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املقـــدمـــة
يــأيت هــذا اإلصــدار التوثيقــي ل ـ «يوميــات العــدوان 2020م» والشــعب اليمــي يســتعيد عزتــه وكرامتــه يف ظ ـ ّل عــدوانٍ غاشـ ٍـم بــاءت كل
حماوالتــه إلخضــاع اليمــن ملشــاريعه الرخيصــة بالفشــل الكبــر.
ســتة أعــوا ٍم مــن احلقــد واإلســتهداف املقصــود لليمــن ً
أرضــا وإنســا ًنا يطويهــا هــذا اإلصــدار التوثيقــي ليوميــات العــدوان وهــي تتم ّثــل
جرائ ًمــا ينــدى هلــا جبــن اإلنســانية لكنهــا لــن تســقط بالتقــادم ،بــل هــي فاحتــة وخامتــة شــؤ ٍم علــى كل مــن خطــط ون ّفــذ وأعــان عــدوًا
ســعى بــكل مــا يســتطيع إلركاع هــذا الشــعب ومل ينــل ســوى اخلســران.
هذا الشعب العمالق يقف اليوم شاخما أب ّيا أمام جحافل العدوان..
يقذفون عليه وابل حقدهم فيخرج من حتت الركام مبتس ًما وصامدًا وجماهدًا..
وجلَد ..
حياصرونه يف معيشته
ّ
فيهب يدًا واحدة لدعم رجال الرجال يف ميدان العزة والكرامة بكل ما أويت من عزمي ٍة وق ّو ٍة َ

يتحالفــون بعدواهنــم عليــه يف أخطــر مؤامــرة عربيــة عامليــة اســتهدفت مقدراتــه وكينونــة حياتــه فيعلــن احتــاد جبهاتــه الداخليــة واخلارجيــة
ملواجهة العدوان بكافة أشــكاله العســكرية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية وغريها.
ولعـ ّل هــذا الصمــود الكبــر ،وهــذا الزخــم الشــعيب املنقطــع النظــر يف الســر خلــف قيادتــه احلــرة ممثلــة بقائــد الثــورة الســيد عبدامللــك
ـوس عظيمــة شـ ّبت عــن طــوق اإلرتــزاق واخلنــوع ألجنــدة العــدوان ،ورســائل حريـ ٍة واعتــزاز وحلــم
بــدر الديــن احلوثــي إمنــا هــو تعبريًاعــن نفـ ٍ
ومثابــرة مــن هــذا الوطــن الكبــر حبجــم اآلمــال ،وحبجــم دمــاء الشــهداء وأوجــاع اجلرحــى وهــم يرمســون مســتقبل اليمــن كمــا ينبغــي
لوطـ ٍـن أرهقــه نتــاج اخليانــة والعمالــة واإلرتــزاق.
لقــد ّ
تكشــفت الكثــر مــن احلقائــق واحــدة إثــر أخــرى عمــا كان خيفيــه العــد ّو املتر ّبــص هلــذا الوطــن الكبري..ســواء يف مؤامراتــه الســرية أو
عــر أدواتــه الذيــن ارتضــوا أن يبيعــون وطنهــم بأخبــس األمثــان ،واســتمرأوا أن يكونــون وصمــة عــا ٍر علــى جبــن اليمــن الناصــع.
خســة ودنــاءة العــد ّو الــذي ارتكــب
ســتظل هــذه اجلرائــم اليوميــة حبــق األبريــاء شــاهدة علــى جرائمهــم النكــراء ،ومعيــا ًرا حقيق ًيــا ملــدى ّ
أبشــع املجــازر حبــق األطفــال والنســاء والشــيوخ وقبــل ذلــك وبعــده حبـ ّـق وطـ ٍـن رفــض اســتمرار العبوديــة واإلرتــزاق علــى حســاب كرامتــه
ومكانتــه العظيمــة.
اليــوم نو ّثــق يوميــات العــدوان ،وي ـ ٌد ترفــع رايــة الوطــن لتبنيــه ،واألخــرى علــى الزنــاد تُل ّقــن املعتــدي أعظــم دروس الشــموخ والكربيــاء،
وتعيــد لليمــن مكانتــه التارخييــة بــن الشــعوب  ..ذلــك ألنــه وطــن الصــر ،وأرض العطــاء ،وميــدان تفتيــت املؤامــرات املشــبوهة مهمــا تف ّنــن
ّ
منظروهــا ومنفذيهــا يف حماوالهتــم البائســة لتدمــر هــذا الوطــن.
وقــد أدرك العــد ّو عظمــة هــذا الشــعب فعـ ّول علــى ترســانته العســكرية إلبادتــه ..وعلــى ملياراتــه الــي أغدقهــا علــى مرتزقتــه لتفكيــك ُعــرى
املجتمــع الصامــد الــذي ل ّقــن العــدو وأدواتــه الصفعــة تلــو الصفعــة بعنفــوان ثباتـ ِه وجندتــه قبــل أن يســخر املقاتــل اليمــي مــن ترســانتهم
العصريــة اهلائلــة  -حبســاباهتم  -ويبيدهــا بــأدواتٍ بدائيــة مل تكــن يف احلســبان.
نعــم كبــر ٌة هــي فواجعنــا يف إنســاننا اليمـ ّ
وجراحــا وعظيمــة أحزاننــا يف معاملنــا وتراثنــا كذاكــر ٍة حيــاول العــد ّو حموهــا بــك ّل مــا
ي فُقدا ًنــا
ً
أويت مــن قـ ّو ٍة يعتقدهــا خَ الصـ ُه بينمــا هــي تلــك القــوة اهلُالميــة األوهــى مــن بيــت العنكبــوت..
الرجال»
أحزان
رب -
ْ
ُ
« ُم ّر ٌة أحزا ُننا ..لكنها  -يا عذاب الص ِ
لذلــك سنشــمخ مبــا تب ّقــى فــوق األرض ونعتـ ّز مبــا تــوارى حتتهــا  ..وســنبقى ذاكــرة م ّتقــدة رغــم كل حمــاوالت اإلطفــاء وســتظ ّل أمنياتنــا
رهــن إرادتنــا الــي لــن تُح ّقــق للعــد ّو مــا يســعى إليــه.
ولقــد حرصنــا يف وكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» علــى رصــد وتوثيــق جرائــم العــدو اليوميــة منــذ الوهلــة األوىل للعــدوان ،إذ يــأيت هــذا
اإلصــدار التوثيقــي «يوميــات العــدوان 2020م» إحلاقــا بإصــداراتٍ ســابقة لرصــد وتوثيــق يوميــات العــدوان لألعــوام -2017-2016 - 2015
 .. 2019 -2018وســنبقى علــى موعــدٍ متجــدد معكــم طاملــا والعــدوان مســتمرًايف جرائمــه حبــق هــذا الوطــن العظيــم.
شــكرنا وتقديرنــا لــكل مــن ســاهم يف إجنــاز هــذا العمــل  ..ســائلني اهلل أن يتغ ّمــد الشــهداء برمحتــه ،واجلرحــى بلطفــه وعافيتــه ،والوطــن
بنصــره ومتكينــه.

حممد عبدالقدوس الشرعي
نائـب رئــيس جملـــس اإلدارة
نــائـــب رئيــــس التحــــرير

ينـــــــايـــر
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قوى العدوان مستمرة يف خرق اتفاق هدنة احلديدة وأربع غارات على عسري
[ /01يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى عســر خــال ال ـ 24
ســاعة املاضيــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان حلــق يف أجــواء مدينــة احلديــدة ،فيمــا قصفــت قــوى العــدوان
املطــار الــدويل باملدفعيــة.
وأفــاد املصــدر أنــه مت إفشــال حماولــة تســلل للغــزاة غــرب قريــة مغــاري مبديريــة حيــس ،وقصــف الغــزاة واخلونــة خبمــس قذائــف هــاون
مشــال شــرق مديريــة حيــس.
وأكــد املصــدر تضــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن نتيجــة قصــف قــوى العــدوان بأكثــر مــن  20قذيفــة علــى منطقــة القرشــية جنــوب اجلــاح
مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتهدفت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  23قذيفــة مدفعيــة أماكــن متفرقــة مــن منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا.
وأشــار املصــدر إىل اســتهداف مكثــف بالرشاشــات ملنــازل وممتلــكات املواطنــن يف منطقــة كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي وتضــرر عــدد منهــا،
كمــا اســتهدف قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ومنــازل وممتلــكات املواطنــن يف
املدينــة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على جمازة الغربية وغارتني على جمازة الشرقية يف عسري.

قصف مديريات احلديدة مبختلف األسلحة وغارتني على مديرية رازح يف صعدة
[ /02يناير ]2020/حمافظات-سبأ:
أكــد مصــدر عســكري اســتمرار خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،والغــارات اجلويــة علــى حمافظــة
صعــدة.
وذكــر املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  15قذيفــة منطقــة القرشــية جنــوب اجلــاح مبديريــة
بيــت الفقيــه ،واســتحدثت جرافتــان عســكريتان لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة جديــدة يف منطقــة اجلــاح األســفل باملديريــة.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  12قذيفــة قريــة مغــاري وقريــة الشــعب وجنــوب غــرب حيــس ،وخبمــس قذائــف هــاون شــرق
حيــس ،كمــا قصفــت بســبع قذائــف هــاون مشــال غــرب حيــس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بـ  18قذيفة مدفعية مشال غرب قرية مغازي وشرق مثلث العدين مبديرية حيس.
كمــا اســتهدفت قــوى العــدوان بصواريــخ الكاتيوشــا حــارة الضبيــاين وبالقــرب مــن ســوق  7يوليــو ،يف حــن حلــق طــران العــدوان التجسســي
يف أجــواء مطــار احلديــدة ،واســتهدفوا بالرشاشــات الثقيلــة مناطــق متفرقــة مــن شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة.
وأشار املصدر إىل أن أكثر من  14قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة واخلونة على منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
وأفــاد أن قــوى العــدوان اســتهدفت باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة قريــة الزعفــران يف منطقــة كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي املحاصــرة،
وقصفــت بســت قذائــف هــاون مشــال قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة الدريهمــي.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة القد مبديرية رازح احلدودية يف حمافظة صعدة.

استشهاد وأصابة مخسة مواطنني يف صعدة
[ /03يناير ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهد وأصيب مخسة مواطنني اليوم إثر غارات لطريان العدوان األمريكي السعودي على حمافظة صعدة وجيزان.
وأكــد مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مــزل مواطــن يف مديريــة ســحار بثــاث غــارات
أدت إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن بينهــم امــرأة وإصابــة آخــر وتضــرر مزنهلــم.
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مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية شدا احلدودية مبحافظة صعدة.
كما أستشهد
ُ
وأوضــح املصــدر أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــي بــي معــن األزهــور مبديريــة رازح احلدوديــة الــي تعرضــت مناطــق
متفرقــة منهــا لقصــف بعشــرات الصواريــخ والقذائــف املدفعيــة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على جبل اإلم يب سي يف جيزان.

اصابة طفلة برصاص مرتزقة العدوان يف منطقة السويق مبديرية التحيتا
[ /03يناير ]2020/احلديدة -سبأ :
واصلت قوى العدوان خروقات اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طفلــة تبلــغ مــن العمــر مثــاين ســنوات أصيبــت برصــاص مرتزقــة العــدوان يف
منطقــة الســويق مبديريــة التحيتــا حمافظــة احلديــدة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت بســت قذائــف مدفعيــة حــارة الضبيــاين وحــي  7يوليــو مبدينــة احلديــدة ،وقصفــت مطــار
احلديــدة الــدويل بقذائــف املدفعيــة.
كمــا قصفــت قــوى العــدوان بعشــر قذائــف هــاون مناطــق متفرقــة مبديريــة حيــس ،وبأكثــر مــن  12قذيفــة مدفعيــة قريــي الكوعــي والشــجن
يف مديرية الدريهمي املحاصرة.

تصعيد عسكري يف احلديدة ومثان غارات على جيزان
[ /04يناير ]2020/حمافظات  -سبأ :
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارات على جيزان.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت خبمــس قذائــف هــاون مــع متشــيط مكثــف بالعيــارات
املختلفــة جتــاه اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،كمــا قصفــت باهلاونــات جتــاه مشــال شــرق ومشــال غــرب حيــس.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت باألســلحة الرشاشــة مناطــق متفرقــة بالقــرب مــن فنــدق الواحــة يف مديريــة احلــايل ،ومشــطت
بالعيــارات الرشاشــة شــارعي ال ـ  50و صنعــاء ومدينــة الشــعب كمــا قصفــت شــارع ال ـ  50بقذيفتــن يب .10
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت إحدى نقاط االرتباط املشتركة يف مدينة احلديدة بالعيارات الرشاشة.
ويف مديريــة الدريهمــي ســقطت أكثــر مــن  80قذيفــة مدفعيــة للغــزاة واخلونــة علــى منــازل وممتلــكات املواطنــن يف املدينــة املحاصــرة مــا
أدى إىل أضــرار بالغــة فيهــا.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت قريــي الشــجن والزعفــران يف أطــراف مدينــة الدريهمــي بــ 11قذيفــة هــاون ،ومشــطت بكثافــة
بالعيــارات الرشاشــة علــى منطقــة كيلــو  ،16يف حــن حلــق طــران العــدوان التجسســي يف أجــواء املنطقــة.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن مثاين غارات على جبل اإلم يب سي وجبل القنبورة يف جيزان.

استهداف األحياء السكنية يف احلديدة باالسلحة الثقيلة
[ /04يناير ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيدهــا وخروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة .وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء
اليمنيــة ٍ(ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت األحيــاء الســكنية يف  7يوليــو وشــارع اخلمســن ومدينــة الشــعب بالقذائــف والرشاشــات،
وقصفــت بأكثــر مــن  22قذيفــة هــاون باجتــاه جنــوب ومشــال مديريــة حيــس.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان أطلقــت ســبع قذائــف مدفعيــة علــى منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،وأحرقــت مــزل مواطــن يف
منطقــة اجلــاح األعلــى مبديريــة بيــت الفقيــه جــراء متشــيط مكثــف بالرشاشــات.
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وذكــر املصــدر أن املرتزقــة اســتهدفوا منطقــة كيلــو  16يف مديريــة الدريهمــي بالقذائــف والرشاشــات ،كمــا واصلــوا تصعيدهــم واســتهدافهم
املكثــف ملدينــة الدريهمــي املحاصــرة مبختلــف األســلحة الثقيلــة واملتوســطة.
وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من  112قذيفة مدفعية على قرييت الدحفش والشجن مبديرية الدريهمي.

استمرار خروقات قوى العدوان التفاق وقف اطالق النار يف احلديدة
[ /06يناير ]2020/احلديدة -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة مبختلف األسلحة الثقيلة واملتوسطة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت بقذائــف املدفعيــة مشــال قريــة مغــاري مبديريــة حيــس
ومنطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،وقصفــت ب ـ  37قذيفــة هــاون ومتشــيط بالعيــارات الرشاشــة علــى مناطــق متفرقــة باملديريتــن.
وأشــار املصــدر إىل قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى حمــل ســاحبة يف منطقــة كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي ،كمــا مت اســتهداف مشــال
قريــة الزعفــران يف منطقــة كيلــو  16بشــكل مكثــف بالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة.
وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ  17قذيفة هاون على مديرية الدريهمي املحاصرة.

استهداف قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا وتواصل خرق اتفاق هدنة احلديدة
[ /07يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة واســتهداف القــرى احلدوديــة اآلهلــة بالســكان يف حمافظــة
صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بعشــر قذائــف مدفعيــة علــى األحيــاء الســكنية يف شــارع
ال ـ  50مبدينــة احلديــدة.
وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  10قذائــف هــاون ومشــطت بالعيــارات الرشاشــة منطقــة اجلــاح األعلــى يف مديريــة بيــت الفقيــه ،كمــا
قصفــت بكثافــة باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة جنــوب املنطقــة.
وأكــد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  10قذائــف مدفعيــة ودبابــة و 27صــاروخ كاتيوشــا قريــي الشــجن والكوعــي مبديريــة
الدريهمــي املحاصــرة ،وبأكثــر مــن عشــر قذائــف مدفعيــة ودبابــة قريــة الدحفــش يف املديريــة.
وأشار املصدر إىل أن جرافة تابعة لقوى العدوان استحدثت حتصينات قتالية مشال احلاشدي بكيلو  16يف مديرية الدريهمي.
وأفاد املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا احلدودية مبحافظة صعدة.

تواصل اخلروقات والتصعيد يف احلديدة وصعدة
[ /10يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان اســتهداف حمافظــة احلديــدة يف خــرق واضــح التفــاق وقــف إطــاق النــار ،وكــذا قصــف املناطــق احلدوديــة مبحافظــة
صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بتســع قذائــف مدفعيــة جنــوب شــرق مثلــث مقبنــة
يف مديريــة حيــس.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بثمانيــة صواريــخ كاتيوشــا قريــة الشــجن مبديريــة الدريهمــي ،واســتهدفت بشــكل مكثــف باملدفعيــة
وخمتلــف األســلحة الرشاشــة مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا سعوديا استهدف منطقة بين صياح مبديرية رازح يف حمافظة صعدة.
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استشهاد وإصابة طفلني يف صعدة واستمرار خروقات احلديدة
[ /11يناير ]2020/حمافظات  -سبأ:
استشــهد وأصيــب طفــان بانفجــار قنبلــة يف حمافظــة صعــدة ،فيمــا اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة
احلديدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد طفــل وإصابــة شــقيقه إثــر انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن خملفــات العــدوان
يف مديريــة كتــاف مبحافظــة صعــدة.
وأفاد املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  30قذيفــة مدفعيــة باجتــاه شــرق مثلــث العديــن يف مديريــة حيــس ،واســتحدثت
جرافــة عســكرية تابعــة لقــوى العــدوان حتصينــات جديــدة مشــال قريــة الكوعــي مبديريــة الدريهمــي املحاصــرة.
ويف الدريهمــي أيضــا ذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن ســبع قذائــف مدفعيــة علــى قريــة الشــجن ،وتعرضــت ممتلــكات
املواطنــن ألضــرار نتيجــة قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى املدينــة.

