سحار الشام بمديرية باقم الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي طال 
مزارع املواطنن ومنازلهم.

غارة على مديرية نهم

]01/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ :

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة البطنة 
بمديرية نهم، ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

قصف العاصمة صنعاء بغارة عنيفة

]01/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة النهدين 
بمديرية السبعن جنوب العاصمة، بغارة عنيفة.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار إىل أن طران العدوان حلق عى علو منخفض يف سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.

استهداف جتمع منافقي العدوان مبديرية املتون باجلوف

]01/ديسمرب/2016[ الجوف - سبأ :

إستهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم بغارة موقع ملنافقي العدوان السعودي األمريكي بمنطقة 
حام بمديرية املتون بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة تجمعات املنافقن يف 
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أطراف منطقة حام باملتون، ما أدى إىل مرع وإصابة أعدادا منهم.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد صدت زحف ملنافقي العدوان بإتجاه منطقة حام بمديرية املتون.

طريان العدوان السعودي واملنافقون يواصلون استهداف املواطنني

]01/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقون استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة ما أدى 
إىل سقوط شهداء وجرحى يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن ثالثة مواطنن استشهدوا وجرح سبعة آخرين 
جراء قصف مدفعي ملنافقي العدوان عى جولة القر وحي سوفتيل بمدينة تعز.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى جبل الهان والجبل األسود غربي مدينة تعز.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارة عى منطقة مران بمديرية حيدان وغارة أخرى 
عى معسكر الجمهوري.

وأشار املصدر إىل أن املنافقون قصفوا بالدبابات منطقة العرفاف بمحافظة الضالع، وشن طران العدوان 
غارتن عى منطقة كهبوب بمحافظة لحج، وغارة عى وادي العرات بمديرية نهم يف محافظة صنعاء.

ويف محافظة الحديدة شن طران العدوان غارتن عى منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، وغارتن أخرين 
عى منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه، وغارة عى منطقة رأس عيىس بمديرية الصليف ومثلها عى مديرية 

الخوخة.

غارة على نقيل يسلح

]02/ديسمرب/2016[ ذمار - سبأ:

أصيب شخصان وترضرت عدد من منازل املواطنن جراء غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي مساء 
اليوم عى نقيل يسلح بقنبلة شديدة االنفجار.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى نقيل يسلح ما أدىل 
إىل إصابة شخصن تم نقلهما إىل مستشفى ذمار العام لتلقي العالج وترضر عدد من منازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان مستمر يف التحليق يف سماء املنطقة.

استشهاد ستة مواطنني وإصابة آخرين بغارات لطريان العدوان على صعدة

]02/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد ستة مواطنن وإصيب أربعة أخرون باستهداف طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم لسيارات 
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املواطنن ومحالتهم التجارية بمناطق متعددة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف عدد من محالت 
املواطنن التجارية بمنطقة الطلح بمديرية سحار ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن وإصابة ثالثة آخرين 

بجروح متفاوتة.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان استهدف سيارة مواطن عى الخط العام بمديرية قطابر ما أدى إىل 
استشهاد مواطن وإصابة أخر وتدمر السيارة بالكامل.

مخس غارات على مديرية املتون باجلوف

]02/ديسمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية املتون محافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بخمس غارات مناطق 
حام األسفل واألعى والشقبان إلسناد زحف ملنافقي العدوان بإتجاه منطقة حام.

إصابة مواطنني اثنني بقصف صاروخي سعودي على مديرية حيدان بصعدة

]02/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ

أصيب مواطنان إثر قصف صاروخي سعودي استهدف منازل املواطنن يف مديرية حيدان بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالقصف الصاروخي 
منزل مواطن يف منطقة بيت طالن بمديرية حيدان ما أدى إىل إصابة مواطنن بجروح بليغة، باإلضافة إىل 

احداث دماراً بالغاً يف املنزل.

طريان العدوان السعودي يواصل استهداف املواطنني 

]02/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي يف محافظة 
شبوة غارتن عى منطقة حيد ابن عقيل يف مديرية عسيالن، كما شن  غارتن عى منطقة الفرع يف البقع 

محافظة صعدة، وغارة عى مديرية قطابر، وغارتن عى منطقة الطلح بمديرية سحار، كما شن غارة عى 
منطقة بني معصار بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات عى منطقة حرض محافظة حجة، 
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وثالث غارات عى  منطقة خليفة بمديرية برع محافظة الحديدة.

ويف نجران شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى منطقة الرفة.

14 غارة على حمافظة صعدة

]03/ديسمرب/2016[ صعده – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 14 غارة عى منطقتي قحزة والطلح بمحافظة صعدة مستهدفا 
ممتلكات املواطنن.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن إحدى عرة غارة عى 
منطقة قحزة بمديرية صعدة خلفت ارضاراً بالغة يف ممتلكات املواطنن، مشرا إىل أن الطران شن ثالث غارات 
عى منزل مواطن يف منطقة الطلح بمديرية سحار أدت إىل تدمر املنزل بالكامل وترضر منازل أخرى مجاورة.

مخس غارات على مديريتي نهم وبالد الروس

]03/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديريتي بالد الروس ونهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن سد الهياثم 
بمديرية نهم ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة فيه، مشرا إىل أن طران تحالف العدوان استهدف بثالث غارات 

نقيل يسلح ببالد الروس مخلفا أرضار كبرة بالطريق العام عى خط صنعاء ذمار.

استهداف نقيل يسلح وقطع طريق ذمار صنعاء

]03/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم استهداف مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن نقيل يسلح 
ما أدى إىل قطع الطريق العام بن ذمار صنعاء.

24 غارة على مديرية باقم بصعدة

]04/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 24 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية باقم منذ الصباح.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 24 غارة عى مناطق مندبة 
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والثعبان وآل مغرم وآل الزماح بمديرية باقم الحدودية خلفت دماراً كبراً بممتلكات ومزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة يف املديرية تعرضت لقصف صاروخي طال منازل املواطنن والطرقات 
العامة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان إستهدف بقنابل عنقودية مديرية باقم أدت إىل استشهاد امرأة وإصابة 
طفلتن بجروح.

13 غارة على مديرية سنحان

]04/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 غارة عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بـ13 غارة منطقة 
التخراف باملديرية ملحقا أرضار بليغة باملمتلكات العامة والخاصة.

مقتل ستة حبارة باكستانيني وفقدان آخرين يف غارة لطريان العدوان قبالة سواحل املخا 

]04/ديسمرب/2016[ تعز - سبأ:

قتل ستة بحارة يحملون الجنسية الباكستانية اليوم يف غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي استهدفت 
بصورة مبارشة قاربهم قبالة سواحل املخا بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن غارة شنها طران العدوان السعودي استهدفت 
قاربا يستقله 12 شخصا يحلمون الجنسية الباكستانية عندما كان يف طريقه اىل عرض البحر، ما أدى إىل مقتل 

ستة بحارة فيما ال يزال ستة آخرين يف عداد املفقودين.

وأدان املصدر الغارات الهسترية التي يشنها تحالف العدوان السعودي األمريكي عل املناطق الساحلية.. الفتا 
إىل أن سقوط ضحايا من الجنسية الباكستانية جراء هذه الغارات يحمل رسالة إىل العالم أن غارات العدوان يف 
هذه املناطق أصبح يلقى تأثرات خطرة عى املدنين من مختلف الجنسيات ويف منطقة من أهم املمرات املائية 

الدولية.

وقال املصدر إن الغارات الوحشية لتحالف العدوان وكذا العمليات العسكرية التي يشنها قبالة السواحل اليمنية 
القريبة من باب املندب، خلفت آثار كارثية عى مالين اليمنين الذين يعتمدون عى االصطياد بعدما تعرضت 

مئات القوارب ومصانع الثلج وأسواق تسويق األسماك للتدمر جراء الغارات الكثيفة لطران العدوان، باإلضافة 
إىل املخاطر التي تواجه الصيادين جراء إنتشار الزوارق الحربية لتحالف العدوان السعودي عى طول الريط 

الساحي الغربي عى البحر األحمر.
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غارة على مديرية صرواح وقصف مدفعي للمرتزقة ملديرية حريب القراميش 

]04/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة وادي رحب بمديرية رصواح، 
فيما شن مرتزقة العدوان قصف مدفعي عى مدرسة ومنازل سكنية بمنطقة األعبل بمديرية حريب القراميش 

مخلفا أرضارا كبرة.

غارة على مديرية بالد الروس بصنعاء

]04/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي  مساء اليوم غارة عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارة نقيل يسلح ما 
أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات العامة والخاصة. 

طريان العدوان السعودي يواصل شن غاراته اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية

]04/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة 
ثالث غارات عى منطقة طخية بمديرية مجز، ومثلها عى سوق مندبة بمديرية باقم، كما شن غارة عى مزرعة 

مواطن يف محجر آل معيض باملديرية نفسها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة العرج بمديرية الصليف يف محافظة الحديدة، وغارة 
أخرى عى منطقة الجبانة وغارتن عى مديرية الخوخة، كما شن غارة عى وادي السياني مقابل الطلعة يف 

نجران.

استشهاد وإصابة ثالث طفالت وامرأة يف غارة على مديرية رازح بصعدة

]05/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت طفلة وأصيبت طفلتان وامرأة بجروح يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي يف مديرية رازح 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن باملديرية ما أدى إىل استشهاد 
طفلة وإصابة أمها وأختيها بجروح بليغة وتدمر املنزل بالكامل.
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ولفت املصدر إىل أن املناطق الحدودية تتعرض لقصف جوي وصاروخي مستمر يستهدف منازل املواطنن 
وسيارتهم والخط العام واملنشآت الخدمية والبنى التحتية فيها.

إصابة طفلة يف غارتني لطريان العدوان على مديرية بالد الروس

]05/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أصيبت طفلة بجروح بليغة جراء استهداف طران العدوان السعودي اليوم ملديرية بالد الروس بمحافظة 
صنعاء. 

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منزل املواطن 
عبدالكريم الصماط ما أدى إىل  تدمره بشكل جزئي واصابة طفلته البالغة من العمر 10 سنوات بإصابات 

بليغة. 

غارتان على مديريتي نهم وأرحب

]05/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديريتي نهم وأرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة مفرق املديد يف 
بني فراس بمديرية أرحب ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة البطنة بمديرية نهم خلفت أرضار بمنازل املواطنن 
وممتلكاتهم.

23 غارة على صعدة وعسري

]05/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 23 غارة عى مناطق متفرقة بمحافظة صعدة وقطاع عسر.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 12 غارة عى منطقتي الثعبان 
ومندبة وآل الزماح بمديرية باقم، خلفت أرضاراً كبرة بممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الجعملة بمديرية مجز وغارتن أخرى عى منطقة 
املالحيط بمديرية الظاهر.

ولفت املصدر إىل أن مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي استهدف 
مزارع املواطنن ومنازلهم .
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مخس غارات على مديريتي بالد الروس وسنحان

]05/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديريتي بالد الروس وسنحان بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن طريق 
صنعاء ذمار بنقيل يسلح ما أدى إىل قطع الطريق.

وأشار املصدر إىل أن طران تحالف العدوان شن ثالث غارات عى منطقة عمد بمديرية سنحان وبني بهلول 
خلفت أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

طريان العدوان السعودي يواصل شن غاراته اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية

]05/ديسمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية.

واوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأة وطفلتن يف خمس غارات 
للطران بقنابل عنقودية عى مديرية باقم, كما استشهدت طفلة وأصيب والدها وأخواتها يف غارة للطران عى 

منزل يف منطقة بني معن بمديرية رازح.

وشن طران العدوان غارة عى منطقة كهبوب بمديرية املضاربة يف محافظة لحج.

وحسب املصدر شن طران العدوان أربع غارات عى مديرية الدريهمي ومديرية الخوخة يف محافظة الحديدة, 
وشن غارة عى جبل كهبوب يف محافظة تعز، وشن الطران خمس غارات عى الربوعة وثالث غارات عى الثعبان 

يف عسر.

وأفاد املصدر العسكري أن املنافقون قصفوا باملدفعية عى قرى الزايد بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

استشهاد مخسة مواطنني وإصابة ستة آخرين يف غارة لطريان العدوان على مديرية باقم 

]06/ديسمرب/2016[ صعدة ـ سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيب ستة آخرين جراء غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت مزرعة 
يف مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت مزرعة مواطن يف منطقة آل 
مغرم باملديرية ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن وجرح ستة آخرين وترضر املزرعة وتدمر سيارة.



675

يوميات العـ2016ـــدوان

إصابة أربعة مواطنني بغارات عنقودية لطريان العدوان على مدينة صعدة ومناطق أخرى

]06/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

أصيب أربعة مواطنن بجروح إثر إستهداف طران العدوان السعودي األمريكي مدينة صعدة ومناطق أخرى 
بقنابل عنقودية محرمة دولياً.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن بقنابل عنقودية 
إستهدفت إحدى الحارات باملدينة وأحدثت ارضاراً بالغة بمنازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سلسلة غارات أخرى بقنابل عنقودية إستهدفت مناطق آل حباجر وآل 
غبر وقهرة النص بمديرية سحار ومنطقة عكوان بمديرية الصفراء.

اكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة يف صعدة 

]06/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ

استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت مفرق باقم يف مديرية 
باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مفرق باقم ما أدى 
إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان اإلجرامي شن منذ الصباح أكثر من 25 غارة عى مناطق مندبة والثعبان 
وباقم خلفت دماراً كبرا بممتلكات املواطنن، باإلضافة إىل ثالث غارات عى مديرية كتاف، وغارة عى منطقة 

سوذان بمديرية منبه الحدودية.

ولفت املصدر إىل أن مناطق متفرقة بمديرية باقم تعرضت لقصف صاروخي سعودي طال منازل املواطنن 
ومزارعهم.

طريان العدوان السعودي واملنافقون يواصلون استهداف املواطنني واملمتلكات العامة 
واخلاصة

]06/ديسمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقون استهدافهم للمواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد 
من محافظات الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً أصيب جراء غارة لطران العدوان عى 
منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي يف محافظة الحديدة، كما جرح مواطن آخر واحرتقت سيارة يف غارتن عى 

منطقة آل رسه بمديرية باقم محافظة صعدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وغارة أخرى عى مديرية 
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الخوخة بمحافظة الحديدة، كما شن يف محافظة صعدة ثالث غارات عى منطقتي الجعملة وطخية يف مديرية 
مجز، وسبع غارات عى منطقة مندبة، وغارتن عى منطقة آل مغرم بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقتي الفرع والصوح بمديرية كتاف يف صعدة 
مستخدماً قنابل عنقودية، فيما تعرضت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه لقصف صاروخي سعودي.

ويف محافظة تعز شن طران العدوان ثالث غارات عى جبل كهبوب ومفرق القبيطة ومديرية ذباب، أما يف 
محافظة صنعاء شن طران العدوان ثالث غارات عى مديرية نهم.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة إلسناد املنافقن يف أطراف رصواح بمحافظة مأرب، مبيناً أن املنافقن 
استهدفوا بالقصف املدفعي قرية الحزم بمديرية حريب القراميش ومناطق آل حجالن وحباب وامللحة والهزمة 

بمديرية رصواح. وحسب املصدر شن طران العدوان سبع غارات عى جبل السهوة يف الربوعة بقطاع عسر.

سلسلة غارات على العاصمة صنعاء

]07/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن سلسلة غارات إجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف اليوم جولة آية 
بشارع النر بمديرية شعوب شمال رشق العاصمة، بثالث غارات عنيفة.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

كان طران العدوان استهدف مساء أمس منطقة عطان بمديرية السبعن بغارة عنيفة.

استشهاد امرأة وثالثة من اطفاهلا بغارة لطريان العدوان على باقم بصعدة

]07/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة وثالثة من أطفالها بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى مديرية باقم 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة جوية استهدفت 
أرسة املواطن جابر جران مقيت ما أدى إىل استشهاد زوجته وثالثة من أطفاله.

أربع غارات على مديرية سنحان وبني بهلول

]07/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم أربع غارات عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة 
صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بأربع غارات قاع 
التخراف بمديرية سنحان خلفت أرضار كبرة باملمتلكات الخاصة ومزارع املواطنن.

طريان العدوان السعودي يواصل شن غاراته اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية

]07/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي شن سلسلة غارات 
عنيفة عى منطقة عطان وتبة رصف بمديرية شعوب بأمانة العاصمة, واستهدف بعدة غارات الدفاع الساحي 

بالجبانة ومنزل بمديرية الحوك يف محافظة الحديدة.

ويف محافظة صعدة شن طران العدوان سلسلة غارات عنيفة عى آل قراد ومنطقة رشاوى بمديرية باقم، والقى 
الطران قنابل عنقودية عى مناطق املالحيط بمديرية الظاهر وحارة الضباط بمدينة صعدة ومنطقة آل بيان 

بمديرية سحار ومديرية مجز.

وأشار املصدر اىل ان مواطن اصيب بنران حرس الحدود السعودي يف منطقة عياش بمديرية منبه, وتعرضت 
منطقتي ال قراد وآل الحماقي بمديرية باقم وأماكن متفرقة من مديرية قطابر لقصف صاروخي سعودي. 

واستشهد مواطن وأصيب ثالثة مواطنن إثر القنابل العنقودية التي ألقاها طران العدوان األمريكي السعودي 
عى مدينة صعدة.

وحسب املصدر شن طران العدوان غارات عى منطقة الريجة يف محافظة تعز، وشن طران األباتيش التابع 
للعدوان ست غارات عى ميناء املخاء باملحافظة نفسها.

وأفاد املصدر العسكري ان طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة إلسناد املنافقن يف أطراف مديرية 
رصواح بمحافظة مأرب, كما شن منافقي العدوان قصف عى قرى الحزم والحمدة بمديرية حريب القراميش 

باملحافظة نفسها, والقى الطران قنبلة فراغية عى جبل الدود يف جيزان.

مخس غارات على مديرية السوادية بالبيضاء

]08/ديسمرب/2016[ البيضاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محيط مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بخمس غارات شديدة 
اإلنفجار برج اإلتصاالت يف املرتفعات املطلة عى مركز املديرية.. مشراً إىل أن الطران استمر يف التحليق مع فتح 

حاجز الصوت.
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27 غارة لطريان العدوان السعودي على مناطق متفرقة بصعدة

]08/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 27 غارة إستهدفت عدد من املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن منذ الصباح أكثر من 25 غارة 
عى مناطق متعددة من مديرية باقم الحدودية خلفت أرضاراً كبرة يف منازل وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الغاشم شن غارة عى منطقة املنزالة بمديرية الظاهر، وغارة أخرى عى 
منطقة آل غبر بمديرية سحار، يف ظل تحليق مكثف ال يزال يعاود حتى اللحظة.

ثالث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول

]08/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات منطقة 
التخراف ملحقا أرضار بليغة باألرايض الزراعية. 

طريان العدوان السعودي واملنافقون يستهدفون املواطنني

]08/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي واملنافقون استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد 
من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة وتدمر سيارة إثر استهداف منافقي العدوان 
ملنزل مواطن يف منطقة غولة عاصم بمديرية نهم، فيما تعرضت مديريات الظاهر وشدا ورازح بمحافظة 

صعدة لقصف صاروخي سعودي.

وأوضح املصدر أن طران العدوان القى قنابل عنقودية عى منطقة املنزالة بمديرية الظاهر، وقنابل صوتية عى 
مديريتي سحار ومجز يف محافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى تبة كلية الهندسة العسكرية بمديرية شعوب يف أمانة 
العاصمة، وخمس غارات عى منطقة جربان يف مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وغارة عى منطقة الجبانة 

بمحافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منزل أحد املواطنن يف مديرية رصواح بمحافظة مأرب، كما شن 
غارتن عى الرفة يف نجران وخمس غارات عى الربوعة وآل صبحان يف عسر، وثالث غارات عى جبل الدود يف 

جيزان.
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إستشهاد وإصابة 13 مواطنا بقصف صاروخي سعودي إستهدف منزل حبيدان يف صعدة

]09/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب 13 مواطناً جلهم نساء وأطفال بإستهداف صاروخية العدو السعودي منزل مواطن بمديرية 
حيدان يف صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي إستهداف منزل مواطن يف 
منطقة طالن بمديرية حيدان، ما أدى إىل إستشهاد ستة مواطنن بينهم أطفال وإصابة سبعة آخرين بينهم 

أطفال ونساء، مشرا إىل أن طران العدوان الغاشم شن 12 غارة منذ الصباح عى مناطق مندبة وخط الربوعة 
والثعبان والباحة بمديرية باقم، باإلضافة إىل غارتن عى منطقة الصافية بمديرية الظاهر.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى جرس العقة يف منطقة الرزامات بمديرية الصفراء ما أدى 
إىل تدمره بالكامل.

معاودة قصف العاصمة صنعاء 

]09/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ظهر اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف  منطقة الحفا 
بشارع خوالن بمديرية السبعن جنوب رشق العاصمة، بغارة  عنيفة.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة.