حتليق طريان العدوان التجسسي يف أجواء مطار احلديدة وغارة على جمازة الغربية قبالة عسري
[ /12يناير ]2020/حمافظات-سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق هدنة وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأفــاد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــزاة واملرتزقــة أطلقــوا أكثــر مــن  20قذيفــة مدفعيــة باجتــاه جنــوب مدينــة
التحيتــا ،وقصفــوا بأكثــر مــن  13قذيفــة مدفعيــة قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  15صــاروخ كاتيوشــا وقذيفــة مدفعيــة علــى مثلــث العديــن وجســر الضمــي مبديريــة
حيس.
ويف مدينــة احلديــدة اســتهدفت قــوى العــدوان بالرشاشــات املتوســطة حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،فيمــا حلــق طــران
العــدوان التجسســي يف أجــواء مطــار احلديــدة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على جمازة الغربية قبالة عسري.

استهداف قرى حدودية آهلة بالسكان يف صعدة وتواصل قصف مديريات احلديدة مبختلف االسلحة
[ /14يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي للعــدو املناطــق
احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  15قذيفــة مدفعيــة وبالرشاشــات الثقيلــة
مناطــق متفرقــة غــرب مدينــة التحيتــا ،واســتهدفت شــرق مديريــة حيــس بتســع قذائــف هــاون.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان التجسسي حلق يف أجواء مديرية حيس.
وأكــد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت مطــار وجامعــة احلديــدة بالرشاشــات املختلفــة ،كمــا اســتهدفت بالرشاشــات مناطــق متفرقــة مــن
منطقــة  7يوليــو الســكنية مبدينــة احلديــدة.
وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية قرية الشجن يف مديرية الدريهمي املحاصرة.
ويف حمافظــة صعــدة ذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة،
وممتلــكات املواطنــن ومزارعهــم يف مديريــة باقــم احلدوديــة.
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استشهاد وإصابة طفلني يف صعدة وخروقات يف احلديدة
[ /15يناير ]2020/حمافظات  -سبأ
استشــهد وأصيــب طفــان بقصــف ســعودي يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،فيمــا واصلــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق
وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طفــا استشــهد وأصيبــت طفلــة بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى قــرى
آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.
وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بالقذائف املدفعية والعيارات الرشاشــة شــارع صنعاء ورقابة اخلامري ومدينة الشــعب الســكنية
مبدينــة احلديدة.
وأفــاد املصــدر أن جرافتــن عســكريتني لقــوى العــدوان اســتحدثتا حتصينــات جديــدة جنــوب غــرب قريــة مغــاري يف مديريــة حيــس ومشــال
املديريــة ..مشــرا إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بالرشاشــات املختلفــة مناطــق متفرقــة مــن املديريــة.
وذكــر املصــدر أن جرافــة عســكرية تابعــة للمرتزقــة اســتحدثت حتصينــات قتاليــة قــرب قريــة الشــرف يف كيلــو 16مبديريــة الدريهمــي
املحاصــرة ،وقصفــت قــوى العــدوان بصواريــخ الكاتيوشــا وأكثــر مــن  27قذيفــة مدفعيــة قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي.
ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بأكثر من سبع قذائف مدفعية على منطقة الفازة مبديرية التحيتا.

ثالث غارات على منطقة العشاش مبديرية كتاف وقصف نقاطة االرتباط املشرتكة باحلديدة
[ /16يناير ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة باســتهداف مناطــق متفرقــة بينهــا إحــدى نقــاط االرتبــاط
املشــتركة املعنيــة مبراقبــة تنفيــذ االتفــاق.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت نقطــة االرتبــاط املشــتركة يف اخلامــري باألســلحة
الرشاشــة بشــكل مكثــف ،كمــا قصفــت بالعيــارات الرشاشــة شــارع صنعــاء ومدينــة الشــعب الســكنية.
وأشــار املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية تابعــة لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات يف شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة ،فيمــا قصفــت قــوى
العــدوان بســبع قذائــف هــاون مشــال حيــس.
وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت ومشطت بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة يف كيلو  16مبديرية الدريهمي.
ويف حمافظة صعدة شن طريان العدوان األمريكي السعودي ثالث غارات على منطقة العشاش مبديرية كتاف.

طريان العدوان األمريكي السعودي يعاود استهداف مديرية كتاف يف صعدة
[ /17يناير ]2020/صعدة -سبأ:
عاود طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،استهداف مديرية كتاف مبحافظة صعدة بأربع غارات جوية.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان عــاد جمــددا الســتهداف منطقــة العشــاش يف املديريــة
بأربــع غــارات.

غارتان على نهم خلفتا اضرار مبمتلكات املواطنني

[ /17يناير ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،غارتني على مديرية هنم شرق صنعاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان الغارتني اجلويتني على هنم خلفتا اضرارا مبمتلكات املواطنني.
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قصف مناطق متفرقة يف احلديدة مبختلف انواع االسلحة
[ /17يناير ]2020/احلديدة  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة باستخدام خمتلف أنواع األسلحة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بقذائــف اهلــاون واألســلحة الرشاشــة شــارعي اخلمســن
وصنعــاء ومدينــة الشــعب الســكنية مبدينــة احلديــدة يف ظــل حتليــق مكثــف لطــران العــدوان التجسســي يف أجــواء شــارع ال ـ .50
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بالعيــارات الرشاشــة والقذائــف املدفعيــة منطقــي اجلبليــة والفــازة مبديريــة التحيتــا ،كمــا قصفــت
مدينــة الدريهمــي خبمــس قذائــف هــاون ،وقريــة الشــجن باملدفعيــة.

احرتاق منزل مواطن مشال غرب مدينة الدريهمي احملاصرة
[ /18يناير ]2020/حمافظات  -سبأ :
أكد مصدر عسكري أن قوى العدوان استمرت يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت منــازل وممتلــكات املواطنــن يف شــارع اخلمســن
ومدينــة الشــعب الســكنية بثمــاين قذائــف مدفعيــة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بالقذائــف املدفعيــة والعيــارات الرشاشــة مدينــة حيــس ،وأطلقــت  34قذيفــة مدفعيــة باجتــاه شــرق
حيس.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان التجسســي حلــق يف أجــواء منطقــة املنظــر جنــوب مدينــة احلديــدة ،وقصفــت قــوى العــدوان بالعيــارات
الرشاشــة منطقة كيلو  16يف مديرية الدريهمي.
ولفــت املصــدر إىل احتــراق مــزل مواطــن مشــال غــرب مدينــة الدريهمــي املحاصــرة إثــر اســتهداف قــوى العــدوان لــه باألعــرة املتوســطة
والثقيلــة ،كمــا اســتهدفت بعشــر قذائــف مدفعيــة قريــة الشــجن يف املديريــة املحاصــرة.

مخس غارات على حمافظة صنعاء وقصف على صعدة وخروقات جديدة هلدنة احلديدة
[ /19يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي مخــس غــارات علــى حمافظــة صنعــاء ،واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي حمافظــة صعــدة،
فيمــا واصلــت قــوى العــدوان خــرق هدنــة احلديــدة.
وأفــاد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  18قذيفــة هــاون وباألســلحة الرشاشــة علــى شــارع ال ـ
 50مبدينــة احلديــدة واســتحدثت جرافــة عســكرية للعــدوان حتصينــات يف الشــارع.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت مطــار احلديــدة بقذائــف املدفعيــة ،ومشــطت بالعيــارات الرشاشــة علــى مدينــة الشــعب وشــارع
صنعــاء.
وقصفــت قــوى العــدوان بســت قذائــف هــاون ومشــطت باألســلحة الرشاشــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا ،كمــا قصفــت بالقذائــف
املدفعيــة والعيــارات الرشاشــة مدينــة حيــس ومنطقــة اجلــاح األعلــى مبديريــة بيــت الفقيــه.
وأشــار املصــدر إىل اســتهداف قــوى العــدوان بالرشاشــات املتوســطة قريــة الزعفــران يف منطقــة كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي ،كمــا اســتهدف
قصــف بأكثــر مــن  10قذائــف هــاون قريــة الشــجن يف أطــراف الدريهمــي املحاصــرة.
وأوضح املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
ولفــت املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة األعــروش يف مديريــة خــوالن ،وثــاث غــارات علــى مديريــة هنــم يف
حمافظــة صنعــاء.
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ست غارات وقصف مدفعي على حمافظة صعدة
[ /20يناير ]2020/صعدة  -سبأ :
استهدفت قوى العدوان عدد من مديريات حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوات حــرس احلــدود الســعودي أطلقــت نــران أســلحتها علــى القــرى
احلدوديــة اآلهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا ،مــا أدى إىل إصابــة موطنــن إثنــن جبــروح خطــرة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي شــن مخــس غــارات علــى مديريــة الظاهــر احلدوديــة يف ظــل حتليــق متواصــل
علــى املناطــق احلدوديــة.
كما أصيبت طفلة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت شن غارة على املدافن قبالة جيزان.

طريان العدوان السعودي االمريكي يشن مخس غارات على صرواح ونهم
[ /20يناير ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مخس غارات على مناطق متفرقة مبديرييت صرواح وهنم.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء (سبأ) أن طريان العدوان شن أربع غارات على مناطق متفرقة مبديرية صرواح.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة الضبوعة يف مديرية هنم.

خروقات وغارات للعدوان على احلديدة واجلوف وصنعاء
[ /20يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
شــن طــران العــدوان الســعودي األمريكــي ،غارتــن علــى حمافظــي اجلــوف وصنعــاء واســتمرار اخلروقــات التفــاق وقــف إطــاق النــار
مبحافظــة احلديــدة.
أكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت مطــار احلديــدة بعــدد مــن قذائــف اهلــاون ،واســتهدفت
باملدفعيــة قريــة الشــعب ومثلــث العديــن يف مديريــة حيــس.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مدفعيــا للغــزاة اســتهدف منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا ،ووقعــت أضــرار يف منــازل ومــزارع املواطنــن
يف املنطقــة نتيجــة قصفهــا بثالثــة صواريــخ كاتيوشــا مــن قبــل قــوى العــدوان.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت مــزارع املواطنــن غــرب مدينــة التحيتــا وقريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي بقذائــف
املدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة.وذكر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الســاقية مبديريــة الغيــل يف حمافظــة
اجلــوف ،وغــارة علــى منطقــة األعــروش يف مديريــة خــوالن مبحافظــة صنعــاء.

مخس غارات على مديريتي نهم وجمزر
[ /21يناير ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على مديرية هنم ومديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني منطقة اجلرشب يف مديرية جمزر.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن ثالث غارات على مناطق متفرقة مبديرية هنم.
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إصابة طفلني بانفجار قنبلة من خملفات العدوان يف احلديدة
[ /21يناير ]2020/احلديدة -سبأ:
أصيــب طفــان جبــروح بليغــة جــراء انفجــار قنبلــة مــن خملفــات العــدوان يف حمافظــة احلديــدة الــي تواصلــت فيهــا خروقــات الغــزاة
واملرتزقــة التفــاق وقــف إطــاق النــار.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إصابــة طفلــن جبــروح بليغــة نتيجــة انفجــار قنبلــة مــن خملفــات العــدوان يف قريــة
اجلربــة العليــا مبديريــة الدريهمــي املحاصــرة مبحافظــة احلديــدة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بقذائــف اهلــاون ،وقصفــت بأكثــر مــن  15قذيفــة هــاون وبالرشاشــات
املختلفــة قريــة الشــجن يف أطــراف املدينة.وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت شــارعي اخلمســن وصنعــاء ومدينــة الشــعب
الســكنية مبدينــة احلديــدة بالرشاشــات ،كمــا اســتهدفت شــارع اخلمســن مبختلــف أنــواع األســلحة وثــاث قذائــف هــاون.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان أطلقــت صاروخــن موجهــن علــى منــازل املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،كمــا
اســتهدفت املنطقــة بالرشاشــات.

 21غارة على مديرية نهم بصنعاء ومديرية املتون باجلوف
[ /22يناير ]2020/صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 21 ،غارة على مديرييت هنم بصنعاء واملتون باجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن غارتني على منطقة عنربة مبديرية املتون.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن  19غارة على مديرية هنم.

خروقات جديدة لقوى العدوان التفاق وقف اطالق النار يف احلديدة وقصف على صعدة
[ /22يناير ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وقصف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن عــددا مــن منــازل املواطنــن تضــرر نتيجــة قصــف مدفعــي وصاروخــي للغــزاة
واملرتزقــة علــى منطقــي الفــازة واجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
وأفاد املصدر أن قوى العدوان نفذت عملية تسلل فاشلة شرق مدينة التحيتا ترافقت مع استهداف مكثف باملدفعية والرشاشات.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان نفــذت متشــيطا مبختلــف األســلحة وقذائــف اهلــاون علــى شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة ،كمــا مشــطت
بكثافــة علــى حيــس برشاشــات عيــار  14و.12
واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان حتصينات بقرية الشرف يف منطقة كيلو  16مبديرية الدريهمي.
ويف حمافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن تسع غارات على مديرية نهم
[ /23يناير ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات على مديرية هنم مبحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة يف املديرية.
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أضرار كبرية يف ممتلكات املواطنني يف احلديدة وصعدة
[ /23يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
وقعــت أضــرار كبــرة يف منــازل ومــزارع املواطنــن مبحافظــة احلديــدة جــراء اســتهدافها مــن قبــل قــوى العــدوان يف خروقــات جديــدة التفــاق
وقــف إطــاق النار.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت مطــار احلديــدة الــدويل بالرشاشــات ،كمــا اســتهدفت
بالرشاشــات املختلفــة مناطــق متفرقــة مــن مديريــة حيــس.
وأكــد املصــدر أن أضــرارا كبــرة حلقــت مبــزارع ومنــازل املواطنــن نتيجــة أكثــر مــن  20قذيفــة أطلقهــا الغــزاة واخلونــة علــى منطقــة
اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،كمــا اســتهدفوا املنطقــة بكثافــة بالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان أطلقــت  14قذيفــة واســتهدفت بالرشاشــات الثقيلــة جنــوب وشــرق مدينــة التحيتــا ،كمــا قصفــت قريــة
الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ب ـ  11قذيفــة مدفعيــة.
وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.

استهداف مديرية ذيبني يف عمران بثالث غارات
[ /24يناير ]2020/عمران -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديرية ذيبني.

استشهاد مواطن يف صعدة بنريان حرس احلدود السعودي
[ /24يناير ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهد مواطن اليوم بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية شدا احلدودية مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوات حــرس احلــدود الســعودي اســتهدفت قــرى آهلــة بالســكان يف
مديريــة شــدا احلدوديــة مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن.
وأشار املصدر إىل قوات حرس احلدود السعودي تتعمد استهداف املدنيني وارتكاب اجلرائم يف حقهم بشكل مستمر.

استشهاد طفل واصابة مواطن يف احلديدة وغارة على اجلوف
[ /24يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان تصعيدها خلروقات وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارة على حمافظة اجلوف.
وقــال مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إن طفــا استشــهد وأصيــب مواطــن نتيجــة قصــف للغــزاة علــى منطقــة  7يوليــو
الســكنية مبدينــة احلديــدة ،وقصفــت قــوى العــدوان بســبع قذائــف هــاون منــازل وممتلــكات املواطنــن يف شــارع ال ـ .50
وذكــر املصــدر أنــه مت إفشــال حماولــة تقــدم لقــوى العــدوان جنــوب قريــة القرشــية يف مديريــة التحيتــا ترافقــت مــع قصــف مكثــف باألســلحة
الثقيلــة واملتوسطة..وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت ب ـ  27قذيفــة مدفعيــة منطقــة الفــازة وبالرشاشــات املتوســطة منطقــة
اجلبليــة مبديريــة التحيتــا مــا أدى إىل أضــرار يف منــازل ومــزارع املواطنــن.
ونفذت قوى العدوان متشيط مكثف بالرشاشات املختلفة على مزرعة احلاشدي يف كيلو 16مبديرية الدريهمي.
وأوضح املصدر أن طريان العدوان شن غارة شرق مديرية املتون مبحافظة اجلوف.
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إحرتاق عدد من منازل املواطنني يف قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي احملاصرة
[ /25يناير ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارات على حمافظة اجلوف.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن شــارع الــ 50مبدينــة
احلديدة.
أوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت ب ـ  12قذيفــة مدفعيــة وباألســلحة الرشاشــة مــزارع ومنــازل املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة
مبديريــة التحيتــا ،كمــا اســتهدفت بالرشاشــات مناطــق متفرقــة مشــال وشــرق مديريــة حيــس.
وأشــار املصــدر إىل إحــراق عــدد مــن منــازل املواطنــن يف قريــة الشــجن بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة جــراء قصــف قــوى العــدوان
هلــا بأكثــر مــن  30صــاروخ كاتيوشــا وقذيفــة مدفعيــة ،كمــا مت اســتهداف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بقذائــف املدفعيــة.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارتني شرق مديرية املتون مبحافظة اجلوف.