غارة على مديرية احليمة اخلارجية

]09/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة املنطقة الواقعة 
بن قريتي بيت مجي والحجر ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

استشهاد مواطنني وإصابة آخرين بغارات لطريان العدوان يف رازح بصعدة

]09/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثالثة آخرين بثالث غارات لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى مديرية 
رازح بمحافظة صعدة.
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وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مدينة النظر 
بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إىل استشهاد مواطنن وإصابة ثالثة آخرين بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة مساء أمس عى منطقة آل غبر بمديرية 
سحار خلفت ارضاراً مادية بممتلكات املواطنن.

حتالف العدوان يواصل ارتكاب جرائمه على حمافظات صعدة والبيضاء وصنعاء واحلديدة

]09/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته يف عدد من 
املحافظات.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طائرة استطالع شنت غارة عى منطقة املنزالة يف 
مديرية الظاهر.

واشار املصدر اىل ان طران العدو شن غارتن عى منطقة السوادية بمحافظة البيضاء، وأخرى عى منطقة بيت 
دهرة بمديرية أرحب محافظة صنعاء.

وبحسب املصدر شن طران العدوان غارة عى ساحل الجاح بمديرية بيت الفقيه وثالث غارات عى منطقة 
الجبانة بمحافظة الحديدة.

استمرار العدوان السعودي واملنافقني يف استهداف املواطنني 

]10/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استمر العدوان السعودي األمريكي واملنافقون يف استهداف املواطنن يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
الصافية بمديرية الظاهر، ومثلها عى منطقة بركان يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة مران بمديرية حيدان، وست غارات عى وادي 
السعن ومنطقتي البقع والرصيفات بمديرية كتاف، وألقى قنبلة عنقودية عى منطقة املليل باملديرية، فيما 

استهدف قصف صاروخي سعودي مديرية شدا الحدودية.

ويف محافظة تعز شن طران العدوان غارتن عى منطقة الحوبان باتجاه املطار، ومثلها عى مصنع االسمنت 
بمنطقة الرح بمديرية مقبنة، وغارة عى معسكر خالد، أما يف محافظة مأرب استهدف املنافقون بقذائف 

املدفعية قرية امللحة بمديرية رصواح.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى الربوعة يف عسر، وغارة عى الرفة يف نجران، واستهدف 
طران العدوان أحد مواقعه يف الخوبة الشمالية بجيزان.
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إصابة أكثر من مثانية مواطنني جراء غارتني على مفرق السخنة باحلديدة

]11/ديسمرب/2016[ الحديدة ـ سبأ:

أصيب أكثر من ثمانية مواطنن واحرتقت شاحنتن وسيارة جراء غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت مفرق السخنة بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مفرق مديرية السخنة، ما 
أدى إىل إصابة ثمانية مواطنن بجروح واحرتاق شاحنتن وسيارة.

إستشهاد مواطن بقصف مدفعي ملنافقي العدوان على منازل مبديرية حريب بيحان يف 
مأرب

]11/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

إستشهد مواطن اليوم يف قصف مدفعي عشوائي ملنافقي العدوان السعودي األمريكي عى منازل املواطنن 
بمديرية حريب بيحان يف مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن منازل املواطنن بمديرية حريب بيحان تعرضت 
لقصف مدفعي مكثف من قبل مليشيا املنافقن عى خلفية إحتفالهم بذكرى املولد النبوي الريف، ما أسفر عن 

إستشهاد املواطن صالح حسن مبارك.

استشهاد ستة مواطنني بغارات لطريان العدوان السعودي األمريكي على صعدة

]11/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد أربعة مواطنن إثر سلسلة غارات لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى مديرية شدا 
الحدودية بمحافظة صعدة.

واوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن 6 غارات جوية عى 
مناطق بمديرية شدا، ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن وترضر عدد من منازلهم.

اىل ذلك استشهد مواطنان وأصيب آخران بجروح إثر سلسلة غارات لطران العدوان السعودي األمريكي 
الغاشم عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لـ )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقتي الجذوة وآل مغرم 
بمديرية باقم، منها غارتن بقنابل عنقودية أدت إىل إستشهاد مواطنن وإصابة مواطنن اثنن آخرين بجروح 

بليغة.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان شن غارتن عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر الحدودية يف ظل تحليق 
عى أغلب مديريات املحافظة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن منذ الصباح 14 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية باقم، باإلضافة إىل 
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قصف صاروخي طال أماكن متعددة يف املديرية خلف أرضاراً واسعة يف ممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

طريان العدوان يواصل غاراته اإلجرامية على عدد من حمافظات اجلمهورية

]11/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية مستهدفاً 
املواطنن وممتلكاتهم والبنية التحتية.

وذكر مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي شن ثالث غارات عى 
منطقة النخيلة والريط الساحي بمديرية الدريهمي، وغارتن عى جزيرة كمران استهدفت إحداهما خزانات 

مياه.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية الصليف، وغارة أخرى عى منطقة الجبانة بمحافظة 
الحديدة، كما شن غارة عى منطقة الحوبان ومثلها جنوب معسكر خالد بمديرية موزع يف محافظة تعز.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مثلث عاهم بمديرية حرض يف محافظة حجة، وغارتن 
عى منطقة الجر بمديرية عبس، وست غارات عى مناطق آل قراد ومندبة والثعبان وآل الزماح بمديرية باقم يف 

محافظة صعدة.

وشن طران العدوان السعودي غارتن عى قرية الرزوة وغارة عى سد محي بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، 
وغارة مماثلة عى برئ ماء جنوب قرية الهجر بمديرية عسيالن يف محافظة شبوة، كما شن غارة عى منطقة 

الربوعة يف عسر.

تسع غارات على العاصمة صنعاء

]12/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم سلسلة غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة الحفا 
بمديرية السبعن رشق العاصمة بست غارات، وشن ثالث غارات عى األرايض الزراعية خلف منصة السبعن 

محدثاً أرضاراً بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي حّلق بعلو منخفض يف سماء العاصمة مع فتح حاجز الصوت.

14 غارة على مديرية بني حشيش

]12/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 14 غارة عى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.
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وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف وادي الرس خالل الـ 
24 ساعة املاضية بـ 14 غارة ملحقا أرضار باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]12/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

واصل العدو السعودي الغاشم وتحالفه اإلجرامي قصفه الجوي والصاروخي عى مناطق متفرقة من مديريات 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن سلسلة غارات عى 
مديرية باقم مرجحاً سقوط شهداء وجرحى.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر، باإلضافة إىل استهداف 
منطقة طالن بمديرية حيدان بعدد من الصواريخ استهدفت منازل املواطنن وممتلكاتهم.

حتالف العدوان جيدد قصفه اإلجرامي على العاصمة صنعاء

]12/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ظهر اليوم غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة عنيفة 
األرايض الزراعية خلف منصة السبعن للمرة الثانية عى التوايل يف أقل من 12 ساعة محدثاً أرضاراً بالغة 

بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة.

كان طران العدوان قصف يف ساعة مبكرة من صباح اليوم األرايض الزراعية خلف منصة السبعن مما أسفر 
عن استشهاد مواطنن اثنن.

قنابل عنقودية على مديرية صرواح مبأرب 

]12/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مناطق رشق 
مديرية رصواح، مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا.
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قنابل عنقودية وصوتية على مديرية خب والشعف باجلوف

]12/ديسمرب/2016[ الجوف - سبأ:

ألقى طران العدوان السعودي األمريكي اليوم قنبلتن إحداها عنقودية عى منطقة الصرين بمديرية خب 
والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان ألقى قنبلة عنقودية وأخرى 
صوتية عى منطقة الصرين التابعة ملديرية خب والشعف.

معاودة قصف العاصمة صنعاء 

]12/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة عنيفة 
منطقة الحفا بمديرية السبعن رشق العاصمة، للمرة الثانية عى التوايل يف أقل من 24 ساعة بعد أن كان 

استهدف نفس املنطقة مع الساعات األوىل من يوم االثنن بست غارات عنيفة وقنابل شديدة اإلنفجار.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

مصدر عسكري : استمرار غارات طريان العدوان على عدد من احملافظات

]12/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار غارات طران العدوان السعودي مستهدفة املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة 
يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة النهدين بامانة 
العاصمة، وخمس غارات عى جبل ظفار بمديرية بني مطر يف محافظة صنعاء.

واوضح املصدر إن طران العدوان ألقى قنابل صوتية يف سماء مدينة صعدة، يف حن تعرضت مناطق متفرقة 
يف مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقتي الطائف وعريشقة بمديرية الدريهمي يف 
محافظة الحديدة، وأربع غارات عى طريق مثلث املنصورية جنوب رشق املحافظة، كما شن غارة عى منطقة 

كساد يف مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

ويف محافظة تعز بّن املصدر أن الطران املعادي شن ثالث غارات عى منطقة الجند، ومثلها عى مدينة تعز، 
وغارة واحدة عى منطقة الرح، فيما استهدف املنافقون منازل املواطنن يف حي سوفتيل بقذائف الهاون.
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تدمري شبكات االتصاالت يف املخا بتعز

]13/ديسمرب/2016[ تعز - سبأ:

عاود طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شن غاراته عى محافظة تعز مستهدفا شبكات االتصاالت يف 
مديرية املخا الساحلية.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي استهدف بغارتن 
املحوالت الخاصة بشبكة االتصاالت يف منطقة الزاهري بمديرية املخا.. مشرا إىل أن الغارتن أدت إىل تدمرها 

وتوقف خدمات االتصاالت يف املديرية وضواحيها بشكل كامل.

ولفت املصدر إىل أن هذه ليست املرة األوىل التي يستهدف فيها طران العدوان السعودي منشآت شبكات 
االتصاالت، حيث استهدفها يف وقت سابق ما أدى إىل خروجها عن الخدمة ما أدى إىل زيادة معاناة أبناء املخا 

نتيجة االنقطاع الكامل لالتصاالت عن مناطق املديرية وقراها مع مختلف املحافظات.

سبع غارات على حمافظة صنعاء

]13/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى عدد من مديريات محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي دمر بغارة منزل مواطن 
بمنطقة هزم يف مديرية أرحب، وأستهدف بخمس غارات منطقة حزيز بسنحان ما أدى إىل إلحاق أرضار 

باملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران تحالف العدوان شن غارة عى جبل املنار بالحيمة الخارجية خلفت أرضار كبرة 
بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]13/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية رصواح يف محافظة 
مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مناطق آل حجالن والربيعة 
بغارتن مخلفة أرضارا بمنازل املواطنن ومزارعهم.
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حتالف العدوان يواصل قصفه اجلوي والصاروخي على مناطق متعددة بصعدة

]13/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

واصل تحالف العدوان الغاشم قصفه الجوي والصاروخي مستهدفاً عدد من املناطق بمديريات محافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن 
غارتن عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر الحدودية، وغارتن أخرى عى منطقتي الفرع والقمع بمديرية 

كتاف، مشرا إىل ان طران العدوان شن غارة عى منطقة مندبة بمديرية باقم وغارة أخرى عى مديرية الظاهر، 
باإلضافة إىل قصف صاروخي استهدف مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح.

تواصل غارات طريان العدو على عدد من احملافظات

]13/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار غارات طران العدوان السعودي األمريكي التي تستهدف املواطنن واملمتلكات 
العامة والخاصة يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأشار املصدر يف تريح لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الصوح، كما 
استهدف بقصف صاروخي مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، واستهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة من 

مديرية منبه بمحافظة صعدة.

ويف تعز استشهدت امرأة يف عملية قنص للمنافقن يف مديرية الصلو، فيما استهدف طران العدوان بثالث 
غارات منطقة كساد يف مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وشن غارتن عى منطقة العرج بمديرية الصليف 

بمحافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية القفلة يف عمران، وغارة غرب مدينة حرض يف حجة، 
وغارتن عى منطقة آل جحالن يف مديرية رصواح بمأرب، باإلضافة إىل غارتن عى حيد سبعان بمحافظة 

شبوة، وثالث غارات عى الربوعة يف عسر.

ست غارات عنيفة على العاصمة صنعاء

]14/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باألمانة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف يف الساعات األوىل من 
صباح اليوم منطقة الحفا بمديرية السبعن رشق العاصمة بخمس غارات عنيفة، كما استهدف األرايض 

الزراعية خلف منصة ميدان السبعن بغارة.

ولفت املصدر إىل أن القصف تسبب يف أرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.. مشرا اىل ان 
الطران حلق بكثافة عى علو منخفض يف سماء العاصمة.
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15 غارة على مناطق يف صعدة

]14/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 15 غارة عى مناطق متعددة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى الخط العام بمنطقة 
فلة بمديرية مجز ما أدى إىل إصابة مواطنن بجروح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى سيارة مواطن يف منطقة العقيق بمديرية كتاف أدت إىل 
تدمرها وترضر منازل املواطنن املجاورة، باإلضافة إىل غارة عى البقع وأخرى عى الطلعة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أكثر من 10 غارات عى منطقتي مندبة والباحة وجبل مرع بمديرية 
باقم خالل الساعات املاضية، كما ألقى قنبلة صوتية عى مديرية قطابر.

مخس غارات على مديرية بالد الروس

]14/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بخمس غارات نقيل 
يسلح ما أدى إىل إلحاق أرضار بشبكات اإلتصاالت والطريق العام الرابط بن محافظتي صنعاء وذمار.

الفني و184 شهيد وجريح مبحافظة صنعاء جراء العدوان السعودي االمريكي

]14/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان السعودي األمريكي الغاشم حتى نهاية نوفمر 2016م ألفن و184 
شهيد وجريح يف محافظة صنعاء.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة باملحافظة الدكتور خالد املنتر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدد الشهداء 
بلغ 476 شهيد بينهم 54 امرأة و70 طفل، فيما بلغ عدد الجرحى الف و 703 جريح بينهم 119 امرأة و 141 

طفل منذ بدء العدوان وحتى نهاية نوفمر املايض.

وأشار املنتر إىل ان عدد الشهداء يف مديرية نهم بلغ 135 شهيدا و92 شهيدا يف مديرية جحانة و43 من 
مديرية ارحب, وبلغ عدد الشهداء يف مديرية خوالن 48 شهيد، و33 شهيد من مديرية سنحان وبني بهلول و 

33 شهيد من بني حشيش و 29 من بالد الروس.

ولفت مدير عام مكتب الصحة إىل أن عدد الشهداء يف مديرية همدان بلغ 19شهيدا و18 شهيد من بني مطر 
وعرة شهداء من الحيمة الداخلية وتسعة شهداء من صعفان وتسعة شهداء من مركز املحافظة، فيما بلغ عدد 

الشهداء يف مديرية الحيمة الخارجية ستة شهداء وثالثة شهداء من مناخة وشهيدين اخرين من الطيال.
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غارة على مديرية احليمة الداخلية

]14/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة الحجر 
مخلفا أرضار بمنازل املواطنن.

طريان العدوان السعودي يواصل شن غاراته اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية

]14/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي شن غارة عى 
منطقة مريس بمديرية دمت، وثالث غارات عى منطقة السداد بمحافظة صعدة.

واشار املصدر اىل ان طران العدو شن غارة عى منطقة ظفار، وغارة عى منزل مواطن يف منطقة بني فرج 
بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى مدارس العمري يف ذباب، فيما استهدف املنافقون بقذائف 
املدفعية مزارع املواطنن يف قرية الروض بالضباب.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى مزرعة الحاشدي بمنطقة العرج مديرية 
الصليف بمحافظة الحديدة، كما القى قنبلة عنقودية عى منطقة القرش بمديرية باجل، كما شن غارة عى 

مدينة حرض محافظة حجة.

استشهاد وإصابة 17 مواطنا يف تفجري قنبلتني بسوق احلرية بشرعب الرونة بتعز

]15/ديسمرب/2016[ تعز ـ سبأ:

استشهد خمسة مواطنن وأصيب 12 آخرين جراء تفجر قنابل يدوية بصورة عمدية فجرها أحد مسلحي 
مليشيا حزب اإلصالح املنخرطة يف صفوف منافقي العدوان السعودي بسوق الحرية بمديرية رشعب الرونة 

بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنبا اليمنية )سبأ( إن مرافق القيادي يف حزب اإلصالح عبد الباسط 
الكامل ويدعى عدنان عبده عي املجيدي، فتح قنبلتن كانتا بحوزته يف السوق وأدى إنفجارها إىل مرعه 

واستشهاد خمسة مواطنن وإصابة 12 آخرين يف حصيلة أولية كانوا متواجدين يف السوق الذي كان مكتظ 
باملواطنن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي عاود اليوم شن غاراته عى محافظة تعز، مستهدفا 
مديرية املخا الساحلية بغارتن، وسط تحليق كثيف للطران املعادي عى سماء املحافظة.
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ست غارات على منازل ومزارع املواطنني باجلوف

]15/ديسمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات عى مناطق املتون واملصلوب وبرط العنان بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية املصلوب، ما أدى إىل 
إصابة املواطن محمد عبدالله فارس.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة رحوب بمديرية برط العنان مخلفة أرضار 
كبرة بمنازل املواطنن.. مبينا أن طران العدوان إستهدف بغارة منطقة حام بمديرية املتون.

ثالث غارات على مديريتي باقم وشدا بصعدة

]15/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات إستهدفت عدد من املناطق املتفرقة بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل قراد 
بمديرية باقم الحدودية، باإلضافة إىل تعرض مناطق متعددة يف املديرية لقصف صاروخي.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارة عى منطقة الضيعة بمديرية شدا خلفت 
أرضاراً مادية بممتلكات املواطنن.

غارة على مديرية نهم

]15/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة منطقة 
املجاوحة ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

قصف مدفعي ملنافقي العدوان يستهدف منازل املواطنن بمديرية حريب القراميش

]15/ديسمر/2016[ مأرب - سبأ:

تعرضت عدد من القرى بمديرية حريب القراميش بمأرب اليوم لقصف مدفعي مكثف من قبل مليشيات 
منافقي العدوان السعودي األمريكي.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املنافقن إستهدفوا بقذائف املدفعية مناطق 
الحمدة والروضة والحزم بمديرية حريب القراميش، خلفت أرضار كبرة فيها.
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تواصل جرائم العدوان يف خمتلف حمافظات اجلمهورية

]15/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

تواصلت غارات طران العدوان السعودي األمريكي مستهدفة املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مزارع الجر بمديرية عبس 
وأربع غارات عى منطقة املزرق بمحافظة حجة، وغارة عى منطقة العرفاف بمديرية دمت يف محافظة الضالع.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن عى محافظة صعدة غارتن عى معسكر البقع وأخرى عى منطقة 
طخية بمديرية مجز، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي سعودي.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مدينة تعز، فيما استهدف مرتزقته منزل أحد املواطنن 
وأحرقوا سيارة بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة يف منطقة بر باشا.

ويف محافظة الحديدة شن طران العدوان غارتن عى منطقة الجبانة بمديرية الصليف وغارة عى خزانات املياه 
يف جزيرة كمران، وثالث غارات عى رأس عيىس شمال مدينة الحديدة.

استشهاد مواطنني بغارتني لطريان العدوان استهدفت سيارة تقلهم يف كتاف بصعدة

]16/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطنان بغارتن لطران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدفت منطقة العقيق بمديرية كتاف 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم شن 
غارتن اليوم استهدفتا سيارة مواطن يف الخط العام بمنطقة العقيق بمديرية كتاف أدت إىل استشهاد مواطنن 

اثنن وتدمر سيارتهم وترضر أخرى.

ولفت املصدر إىل ان طران العدوان الغاشم يواصل التحليق املكثف عى أغلب مديريات املحافظة.

غارتان على اخلط العام يف اخلوخة باحلديدة

]16/ديسمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن الخط العام 
بمديرية الخوخة ما أدى إىل انقطاع الخط بشكل كي.
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غارتان على العاصمة صنعاء   

]16/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ظهر اليوم شن غاراته اإلجرامية عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محي بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف يف منطقة 
النهدين مديرية السبعن بغارتن.

ولفت إىل أن القصف تسبب بأرضار بالغة بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق بكثافة عى علو منخفض يف سماء العاصمة وفتح حاجز الصوت.

غارة على مديرية بني مطر

]16/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بغارة جبل قرمان، 
ملحقا أرضار باألرايض الزراعية ومنازل املواطنن.

استهداف نقيل يسلح بثالث غارات 

]16/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بثالث غارات نقيل 
يسلح محدثا أرضار باملمتلكات العامة والخاصة.

إستشهاد مواطن برصاص مليشيا املنافقني مبديرية العبدية مبأرب

]16/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

إستشهد مواطن اليوم برصاص مليشيا منافقي العدوان ااسعودي األمريكي بمديرية العبدية جنوبي مدينة 
مأرب عى خلفية مواقفه الوطنية.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن عبدالله عي الثابتي استشهد برصاص مسلحن 
تابعن ملليشيا منافقي العدوان يف الطريق العام الرابط بن منطقة العبدية والحدد حيث إعرتضوا طريقه 

وقاموا بقتله عى خلفية مواقفه الوطنية الرافضة للعدوان السعودي األمريكي.