 31غارة لطريان العدوان على نهم واجلوف
[ /26يناير ]2020/صنعاء  -سبأ :
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 31 ،غــارة علــى مناطــق متفرقــة مبديريــة هنــم يف حمافظــة صنعــاء ومديريــة خــب
والشــعف مبحافظــة اجلــوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن عشر غارات على مناطق متفرقة مبديرية هنم.
وأشار إىل أن الطريان شن  21غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

عشر غارات على عسري وجنران وتواصل خرق هدنة احلديدة
[ /26يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ما أدى إىل أضرار يف ممتلكات املواطنني ،وشن الطريان عشر غارات على جنران وعسري.
وأفــاد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت بقذائــف اهلــاون األحيــاء الســكنية يف شــارع اخلمســن
و 7يوليــو مبدينــة احلديــدة.
وأكــد املصــدر تضــرر منــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا نتيجــة اســتهدافها بكثافــة مــن قبــل قــوى العــدوان
بقذائــف اهلــاون والرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة.
وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالقذائف قرييت الدحفش والشجن يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأشار إىل أن الطريان استهدف بأربع غارات منطقة جمازة الشرقية يف عسري ،وشن ست غارات على البقع قبالة جنران.

استشهاد طفلة وتضرر ممتلكات املواطنني باحلديدة ومخس غارات على اجلوف وحجة
[ /27يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت قــوى العــدوان يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل استشــهاد طفلــة ،فيمــا شــن الطــران غــارات
علــى حمافظــي اجلــوف وحجــة.
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وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد طفلــة جبــوار مزنهلــا يف قريــة عويــس مشــال حيــس برصاصــة أحــد قناصــي
قــوى العــدوان الــي اســتهدفت بقذائــف املدفعيــة قريــة مغــاري يف املديريــة.
وذكــر املصــدر أن أضــرارا ماديــة حدثــت مبنــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــي اجلبليــة والفــازة وســوق اجلبليــة مبديريــة التحيتــا إثــر
قصــف قــوى العــدوان بأكثــر مــن  36قذيفــة مدفعيــة.
وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت حتصينات قتالية يف منطقة الفازة باملديرية.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت أحيــاء ســكنية يف شــارع ال ـ  50ب ـ  8قذائــف هــاون ،واســتهدفت بقذائــف املدفعيــة منطقــة  7يوليــو
مبدينــة احلديــدة ،كمــا قصفــت منطقــة اجلــاح األعلــى يف مديريــة بيــت الفقيــه بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت بتســع قذائــف مدفعيــة وبالرشاشــات قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة،
الفتــا إىل احتــراق مــزل مواطــن يف املدينــة نتيجــة قصــف للغــزاة واخلونــة بالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة.
وقال املصدر إن طريان العدوان شن أربع غارات على مفرق اجلوف ،وغارة على مديرية حرض مبحافظة حجة.

إصابة طفلتني برصاص قناصة العدوان يف تعز واستمرار اخلروقات باحلديدة وثالث غارات على حمافظة صنعاء
[ /28يناير ]2020/حمافظات -سبأ:
أصيبــت طفلتــان برصــاص قناصــة العــدوان يف حمافظــة تعــز ،وتواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة
احلديــدة ،وثــاث غــارات علــى حمافظــة صنعــاء.
وقــال مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إن طفلتــن مبدرســة لألطفــال أصيبتــا إثــر تعرضهمــا لرصــاص قناصــة العــدوان
مبديريــة صــر املــوادم يف حمافظــة تعــز ،مبينــا أنــه مت نقلهمــا إىل مستشــفى بــا حــدود يف إب.
وأوضح املصدر أن قصفا مدفعي للمرتزقة اســتهدف أحياء ســكنية يف شــارع الـ  50مبدينة احلديدة ،كما اســتهدف قصف مماثل مزرعة
مواطــن يف مديريــة التحيتا.
وأفاد املصدر أن جرافة عســكرية لقوى العدوان اســتحدثت حتصينات قتالية يف منطقة اجلاح األعلى مبديرية بيت الفقيه ،واســتهدف
قصف مدفعي لقوى العدوان قرييت الشــجن والدحفش يف أطراف مديرية الدريهمي املحاصرة.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية هنم ومفرق اجلوف.

استشهاد وإصابة مواطنتني يف تعز و 14غارة على أربع حمافظات
[ /29يناير ]2020/حمافظات  -سبأ:
استشــهدت وأصيبــت مواطنتــان بنــران قــوى العــدوان يف حمافظــة تعــز واســتمرار اخلــروق يف احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران  14غــارة علــى
أربــع حمافظــات.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد امــرأة وإصابــة ابنتهــا جبــروح إثــر قذيفــة مدفعيــة أطلقتهــا قــوى العــدوان
علــى مزنهلمــا يف قريــة الركــب بعزلــة اهلشــمة التابعــة ملديريــة التعزيــة حمافظــة تعــز.
وأوضــح املصــدر أنــه مت إفشــال حماولــة تســلل ملرتزقــة العــدوان جنــوب شــارع اخلمســن ،واســتهدف قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان حــارة
الضبيــاين يف شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة.
وذكــر املصــدر أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا مطــار احلديــدة مبختلــف األســلحة الرشاشــة ،وقصفــت قــوى العــدوان بســت قذائــف هــاون
منطقــة اجلــاح يف مديريــة بيــت الفقيــه.
وأشار املصدر إىل احتراق مزنل مواطن إثر استهداف مرتزقة العدوان قرية عويس مشال مديرية حيس باألعرية الرشاشة.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن مثــاين غــارات علــى مديريــة هنــم مبحافظــة صنعــاء ،وغــارة علــى مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة،
كمــا شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة جمــزر يف حمافظــة مــأرب ،وغارتــن علــى مديريــة املتــون مبحافظــة اجلــوف.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  13غارة على نهم ومأرب واجلوف
[ /30يناير ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ثالثت عشر غارة على مناطق متفرقة يف مديرية هنم وحمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــاين غــارات علــى مديريــة هنــم ،واســتهدف بثــاث غــارات
مديريــة جمــزر يف حمافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية املتون مبحافظة اجلوف.

إصابة مواطنني اثنني بنريان مرتزقة العدوان يف احلديدة
[ /30يناير ]2020/احلديدة -سبأ:
أصيب مواطنان جراء اخلروقات املستمرة لقوى العدوان يف حمافظة احلديدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إصابــة شــابني بنــران مرتزقــة العــدوان يف منطقــة املغــرس مبديريــة التحيتــا ،مبينــا
أن قــوى العــدوان قصفــت بالعيــارات الرشاشــة باجتــاه جنــوب اجلبليــة يف املديريــة.
وذكــر املصــدر أن الغــزاة واملرتزقــة قصفــوا بأربــع قذائــف هــاون جنــوب حيــس ،واســتهدفوا بكثافــة بقذائــف املدفعيــة وخمتلــف األســلحة
الرشاشــة نقطــة االرتبــاط املشــتركة باخلامــري.
وأفاد أن مرتزقة العدوان استهدفوا مدينة الدريهمي املحاصرة بأكثر من  35قذيفة مدفعية.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان التجسسي حلق يف أجواء منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.

ثالث غارات على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء
[ /31يناير ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم ،ثالث غارات على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن غارة على منطقة عطان باألمانة.
وأفاد املصدر بأن الطريان املعادي استهدف مديرية أرحب بغارة جوية ،وشن غارة أخرى على مديرية بين مطر مبحافظة صنعاء.

 12غارة على نهم وجمزر
[ /31يناير ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان االمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على مديرييت هنم وجمزر.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن مثان غارات على مديرية هنم بصنعاء.
وأشار املصدر اىل ان طريان العدوان شن أربع غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وكان طريان العدوان قد شن اكثر من  17غارة على مديرييت هنم وجمزر خالل الـ 48ساعة املاضية.

 10غارات على اجلوف وعسري واحلديدة
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[ /31يناير ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة وتكثيــف الغــارات اجلويــة ،حيــث اســتهدفت بتســع غــارات
حمافظــة اجلــوف ومنطقــة عســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  15قذيفــة مدفعيــة باجتــاه حــارة الضبيــاين
وأحيــاء ســكنية أخــرى يف شــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة.
كمــا قصفــت قــوى العــدوان بثالثــة صواريــخ موجهــه باجتــاه شــرق حيــس ،واســتحدثت جرافــة عســكرية تابعــة لقــوى العــدوان حتصينــات
قــرب نقطــة احلاشــدي يف كيلــو .16
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على مديرية الضحي يف خرق واضح التفاق وقف إطالق النار.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى منطقــة العقبــة مبديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة اجلــوف ،كمــا شــن غارتــن
علــى الربوعــة وجمــازة يف عســر.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  12غارة على مناطق متفرقة باجلوف ونهم
[ /01فرباير ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة باجلوف وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة الغيــل ،ومخــس غــارات علــى
منطقــي حــام واجلرعــوب ومناطــق أخــرى مبديريــة املتــون حمافظــة اجلــوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية هنم مبحافظة صنعاء.

استمرار خروقات اتفاق احلديدة ومثان غارات على صعدة
[ /01فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان مثان غارات على صعدة وجيزان.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان نفــذت عمليــة تســلل فاشــلة علــى مواقــع اجليــش واللجــان
الشــعبية يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
واســتهدفت قــوى العــدوان مناطــق متفرقــة مــن مدينــة احلديــدة باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة ،كمــا قصفــت بالعيــارات الرشاشــة شــارعي
اخلمســن وصنعــاء ومدينــة الشــعب.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت مــزارع املواطنــن جنــوب قريــة الشــجن بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة بأكثــر مــن ســبع قذائــف
هــاون.
وأكــد املصــدر وقــوع أضــرار يف منــازل املواطنــن جــراء غارتــن لطــران العــدوان علــى منطقــة كــى مبديريــة الصفــراء حمافظــة صعــدة،
كمــا شــن ســت غــارات علــى أماكــن متفرقــة مــن منطقــة املالحيــط قبالــة جيــزان.

 20غارة على نهم ومأرب واجلوف والبقع وجنران
[ /02فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 ،غارة على مناطق متفرقة بنهم ومأرب واجلوف والبقع بصعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات مديريــة هنــم مبحافظــة صنعــاء ،ومخــس
غــارات مديريــي صــرواح وجمــزر مبحافظــة مأرب..وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــي املتــون وخــب
والشــعف باجلــوف ،وســبع غــارات علــى البقــع ومنطقــة الشــرفة يف جنــران.

قصف مديريات احلديدة مبختلف االسلحة وقصف صاروخي على رازح وقنبلة صوتية على حجة
[ /02فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــزاة واملرتزقــة أطلقــوا أكثــر مــن  15قذيفــة مدفعيــة باجتــاه حــارة الضبيــاين
وشــارع الــ 50مبدنيــة احلديــدة ،واســتهدفوا األحيــاء الســكنية بأكثــر مــن  7قذائــف هــاون.
وأكــد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت نقطــة االرتبــاط املشــتركة يف كيلــو  16بالعيــارات الرشاشــة ،واســتحدثت جرافــة عســكرية تابعــة
لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف كيلــو .16
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وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  15قذيفــة ومبختلــف األســلحة الرشاشــة مدينــة الدريهمــي املحاصــرة خملفــة
خســائر ماديــة ،كمــا قصفــت بقذائــف اهلــاون والعيــارات الرشاشــة واملدفعيــة منطقــة اجلــاح األعلــى مبديريــة بيــت الفقيــه ،وحلــق طــران
العــدوان التجسســي يف أجــواء املنطقــة.
ولفت املصدر إىل تضرر منازل وممتلكات املواطنني يف منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا إثر استهداف اخلونة هلا بـ  36قذيفة.
وذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،وأطلــق
طــران العــدوان قنبلــة صوتيــة علــى منطقــة الســواملة مبديريــة الشــغادرة يف حمافظــة حجــة.

إصابة طفلة بانفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان يف صعدة
[ /03فرباير ]2020/صعدة  -سبأ :
أصيبت طفلة جبروح خطرية اليوم ،جراء انفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان األمريكي السعودي يف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الطفلــة ســاملة حســن ناصــر ( 8ســنوات) أصيبــت جبــروح خطــرة جــراء
انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن خملفــات العــدوان يف مديريــة كتــاف.
وأشار املصدر إىل أن خملفات العدوان ال زالت حتصد أرواح املواطنني سيما النساء واألطفال يف أغلب مناطق املحافظة.

 17غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف
[ /03فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 17 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة جمــزر ،وأربــع غــارات علــى جبــل
صلــب حبريــب هنــم غــرب مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ست غارات على مديرية الغيل ،وثالث غارات على مديرية املتون مبحافظة اجلوف.

استشهاد طفلة واصابة امرأة بانفجار قنبلة يف احلديدة ومخس غارات على مديرية كتاف
[ /03فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
استشــهدت طفلــة وأصيبــت امــرأة بانفجــار قنبلــة مــن خملفــات العــدوان يف حمافظــة احلديــدة ،وتواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق
وقــف إطــاق النــار باحلديــدة وشــن الطــران مخــس غــارات علــى حمافظــة صعــدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد طفلــة وإصابــة امــرأة جبــروح بليغــة نتيجــة انفجــار قنبلــة مــن خملفــات
العــدوان شــرق مديريــة حيــس مبحافظــة احلديــدة.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان وأدواهتــا قصفــت باملدفعيــة مطــار احلديــدة الــدويل واألحيــاء الســكنية يف شــارعي صنعــاء وال ـ  ،50كمــا
اســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة بالقــرب مــن شــارع ال ـ .50
وقصفــت قــوى العــدوان بالقذائــف املدفعيــة والعيــارات الرشاشــة مناطــق متفرقــة يف كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي ،واســتحدثت جرافــة
عســكرية حتصينــات قتاليــة غــرب مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت منــازل ومــزارع املواطنــن بأكثــر مــن  25قذيفــة مدفعيــة شــرق وغــرب مدينــة التحيتــا خملفــة
خســائر ماديــة ،واســتهدفت بأكثــر مــن  40قذيفــة مــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة وتضــرر عــدد منهــا.
وذكر املصدر أن الطريان املعادي شن مخس غارات على مديرية كتاف مبحافظة صعدة.
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سبع غارات على املتون والغيل ونهم يف حمافظتي اجلوف وصنعاء
[ /04فرباير ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان االمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على حمافظيت اجلوف وصنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى املتــون ،وغــارة علــى الغيــل خملفــة أضــرارا
مبمتلــكات املواطنني.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية هنم مبحافظة صنعاء.

قوى العدوان تقصف مبختلف االسلحة الثقيلة والرشاشة مديريات احلديدة
[ /04فرباير ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــزاة واملرتزقــة قصفــوا باألســلحة الثقيلــة والرشاشــة مناطــق وأحيــاء
الضبيــاين ومدينــة الشــعب وشــارع اخلمســن مبدينــة احلديــدة.
وقصفــت قــوى العــدوان بأربعــة صواريــخ كاتيوشــا مدينــة الشــباب يف شــارع ال ـ  ،90كمــا قصفــت بالقذائــف املدفعيــة علــى مدينــة التحيتــا،
واســتهدفت بســبع قذائــف مدفعيــة مشــال شــرق مديريــة حيــس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت خبمس قذائف هاون منطقة كيلو ،16وحلق طريان العدوان التجسسي يف أجواء املنطقة.
واستهدف مرتزقة العدوان بثماين قذائف مدفعية مدينة الدريهمي املحاصرة.

استشهاد مواطن و 13غارة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة وجنران
[ /05فرباير ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على حمافظة صعدة وقطاع جنران.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة باقــم وغــارة علــى مديريــة
الظاهــر احلدوديــة مبحافظــة صعدة..مشــرا إىل أن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي شــن عشــر غــارات علــى منطقــة الصــوح قبالــة
جنــران.
ولفــت املصــدر إىل أن مناطــق وقــرى آهلــة بالســكان مبديريــة رازح احلدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي تضــررت
منــه منــازل ومــزارع املواطنــن ،موضحــا أن قــوات حــرس احلــدود الســعودي اســتهدفت منطقــة الرقــو اآلهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه
احلدوديــة مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن.

طريان العدوان االمريكي السعودي يشن  13غارة على نهم ومأرب واجلوف
[ /05فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان االمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة يف هنم ومأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية هنم شرق صنعاء.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى مديريــة املتــون باجلــوف ،وغارتــن علــى مفــرق اجلــوف مبديريــة جمــزر
مبــأرب ،كمــا شــن غارتــن علــى منطقــة العقبــة مبديريــة خــب والشــعف ،وغارتــن علــى مديريــة الغيــل.
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استمرار خرق هدنة احلديدة
[ /05فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا شــارع ال ـ  50يف مدينــة احلديــدة مبختلــف األســلحة
الرشاشــة بشــكل مكثــف ..مبينــا أنــه مت إفشــال حماولــة تقــدم لقــوى العــدوان جنــوب منطقــة اجلــاح مبديريــة التحيتــا.
ويف التحيتــا أيضــا اســتهدفت قــوى العــدوان بقذائــف املدفعيــة وخمتلــف األعــرة الرشاشــة منطقــة الفــازة بشــكل مكثــف ،كمــا اســتهدفت
بالرشاشــات املتوســطة منطقــة اجلبليــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان التجسســي حلــق يف أجــواء منطقــة كيلــو 16مبديريــة الدريهمــي ،واســتهدفت قــوى العــدوان جنــوب
قريــة حمــل الشــيخ يف املنطقــة بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا.