692

يوميات العـ2016ـــدوان

أربع غارات على حمافظة احلديدة

]16/ديسمرب/2016[ الحديدة - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن إستهدفت إحداها 
منطقة البكلن يف رأس عيىس، فيما إستهدفت الغارة الثانية محطة الكهرباء بمديرية الصليف.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى الدفاع الساحي باملحافظة.

طريان العدوان السعودي يواصل شن غاراته اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية

]16/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ: 

واصل طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته اإلجرامية عى عدد من محافظات الجمهورية وعسر.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي شن غارة غرب 
محطة الصلوي بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة وأربع غارات عى منطقة الجبانة بمديرية الصليف.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن اربع غارات إحداها قنابل عنقودية عى منطقة مندبة يف مديرية باقم 
بمحافظة صعدة، وغارة عى منطقة الجعملة بمديرية مجز، كما استهدف العدوان السعودي بقصف مدفعي 

منطقة الثعبان يف مديرية باقم.

ويف محافظة تعز شن طران العدوان السعودي األمريكي ست غارات عى مديرية املخا.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى جبل الكحل بمديرية نهم، وغارة عى جبل القتب، وغارتن 
عى منطقة املجاوحة بنهم، وغارة عى نقيل يسلح بمحافظة صنعاء.. فيما استهدف طران العدوان يف محافظة 

الجوف بغارة منطقة الصنف يف مديرية املصلوب.

فيما شن طران العدوان السعودي األمريكي السلسلة الجبلية بمنطقة كهبوب بمحافظة لحج.

وشن طران العدوان السعودي االمريكي غارة عى أحد املواقع يف الربوعة بعسر.

غارتان على مديرية نهم

]17/ديسمرب/2016[ صنعاء- سبأ

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن كسارة 
أحجار يف منطقة الحنشات يف نهم ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات الخاصة.
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36 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]17/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ

شن طران العدوان السعودي األمركي الغاشم اليوم 36 غارة جوية استهدفت مناطق متعددة بمديريات 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي األمريكي اإلجرامي شن 
26 غارة عى مناطق الثعبان ومندبة وآل الحماقي بمديرية باقم الحدودية خالل الساعات املاضية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى خلف كهالن بمديرية صعدة، وثالث غارات عى جرس 
النمصة بمديرية مجز أدت إىل اصابة مواطنن بجروح.

طريان العدوان السعودي يواصل استهداف عدد من احملافظات

 ]17/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات الجمهورية.

واوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى جمارك 
حرض وغارة عى مدينة حرض بمحافظة حجة، وشن ثالث غارات عى منطقة يختل بمديرية املخا ومثلها عى 

مديرية الجند بمحافظة تعز، وأربع غارات عى مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران.

مبيناً أن الطران شن أيضاً أكثر من 10 غارات عى مناطق آل قراد ومندبة والثعبان وآل مجدع بمديرية باقم 
وغارة عى منطقة الحصامة بمديرية الظاهر، وألقى قنبلتن عنقوديتن عى منطقة املالحيط باملديرية نفسها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى جبل عطان بأمانة العاصمة، كما شن غارة عى رقابة ثيا 
وثالث غارات عى الربوعة يف عسر.

منسق الشئون اإلنسانية باليمن: بذلنا جهود واتصاالت مكثفة لفتح مطار صنعاء دون أن 
جند أي استجابة

]18/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ

قال منسق الشئون اإلنسانية باليمن واملمثل املقيم لألمم املتحدة جيمي ماكغولدريك » إن األمم املتحدة بذلت 
جهود كبرة وإتصاالت مكثفة لفتح مطار صنعاء الدويل أمام حركة املالحة، دون أن تجد أي إستجابة«.

وأرجع منسق الشئون اإلنسانية يف مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة صنعاء عدم فتح مطار صنعاء الدويل 
من قبل التحالف إىل أن التأثر السيايس يف اليمن يغلب عى الجانب اإلنساني الذي تحاول من خالله األمم 

املتحدة إعادة فتح املطار.

وأشار إىل أن مكتب الشئون اإلنسانية باليمن »أوتشا« استكمل قبل أيام إعداد وثيقة اإلحتياجات اإلنسانية يف 
اليمن، والتي تعنى بجمع املعلومات عن اإلحتياجات واملناطق والفئات التي تحتاج إليها وتضع معلومات وأرقام 
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حول اإلحتياجات التي سيتم التعامل معها يف العام 2017م .

وأوضح ماكغولدريك أنه خالل 19 شهر املاضية من األزمة التي يمر بها اليمن وصل عدد الذين يحتاجون 
إىل نوع من أنواع املساعدات اإلنسانية إىل أكثر من 18 مليون شخص.. الفتا إىل أن الوثيقة الجديدة تحدد 10 

مالين و300 ألف شخص يف اليمن ممن هم يف أشد الحاجة إىل املساعدة اإلنسانية بزيادة 20 باملائة يف عدد 
األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة اإلنسانية منذ بدء األزمة.

وأضاف » إن الوثيقة رصدت زيادة كبرة جدا يف إنعدام األمن الغذائي ألعداد كبرة من السكان يصل عددهم 
إىل 14 مليون شخص يفتقرون لألمن الغذائي منهم 7 مالين يفتقرون بشدة لألمن الغذائي وال يعلمون متى 
وكيف سيحصلون عى وجبتهم التالية، كما يعاني اثنن مليون و200 ألف طفل من سوء التغذية الحاد منهم 

أكثر من 460 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم بزيادة 200 باملائة خالل العامن املاضين إضافة 
إىل 1،7 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد املتوسط«.

وأكد منسق الشئون اإلنسانية أن أحد أهم املشاكل التي فاقمت معاناة اليمنين هو بقاء مطار صنعاء مغلقا 
وإنهيار القدرات اإلقتصادية للبلد والسكان وإنعدام السيولة ونقل البنك املركزي اليمني إىل عدن وانعدام 

املوازنات التشغيلية للخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم وفقدان الريال اليمني أكثر من 30 باملائة من 
قيمته يف السوق خالل العام 2016م ووجود مليون و250 ألف موظف يمني تقريبا غر قادرين عى الحصول 

عى مرتباتهم وأصبحوا معدومي الدخل.

وتطرق إىل الصعوبات التي تواجهها واردات الدقيق والقمح إىل اليمن جراء عدم قدرة التجار عى الحصول عى 
خطابات اإلعتمادات بعد نقل البنك املركزي إىل عدن ورفض البنوك الدولية التعامل مع البنوك التجارية اليمنية.

ولفت ماكغولدريك إىل أن خطة اإلستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2016م لم تتلق عدا 85 باملائة من التمويل 
األمر الذي أثر ويؤثر كثرا عى اإلستجابة اإلنسانية يف اليمن.

إصابة مواطنني بقصف ملنافقي العدوان على قرى األكبوش يف تعز

]18/ديسمرب/2016[ تعز - سبأ:

أصيب ثالثة مواطنن عى األقل بجروح اليوم يف قصف عشوائي شنه منافقو العدوان السعودي األمريكي عى 
منازل املواطنن يف قرى األكبوش - أحكوم بمديرية حيفان محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن القصف طال عدد من املنازل، ما أدى إىل إصابة 
امرأة وولديها وهم فاطمة حزام وجالل ومروان أحمد سيف غالب.

14 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]18/ديسمرب/2016[  صعدة ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم 14 غارة عى عدد من املناطق بمديريات سحار وصعدة 
والصفراء ومجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن 7 غارات منذ منتصف 
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ليل أمس حتى اليوم عى منطقة كهالن بمحيط مدينة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة املهاذر بمديرية الصفراء، وغارتن عى مدينة 
ضحيان، وغارة استهدفت مزرعة مواطن بمديرية سحار خلفت أرضاراً مادية كبرة.

تدمري شبكة االتصاالت يف مديرية ثالء مبحافظة عمران

]18/ديسمرب/2016[ عمران ـ سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم شبكة االتصاالت بمنطقة الزافن يف مديرية ثالء بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى شبكة االتصاالت يف 
املنطقة ما أدى إىل تدمرها بشكل كامل.

مخس غارات على مديريتي بني مطر وهمدان

]18/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديريتي بني مطر وهمدان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة العرة 
بمديرية همدان، ما أدى إىل إلحاق أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى جبل القرن يف مديرية بني مطر مخلفا أرضار 
باملمتلكات العامة.

العدوان السعودي واملنافقون يواصلون استهداف املواطنني يف عدد من حمافظات 
اجلمهورية

]18/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي واملنافقون استهداف املواطنن ما أدى إىل سقوط شهداء وجرحى بينهم 
أطفال يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن برصاص قناصة املنافقن يف 
إحدى القرى املحاذية لصر املوادم بمحافظة تعز.

وأوضح املصدر أن مواطناً استشهد وجرح خمسة آخرين يف غارات لطران العدوان عى عمال كسارة أحجار 
بمنطقة الحنياشة يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، أدت أيضاً إىل تدمر شاحنتن تحمال األحجار.. مبيناً أن 

طران العدوان شن ست غارات عى مناطق محي والحنشات وعرامة ووادي العرات باملديرية نفسها.

ويف محافظة صعدة استشهد مواطن يف غارات لطران العدوان استهدفت منطقة بركان بمديرية رازح، وأصيب 
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مواطن يف غارة لطران العدوان استهدفت حفار مياه يف منطقة املهاذر بمديرية سحار، يف حن أصيب مواطنان 
آخران بنران حرس الحدود السعودي يف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.

كما شن غارتن عى البقع وغارتن عى مدينة ضحيان، فيما تعرضت مناطق متفرقة يف مديرية منبه لقصف 
صاروخي سعودي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الجرايب يف مديرية مستبأ بمحافظة حجة ومثلها عى 
منطقة القائم بمديرية حرض.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مزرعة نحل بمديرية الدريهمي، وغارة عى ميناء 
الصليف، وغارتن عى مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، فيما استهدف املنافقون األحياء السكنية يف منطقة 

العرفاف بمحافظة الضالع، كما استهدفوا منازل املواطنن يف منطقة كنه بمديرية رصواح محافظة مأرب.

إستشهاد مخس طفالت وامرأتني يف منطقة مران بصعدة

]19/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت خمس طفالت وامرأتن سبع نساء بينهن خمس طفالت وأصيب مواطنان بجروح يف غارات لطران 
العدوان السعودي األمريكي الغاشم عى منطقة مران بمديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم استهدف منازل املواطنن 
ومزارعهم يف قرية الجميمة بمنطقة مران ما أدى إىل إستشهاد خمس طفالت وامرأتن وإصابة مواطنن اثنن 

بجروح.