عشر غارات على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف
[ /06فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على مناطق متفرقة مبديرية جمزر مبأرب والغيل باجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات مشــال مفــرق اجلــوف مبديريــة جمــزر
مبــأرب  ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة الغيــل وغــارة علــى مديريــة املصلــوب باجلــوف.

إصابة ثالث نساء يف احلديدة والطريان يستهدف صعدة
[ /06فرباير ]2020/صنعاء  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان ومرتزقتهــا خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان ثــاث غــارات
علــى صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــزاة واملرتزقــة أطلقــوا  11قذيفــة مدفعيــة باجتــاه حــارة الضبيــاين وشــارع
صنعــاء واحلديــدة النــد ،كمــا أطلقــوا ســت قذائــف هــاون جتــاه مثلــث العديــن باحلديــدة.
وأكــد املصــدر إصابــة ثــاث نســاء جبــروح متفاوتــة بنــران أســلحة املرتزقــة الرشاشــة الــي اســتهدفت شــارع صــدام مبديريــة احلــايل
مبدينــة احلديــدة ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية تابعــة لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف منطقــة كيلــو .16
وأشــار املصــدر إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بعيــارات خمتلفــة نقطــة االرتبــاط املشــتركة يف اخلامــري ،يف حــن قصفــوا مناطــق
متفرقــة يف كيلــو  16بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا.
ويف حمافظــة صعــدة ،ذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح ،فيمــا شــن طــران
العــدوان األمريكــي الســعودي غارتــن علــى مديريــة الظاهــر ،وغــارة علــى مديريــة شــدا.

مثان غارات على حرض وبكيل املري حبجة
[ /07فرباير ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سلسلة غارات على مديرييت حرض وبكيل املري مبحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات منطقة املزرق مبديرية حرض.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى منطقــة العطــن مبديريــة بكيــل املــر ،مــا أدى إىل نفــوق عــدد مــن املواشــي
وأضــرار ماديــة يف منــازل املواطنــن.
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استهداف منازل املواطنني يف احلديدة وتسع غارات على ثالث حمافظات
[ /07فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران تســع غــارات علــى صعــدة وصنعــاء
واجلــوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا مدرســة  7يوليــو ومنــازل املواطنــن املجــاورة هلــا
يف مديريــة احلــايل بقذائــف املدفعيــة مــا أدى إىل أضــرار يف ممتلــكات املواطنــن.
وقصفت قوى العدوان باألسلحة الثقيلة واملتوسطة حارة الضبياين يف منطقة  7يوليو السكنية مبدينة احلديدة.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مكثفــا بالرشاشــات املتوســطة للغــزاة واملرتزقــة اســتهدف قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة ،كمــا اســتهدف قصــف مكثــف باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة منــازل املواطنــن يف املدينــة املحاصــرة.
وأكد املصدر احتراق مزنل مواطن غرب مدينة الدريهمي املحاصرة نتيجة استهدافه بالرشاشات والقذائف من قبل املرتزقة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة باقــم يف حمافظــة صعــدة ،وثــاث غــارات علــى مديريــة هنــم مبحافظــة
صنعاء.
كما شن طريان العدوان ثالث غارات على مديرية الغيل مبحافظة اجلوف.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن عشر غارات على فرضة نهم
[ /08فرباير ]2020/صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على فرضة هنم شرق صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بعشــر غــارات نقيــل فرضــة هنــم خملفــة أضــرارا
بالطريــق العــام.

حتليق مكثف لطريان العدوان التجسسي يف احلديدة و 7غارات على اجلوف وجنران
[ /08فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
كثفــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل إصابــة مواطنــن اثنــن وتضــرر املمتلــكات،
فيمــا شــن طــران العــدوان ســبع غــارات علــى اجلــوف وجنــران.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إصابــة مواطنــن اثنــن جــراء القصــف املكثــف لقــوى العــدوان علــى منطقــة كيلــو 16
مبديريــة الدريهمــي ،حيــث أطلقــت أربعــة صواريــخ كاتيوشــا وقصفــت باملدفعيــة ،واســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات قتاليــة باملنطقــة
بالتزامــن مــع حتليــق مكثــف لطــران العــدوان التجسســي.
ولفت املصدر إىل تضرر منازل املواطنني إثر قصف قوى العدوان مدينة الدريهمي املحاصرة بأكثر من  20قذيفة مدفعية.
وقــال املصــدر إن مرتزقــة العــدوان منعــوا رئيــس جلنــة التنســيق األمميــة يف احلديــدة أهبيجيــت جوهــا مــن زيــارة منطقــي حيــس
والدريهمــي.
وأوضــح املصــدر أن دبابــة تابعــة لقــوى العــدوان قصفــت حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،وقصفــت قــوى العــدوان بصواريــخ
الكاتيوشــا وقذائــف املدفعيــة أماكــن متفرقــة مــن حــي  7يوليــو ،وأطلقــت صاروخــن موجهــن علــى املنطقــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان بالرشاشــات الثقيلــة باجتــاه معســكر الدفــاع الســاحلي مبديريــة احلــايل ،وقصفــت باملدفعيــة مــزل أحــد
املواطنــن يف منطقــة الربصــة مبديريــة احلــوك.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان أطلقــت صاروخــا موجهــا علــى منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،واســتهدفت بأكثــر مــن  65قذيفــة
مدفعيــة وبالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة منــازل ومــزارع املواطنــن يف املنطقــة مــا أدى إىل أضــرار كبــرة فيهــا.
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ويف مديريــة حيــس أطلقــت قــوى العــدوان عــددا مــن القذائــف املدفعيــة إىل جــوار قريــة البغيــل ،وقصفــت بأكثــر مــن  38قذيفــة مدفعيــة
باجتــاه جنــوب وشــرق حيــس بالتزامــن مــع حتليــق لطــران العــدوان التجسســي يف مســاء املنطقــة.
وأشار املصدر إىل حتليق طائرات العدوان احلربية والتجسسية يف أجواء مديرية الصليف وجزيرة كمران.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى جبــل صلــب وغارتــن علــى مديريــة املتــون مبحافظــة اجلــوف ،وأربــع غــارات علــى
منطقــي الشــبكة وغــرب الســديس يف جنــران.

مثان غارات على مديريات الغيل واملتون واملصلوب يف اجلوف
[ /9فرباير ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،مثان غارات على مديريات الغيل واملتون واملصلوب يف اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة املتــون ،وثــاث غــارات مديريــة
الغيل.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على مديرية املصلوب.

خرق اتفاق هدنة احلديدة وعشر غارات على نهم وقصف قرى آهلة بالسكان يف رازح
[ /9فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق هدنة احلديدة ،وشن الطريان عشر غارات على هنم مبحافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت منطقــة  7يوليــو الســكنية يف مدينــة احلديــدة بصواريــخ
الكاتيوشــا والرشاشــات الثقيلة واملتوســطة.
واســتهدفت قــوى العــدوان مزرعــة مواطــن شــرق مدينــة التحيتــا بقذائــف املدفعيــة وخمتلــف العيــارات الرشاشــة ،فيمــا اســتحدثت جرافــة
عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات جديــدة يف منطقــة كيلــو 16مبديريــة الدريهمــي.
وأشــار املصــدر إىل قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان بأكثــر مــن تســع قذائــف باجتــاه نقطــة االرتبــاط املشــتركة يف كيلــو  ..16مبينــا أن قــوى
العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  19قذيفــة مدفعيــة وبالعيــارات الرشاشــة علــى مناطــق متفرقــة يف كيلــو .16
وأطلق الغزاة واملرتزقة  11قذيفة وصاروخ كاتيوشا على قرية الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأكــد املصــدر تضــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن يف منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه جــراء قصــف قــوى العــدوان بأكثــر مــن  16قذيفــة
مدفعية.
وأفاد املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن عشر غارات على نقيل الفرضة مبديرية هنم.

 18غارة على أربع حمافظات وقصف مكثف على مديريات احلديدة
[ /10فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي  18غارة على أربع حمافظات ،واستمرت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت بكثافــة باملدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة
أماكــن متفرقــة مــن منطقــة  7يوليــو الســكنية وشــارع اخلمســن.
وقصفــت قــوى العــدوان بأربعــة صواريــخ موجهــة باجتــاه فنــدق االحتــاد واهلندســة يف شــارع اخلمســن ،وبثالثــة صواريــخ كاتيوشــا
وبالرشاشــات املتوســطة حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،كمــا قصفــت بأربعــة صواريــخ كاتيوشــا ســوق احللقــة.
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وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت مطــار احلديــدة الــدويل بقذائــف اهلــاون ،وقصفــت بصواريــخ الكاتيوشــا األحيــاء الســكنية يف كيلــو
 16مبديريــة الدريهمــي.
وأكــد املصــدر تدمــر مــزل واحتــراق آخــر نتيجــة قصــف مدفعــي للغــزاة واملرتزقــة علــى قريــة اجلربــة العليــا يف الدريهمــي ،وقصفــت
باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة منــازل وممتلــكات املواطنــن جنــوب وشــرق مدينــة الدريهمــي.
وقصفــت مدفعيــة الغــزاة بــ 28قذيفــة غــرب مدينــة التحيتــا خملفــة خســائر يف ممتلــكات املواطنــن ،وقصفــت بشــكل مكثــف بالرشاشــات
الثقيلــة واملتوســطة منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،واســتهدفت قريــة الشــعب ومناطــق ســكنية أخــرى مشــال حيــس بأكثــر مــن 22
قذيفــة هــاون.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة صعــدة ثــاث غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف وغــارة علــى منطقــة احلمــزات،
كمــا شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة ســاقني.
وشــن طــران العــدوان أربــع غــارات علــى جبــل صلــب مبديريــة هنــم يف حمافظــة صنعــاء ،وأربــع غــارات علــى مديريــة جمــزر مبحافظــة
مــأرب.
ويف حمافظــة اجلــوف أشــار املصــدر إىل أن الطــران شــن غــارة علــى وادي هــراب مبديريــة خــب والشــعف وغــارة علــى مديريــة الغيــل وغــارة
علــى مديريــة املصلوب.

أربع غارات على مديريتي جمزر مبأرب وخب والشعف باجلوف
[ /11فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،أربع غارات على مديرييت جمزر مبأرب وخب والشعف باجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية جمزر مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على وادي هراب مبديرية خب والشعف باجلوف.

غارات على إب وجنران وأصابة مواطنني يف صعدة وقوى العدوان تكثف خروقاتها باحلديدة
[ /11فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
كثفــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب رجــان بقصــف مدفعــي ســعودي يف صعــدة
وشــن الطــران ثــاث غــارات علــى حمافظــة إب وجنــران.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بعشــرة صواريــخ كاتيوشــا و 16قذيفــة مدفعيــة علــى حــارة
الضبيــاين واهلندســة واألحيــاء الســكنية يف شــارع اخلمســن وحمطــة ال ـ  50مبدينــة احلديــدة.
وأشــار املصــدر إىل إفشــال حماولــة تســلل للغــزاة واخلونــة مشــال مديريــة حيــس ،وقصــف مدفعــي ب ـ  19قذيفــة علــى ممتلــكات املواطنــن
شــرق املديريــة ،كمــا قصفــت قــوى العــدوان بثالثــة صواريــخ كاتيوشــا و 12قذيفــة هــاون باجتــاه شــرق ومشــال شــرق حيــس.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بتســع قذائــف مدفعيــة وبالرشاشــات املختلفــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا ،وقصفــت
بــ 13قذيفــة مدفعيــة وبالرشاشــات املختلفــة قريــي الدحفــش واجلربــة العليــا مبديريــة الدريهمــي.
ولفــت املصــدر إىل أن اجليــش واللجــان الشــعبية تصــدوا لعمليــة تســلل لقــوى العــدوان علــى مواقــع يف منطقــة كيلــو 16اســتخدم العــدو
خالهلــا األســلحة الثقيلــة واملتوســطة ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة شــرق مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة.
وأكد املصدر إصابة رجلني من أبناء مديرية الظاهر يف حمافظة صعدة بقصف مدفعية العدوان.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على مجرك ميتم يف مديرية السربة مبحافظة إب.
وشن طريان العدوان غارتني على منطقة البقع قبالة جنران.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على قعطبة يف الضالع
[ /12فرباير ]2020/الضالع  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارتني على مديرية قعطبة مبحافظة الضالع.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني منطقة الفاخر يف املديرية.

 12غارة على مناطق متفرقة يف مأرب واجلوف
[ /12فرباير ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان االمريكي السعودي اليوم  12غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران اســتهدف بــ 11غــارة مناطــق متفرقــة مبديريــة جمــزر يف مــأرب ،خملفــة
أضــرارا كبــرة مبمتلــكات املواطنــن.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على مديرية الغيل مبحافظة اجلوف.

احرتاق وتضرر منازل وممتلكات املواطنني يف احلديدة وغارة وقصف مدفعي على صعدة
[ /12فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل احتــراق وتضــرر منــازل وممتلــكات املواطنــن وشــن
طــران العــدوان غــارة علــى صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بتســعة صواريــخ كاتيوشــا وقذائــف مدفعيــة منطقــة 7
يوليــو الســكنية وشــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة.
وأشــار املصــدر إىل احتــراق مــزل مواطــن نتيجــة اســتهداف مكثــف بالرشاشــات للغــزاة واخلونــة علــى منطقــة اجلــاح يف مديريــة بيــت
الفقيــه ،وكــذا تضــرر عــدد مــن منــازل وممتلــكات املواطنــن شــرق وغــرب قريــي العقــدة والــزايل مبديريــة حيــس جــراء اســتهدافها مــن
قبــل قــوى العــدوان بأكثــر مــن  41قذيفــة هــاون.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  12قذيفــة مدفعيــة باجتــاه مشــال وشــرق مديريــة حيــس ،وتضــرر عــدد مــن منــازل وممتلــكات
املواطنــن نتيجــة قصــف مدفعــي بأكثــر مــن  58قذيفــة للغــزاة علــى مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
واســتحدثت جرافــة لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة شــرق مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي لقــوى
العــدوان مــزارع املواطنــن جنــوب قريــة الشــجن مبديريــة الدريهمــي.
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة احلمــزات مبديريــة ســحار يف حمافظــة صعــدة ،واســتهدف قصــف صاروخــي
ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح احلدوديــة.

سبع غارات على صعدة
[ /13فرباير ]2020/صعدة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمين بصعدة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني مديرية سحار.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى شــبكة شــركة ســبأ فــون لالتصــاالت يف مديريــة ســاقني ،وغــارة أخــرى علــى مديريــة
حيــدان ،وغارتــن علــى مديريــة ســحار ،وغــارة علــى مديريــة رازح.
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استهداف مناطق متفرقة باجلوف بـ 17غارة
[ /13فرباير ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 17غــارة ،مديريــات الغيــل وخــب والشــعف واملتــون
باجلــوف ،خملفــة أضــرارا كبــرة علــى منــازل ومــزارع املواطنــن.

استشهاد مواطن وإصابة ابنته يف خروقات باحلديدة
[ /13فرباير ]2020/احلديدة  -سبأ :
استشــهد مواطــن وأصيبــت ابنتــه واحترقــت منــازل املواطنــن وتضــررت ممتلكاهتــم جــراء خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق
النــار مبحافظــة احلديــدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد أب وإصابــة طفلتــه جبــروح نتيجــة قصــف الغــزاة واملرتزقــة ملزنهلــم بقذيفــة
هــاون يف قربــة الســبل بعزلــة الســويق مبديريــة التحيتــا.
وأوضح املصدر أن طريان العدوان شن غارة على أحد مشاريع املياه مشال شرق احلاشدي مبنطقة كيلو .16
وقصفــت قــوى العــدوان بأربعــة صواريــخ كاتيوشــا و 39قذيفــة مدفعيــة واســتهدفت باألســلحة الرشاشــة منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا،
كمــا قصفــت بأكثــر مــن  13قذيفــة مدفعيــة قريــة مليكــد جنــوب املنطقــة ،يف حــن اســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات
جديــدة جنــوب اجلبليــة أيضــا.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مكثفــا باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة للغــزاة واملرتزقــة اســتهدف منطقــة  7يوليــو الســكنية وشــارع ال ـ 50
مبديريــة احلــايل.
ونفــذت قــوى العــدوان متشــيطا بالعيــارات املختلفــة علــى األحيــاء الســكنية يف شــارع ال ـ  50مبديريــة احلــايل ومنطقــة كيلــو  16يف مديريــة
الدريهمي.
وقصفــت قــوى العــدوان ب ـ  14قذيفــة هــاون مــزارع ومنــازل املواطنــن شــرق حيــس واســتهدفت باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة مناطــق
متفرقــة مــن مديريــة حيــس.
ولفت املصدر إىل احتراق مزنلني نتيجة استهداف مكثف بالرشاشات للغزاة واملرتزقة على منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.

 23غارة على صنعاء ومأرب واجلوف
[ /14فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم 23 ،غــارة علــى مديريــات هنــم مبحافظــة صنعــاء وجمــزر مبحافظــة مــأرب والغيــل يف
حمافظــة اجلــوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الطريان شن  12غارة على مناطق متفرقة مبديرية هنم.
وأشار املصدر اىل أن طريان العدوان استهدف بثماين غارات مديرية جمزر يف مأرب ،وشن ثالث غارات على مديرية الغيل باجلوف.

قصف مديريات احلديدة مبختلف األسلحة
[ /14فرباير ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
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وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا بصاروخــي كاتيوشــا وأكثــر مــن  10قذائــف مدفعيــة
باجتــاه منطقــة  7يوليــو الســكنية ،واســتهدفوا مبختلــف العيــارات الرشاشــة أماكــن متفرقــة يف املنطقــة.
وقصف مرتزقة العدوان بثالثة صواريخ كاتيوشا مدينة الشباب يف شارع الـ  90مبدينة احلديدة.
وأفــاد املصــدر أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا بثمــاين قذائــف مدفعيــة ،واســتهدفوا منطقــة اجلبليــة يف
املديريــة ب ـ  35قذيفــة مدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة.
وأشــار إىل أن قــوى العــدوان مشــطت بالعيــارات الرشاشــة منطقــة كيلــو  16يف مديريــة الدريهمــي ،وقصفــت بصواريــخ الكاتيوشــا قريــة
الزعفــران ،واســتهدفت بــ 11قذيفــة مدفعيــة باجتــاه شــرق قريــة الشــرف وحمــل الشــيخ يف املنطقــة نفســها.

استشهاد وإصابة  40مواطنا بغارات للعدوان يف اجلوف
[ /15فرباير ]2020/اجلوف -سبأ:
استشــهد  32مواطنــا بينهــم نســاء وأطفــال وإصابــة آخريــن بغــارات لطــران العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت جتمعــا هلــم عنــد
حطــام الطائــرة الــي أســقطتها الدفاعــات اجلويــة مبديريــة املصلــوب مبحافظــة اجلــوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى موقــع حطــام الطائــرة أثنــاء جتمــع
املواطنــن مــا أدى إىل استشــهاد  32مواطنــا بينهــم نســاء وأطفــال وإصابــة آخريــن إصابــات بعضهــم حرجــة باإلضافــة إىل تدمــر ثالثــة
منــازل وســيارة مواطــن.
وأكــد املصــدر أن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن مثــاين غــارات علــى مديريــة املصلــوب مبحافظــة اجلــوف أدت إىل استشــهاد  32مواطنــا
بينهــم نســاء وأطفــال وإصابــة آخريــن إصابــات بعضهــم حرجــة باإلضافــة إىل تدمــر ثالثــة منــازل وســيارة مواطــن.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية الغيل باملحافظة نفسها.
وناشــد املصــدر وزارة الصحــة واملنظمــات اإلنســانية إرســال ســيارات إســعاف إىل مديريــة املصلــوب إلســعاف اجلرحــى إىل مستشــفيات
العاصمــة صنعــاء.
وكانــت الدفاعــات اجلويــة باجليــش واللجــان الشــعبية أســقطت مســاء اجلمعــة ،طائــرة حربيــة تابعــة للعــدوان مــن نــوع تورنيــدو بصــاروخ
أرض جــو متطــور يف حمافظــة اجلــوف أثنــاء قيامهــا مبهــام عدائيــة.

قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة يف احلديدة
[ /15فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار باحلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  13قذيفــة هــاون مشــال وشــرق مديريــة حيــس،
وقصفــت منــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا بــ 15قذيفــة مدفعيــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بالصواريــخ املوجهــة واملدفعيــة قريــي الزعفــران وحمــل الشــيخ يف منطقــة كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي،
واســتهدفت ب ـ  15صــاروخ كاتيوشــا وقذيفــة مدفعيــة منــازل ومــزارع املواطنــن يف قــرى اجلربــة الســفلى والعليــا وامل َ ْن ُقــم باملديريــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان أطلقــت أكثــر مــن  30صــاروخ كاتيوشــا وقذيفــة مدفعيــة علــى قريــي الشــجن واجلربــة مبديريــة
الدريهمــي املحاصــرة.
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إصابة سبعة مواطنني يف حمافظة احلديدة
[ /16فرباير ]2020/احلديدة-سبأ:
أصيب سبعة مواطنني جراء خروقات جديدة من قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار يف حمافظة احلديدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قصفــا مدفعيــا للغــزاة علــى منطقــة ســبعة يوليــو الســكنية مبدينــة احلديــدة أدى
إىل إصابــة ســبعة مواطنــن جبــروح.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت باملدفعيــة والرشاشــات املتوســطة منطقــة اجلــاح األعلــى مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتهدفت بأكثــر
مــن  15قذيفــة هــاون مشــال وشــرق حيــس.

مركز حقوق اإلنسان :استشهاد وإصابة  29مواطنا جراء غارات وقصف العدوان يف يناير
[ /17فرباير ]2020/صنعاء  -سبأ :
أكــد املركــز اليمــي حلقــوق اإلنســان استشــهاد وإصابــة  29مواطنــا بينهــم نســاء وأطفــال ،جــراء غــارات وقصــف العــدوان علــى عــدد مــن
املحافظــات خــال ينايــر املنصــرم.
وأوضح املركز يف تقريره الشــهري تلقت وكالة األنباء اليمنية (ســبأ) نســخة منه ،أن أربعة أطفال وامرأتني من بني  11شــهيدا ،ســقطوا
خــال ينايــر املاضــي ،فيمــا بلــغ عــدد اجلرحــى  18بينهــم ســعة أطفــال وامــرأة.
وأشــار التقرير إىل أن طريان العدوان شــن خالل الشــهر ذاته  164غارة ،واســتهدف بـ 1258صاروخا وقذيفة  18مبنا ســكنيا و 71منطقة
ســكنية وســبع مزارع ومطارا ومدرســة ومنشــأة جامعية.
ولفــت التقريــر إىل اســتمرار مرتزقــة العــدوان يف اســتهداف ممتلــكات ومنــازل ومــزارع املواطنــن يف مدنيــة الدريهمــي مبحافظــة احلديــدة،
خملفــة قتلــى وجرحــى يف صفــوف املواطنــن ،وتدمــر منازهلــم جــراء القصــف.
ووفقــا للتقريــر يعــاين معظــم ســكان املديريــة مــن ســوء التغذيــة الوخيــم نتيجــة حصــار حتالــف العــدوان علــى املدينــة ألكثــر مــن عــام
واحتجــازه لســفن الغــذاء ،وكــذا تدهــور الوضــع الصحــي وصعوبــة إســعاف املرضــى إىل خــارج املدينــة ..مبينــا أن حمافظــة احلديــدة تســتقبل
يوميــا أربعــة آالف حالــة مصابــة باملالريــا ومحــى الضنــك.
وبــن أن تزايــد القصــف علــى مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،وتدمــر املنشــآت الصحيــة أدى إىل تفاقــم الوضــع الصحــي
وازديــاد حــاالت مرضــى الفشــل الكلــوي.
ولفــت التقريــر إىل تفاقــم الوضــع الصحــي مبديريــة مقبنــة حمافظــة تعــز ،جــراء اســتمرار احلــرب واحلصــار ،مــا تســبب يف انتشــار األوبئــة
واألمــراض «املكرفــس ومحــى الضنــك واملالريا».
وتطــرق التقريــر إىل تداعيــات إغــاق مطــار صنعــاء الــدويل ،خاصــة علــى املرضــى رغــم جاهزيــة املطــار الســتقبال رحــات األمــم املتحــدة
والرحــات األخــرى.
وأوضــح املركــز أن قطــاع االتصــاالت شــهد خــال ينايــر املاضــي خــروج  80باملائــة مــن خدمــات االنترنــت يف اليمــن ،بســبب إىل غــارات طــران
العــدوان الــي أدت إىل انقطــاع الكابــات يف املنافــذ الربيــة ،وكــذا عــدم متكــن الشــركة اليمنيــة لالتصــاالت الدوليــة مــن اســتخدام الكابــل
البحــري  AAE-1املوصــل إىل عــدن منــذ  2017نتيجــة احلظــر املفــروض مــن قبــل دول العــدوان علــى االتصــاالت.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مثان غارات على مأرب ونهم
[ /17فرباير ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم مثاين غارات على مديرييت هنم يف حمافظة صنعاء وجمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مناطــق متفرقــة يف مديريــة هنــم ،خملفــا
أضــرارا كبــرة يف منــازل ومــزارع املواطنــن.
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وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بغارتني مفرق اجلوف مبديرية جمزر.

الصحة 35 :شهيدا و 23جرحيا معظمهم أطفال حصيلة جرمية العدوان باجلوف
[ /17فرباير ]2020/صنعاء -سبأ:
قالــت وزارة الصحــة ،إن احلصيلــة النهائيــة جلرميــة حتالــف العــدوان الســعودي األمريكــي يف مديريــة املصلــوب مبحافظــة اجلــوف 58
شــهيدا وجرحيــا معظمهــم أطفــال.
وأوضــح الناطــق الرمســي باســم الــوزارة الدكتــور يوســف احلاضــري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن عــدد الشــهداء بلــغ  35منهــم 26
طفــا ،فيمــا بلــغ عــدد اجلرحــى 23منهــم  18طفــا.
وأشــار إىل أن طــران حتالــف العــدوان اســتهدف بعــدد مــن الغــارات خــال الســاعات األويل مــن صبــاح الســبت املاضــي املواطنــن وهــم
نائمــون يف منازهلــم.

خروقات مكثفة لقوى العدوان هلدنة احلديدة وغارتني على صعدة
[ /17فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة وشن غارتني على صعدة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  30قذيفــة مدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة
منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا ،واســتهدفت منطقــة اجلبليــة يف املديريــة بأكثــر مــن  16قذيفــة مدفعيــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بــ 60قذيفــة مدفعيــة ومبختلــف األســلحة الرشاشــة مناطــق متفرقــة مــن مديريــة حيــس ،كمــا قصفــت ب ـ  13قذيفــة
هــاون مناطــق متفرقــة مشــال غــرب املديريــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت مصنعــا للطــوب وأحــد اجلســور جنــوب مديريــة حيــس باملدفعيــة ،كمــا اســتهدف قصــف مدفعــي
للخونة شــارع الـ  50مبدينة احلديدة ومنطقة كيلو  16مبديرية الدريهمي.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت بثمــان قذائــف مدفعيــة و  12قذيفــة هــاون قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة ،وقصفــت بأكثــر مــن  25قذيفــة مدفعيــة مدينــة الدريهمــي املحاصــرة خملفــة خســائر يف ممتلــكات املواطنــن.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية الظاهر مبحافظة صعدة.

سبع غارات على مأرب واجلوف
[ /18فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على مديرييت جمزر مبحافظة مأرب والغيل يف حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مفــرق اجلــوف مبديريــة جمــزر ،وثــاث
غــارات علــى مديريــة الغيــل.

قوى العدوان تننفذ زحفا على مدينة الدريهمي احملاصرة من ثالثة مسارات
[ /18فرباير ]2020/احلديدة  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان أطلقــت عشــر قذائــف مدفعيــة باجتــاه حــارة الضبيــاين مبنطقــة
 7يوليــو الســكنية مبدينــة احلديــدة.
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وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  30قذيفــة مدفعيــة وصاروخــي كاتيوشــا وخمتلــف األســلحة الرشاشــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة
التحيتــا ،واســتهدفت بــ 8قذائــف مدفعيــة منطقــة الفــازة وشــرق مدينــة التحيتــا.
وأشــار املصــدر إىل أن جرافتــن عســكريتني لقــوى العــدوان اســتحدثتا حتصينــات قتاليــة جديــدة غــرب اجلبليــة مبديريــة التحيتــا،
وقصفــت قــوى العــدوان بقذائــف اهلــاون والرشاشــات أماكــن خمتلفــة يف كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت بصاروخــي كاتيوشــا مدينــة الدريهمــي املحاصــرة وقصفــت قريــة الشــجن بأكثــر مــن  51قذيفــة
مدفعيــة وخمتلــف أعــرة الرشاشــات علــى منــازل املواطنــن ،كمــا اســتهدفت بســبع قذائــف مدفعيــة أطــراف القريــة.
وأكــد املصــدر أن قــوى العــدوان نفــذت زحفــا علــى مدينــة الدريهمــي املحاصــرة مــن ثالثــة مســارات اســتمر ســاعات مبســاندة أكثــر مــن 35
مدرعــة وآليــة ودبابــة واحــدة.

احرتاق وتضرر منازل وممتلكات املواطنني باحلديدة
[ /19فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
تواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل احتــراق وتضــرر منــازل وممتلــكات املواطنــن،
وشــن طــران العــدوان غــارة علــى حمافظــة مــأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت بالرشاشــات املتوســطة مطــار احلديــدة ،وقصفــت
باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية.
ونفذت قوى العدوان متشيطا مكثفا بالعيارات املختلفة على أماكن متفرقة يف شارع الـ  50مبدينة احلديدة.
ويف مديريــة حيــس اســتهدفت قــوى العــدوان باألســلحة الرشاشــة الثقيلــة املتوســطة وبشــكل كثيــف قريــة الشــعب ومشــال غــرب املديريــة،
وقصفــت ب ـ  15قذيفــة مدفعيــة قريــة مغــاري ،وأطلقــت  20قذيفــة علــى جنــوب شــرق حيــس.
وذكــر املصــدر أن مدفعيــة قــوى العــدوان اســتهدفت بــ 43قذيفــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا ،وبأكثــر مــن  25قذيفــة منــازل
املواطنــن يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة مــا أدى إىل تضــرر عــدد منهــا.
وأكد املصدر احتراق مزنلني يف مدينة الدريهمي املحاصرة جراء قصف لقوى العدوان مبختلف األسلحة الرشاشة واملدفعية.
وأشــار املصــدر إىل أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا قريــة الشــجن يف الدريهمــي املحاصــرة ب ـ  6قدائــف هــاون ،واســتحدثت جرافــة عســكرية
حتصينــات قتاليــة يف منطقــة كيلــو .16
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.

 27غارة على مناطق متفرقة يف نهم ومأرب واجلوف وحجة
[ /20فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 27 ،غارة على مناطق متفرقة بنهم ومأرب واجلوف وحجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  10غــارات علــى مناطــق متفرقــة مبديريــة هنــم مبحافظــة
صنعــاء.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن  11غــارة علــى منــازل ومــزارع املواطنــن يف مديريــة صــرواح ،وغارتــن علــى مديريــة
جمــزر مبحافظــة مــأرب.
كما شن طريان العدوان غارتني على مديرية الغيل مبحافظة اجلوف ،وغارتينت على حرض وحريان يف حمافظة حجة.
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إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي بصعدة
[ /20فرباير ]2020/صعدة -سبأ:
أصيب مواطن اليوم بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية منبه احلدودية مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوات حــرس احلــدود الســعودي أطلقــت النــار علــى مواطــن يف مديريــة
منبــه مــا أدى إىل إصابــة جبــروح خطــرة.
وأشار املصدر إىل أن قوات حرس احلدود السعودي تستهدف املواطنني بشكل يومي ال سيما يف املناطق احلدودية.

استشهاد امرأة وتضرر منازل ومزارع املواطنني يف احلديدة
[ /20فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
استشهدت امرأة وتضررت منازل ومزارع املواطنني يف حمافظة احلديدة جراء خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد امــرأة نتيجــة قصــف للغــزاة واملرتزقــة علــى األحيــاء الســكنية يف منطقــة
 7يوليــو مبدينــة احلديــدة.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأربــع قذائــف مدفعيــة مشــال حيــس ،واســتحدثت جرافتــان لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة
غــرب التحيتــا.
ويف مديريــة الدريهمــي ،اســتهدفت قــوى العــدوان بــ 23صــاروخ كاتيوشــا وقذائــف اهلــاون منــازل ومــزارع املواطنــن يف قريــة اجلربــة العليــاء
واجلربــة الســفلى وقريــة املنقــم ،وقصفــت بأكثــر مــن  25قذيفــة مدفعيــة قريــة الشــجن والدحفــش.
ونفــذت قــوى العــدوان متشــيطا مكثفــا بالعيــارات اخلفيفــة واملتوســطة علــى أماكــن خمتلفــة يف منطقــة كيلــو  ،16واســتهدفت بــ 12قذيفــة
مدفعيــة وخمتلــف العيــارات الثقيلــة قريــي الشــيخ والزعفــران باملنطقــة.
وأشار املصدر إىل كسر زحف ملرتزقة العدوان غرب الدريهمي.

مخس غارات على حجة
[ /21فرباير ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مخس غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــي حــرض وحــران مبحافظــة
حجــة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن سبع غارات على مديريتي نهم وجمزر
[ /21فرباير ]2020/مأرب  -صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،سبع غارات على مديرييت هنم بصنعاء وجمزر مبأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن مخس غارات على مناطق متفرقة مبديرية هنم.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مفرق اجلوف مبديرية جمزر.
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تسع غارات على مديرية الغيل باجلوف
[ /21فرباير ]2020/اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،تسع غارات على مديرية الغيل مبحافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بتسع غارات مناطق متفرقة باملديرية.