40 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

]19/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 40 غارة منذ الصباح حتى اآلن عى مناطق متعددة بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن 30 غارة عى أماكن 
متفرقة من منطقة آل الصيفي بمديرية سحار خلفت دماراً كبراً بممتلكات ومزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن 8 غارات عى قرية الجميمة ومحيطها بمنطقة مران مستهدفة منازل 
املواطنن وممتلكاتهم دون اإلشارة إىل سقوط ضحايا.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أيضاً غارتن عى منطقة الصوح بمديرية كتاف يف ظل تحليق مكثف ال 
يزال مستمراً حتى اللحظة.
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جتدد الغارات على مديرية نهم

]19/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

جدد طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منطقة الحنشات 
محدثا أرضار بمنازل املواطنن واملمتلكات العامة.

تواصل غارات طريان العدوان السعودي على عدد من حمافظات اجلمهورية

]19/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

تواصلت غارات طران العدوان السعودي األمريكي عى عدد من محافظات الجمهورية مستهدفة ممتلكات 
املواطنن.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى الدفاع الساحي 
بمنطقة الجبانة يف محافظة الحديدة، واستهدف بغارة مزرعة مواطن يف منطقة الجروبة بمديرية الحسينية 

باملحافظة نفسها.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر، وغارة أخرى عى الطريق 
العام يف مران بمديرية حيدان بمحافظة صعدة، كما شن غارة مماثلة عى منطقة كرش بمحافظة لحج، وست 

غارات عى منطقة الرفة يف قطاع نجران.

غارة على مديرية صرواح مبحافظة مأرب

]20/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منطقة املخدرة بمديرية رصواح، مشراً 
إىل أن منافقي العدوان واصلوا القصف املدفعي عى منازل ومزارع املواطنن بمناطق متفرقة يف املديرية.

غارتان بقنابل عنقودية على مديرية املصلوب باجلوف

]20/ديسمرب/2016[ الجوف – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية املصلوب بمحافظة الجوف مستخدما قنابل 
عنقودية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن مستخدما قنابل عنقودية عى 
مزارع املواطنن يف منطقة مالحا بمديرية املصلوب.
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وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية منازل ومزارع املواطنن بمديريتي املصلوب واملتون ما 
خلف أرضارا فيها.

تسع غارات على مناطق متفرقة يف صعدة

]20/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات استهدفت عدد من املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ست غارات عى منطقة 
كهالن بمديرية صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل مغرم بمديرية كتاف خلفت ارضاراً مادية 
بممتلكات املواطنن، وغارة عى منطقة الصوح بمديرية كتاف.

غارتان على مديرية نهم

]20/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقتي 
وادي العرات وبني حجيل يف نهم، ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات الخاصة ومزارع املواطنن.

مصدر عسكري: طريان العدوان السعودي يواصل عدوانه على عدد من احملافظات 

]20/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

أكد مصدر عسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي يواصل عدوانه الوحيش يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وذكر املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة أربع غارات عى 
قرية سلمان بمنطقة مران، وثماني غارات عى منطقة الحاربة بمديرية سحار.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وغارتن عى الدفاع الساحي 
بمنطقة الجبانة بمديرية الصليف يف محافظة الحديدة.

وحسب املصدر شن طران العدوان ثالث غارات عى معسكر اللواء 127 يف مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، 
وغارة عى لواء العمالقة يف الجبل األسود بمديرية حرف سفيان.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى قرية بتول يف قطاع جيزان، وغارة عى منطقة الرفة بقطاع 
نجران.
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منظمة رعاية األطفال: 8 ماليني طفل مهددون باحلرمان من الرعاية الصحية يف اليمن

]21/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

قالت منظمة رعاية األطفال العاملية إن ثمانية مالين طفل مهددون بالحرمان من الرعاية الصحية جراء انهيار 
الخدمات الصحية يف اليمن.

وأكدت املنظمة يف بيان لها تلقت وكالة االنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه ان أكثر من 270 مرفقا صحيا دمرت 
نتيجة الراع اضافة اىل أن أكثر من نصف املرافق الصحية التي تم تقييم وضعها والبالغ عددها ثالثة آالف 
و 500 مرفقا قد أغلقت بشكل كي أو جزئي مما تسبب يف حرمان ثمانية مالين طفل من الوصول للخدمات 

الصحية األساسية استناداً لألمم املتحدة.

وأوضح البيان ان النقص الحاد يف املستلزمات الطبية واملوظفن قد تسبب يف وفاة عرة آالف طفل سنوياً 
ألسباب كان من املمكن تجنبها وأن ما ال يقل عن ألف و219 طفالً توفوا كنتيجة مبارشة للقتال.

وأشار بيان املنظمة اىل وجود نقص شديد يف الكادر الطبي املؤهل يف جميع أنحاء البالد بسبب مغادرة العديد 
من األطباء لليمن أو نزوحهم من مساكنهم إىل مناطق أخرى داخل البالد.

وذكر البيان ان املنظمة استجابت لهذه األزمة اإلنسانية املتفاقمة عر دعم 60 مرفقا صحيا باملعدات واألدوية 
األساسية وتأهيل الكوادر يف جميع أنحاء البالد ، كما تدير فرقا طبية متنقلة تقدم خدمات التغذية املنقذة 

للحياة.

ونوه البيان إىل أن برامج املنظمة لهذا العام والتي تهدف إىل دعم القطاع الصحي املتهالك قدمت خدماتها لـ 
400 ألف شخص يمثل األطفال أكثر من نصف عددهم.

وقال املدير القطري ملنظمة رعاية األطفال إدوارد سنتياغو: »حتى ما قبل الحرب كان األطفال يف اليمن يموتون 
ألسباب كان من املمكن تجنبها، لكن الوضع الحايل قد تفاقم بشدة، حيث تشر التقديرات إىل أن هناك الف 

طفل يموتون أسبوعياً ألسباب يمكن تجنبها مثل اإلسهاالت وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفي ».

وأضاف » فوىض الحرب تسببت يف فقدان بعض اآلباء ألعمالهم ومصادر رزقهم، وقد أخرنا العديد من 
املواطنن أنهم قد اضطروا إىل بيع ممتلكاتهم كاملجوهرات واملركبات واسطوانات الغاز واألرايض من أجل توفر 
تكاليف املواصالت إىل املستشفيات، بينما اضطر آخرون إىل اقرتاض بعض املبالغ املالية؛ لكنهم عندما يصلون 

إىل تلك املستشفيات ال يكون بمقدورهم تحمل تكاليف األدوية الالزمة ألطفالهم، كما قد ال يجد آباء آخرون 
األدوية املنقذة للحياة يف املرافق الصحية ».

ودعت املنظمة يف بيانها كافة األطراف إلزالة كل العقبات التي تحول دون استراد املواد التجارية واإلنسانية 
األساسية، والسماح لوصول املساعدات اإلنسانية بشكل عاجل وُميرَس يف جميع أنحاء اليمن.

كما حث البيان كل األطراف عى احرتام التزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدويل وقانون حقوق اإلنسان 
واتخاذ تدابر عاجلة ملنع وإيقاف االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال ، ويشمل ذلك االعتداء عى املستشفيات 

وقتل األطفال وإصابتهم بالتشوهات.
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إستشهاد طفلتني بإنفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان السعودي بصعدة

]21/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهدت طفلتان إثر إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي األمريكي الغاشم بمديرية رازح 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان إنفجرت 
بمنطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية أدت إىل إستشهاد طفلتن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى منطقة العقيق ومناطق أخرى بمديرية كتاف منها 
أربع غارات بقنابل عنقودية أدت إىل إحرتاق عدد من سيارات املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف منطقة الشعف بمديرية ساقن أدت إىل 
تدمره بالكامل.

إستشهاد وإصابة 6 مواطنني بغارات على مديرية باقم بصعدة

]21/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب ستة مواطنن بينهم امرأة وطفلن بغارات لطران العدوان السعودي األمريكي عى منزل 
مواطن بمديرية باقم يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منزل مواطن يف 
منطقة آل عسالن بمديرية باقم ما أدى إىل إستشهاد أربعة مواطنن بينهم امرأة وإصابة طفلن بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن 12 غارة استهدفت مناطق متفرقة من مديرية باقم أحدثت أرضاراً 
واسعة بممتلكات ومنازل املواطنن.

غارة على مديرية بني حشيش

]21/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارة جبل الطويل 
مخلفا أرضار بممتلكات املواطنن.
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العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة يف 
عدد من حمافظات اجلمهورية

]21/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف تجمع 
للنساء عى برئ ماء يف منطقة طالن بمديرية حيدان يف محافظة صعدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن اربع غارات عى الدفاع الساحي بمنطقة الجبانة يف مديرية الصليف، 
وغارتن عى مطار الحديدة الدويل، وغارة عى منطقة كهبوب بمحافظة لحج، كما شن أربع غارات عى صحراء 

ميدي.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء غارة عى منطقة عيال محمد، وثالث 
غارات عى مناطق الغيل ورماحة وقرية محي، كما شن غارة عى موقع املرك يف جيزان.

وأكد املصدر إصابة الطفل أنور عبداملوىل برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف قرية الحود عزلة الرف بمديرية 
الصلو يف محافظة تعز، كما استهدف املرتزقة منزل مواطن جوار جولة القر بقذيفة هاون.

ثالث غارات على مديرية املصلوب باجلوف

]22/ديسمرب/2016[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية املصلوب 
بالجوف.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف مزارع املواطنن بمناطق وقز 
والساقية بثالث غارات.

كما شن منافقو العدوان قصف مدفعي مكثف عى مناطق متفرقة بمديرية املصلوب.

العدوان يشن سلسلة غارات على حمافظة صنعاء مستخدما قنابل عنقودية

]22/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة من محافظة صنعاء مستخدما 
قنابل عنقودية.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي إستهدف بأكثر من 15 غارة 
منذ الصباح مناطق القتب واملجاوحة واملنار بمديرية نهم، مستخدما قنابل عنقودية ملحقا أرضار بليغة 

باملمتلكات الخاصة ومزارع املواطنن.
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وأشار املصدر إىل أن طران تحالف العدوان شن غارة عى منطقة ضبوة بسنحان ما أدى إىل إلحاق أرضار 
كبرة بمنازل املواطنن.