استشهاد امرأة وإصابة مخسة مواطنني يف احلديدة
[ /21فرباير ]2020/احلديدة  -سبأ:
استشــهدت امــرأة وأصيــب مخســة مواطنــن آخريــن بقصــف قــوى العــدوان يف حمافظــة احلديــدة يف خروقــات واضحــة التفــاق وقــف إطــاق
النار.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد امــرأة حامــل وإصابــة أربعــة مواطنــن بينهــم طفــان وامــرأة نتيجــة قصــف
مدفعــي لقــوى العــدوان علــى مزنهلــم يف قريــة الناصريــة بعزلــة الســويق مديريــة التحيتــا ،كمــا أصيــب مواطــن آخــر بنــران قــوى العــدوان
يف القرية نفســها.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت مــزارع ومنــازل املوطنــن يف منطقــة اجلبليــة باملديريــة بصــاروخ موجــه وأكثــر مــن  20قذيفــة
مدفعيــة ،وقصفــت بســبع قذائــف جنــوب شــرق حيــس.
ويف مديريــة الدريهمــي ،قصفــت قــوى العــدوان ب ـ  20قذيفــة هــاون منــازل ومــزارع املواطنــن يف قريــي الزعفــران واجلريبــة مبنطقــة كيلــو
 ،16بالتزامــن مــع قصــف ومتشــيط مكثــف بالعيــارات املختلفــة علــى قريــة الزعفــران.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت خبمســة صواريــخ كاتيوشــا مدينــة الدريهمــي املحاصــرة وقريــة الشــجن ،واســتهدف قصــف مدفعــي
قريــة الدحفــش ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات قتاليــة شــرق املدينــة املحاصــرة.

مثان غارات على مناطق متفرقة باجلوف
[ /22فرباير ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مثان غارات على مناطق متفرقة باجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســبع غــارات مديريــي الغيــل واملتــون ،وغــارة علــى
العقبــة مبديريــة خــب والشــعف ،خملفــا أضــرارا مبمتلــكات املواطنــن

قصف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة على احلديدة وغارتني وقصف مدفعي على صعدة
[ /22فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارتني على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  20قذيفــة هــاون جنــوب اجلبليــة وقريــة مغــازي
مبديريــة حيــس ،واســتهدفت بثمــاين قذائــف هــاون جنــوب حيــس
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بســتة صواريــخ كاتيوشــا و 23قذيفــة مدفعيــة وباألســلحة الرشاشــة منطقــة اجلبليــة يف
مديريــة التحيتــا ،وقصفــت املدفعيــة ب ـ  18قذيفــة منطقــة اجلــاح يف مديريــة بيــت الفقيــه.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بســت قذائــف هــاون أماكــن خمتلفــة يف منطقــة كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي ،واســتحدثت جرافــة
عســكرية حتصينــات شــرق مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وقصفــت قــوى العــدوان باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة قــرى املواطنــن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وقصفــت بعشــر قذائــف
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هــاون مناطــق متفرقــة يف املدينــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة احلمــزات مبديريــة ســحار يف حمافظــة صعــدة ،واســتهدف قصــف صاروخــي
ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة مــن مديريــي رازح وشــدا احلدوديتــن.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ست غارات على العاصمة صنعاء
[ /23فرباير ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على العاصمة صنعاء.
وأوضــح مصــدر حملــي بأمانــة العاصمــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن جبــل النهديــن مبديريــة
الســبعني ،وغــارة علــى منطقــة عطــان ،وثــاث غــارات علــى منطقــة جربــان مبديريــة ســنحان مبحافظــة صنعــاء.

غارتان على مطار تعز الدويل
[ /23فرباير ]2020/تعز  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،غارتني على حمافظة تعز.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مطــار تعــز الــدويل ،خلفتــا أضــرار جســيمة
بصالــة املطــار ومرافقــه ومرســى الطائــرات.

ست غارات على مناطق متفرقة باجلوف ونهم
[ /23فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم ،ست غارات على مناطق متفرقة باجلوف وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة الغيــل وغــارة علــى مديريــة املتــون
باجلــوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية هنم شرق صنعاء.

استمرار خروقات وقف اطالق النار يف احلديدة وقصف صاروخي على صعدة
[ /23فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وقصف صاروخي على صعدة.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان أطلقــت  35قذيفــة مدفعيــة علــى قــرى ومناطــق متفرقــة مــن
مديريــة حيــس ،وتســع قذائــف شــرقها ،مــا أدى إىل تدمــر مــزل مواطــن يف قريــة احلائــط.
ونفــذت قــوى العــدوان متشــيطا مكثفــا مبختلــف األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة يف أماكــن متفرقــة مبنطقــة كيلــو  16يف مديريــة الدريهمــي،
واســتهدفت بعشــر قذائــف مدفعيــة مــزارع املواطنــن يف قريــة الشــجن بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
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تسع غارات على مناطق متفرقة يف نهم واجلوف
[ /24فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان االمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مديرييت هنم بصنعاء والغيل باجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن مخس غارات على مديرية الغيل باجلوف.
وأشار املصدر اىل ان طريان العدوان شن أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية هنم.

تضرر ممتلكات املواطنني يف احلديدة
[ /24فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأكــد املصــدر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) احتــراق مــزل مواطــن إثــر اســتهداف مرتزقــة العــدوان باألعــرة الرشاشــة حلــارة الضبيــاين
مبنطقــة  7يوليــو الســكنية يف مدينــة احلديــدة.
وأوضــح املصــدر أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة شــرق كليــة اهلندســة بشــارع ال ـ  ،50واســتهدفت قــوى
العــدوان بقذيفــة آر يب جــي مزرعــة املواطــن عبــداهلل أهيــف يف التحيتــا.
وقصفــت قــوى العــدوان بثمانيــة صواريــخ كاتيوشــا والرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة مــزارع وممتلــكات املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة
مبديريــة التحيتــا.
وذكــر املصــدر أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف مــزارع املواطنــن غــرب قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة،
كمــا مت اســتهدافها بأربــع قذائــف هــاون.

العدوان يستهدف معدات شركة تنقيب عن الذهب يف جبل صلب يف نهم
[ /25فرباير ]2020/صنعاء  -سبأ:
استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،عددا من اآلليات واملعدات التابعة لشركة التعدين يف جلب صلب مبديرية هنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى شــركة للتنقيــب عــن الذهــب يف جبــل صلــب
مبديريــة هنــم ،مــا أدى إىل تدمــر عــدد مــن اآلليــات واملعــدات ،كمــا شــن غارتــن علــى مناطــق أخــرى باملديريــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.

قوى العدوان تواصل استهداف املواطنني وممتلكاتهم يف احلديدة وغارتني على اجلوف والبيضاء
[ /25فرباير ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان اســتهداف املواطنــن وممتلكاهتــم مــا أدى إىل إصابــة طفــل يف خروقــات جديــدة التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة
احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران غارتــن علــى اجلــوف والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طفــا أصيــب جبــروح ونفــوق عــدد مــن األبقــار وتضــرر منــازل نتيجــة قصــف
دبابــات ومدافــع قــوى العــدوان علــى قريــة املنقــم يف مديريــة الدريهمــي.
وأشــار املصــدر إىل تضــرر مــزل أحــد املواطنــن يف قريــة اجلربــة العليــا مبديريــة الدريهمــي نتيجــة القصــف املدفعــي املكثــف لقــوى
العــدوان .واســتهدفت قــوى العــدوان أماكــن متفرقــة مــن منطقــة كيلــو  16ب ـ  25قذيفــة مدفعيــة وســبع قذائــف هــاون.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بقذيفــي هــاون مدينــة احلديــدة ،واســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات قتاليــة شــرق مدينــة
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وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان نفــذت عمليــة تســلل فاشــلة علــى مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية شــرق مدينــة التحيتــا ،واســتهدفت
بأكثــر مــن  25قذيفــة مدفعيــة مــزارع وممتلــكات املواطنــن يف املنطقــة نفســها ،كمــا اســتهدفت بالرشاشــات املختلفــة وبأكثــر مــن  24قذيفــة
مدفعيــة منطقــة اجلبليــة يف املديريــة.
وشن طريان العدوان غارة على مديرية الغيل مبحافظة اجلوف ،وغارة على مديرية ولد ربيع مبحافظة البيضاء.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  24غارة على مناطق يف مأرب واجلوف
[ /26فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم  24غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 17غــارة مديريــة الغيــل وغارتــن علــى منطقــة العقبــة
مبديريــة خــب والشــعف باجلوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن مخس غارات على مناطق متفرقة من مديرية جمزر مبحافظة مأرب.

قصف وغارات للعدوان على احلديدة وصعدة والبيضاء
[ /26فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،كما استهدف العدوان صعدة والبيضاء.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت تســعة اعتــداءات علــى نقطــة رقابــة ضبــاط االرتبــاط يف
منطقــة كيلــو .16
وقصفــت مدفعيــة الغــزاة واملرتزقــة بعشــر قذائــف شــرق مثلــث العديــن ومشــال قريــة مغــاري مبديريــة حيــس ،فيمــا اســتحدثت جرافــة
عســكرية حتصينــات قتاليــة يف منطقــة اجلــاح األســفل مبديريــة بيــت الفقيــه.
وأوضح املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية ولد ربيع مبحافظة البيضاء.

إصابة طفلني بنريان قوى العدوان يف حمافظة احلديدة ومثان غارات على اجلوف
[ /27فرباير ]2020/حمافظات -سبأ:
أصيــب طفــان بنــران قــوى العــدوان الــي واصلــت خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران غــارات علــى
حمافظــة اجلــوف.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إصابــة طفــل جبــروح جــراء قذائــف مدفعيــة قــوى العــدوان علــى منطقــة الســويق
مبديريــة التحيتــا ،كمــا أصيبــت طفلــة جبــروح خطــرة بنــران الغــزاة واملرتزقــة يف منطقــة اجلبليــة باملديريــة.
ونفــذت قــوى العــدوان متشــيطا مكثفــا مبختلــف أعــرة الرشاشــات مشــال شــرق حيــس ،وقصفــت بأكثــر مــن  13قذيفــة هــاون أماكــن
متفرقــة مــن كيلــو 16وشــارع ال ـ  ،50وقذيفــي هــاون باجتــاه مدينــة احلديــدة ،موضحــا أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت
حتصينــات قتاليــة جنــوب شــارع ال ـ  ،50وقصفــت املدفعيــة أماكــن متفرقــة مبنطقــة كيلــو .16
وأشــار املصــدر إىل أن مدفعيــة قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  12قذيفــة قريــي الشــجن والكوعــي يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة،
واســتحدثت جرافتــان عســكريتان لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة مشــال وشــرق املدينــة املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى منطقــة ســدبا مبديريــة املتــون ،وأربــع غــارات علــى مديريــة الغيــل مبحافظــة
اجلــوف.
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مصدر بعمليات ضباط اإلرتباط174 :خرقا لقوى العدوان باحلديدة خالل  24ساعة
[ /27فرباير ]2020/احلديدة -سبأ:
بلغت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة  174خرقا خالل الـ 24ساعة املاضية.
وأوضــح مصــدر بغرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باحلديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إىل أن مــن
بــن خروقــات قــوى العــدوان ،حتليــق طائرتــن جتسســيتني يف أجــواء كيلــو  ،16واســتحداث حتصــن بشــارع اخلمســن ،و 25خــرق بقصــف
مدفعــي ،و 133باألعــرة الناريــة املختلفــة.

 310غارات لطريان العدوان على نهم ومأرب واجلوف خالل فرباير اجلاري
[ /27فرباير ]2020/مأرب  -سبأ  :عبداهلل الشريف
كثــف طــران العــدوان الســعودي األمريكــي غاراتــه علــى حمافظــي مــأرب واجلــوف ومديريــة هنــم مبحافظــة صنعــاء خــال فربايــر
اجلــاري بشــن  310غــارات ،أســفرت عــن ســقوط أكثــر مــن  50شــهيدا وجرحيــا وتدمــر منــازل املواطنــن ومزارعهــم.
وأوضحــت احصائيــة أعدهــا مكتــب وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) مبحافظــة مــأرب ،أن طــران العــدوان اســتهدف بأكثــر مــن  70غــارة
مديريــي جمــزر وصــرواح باملحافظــة ،مــا أدى إىل تدمــر عشــرات املنــازل واملــزارع والطــرق.
وأشــارت اإلحصائيــة إىل أن الطــران املعــادي شــن  94غــارة علــى مناطــق متفرقــة مبديريــة هنــم ،خلفــت دمــارا واســعا يف املمتلــكات العامــة
واخلاصة.
وأكــدت اإلحصائيــة أن طــران حتالــف العــدوان كثــف أيضــا مــن غاراتــه اهلســتريية علــى املنشــآت العامــة واألعيــان املدنيــة ومــزارع املواطنــن
مبحافظــة اجلــوف ،حيــث اســتهدف بأكثــر مــن  147غــارة مديريــات الغيــل واملتــون واملصلــوب وخــب والشــعف.
وبينــت االحصائيــة أن جمــزرة العــدوان يف مديريــة املصلــوب مبحافظــة اجلــوف والــي راح ضحيتهــا  35شــهيدا بينهــم  19طفــا وســبع
نســاء باإلضافــة إىل  15جرحيــا ،تعتــر إحــدى اجلرائــم املروعــة الــي ارتكبهــا حتالــف العــدوان منــذ  26مــارس 2015م والــي تضــاف إىل
الســجل اإلجرامــي للتحالــف ..مبينــة أنــه مت اســتهداف قريــة اهليجــة بأكثــر مــن مثــان غــارات.
وكانت منظمة اليونيسف أكدت يف بيان هلا بشأن جمزرة اجلوف ،مقتل  19طفال وجرح  18آخرين.
ولفتــت اإلحصائيــة إىل أنــه باإلضافــة إىل القصــف اهلســتريي لطــران التحالــف ،تعرضــت القــرى واملناطــق املأهولــة بالســكان آلالف
القذائــف الصاروخيــة واملدفعيــة مــن قبــل املرتزقــة ،يف حماولــة لالنتقــام مــن املدنيــن بعــد اخلســائر الــي تلقوهــا يف عمليــة البنيــان
املرصــوص.
وأجــر القصــف اهلمجــي لطــران العــدوان الســعودي املئــات مــن األســر إىل تــرك منازهلــا والــزوح إىل مناطــق أكثــر أمنــا ،مــا ترتــب علــى
ذلــك معانــاة كبــرة لألســر يف ظــل الظــروف الــي فرضهــا العــدوان واحلصــار.
وتشــر إحصائيــات للســلطات املحليــة مبديريــات هنــم وجمــزر والغيــل واملصلــوب إىل نــزوح أكثــر مــن ثالثــة آالف أســرة ،منــذ بدايــة العــام
اجلــاري جــراء تصاعــد غــارات طــران العــدوان.

 25غارة على مناطق متفرقة باجلوف ومأرب
[ /28فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 25 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأكثــر مــن  25غــارة مديريــي الغيــل واملصلــوب باجلــوف
ومديريــة جمــزر مبحافظــة مأرب.
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 202خرقا لقوى العدوان يف احلديدة خالل الـ  24ساعة املاضية واصابة ست نساء يف الضالع
[ /28فرباير ]2020/احلديدة  -سبأ :
أكــد مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان مبحافظــة احلديــدة ،ارتفــاع اخلروقــات إىل 202
خــال ال ـ  24ســاعة املاضيــة.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان ،مخســة اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو ،16
واســتحداث ثالثــة حتصينــات جنــوب شــارع اخلمســن.
كما تضمنت اخلروقات حتليق ثالث طائرات جتسسية يف أجواء شارع اخلمسني ومنطقة كيلو  16وحماولة تسلل يف املنظر.
وأشار املصدر إىل ارتكاب قوى العدوان  43خرقا بقصف مدفعي و 144خرقا باألعرية النارية يف خمتلف اجلبهات.
وأشــار املصــدر إىل احتــراق مــزل مواطــن يف قريــة املقانــع مبديريــة حيــس نتيجــة اســتهداف مكثــف لقــوى العــدوان بالرشاشــات الثقيلــة
واملتوســطة ،كمــا قصفــت قــوى العــدوان ب ـ  16قذيفــة هــاون أماكــن متفرقــة يف اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه وحيــس ،وب ـ  15قذيفــة هــاون
غــرب مثلــث العديــن.
وأكــد املصــدر إصابــة ســت نســاء إحداهــن إصابتهــا خطــرة بقذائــف هــاون أطلقهــا مرتزقــة العــدوان علــى مــزارع املواطنــن يف منطقــة
الشــرجي مبديريــة قعطبــة حمافظــة الضالــع.

 23غارة على مناطق متفرقة يف اجلوف ومأرب ونهم وصنعاء
[ /29فرباير ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان االمريكي السعودي اليوم 23 ،غارة على مناطق متفرقة باجلوف ومأرب وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة املطمــة ،وتســع غــارات علــى
مديريــة الغيــل ،وغــارة علــى مديريــة املتــون مبحافظــة اجلــوف.
وأشــار املصــدر اىل ان طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة جمــزر مبحافظــة مــأرب ،وغارتــن علــى مديريــة هنــم ،وغــارة علــى
منطقــة حطبــان مبديريــة أرحــب يف حمافظــة صنعــاء.

طريان العدوان يشن أربع غارات على صعدة وقصف صاروخي ومدفعي على رازح
[ /29فرباير ]2020/صعدة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم ،أربع غارات على حمافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمين بصعدة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان الغاشم شن أربع غارات على مديرية باقم احلدودية.
وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة مبديريات رازح وشدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

 155خرقا لقوى العدوان باحلديدة خالل الـ  24ساعة املاضية
[ /29فرباير ]2020/احلديدة  -سبأ :
أكــد مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط اﻹرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان يف احلديــدة ،أن قــوى العــدوان ارتكبــت  155خرقــا
باملحافظــة خــال ال ـ  24ســاعة املاضيــة.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان ثالثــة اعتــداءات علــى رقابــة ســييت ماكــس
واســتحداث حتصــن جنــوب شــارع الــ 50وحتليــق طائــرة جتسســية يف اجــواء املنظــر كيلــو .16
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وأشار املصدر إىل ارتكاب قوى العدوان  22خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و 126خرقا باألعرية النارية يف خمتلف اجلبهات.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن جبــروح نتيجــة قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وتضــرر منــازل املواطنــن
إثــر قصــف مدفعــي وصاروخــي اســتهدف قريــة الشــجن ومشــال قريــة الدحفــش يف املدينــة.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان أطلقــت ســتة صواريــخ كاتيوشــا باجتــاه ســوق احللقــة وفنــدق الواحــة مبنطقــة  7يوليــو الســكنية
واســتهدفت باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة أماكــن متفرقــة مــن املنطقــة وشــارع ال ـ .50
وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  20قذيفــة مدفعيــة وصاروخــي كاتيوشــا وبالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة قــرى ومــزارع املواطنــن يف
منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
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استشهاد طفل يف صعدة و 12غارة على ثالث حمافظات وقصف مدفعي مكثف على بعض مديريات احلديدة
[ /01مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
تواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،واستشــهد طفــل بقصــف صاروخــي ســعودي يف صعــدة،
فيمــا شــن الطــران سلســلة غــارات علــى ثــاث حمافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن أضــرارا بالغــة حلقــت مبنــازل وممتلــكات املواطنــن يف منطقــة كيلــو  16مبديريــة
الدريهمــي نتيجــة القصــف املدفعــي املكثــف لقــوى العــدوان ،حيــث أطلقــت أكثــر مــن  50قذيفــة مدفعيــة واســتهدفت بالرشاشــات أماكــن
متفرقــة باملنطقــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بصاروخــي كاتيوشــا وقذائــف اهلــاون واملدفعيــة أماكــن متفرقــة يف شــارعي صنعــاء وال ـ  50ومنطقــة ســبعة يوليــو
مبدينــة احلديــدة.
وأشــار املصــدر إىل اســتهداف مكثــف بالرشاشــات مــن قبــل قــوى العــدوان علــى قــرى ومناطــق متفرقــة مــن مديريــة حيــس ،واســتهدفت
قــوى العــدوان بأكثــر مــن  25قذيفــة مدفعيــة وصاروخــي كاتيوشــا مــزارع وممتلــكات املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بعشرة صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
وأكــد املصــدر استشــهاد طفــل جــراء القصــف الصاروخــي واملدفعــي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة،
فيمــا شــن الطــران غــارة علــى مديريــة الظاهــر.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى حمافظــة مــأرب ،ومخــس غــارات علــى مديريــة هنــم اســتهدفت شــركة التنقيــب عــن
الذهــب يف منجــم صلــب ومنطقــة اخلانــق.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني يف خروقات جديدة التفاق وقف إطالق النار باحلديدة
[ /02مارس ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلت قوى العدوان ارتكاب اخلروقات التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،ما أدى إىل استشهاد وإصابة مخسة مواطنني.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  190خرقــا ،منهــا حتليــق ســبع طائــرات جتسســية
يف أجــواء شــارع ال ـ  50وكيلــو  ،16واســتحداث حتصينــن اثنــن يف اجلبليــة مبديريــة التحيتــا وكيلــو  ،16و 46خرقــا بقصــف صاروخــي
ومدفعــي و 135خرقــا باألعــرة الناريــة يف خمتلــف املناطــق.
وأكد املصدر استشهاد ثالثة مواطنني وإصابة اثنني جبروح خطرية بقذائف قوى العدوان يف منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
وقصفــت قــوى العــدوان خبمــس قذائــف هــاون أماكــن متفرقــة يف كيلــو  16وحيــس ،وبثــاث قذائــف شــرق مثلــث العديــن ،كمــا اســتهدفت
منــازل املواطنــن مشــال غــرب بــاب اللفــج مبديريــة حيــس.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بقذائــف اهلــاون شــارع اخلمســن مبدينــة احلديــدة ،وبســبع قذائــف هــاون مشــال قريــة
الدحفــش مبديريــة الدريهمــي املحاصــرة.

 144خرقا يف احلديدة وغارتني وقصف صاروخي ومدفعي على حمافظتي صعدة وصنعاء
[ /03مارس ]2020/احلديدة  -سبأ :
ارتكبت قوى العدوان  144خرقا مبحافظة احلديدة ،واستهدف قصف صاروخي ومدفعي حمافظة صعدة.
وأوضحــت غرفــة عمليــات ضبــاط اﻹرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باحلديــدة يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ)
أن خروقــات قــوى العــدوان تضمنــت  97إطــاق نــار ،وثالثــة حتــركات ،وحتليــق بطائــريت جتســس يف أجــواء شــارع صنعــاء ومنطقــة املنظــر.
وأشارت غرفة العمليات ،إىل أن خروقات العدوان مشلت أيضا  42خرقا بقصف صاروخي ومدفعي.
حيث استهدفت قوى العدوان باألسلحة الرشاشة واملدفعية أماكن متفرقة من منطقة  7يوليو السكنية مبدينة احلديدة.
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وأفــاد املصــدر أن أكثــر مــن  30قذيفــة مدفعيــة أطلقهــا الغــزاة واخلونــة علــى مديريــة حيــس ،وقصفــت دبابــة لقــوى العــدوان مــزارع
املواطنــن يف مديريــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بثــاث قذائــف هــاون مــزارع املواطنــن غــرب قريــة الشــجن وقريــة الدحفــش مبدينــة الدريهمــي
بالتزامــن مــع متشــيط مكثــف مبختلــف األســلحة مــا أدى إىل تضــرر منــازل املواطنــن.
وأشار املصدر إىل قصف مدفعي لقوى العدوان على مدينة الدريهمي املحاصرة مع حتليق لطائرات العدوان التجسسية.
ولفــت املصــدر إىل أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة ،وشــن طــران العــدوان
غارتــن علــى مديريــة هنــم يف حمافظــة صنعــاء.

طريان العدوان السعودي االمريكي يشن غارة على مديرية همدان
[ /04مارس ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم ،غارة على مديرية مهدان مبحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارة منطقة مدام باملديرية.

حتليق ست طائرات جتسسية يف مساء احلديدة وقصف صاروخي على صعدة
[ /04مارس ]2020/احلديدة -سبأ:
بلغت خروقات قوى العدوان التفاق احلديدة  174خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ،أن مــن بــن
اخلروقــات حتليــق ســت طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارعي صنعــاء و ال ـ  50وكيلــو  16ومنطقــة املنظــر ومدينــة الدريهمــي.
وأشــار إىل اســتحداث قــوى العــدوان حتصينــات يف اجلبليــة مبديريــة التحيتــا واعتــداء علــى رقابــة كيلــو  ،16و 42خرقــا بقصــف صاروخــي
ومدفعــي ،و 119خرقــا باألعــرة الناريــة يف خمتلــف املناطــق.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت بكثافــة بالرشاشــات الثقيلــة منطقــة كيلــو ،16واســتهدفت أيضــا مــزل مواطــن يف مديريــة حيــس
باملدفعيــة ،وقصفــت بكثافــة باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة مناطــق متفرقــة مــن املديريــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  18قذيفــة هــاون أماكــن متفرقــة مــن حيــس ومدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وقصفــت باملدفعيــة
والرشاشــات املختلفــة قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.

إصابة مواطنني اثنني يف احلديدة و 25غارة على حمافظات حجة ومأرب وصنعاء
[ /05مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي 25غــارة علــى حجــة ومــأرب وهنــم ،فيمــا واصــل الغــزاة واملرتزقــة خروقاهتــم التفــاق وقــف إطــاق
النــار مبحافظــة احلديــدة ،مــا أدى إىل إصابــة مواطنــن اثنــن.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  116خرقــا ،منهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف
أجــواء شــارع ال ـ  ،50واســتحداث ثالثــة حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة وشــارع ال ـ  50وكيلــو .16
وأفــاد بــأن قــوى العــدوان ارتكتــب  34خرقــا بأكثــر مــن  100صــاروخ وقذيفــة مدفعيــة ،و 72خرقــا باألعــرة الناريــة معظمهــا علــى مدينــة
الدريهمــي املحاصــرة.
واســتهدفت قــوى العــدوان حــي الشــهداء مبدينــة احلديــدة بقذيفتــن مدفعيتــن ،ممــا أدى إىل جــرح مواطنــن اثنــن ،كمــا اســتهدف قصــف
مدفعــي لقــوى العــدوان حــي  7يوليــو وحــارة الضبيــاين ،وقصــف بقذائــف اهلــاون حــي  7يوليــو وكليــة اهلندســة.
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وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  40قذيفــة شــارع ال ـ  50وحــارة الضبيــاين والقمــة مبدينــة احلديــدة ،ونفــذت
متشــيطا مكثفــا باألســلحة اخلفيفــة واملتوســطة والثقيلــة أماكــن متفرقــة يف مديريــة حيــس ،ومدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
واستهدف الغزاة واملرتزقة بكثافة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة قرية الدحفش يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن عشــرين غــارة علــى حــرض وجبــل النــار واملــزرق مبحافظــة حجــة ،وغــارة علــى مديريــة صــرواح
وثــاث غــارات علــى مديريــة جمــزر مبحافظــة مــأرب ،كمــا شــن غــارة علــى مديريــة هنــم.

أربع غارات على ثالث حمافظات واستهداف منازل ومزارع املواطنني يف احلديدة
[ /06مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
أكــد مصــدر عســكري اســتمرار خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا اســتهدف قصــف ســعودي
بعشــرات الصواريــخ والقذائــف إحــدى املناطــق احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.
وذكــر املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  132خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق أربــع طائــرات
جتسســية يف أجــواء اجلبليــة وحيــس وكيلــو 16واســتحداث ثالثــة حتصينــات يف شــارع اخلمســن وكيلــو .16
وتضمنــت اخلروقــات أيضــا ثالثــة اعتــداءات علــى رقابــة ســييت ماكــس واملنظــر ،و 24خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 96خرقــا باألعــرة
الناريــة ،مشــرا إىل أن مدفعيــة الغــزاة واملرتزقــة قصفــت بأكثــر مــن  20قذيفــة مدفعيــة وثــاث قذائــف هــاون منــازل املواطنــن يف منطقــة
اجلبليــة مبديريــة التحيتــا وتضــرر عــدد منهــا.
وأوضــح املصــدر أن جرافتــن عســكريتني لقــوى العــدوان اســتحدثتا حتصينــات قتاليــة يف شــارع ال ـ  50ومدينــة الشــعب مبدينــة احلديــدة،
فيمــا قصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة والرشاشــات املختلفــة قريــة حمــل الشــيخ يف منطقــة كيلــو.16
واســتهدفت قــوى العــدوان مــزارع املواطنــن جنــوب قريــة الشــجن يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بقذائــف اهلــاون ،وقصفــت القريــة
باملدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  30صــاروخ وقذيفــة مدفعيــة قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة
صعــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان غارتــن علــى مديريــة الظاهــر باملحافظــة.
ولفــت املصــدر إىل أن الطــران شــن غارتــن علــى مديريــة بكيــل املــر مبحافظــة حجــة ،وغــارة علــى جبــل صلــب مبديريــة هنــم ،وغــارة
علــى الطلعــة قبالــة جنــران.

قوى العدوان تكثف خروقاتها باحلديدة و 14غارة على صعدة وجيزان وجنران
[ /07مارس ]2020/حمافظات  -سبأ :
كثفــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة حيــث بلغــت  155خرقــا ،وشــن طــران العــدوان  14غــارة
علــى صعــدة وجيــزان وجنــران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان حتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء كيلــو ،16
وأربعــة اعتــداءات علــى رقابــة املنظــر وكيلــو  ،16و 28خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 124خرقــا باألعــرة الناريــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بثالثــة صواريــخ موجهــة حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى
العــدوان حتصينــات جديــدة باجتــاه الصحــراء يف شــارع اخلمســن.
وأفــاد املصــدر أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف جنــوب شــرق مديريــة حيــس ،واســتهدفت قذيفتــا هــاون منطقــة اجلبليــة
مبديريــة التحيتــا ،ودمــرت قــوى العــدوان بئــر ميــاه ارتــوازي ألحــد املواطنــن يف املنطقــة بقصــف مدفعــي مكثــف.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة صعــدة غارتــن علــى مديريــة الظاهــر ،وغــارة علــى منطقــة طخيــة مبديريــة جمــز،
ومخــس غــارات علــى منطقــة العطفــن مبديريــة كتــاف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف وادي جارة يف جيزان بغارة واحدة ،وشن مخس غارات على منطقة البقع يف جنران.
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مخس غارات على مديرية الصليف باحلديدة يف خرق سافر التفاق السويد
[ /08مارس ]2020/احلديدة -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم مخس غارات على مديرية الصليف مبحافظة احلديدة ،يف خرق سافر التفاق السويد.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف خبمس غارات رأس عيسى مبديرية الصليف.
وأشــار املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية اســتحدثت حتصينــات يف كيلــو ،16فيمــا تعرضــت منطقــة اجلبليــة لقصــف بعــدد مــن صواريــخ
الكاتيوشــا مــن قبــل قــوى العــدوان.

 10غارات على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف واستشهاد مواطنان يف مديرية املصلوب
[ /08مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 10 ،غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مديريــي صــرواح وجمــزر مبحافظــة
مــأرب ،واســتهدف مدرســة درب األشــراف األساســية الثانويــة باملديريــة ،مــا أدى إىل تدمريهــا وتدمــر ثالثــة منــازل جمــاورة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف باجلوف.
كما استشهد مواطنان اليوم إثر انفجار قنبلة من خملفات العدوان يف مديرية املصلوب باملحافظة.

 10غارات على حمافظتي صعدة ومأرب وخروقات متواصلة يف احلديدة
[ /08مارس ]2020/حمافظات-سبأ:
تواصلت خروقات قوى العدوان يف حمافظة احلديدة ،فيما شن طريان العدوان  10غارات على مأرب وصعدة.
وأفــاد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا منطقــة اجلبليــة يف مديريــة
التحيتــا ،واحتــرق مــزل مواطــن نتيجــة قصــف مدفعــي للغــزاة واخلونــة بأكثــر مــن  25قذيفــة علــى منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت خبمــس قذائــف هــاون مشــال قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بالتزامــن
مــع متشــيط مكثــف باألســلحة املختلفــة علــى بيــوت اخلباتيــة.
كما قصفت قوى العدوان بـ  12قذيفة هاون منازل وممتلكات املواطنني يف مديرية الدريهمي املحاصرة.
ولفــت املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى منطقــي العطفــن والبقــع مبديريــة كتــاف يف حمافظــة صعــدة ،ودمــر بثــاث
غــارات إحــدى املــدارس يف منطقــة براقــش مبحافظــة مــأرب.

 35غارة على اجلوف ومأرب وصعدة وصنعاء وجنران
[ /09مارس ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 25 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  18غــارة مديريــة خــب والشــعف باجلــوف ،منهــا 12
غــارة علــى منطقــة اليتمــة ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة جمــزر مبــأرب ،وثــاث غــارات علــى جبــل هيــان
مبديريــة صــرواح يف حمافظــة مــأرب.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة ســحار مبحافظــة صعــدة ،وثــاث غــارات علــى منطقــة البقــع قبالــة جنــران،
كمــا شــن غارتــن علــى مديريــة خــوالن الطيــال ،وغــارة علــى جبــل صلــب مبديريــة هنــم يف حمافظــة صنعــاء.
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حتليق ست طائرات حربية وجتسسية يف أجواء مدينة احلديدة
[ /09مارس ]2020/احلديدة -سبأ:
أكــد مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان مبحافظــة احلديــدة ،ارتفــاع خروقــات قــوى العــدوان
إىل  ١٧٦خرقــا.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان حتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء
شــارع اخلمســن واملنظــر وســييت ماكــس وكيلــو ،16إضافــة إىل طائــرة جتسســية يف أجــواء كيلــو.١٦
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان اســتحدثت ســتة حتصينــات يف اجلبليــة وكيلــو ..16مشــرا إىل أن اخلروقــات تضمنــت أيضــا اعتدائــن علــى
رقابــي الصــاحل وســييت ماكــس ،و ٢١خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و ١٢٩خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة رجــل وامــرأة جبــروح بعــد اســتهدافهما بنــران قــوى العــدوان مبنطقــي اجلبليــة والســويق يف مديريــة التحيتــا،
وقصفــت قــوى العــدوان بأربــع قذائــف هــاون منطقــة اجلبليــة.
وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت حتصينات قتالية يف منطقة اجلبلية.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت باألعــرة الناريــة نقطــة ضبــاط االرتبــاط املشــتركة يف ســييت ماكــس ،وقصفــت خبمــس قذائــف
هــاون مشــال مغــاري وشــرق مثلــث العديــن مبديريــة حيــس.
ويف مديريــة الدريهمــي قصفــت قــوى العــدوان بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا منطقــة الزعفــران بكيلــو  ،16واســتهدفت باملدفعيــة قريــة
الشــجن يف أطــراف املدينــة املحاصــرة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  17غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /10مارس ]2020/مأرب -اجلوف -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 17 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  10غــارات علــى جبــل هيــان االســتراتيجي مبديريــة صــرواح
مبــأرب ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى منطقــي اليتمــة واملهامشــة يف مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.