تواصل غارات طريان العدوان السعودي على عدد من احملافظات

]22/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

تواصلت غارات طران العدوان السعودي األمريكي مستهدفة املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل الصيفي 
بمديرية سحار يف محافظة صعدة، وغارتن عى مديرية املخا بمحافظة تعز،  وغارة عى الدفاع الساحي يف 

منطقة الجبانة بمديرية الصليف محافظة الحديدة.

ولفت املصدر إىل أن طران األباتيش واالستطالع التابع للعدوان ساند عملية زحف للجيش السعودي ومرتزقته 
عى منفذ علب الحدودي يف عسر.

مثان غارات على عدد من مديريات صعدة

]23/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات استهدفت ممتلكات املواطنن يف عدد من مديريات 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة 
الحاربة بمديرية سحار، وغارتن عى منطقة مندبة بمديرية باقم.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى منطقة آل سالم بمديرية كتاف يف ظل تحليق مكثف 
عى أغلب مديريات املحافظة.

غارة على مديرية نهم بصنعاء

]23/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارة عقبة الصناني، 
محدثا أرضار باملمتلكات الخاصة.
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طريان العدوان يواصل جرائمه حبق الشعب اليمني 

]23/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي جرائمه يف حق الشعب اليمني ومقدراته.

ورصد مصدر عسكري جرائم طران العدوان ومرتزقته، مؤكدا أن طران العدوان ألقى قنبلتن عنقوديتان عى 
منطقة البقع بمحافظة صعدة، وشن غارتن عى املنطقة ذاتها، وغارتن عى منطقة الحاربة بمديرية سحار، 

وخمس غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى تبة 
عاصف قبالة جبل جرة بمحافظة تعز، وغارتن عى منطقة فج حرض بمحافظة حجة، وأخرين عى مديرية 

قفلة عذر بمحافظة عمران.

وأشار املصدر إىل سقوط 4 جرحى إثر غارة لطران العدوان عى منطقة قظبة بمديرية الدريهمي محافظة 
الحديدة، باإلضافة إىل غارة عى مقلب نفايات يف منطقة الجبانة ما أدى إىل سقوط جرحى.

استشهاد أسرة كاملة يف غارة على منزل بفرع العدين يف حمافظة اب

]24/ديسمرب/2016[ إب - سبأ:

استشهدت أرسة كاملة مكونة من سبعة أشخاص يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت 
منزلهم بفرع العدين يف محافظة اب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت منزل املواطن عدنان عي 
مسعد من أبناء قرية املتلوي بوادي الحصن بمديرية فرع العدين مما أدى إىل استشهاده وزوجته نعايم هزاع 

مشعل واطفاله الخمسة: رسالة، مديرة، مدير، عبدالحافظ، نسيم.

مخس غارات على مديرية سنحان

]24/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات منطقة 
ضبوة ملحقا أرضار بليغة بمدرسة الشوكاني وعرات املنازل.
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العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة حبق املواطنني

]24/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق املواطنن يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة ثالث غارات 
عى منطقة طخية بمديرية مجز، كما شن أكثر من ثماني غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم باستخدام 

قنابل عنقودية، مشرا إىل احرتاق سيارة مواطن يف غارة لطران العدوان عى منطقة بركان بمديرية رازح، كما 
شن الطران غارة عى منطقة املالحيط بمديرية الظاهر، فيما تعرضت مناطق سكنية يف طالن وذويب بمديرية 

حيدان لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املزرق بمديرية حرض وغارة عى ميدي بمحافظة 
حجة، كما شن غارتن عى منطقة الجبانة بمديرية الصليف يف محافظة الحديدة، وغارتن أخرين عى منطقة 

الهجية يف مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.

ويف مديرية نهم بمحافظة صنعاء شن طران العدوان 12 غارة استهدفت جبل القتب وجبل الكحل وعقبة 
الصناني وبران ومسورة واملجاوحة، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل املواطنن بمنطقة العقران يف 

املديرية بقذائف املدفعية. ووفقاً للمصدر شن طران العدوان ثالث غارات عى مقر اللواء التاسع بمحافظة 
عمران، وغارة عى منطقة امليزان بمديرية املخا، وثالث غارات عى منطقة العمري بمديرية ذباب يف محافظة 

تعز.

أربع غارات على مديرية نهم

]25/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محي باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بأربع غارات مناطق 
متفرقة من املديرية ما أدى إىل إلحاق أرضار كبرة بمنازل املواطنن وممتلكاتهم.

غارة على مديرية صرواح مبأرب

]25/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأفاد مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة املخدرة بمديرية 
رصواح.

كما شن مرتزقة العدوان قصف مدفعي مكثف عى منازل ومزارع املواطنن بمناطق الحازة واملطار مخلفا 
أرضارا كبرة فيها. 
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طريان العدوان السعودي يواصل غاراته اإلجرامية على عدد من احملافظات

]25/ديسمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اإلجرامية عى محافظات الجمهورية مستهدفاً املواطنن 
وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً استشهد جراء غارتن لطران العدوان استهدفتا 
مزارع املواطنن يف منطقة محديدة بمديرية باقم يف محافظة صعدة، مبيناً أن الطران شن غارتن عى منطقة 
آل الزماح باملديرية ومثلها عى منطقة طخية بمديرية مجز، كما شن غارتن أخرين عى منطقة مران بمديرية 

حيدان.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف منطقة جمعة بني بحر بمديرية ساقن يف 
محافظة صعدة، وغارة عى منطقة بسباس يف مديرية رازح، وغارتن عى منطقتي البقع والقمع بمديرية 

كتاف.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى وادي العقران يف مديرية نهم، وغارة عى مفرق مديرية 
أرحب بمحافظة صنعاء، وغارة عى محطة كهرباء ميدي ومثلها عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان شنوا قصفاً مدفعياً عى منازل املواطنن يف مديرية رصواح بمحافظة 
مأرب.

إستشهاد مواطن برصاص مرتزقة العدوان ونهب سيارته مبدينة مأرب

]26/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

إستشهد مواطن اليوم برصاص مرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمدينة مأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن سالم عبدالله الجبل املري إستشهد 
جراء إطالق النار عليه من قبل مرتزقة العدوان ونهب سيارته نوع دينا بمدينة مأرب.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]26/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي إستهدفوا 
بقصف مدفعي منازل ومزارع املواطنن بوادي حباب برواح.
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مصدر عسكري: العدوان السعودي ومرتزقته مستمرون يف استهداف منازل املواطنني

]26/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ: 

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي ومرتزقته يف استهداف منازل املواطنن واملمتلكات العامة يف 
عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح املصدر يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً سعودياً استهدف منازل 
املواطنن يف منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه ومناطق متفرقة من مديرية غمر بمحافظة صعدة، 

مبيناً أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة مندبة بمديرية باقم.

وذكر املصدر أن طران العدوان دمر عددا من منازل املواطنن يف وادي محي بمديرية نهم بسلسلة غارات، 
وشن أربع غارات عى واديي العقران والعرات، وغارة خلف سوق خلقة ومثلها عى سد العقران وثالث غارات 

عى املدفون باملديرية.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان ألقى قنبلة عنقودية عى مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن غارتن عى 
مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، واستهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا منزل مواطن يف منطقة 

التطلس بمديرية رصواح.

وحسب املصدر شن طران العدوان غارتن غرب جبل تويلق يف جيزان، وغارة عى الربوعة يف عسر.

استشهاد طفلني يف قصف ملرتزقة العدوان على أحياء سكنية يف حمافظة تعز

]27/ديسمرب/2016[ تعز - سبأ:

استشهد طفالن يف قصف شنه مرتزقة العدوان السعودي األمريكي عى أحياء سكنية يف املناطق املحاذية 
للمطار القديم غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن القصف أدى إىل استشهاد الطفلن منى عبدالله بن عبدالله 
عي )13 سنة( وشقيقها طه عبدالله بن عبدالله )4 سنوات(.

عشر غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]27/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عر غارات استهدفت عدد من املناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة ولد 
مسعود بمديرية سحار خلفت ارضاراً بالغة بمزارع وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة البقع بمديرية كتاف إحداها بقنبلة عنقودية، 
باإلضافة إىل غارة أخرى عى مندبة بمديرية باقم، وغارة عى مفرق باقم بالتزامن مع قصف صاروخي عى 

منطقة قماعل بنفس املديرية.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]27/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منازل 
املواطنن بمديرية رصواح.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان إستهدفوا بقصف مدفعي وصاروخي مكثف منازل ومزارع املواطنن 
بمناطق متفرقة بمديرية رصواح.

تواصل غارات العدوان اإلجرامية على حمافظات اجلمهورية 

]27/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ: 

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اإلجرامية عى محافظات الجمهورية مستهدفاً املواطنن 
وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن سلسلة غارات عى وادي العرات 
وعقبة الصناني بمديرية نهم, واستهدف بقنابل عنقودية مناطق الروزة واملدفون والعقران باملديرية نفسها, 

وشن غارات عى منطقة الجنادبة وجبل الصمع يف أرحب وجبل ظفار يف بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر اىل ان الطران شن عدة غارات عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب, ومقر اللواء التاسع وجبل 
املرحة بمحافظة عمران, واستهدف بغارة منزل مواطن يف حيد بن عقيل ومنطقة الساق بمديرية عسيالن يف 

محافظة شبوة, كما شن غارات عى جبل النار ومعسكر خالد بمديرية املخا يف محافظة تعز، فيما شن مرتزقة 
العدوان السعودي قصفا عى احياء سكنية يف املناطق املحاذية للمطار القديم غرب املحافظة ادى اىل استشهاد 

طفلن. 

وذكر املصدر ان طران العدوان شن غارات عى مديرية الصليف والقاعدة البحرية يف محافظة الحديدة, 
واستهدف بعدة غارات منطقة املالحيط بمديرية الظاهر.

وحسب املصدر العسكري شن طران العدوان السعودي االمريكي عدة غارات عى الطلعة والهضبة يف نجران.

سبع غارات على حمافظة ذمار

]28/ديسمرب/2016[ ذمار ـ سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى محافظة ذمار.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت مدرسة الحرس بالدائري 
الغربي بمدينة ذمار ما أدى إىل ترضر عدد من منازل املواطنن املجاورة.
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سلسلة غارات على حمافظة صنعاء

]28/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بسلسلة غارات 
مديريات سنحان وبني مطر والحيمة الداخلية ونهم ملحقا أرضار بليغة باملمتلكات الخاصة ومزارع املواطنن.

طريان العدوان السعودي يواصل غاراته اإلجرامية على عدد من احملافظات

]28/ديسمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي غاراته اإلجرامية عى محافظات الجمهورية مستهدفاً املواطنن 
وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عدة غارات عى ريمة حميد ومصنع 
للبالستيك ومنطقة القرنب بمديرية الحيمة الخارجية يف محافظة صنعاء.

كما شن الطران سلسلة غارات عى مديرية نهم استهدفت منطقة محي وجنوب وادي محي وغرب عقبة 
الصناني ومناطق املجاوحة وسويد وغرب املدفون ورشق بني عامر ومنطقة بني أسرت وبني ناجي وبني 

شكوان ومنطقة الرباح، مشرا إىل أن الطران شن غارات عى مناطق يف محافظة صعدة منها منطقة الصافية 
بمديرية الظاهر، ومنطقة مندبة. 

وحسب املصدر شن طران العدوان غارات عى منطقة العمري بمديرية ذباب يف تعز، واستهدفت بوارج 
العدوان املعسكر بـ 16 صاروخا.

وأكد املصدر أن الطران شن غارتن عى الدفاع الساحي بالجبانة بالحديدة، وأربع غارات عى جبل ناصه يف 
محافظة الضالع، وغارة عى جمارك حرض بمحافظة حجة، وغارة عى قرية الصيابة يف جيزان.

وذكر املصدر العسكري أن طران العدوان السعودي األمريكي استهدف بسلسلة غارات مناطق متفرقة من 
مديريتي بيحان وعسيالن بمحافظة شبوة، وشن غارة عى مديرية رصواح يف مأرب، كما قصف مرتزقة العدوان 

بصواريخ الكاتيوشا مناطق متفرقة باملديرية نفسها.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني يف غارتني للعدوان على حفار مياه مبديرية همدان

]29/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

استشهد وأصيب أربعة مواطنن يف غارتن شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية همدان 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطن استشهد وأصيب ثالثة آخرين يف غارتن 
لطران العدوان عى حفار مياه يف مديرية همدان.
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إصابة ستة مواطنني يف غارات لطريان العدوان على مدينة املخا بتعز

]29/ديسمرب/2016[ تعز- سبأ :

أصيب ستة مواطنن اليوم بجروح متفرقة يف غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مناطق 
متفرقة بمديرية املخا بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارات عى مديرية املخا 
الساحلية غرب محافظة تعز، ما أسفر عن إصابة ستة مواطنن بجروح بعضهم نقل إىل املستشفى يف حالة 

صحية حرجة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارات أخرى إستهدفت مديرية موزع الساحلية ومنطقة العمري يف 
مدينة ذُباب التابعة ملديرية باب املندب.

تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]29/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمركي اليوم تسع غارات عى مناطق متعددة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محي بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة آل 
الصيفي بمديرية كتاف، وغارة عى الصوح بكتاف خلفت دماراً يف ممتلكات املواطنن، مشرا إىل أن طران 

العدوان شن ثالث غارات عى منطقة مندبة بمديرية باقم وسط تحليق مكثف عى املديرية.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية بني مطر

]29/ديسمرب/2016[ صنعاء- سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن جبل املدور 
وغارة عى أبراج اإلتصاالت بجبل ظفار.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]29/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ:

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

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة خلفت أرضارا يف ممتلكات املواطنن، مشرا إىل أن مرتزقة 
العدوان نفذوا قصف مكثف باملدفعية عى منازل ومزارع املواطنن بوادي الربيعة واملطار ووادي حباب مخلفة 

أرضارا فيها.
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طريان العدوان يواصل جرائمه البشعة حبق الشعب اليمني 

]29/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

واصل طران العدوان السعودي األمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطنن اثنن وجرح اثنان آخران جراء 
استهداف طران العدوان سيارات املواطنن يف قرية بيت مجحز بمديرية همدان محافظة صنعاء، كما استشهد 

مواطنان اثنان وجرح آخران يف غارة لطران العدوان عى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثالث غارات عى مزرعة يف منطقة آل معيض بمديرية باقم محافظة 
صعدة غارتن منها باستخدام قنابل عنقودية ما أدى إىل إصابة أربعة مواطنن بينهم طفلن وامرأة، مبيناً أن 

الطران املعادي ألقى قنبلتن عنقوديتن عى منطقة العشة باملديرية نفسها.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء خمس غارات استهدفت مناطق الرباح 
وعقبة الصناني ونقيل بن غيالن وبيت دهرة، وغارة أخرى عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

وحسب املصدر شن طران العدوان ثالث غارات عى منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيالن يف محافظة شبوة، 
وثالث غارات عى مطار الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان ألقى قنابل ضوئية عى الجبل األحمر بمديرية الزاهر محافظة الجوف، 
وشن غارتن رشق منطقة العمري بمديرية ذباب، وثالث غارات عى معسكر خالد يف مديرية موزع بمحافظة 

تعز، فيما أقدم مرتزقة العدوان عى إحراق منزل أحد املواطنن يف منطقة الجحملية بمدينة تعز.

ست غارات على منطقة قاع اجلامع بإب

]30/ديسمرب/2016[ إب - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم ست غارات خالل الـ 12 الساعة املاضية عى منطقة قاع 
الجامع بمديرية السرة بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان أسفرت عن أرضار يف املمتلكات العامة 
والخاصة.

استشهاد مواطن برصاص حرس احلدود السعودي يف منبه بصعدة

]30/ديسمرب/2016[ صعدة – سبأ:

استشهد مواطن اليوم برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن عي سالم احمد من أبناء منطقة عياش 
تعرض لطلق ناري من قوات حرس الحدود السعودي ما أدى إىل استشهاده.
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وأشار املصدر إىل ان طران العدوان السعودي األمريكي شن ثالث غارات عى منطقة آل الصيفي بمديرية 
سحار خلفت أرضارا بالغة بممتلكات املواطنن.

أربع غارات على مديرية صرواح مبأرب

]30/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى منازل ومزارع املواطنن بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مناطق 
املخدرة ووادي الربيعة وآل حجالن.

غارتان على مديرية نهم

]30/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ: 

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

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن تبة الصناني 
يف املدفون والخط العام بوادي العرات ملحقا أرضار بليغة باملمتلكات العامة ومزارع املواطنن.

تواصل القصف الصاروخي واجلوي على صعدة وجيزان

]30/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ :

واصل العدو السعودي وتحالفه الغاشم اليوم إستهداف عدد من املناطق بمحافظة صعدة وقطاع جيزان 
بالصواريخ والغارات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الحصامة بمديرية 
الظاهر، وغارة أخرى عى منطقة يسنم بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى قرية الدحرة يف الخوبة بجيزان.. الفتاً إىل أن جبي الدود 
وتويلق تعرضا لقصف صاروخي بثالث قنابل عنقودية.

طريان العدوان يواصل جرائمه البشعة حبق الشعب اليمني 

]30/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ: 

واصل طران العدوان السعودي األمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني يف عدد من محافظات 
الجمهورية.
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وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى تبة الصناني يف 
منطقة املدفون بمديرية نهم، وغارتن عى بيت دهرة، وغارة عى سد العقران، وغارة عى جبل بادين بنفس 

املديرية.

كما استهدف طران العدوان السعودي األمريكي بغارتن حيد بن عقيل بمديرية عسيالن يف محافظة شبوة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بأربع غارات مطار الحديدة، وشن غارة عى مديرة الحايل، وغارة 
عى مبنى تطوير تهامة يف منطقة الحوك، كما شن غارة عى مفرق ميتم محافظة إب.

ويف صعدة استهدف طران العدوان السعودي األمريكي بغارتن عى منطقة الفرع بمديرية كتاف، وخمس 
غارات عى مندبة بمديرية باقم، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر 

وشدا.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ثالث غارات عى ميدي إحداها عنقودية، وأربع غارات عى مزارع 
املواطنن يف منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة.

ويف نجران شن طران العدوان السعودي األمريكي أربع غارات عى شمال الشبكة، واستهدف بغارة منطقة 
الربوعة بعسر .

باب بتعز
ُ
استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارة لطريان العدوان على ذ

]31/ديسمرب/2016[ تعز – سبأ:

استشهد مواطن وأصيب ثالث آخرون بجروح اليوم يف غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت 
منطقة سكنية تأوي نازحن غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن إحدى غارات طران العدوان استهدفت مناطق 
يقطنها نازحون بمنطقة حوزان بمدينة ذباب الساحلية التابعة ملديرية باب املندب ما أسفر عن استشهاد 

مواطن وإصابة ثالثة آخرين بعضهم يف حال حرجة.

وأشار املصدر إىل أن الغارة جاءت ضمن سلسلة غارات شنها طران العدوان عى املديريات الساحلية بمحافظة 
تعز.

ثالث غارات على مديريتي نهم وصعفان

]31/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثالث غارات عى مديريتي نهم وصعفان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بغارتن نقيل بن 
غيالن بمديرية نهم وغارة ثالثة جبل الفيديل بصعفان ما أدى إىل إلحاق أرضار باملمتلكات الخاصة. 

واشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق بإرتفاع منخفض يف الحيمتن ومناخة منذ ظهر اليوم. 
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تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة

]31/ديسمرب/2016[ صعدة - سبأ: 

شن طران العدوان السعودي األمريكي الغاشم اليوم تسع غارات جوية استهدفت عدد من املناطق املتفرقة 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ثالث غارات عى 
منطقة املالحيط.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى منطقة الديوان، وغارتن عى شمال 
منطقة الغيل بمديرية كتاف خلفت دماراً واسعاً يف ممتلكات املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن عدد من املناطق املتفرقة بمديريتي منبه ورازح تعرضت لقصف صاروخي استهدفت 
منازل املواطنن ومزارعهم.

غارتان على مديرية صرواح مبأرب

]31/ديسمرب/2016[ مأرب - سبأ: 

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

وأوضح مصدر محي باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهدف بغارتن منطقة 
املخدرة بمديرية رصواح، مشرا إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي وصاروخي مكثف منازل 

ومزارع املواطنن بمناطق متفرقة بمديرية رصواح.

العدوان السعودي يواصل استهداف املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة

]31/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأكد مصدر عسكري يف تريح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن غارتن عى منطقتي 
محديدة ويسنم بمديرية باقم.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى جمارك حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة عى منطقة 
محي بمديرية نهم محافظة صنعاء، وغارة عى معسكر الحمزة بمحافظة إب.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مطار الحديدة، وثالث غارات عى الدفاع الجوي ومنطقة 
الجبانة بمديرية الصليف، وغارة عى منطقة يختل بمديرية املخا يف محافظة تعز، وأربع غارات عى جبل ناصة 

بمديرية مريس يف محافظة الضالع.


	_GoBack
	_GoBack