تصعيد عسكري يف احلديدة و 23غارة على حمافظتي صعدة وحجة
[ /10مارس ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيدهــا العســكري وخــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة بشــكل مكثــف ،فيمــا شــن طــران العــدوان
 23غــارة علــى حمافظــايت حجــة ،صعــدة.
وأفــاد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  248خرقــا بينهــا حتليــق ســبع طائــرات جتسســية
يف أجــواء شــارع ال ـ  50واجلبليــة وكيلــو  16وحيــس ،و 28خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي و 209خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكد املصدر استشهاد فتاة متأثرة جبراحها نتيجة قصف مدفعي للغزاة استهدف مزنهلم يف قرية دوم اهلادي مبديرية التحيتا.
وقصــف مرتزقــة العــدوان بعــدد مــن قذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة مــن شــارع اخلمســن وحــي  7يوليــو ،وأماكــن متفرقــة يف منطقــة
املنظــر ،كمــا قصفــوا باملدفعيــة قريــة الدحفــش مبديريــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأوضــح املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة صعــدة غــارة علــى مديريــة الظاهــر ،وغــارة علــى مديريــة شــدا احلدوديــة ،بالتزامــن
مــع قصــف صاروخــي ومدفعــي علــى مــزارع وممتلــكات املواطنــن.
وذكــر املصــدر أن الطــران اســتهدف يف حمافظــة حجــة مديريــة بكيــل املــر بثــاث غــارات ،وشــن عشــر غــارات علــى مديريــة حــرض ،وســبع
غــارات علــى منطقــة املــزرق ،كمــا اســتهدف بغــارة مديريــة ميــدي.
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 14غارة على مديريات حرض وبكيل املري وعبس يف حمافظة حجة
[ /11مارس ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 ،غارة على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن تســع غــارات علــى مديريــة حــرض ،وثــاث غــارات علــى
منطقــة قائــم الســيف مبديريــة بكيــل املــر ،وغارتــن علــى منطقــة بــي حســن مبديريــة عبــس.

استهداف مناطق متفرقة يف اجلوف ومأرب بـ 41غارة
[ /11مارس ]2020/اجلوف -مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 14 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف باجلــوف ،واســتهدف
مديريــة جمــزر يف حمافظــة مــأرب خبمــس غــارات ،وشــن مخــس غــارات أخــرى علــى مديريــة صــرواح ،كمــا اســتهدف ســياريت إســعاف األوىل
يف مــأرب واألخــرى يف اجلــوف ،مــا أدى إىل استشــهاد مــن كانــوا عليهمــا.

مصدر بعمليات ضباط االرتباط 143 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /11مارس ]2020/احلديدة -سبأ:
بلغت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة  143خرقا.
وأوضــح مصــدر بغرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن
بــن اخلروقــات ،حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس وأربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع اخلمســن والفــازة وكيلــو.١٦
وأشــار إىل أن اخلروقــات تضمنــت اســتحداث مخســة حتصينــات قتاليــة يف شــارعي اخلمســن وكيلــو ،١٦واعتدائــن علــى رقابــة ســييت
ماكــس ،باإلضافــة إىل  ٣٥خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي و ٩٥خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر بإصابــة ضابــط االرتبــاط التابــع للجيــش واللجــان الشــعبية يف رقابــة ســييت ماكــس إصابــة خطــرة إثــر اســتهدافها املكثــف
مــن قبــل قــوى العــدوان ،الــي اســتهدفت الرقابــة بتمشــيط نــاري مكثــف.
وقصفــت قــوى العــدوان بعــدد مــن قذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة يف منطقــة املنظــر ،وبعشــر قذائــف مدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة
منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا
واســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف منطقــة كيلــو  16وقصفــت قــوى العــدوان املنطقــة بأربــع قذائــف هــاون،
ونفــذت متشــيطا مكثفــا مبختلــف األســلحة املتوســطة والثقيلــة علــى أماكــن متفرقــة مــن مدينــة الشــعب وكيلــو  16و حيــس.
كما قصفت قوى العدوان بقذيفيت هاون قرية الدحفش يف مدينة الدريهمي املحاصرة.

 17غارة على حمافظة حجة
[ /12مارس ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 ،غارة على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى عزلــة العطــن مبديريــة بكيــل املــر،
و 15غــارة علــى مجــارك ومدينــة حــرض.
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طريان العدوان يستهدف شبكات االتصاالت يف حيدان وساقني بصعدة
[ /12مارس ]2020/صعدة -سبأ:
اســتهدف طــران العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم ،شــبكات االتصــاالت يف مديريــي حيــدان وســاقني مبحافظــة صعــدة بعــدد مــن
الغــارات.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى شــبكة االتصــاالت مبديريــة ســاقني،
وغــارة علــى شــبكة االتصــاالت يف جبــل املفتــاح مبديريــة حيــدان ،مــا أدى إىل توقــف خدمــة االتصــاالت بالكامــل.
وأشار املصدر إىل أن طرين العدوان شن ثالث غارات على مديرية الظاهر احلدودية يف ظل حتليق مكثف على املناطق احلدودية.
ولفــت املصــدر إىل أن جيــش العــدو الســعودي اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح بقصــف صاروخــي ومدفعــي خلــف أضــرار
مبمتلــكات املواطنــن.

 17غارة على مديرتي صرواح وخب والشعف يف حمافظتي مأرب واجلوف
[ /12مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  10غارات على مديرية صرواح يف مأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بسبع غارات مديرية خب والشعف باجلوف.

جرمية لتنظيم القاعدة يف البيضاء واستمرار اخلروقات باحلديدة
[ /12مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
ارتكبــت عناصــر تنظيــم القاعــدة التابعــة للعــدوان جرميــة حبــق أســرة يف حمافظــة البيضــاء ،فيمــا واصلــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق
احلديدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن عناصــر «القاعــدة» التكفرييــة التابعــة للعــدوان ارتكبــت جرميــة قتــل حبــق رجــل
وزوجتــه وطفلــه بعــد التقطــع لســيارهتم يف منطقــة الظهــرة مبديريــة القريشــية حمافظــة البيضــاء.
وأوضــح املصــدر أن خروقــات قــوى العــدوان باحلديــدة بلغــت  152خرقــا ،بينهــا  14اعتــداء علــى رقابــات اخلامــري والصــاحل وكيلــو 16
وســييت ماكــس ،وحتليــق طائرتــن جتسســيتني يف أجــواء مدينــي الدريهمــي واجلــاح ،و 27خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي و 93خرقــا
باألعــرة الناريــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان شــارع صنعــاء مبدينــة احلديــدة بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا ،وقصفــت باملدفعيــة والرشاشــات شــارع صنعــاء
وحــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية تابعــة لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف شــارع ال ـ .50
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت رقابــة ســييت ماكــس خبمــس قذائــف هــاون مــا أدى إىل اشــتعال احلريــق داخــل مبــى الرقابــة،
ونفــذت متشــيطا مكثفــا بالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة علــى نقطــة رقابــة ضبــاط االرتبــاط يف منطقــة كيلــو.16
وأطلقــت مخســة صواريــخ كاتيوشــا بإجتــاه قريــي حمــل الشــيخ والزعفــران بكيلــو  16يف مديريــة الدريهمــي ،كمــا تضــررت ممتلــكات
املواطنــن إثــر قصــف قــوى العــدوان ب ـ  13قذيفــة مدفعيــة منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.

تسع غارات على ثالث حمافظات واستمرار خروقات العدوان يف احلديدة
[ /13مارس ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان تسع غارات على صعدة وحجة وهنم.
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وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  155خرقــا ،بينهــا  16اعتــداء علــى رقابــات اخلامــري
والصــاحل وكيلــو  ،16وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ  ،50و 26خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 107خــروق باألعــرة
الناريــة.
ولفــت املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بأربــع قذائــف مدفعيــة كليــة اهلندســة وجنــوب فنــدق االحتــاد ،وبعــدد مــن قذائــف اهلــاون
شــارعي اخلمســن وصنعــاء مبدينــة احلديــدة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان أطلقــت األعــرة الناريــة وقذائــف اهلــاون علــى نقطــي رقابــة ضبــاط االرتبــاط يف اخلامــري ومدينــة
الشــعب ،واســتهدفت بثمــان قذائــف هــاون قريــة مغــازي مشــال غــرب حيــس.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة الظاهــر يف حمافظــة صعــدة ،وغــارة علــى منطقــة الطينــة مبديريــة
حــران حمافظــة حجــة ،كمــا شــن أربــع غــارات علــى مديريــة هنــم مبحافظــة صنعــاء.

استشهاد مواطن بغارة على مزرعة باجلوف
[ /14مارس ]2020/اجلوف  -سبأ :
استشهد مواطن اليوم بغارة لطريان العدوان السعودي األمريكي استهدفت مزرعة مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغــارة مزرعــة يف منطقــة العصــات مبديريــة احلــزم،
مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن كان يعمــل باملزرعــة.
وشن الطريان غارتني على مديرية خب والشعف.

سبع غارات على مناطق متفرقة مبديرية نهم
[ /14مارس ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 7 ،غارات على مناطق متفرقة مبديرية هنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة خلقــة ،وثــاث غــارات علــى
مناطــق متفرقــة يف مديريــة هنــم.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على جبل صلب يف مديرية هنم.

 10غارات على صعدة ومأرب والضالع وحتليق تسع طائرات حربية وجتسسية يف احلديدة
[ /14مارس ]2020/حمافظات  -سبأ :
تواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران عشــر غــارات علــى عــدد مــن
املحافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  207خروقــات ،بينهــا  27اعتــداء علــى رقابــات
اخلامــري والصــاحل وكيلــو  ،16وحتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس وســت طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلبليــة وال ـ  50وكيلــو
 16وحيــس.
ومن بني اخلروقات استحداث حتصينات قتالية يف اجلبلية وشارع الـ  ،50و 54خرقا بقصف مدفعي ،و 113خرقا باألعرية النارية.
وأشــار املصــدر إىل متشــيط مكثــف لقــوى العــدوان بالقناصــات علــى رقابــة ضبــاط االرتبــاط يف كيلــو  ،16وقصفــت قــوى العــدوان خبمــس
قذائــف هــاون منــازل املواطنــن يف شــارع ال ـ  50ومدينــة الشــعب ،واســتحدثت جرافــات عســكرية حتصينــات قتاليــة شــرق مدينــة الشــباب
يف شــارعي الــ 90والــ.50
وقصفــت قــوى العــدوان حــارة الضبيــاين بســت قذائــف هــاون ،واســتهدفت ب ـ  13قذيفــة مدفعيــة مناطــق متفرقــة يف كيلــو  16بينهــا مصنــع
للثلــج وبســبع قذائــف شــرق حيــس ،وقصفــت بأكثــر مــن  10قذائــف هــاون علــى مــزارع وبيــوت املواطنــن يف قريــة الشــجن مبدينــة الدريهمــي
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املحاصــرة ،كمــا نفــذت متشــيطا مكثفــا علــى قــوارب الصياديــن مبنطقــة املنظــر.
ويف حمافظــة صعــدة ،شــن الطــران غارتــن علــى جبــل عنــم مبديريــة جمــز ،واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي مناطــق
متفرقــة مــن مديريــة شــدا احلدوديــة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان استهدف بأربع غارات مديرية جمزر يف حمافظة مأرب.
ولفــت املصــدر إىل أن الطــران شــن غــارة علــى منطقــة صبــرة وغــارة أخــرى علــى مــزل املواطــن عبيــد علــي ناجــي املنصــوب يف منطقــة
الفاخــر مبحافظــة الضالــع.
وشن طريان العدوان غارتني على وادي جارة يف جيزان.

استشهاد وإصابة عدد من املواطنني يف احلديدة وعشر غارات على حمافظتي صنعاء ومأرب
[ /15مارس ]2020/حمافظات-سبأ:
استشــهد وأصيــب عــدد مــن املواطنــن بنــران قــوى العــدوان يف حمافظــة احلديــدة يف خروقــات جديــدة التفــاق وقــف إطــاق النــار ،فيمــا
شــن الطــران عشــر غــارات علــى حمافظــي صنعــاء ومــأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  240خرقــا ،بينهــا  28اعتــداء علــى رقابــات
اخلامــري والصــاحل وكيلــو  16واملنظــر ،وحتليــق ســت طائــرات حربيــة يف أجــواء شــارع ال ـ  50ومنطقــة املنظــر وكيلــو  16ومدينــة الدريهمــي
املحاصــرة ومدينــة حيــس ،وســت طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ  50ومنطقــة املنظــر.
واســتحدثت قــوى العــدوان مخســة حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة و شــارع ال ـ  50وكيلــو  16ونفــذت  53خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي
و 138خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل ســقوط جرحــى مــن املواطنــن جــراء اعتــداءات املرتزقــة املتواصلــة علــى األحيــاء الســكنية القريبــة مــن شــارع الــ ،50كمــا
أصيــب أحــد أفــراد التمويــن يف نقطــة رقابــة االرتبــاط املشــتركة يف اخلامــري بنــران أســلحة املرتزقــة املتوســطة علــى النقطــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد أحــد املواطنــن متأثــرا جبراحــه جــراء اســتهداف قــوى العــدوان لألحيــاء الســكنية القريبــة مــن شــارع الــ ،50فيمــا
أصيــب مواطــن جبــروح بشــظايا مدفعيــة قــوى العــدوان يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بثــاث قذائــف هــاون منــازل املواطنــن يف قريــة الشــجن مبدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وقصفــت
طائــرة بــدون طيــار تابعــة لقــوى العــدوان مدينــة الدريهمــي.
وأفاد املصدر بأن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
ولفــت إىل أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى منطقــة األعــروش مبديريــة خــوالن ،وأربــع غــارات علــى مديريــة هنــم مبحافظــة
صنعــاء.
وشن طريان العدوان غارة على منطقة بيت حنش وادي حباب مبديرية صرواح يف حمافظة مأرب.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن اكثر من  26غارة على صرواح
[ /16مارس ]2020/مأرب -سبأ:
ارتفعت حصيلة غارات العدوان السعودي األمريكي على مديرية صرواح مبأرب اليوم إىل أكثر من  26غارة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مناطــق املشــجح واهللــول وهيــان واملخــدرة مبديريــة
صــرواح بأكثــر مــن  26غــارة مســتخدما قنابــل عنقوديــة.
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 12غارة على ثالث حمافظات وقصف مديريات احلديدة مبختلف األسلحة
[ /16مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان  12غارة على ثالث حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  165خرقــا ،بينهــا  21اعتــداء علــى رقابــات
اخلامــري والصــاحل وكيلــو 16واملنظــر ،وحتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء املدينــة وكيلــو ،16وثــاث طائــرات جتسســية يف أجــواء
املنظــر ومدينــة الدريهمــي.
وتضمنت اخلروقات  26خرقا بقصف مدفعي وصاروخي و 110خروقات باألعرية النارية املختلفة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت حــي الشــهداء الســكين بصواريــخ كاتيوشــا ،وقصفــت بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا مناطــق
متفرقــة مــن منطقــة  7يوليــو الســكنية ،كمــا اســتهدفت بالرشاشــات املتوســطة حــارة الضبيــاين ومــا جاورهــا يف منطقــة  7يوليــو الســكنية.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بثمــاين قذائــف مدفعيــة مشــال وشــرق حيــس ،وبعــدد مــن قذائــف اهلــاون منطقــة كيلــو ،16
وأطلقــت أكثــر مــن  40قذيفــة مدفعيــة علــى مــزارع وممتلــكات املواطنــن يف املنطقــة.
وقصفت قوى العدوان أحد املصانع يف منطقة كيلو  16بالرشاشــات الثقيلة واملتوســطة ،واســتهدفت بكثافة بالرشاشــات واملدفعية قرييت
الدحفــش والشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وقصفــت أيضــا بقذائــف هــاون منــازل املواطنــن يف قريــة الشــجن.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،وأربــع غــارات علــى منطقــة وســوق املــزرق
مبديريــة حــرض يف حمافظــة حجــة.
وشن طريان العدوان أربع غارات على مديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.

تسع غارات على مديرية صرواح
[ /17مارس ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،تسع غارات على مديرية صرواح مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مناطــق هيــان واملشــجح والربيعــة واتيــاس وامللــح يف
مديريــة صــرواح.

تواصل خرق اتفاق احلديدة وغارة على مديرية الظاهر بصعدة
[ /17مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة وشن الطريان غارة على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  166خرقــا ،بينهــا  18اعتــداء علــى رقابــات الصــاحل
وكيلو  16واملنظر ،وحتليق ســت طائرات جتسســية يف أجواء املنظر ومدينة الفازة واجلبلية ومدينة احلديدة وكيلو .16
وتضمنت اخلروقات  63خرقا بقصف مدفعي وصاروخي بـ  298صاروخا وقذيفة ،و 78خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن قذائــف اهلــاون شــارع صنعــاء ومدينــة الشــعب ،واســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات
قتاليــة جديــدة يف شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة.
وأشــار املصــدر إىل متشــيط مكثــف لقــوى العــدوان مبختلــف العيــارات علــى أماكــن متفرقــة مــن مدينــة احلديــدة وكيلــو  ،16وقصــف بعــدد
مــن قذائــف اهلــاون علــى شــارع اخلمســن وكيلــو 16ومدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه وقريــة الدحفــش مبدينــة الدريهمــي
املحاصــرة ،وأطلقــت قــوى العــدوان أكثــر مــن  18قذيفــة مدفعيــة علــى مــزارع ومنــازل املواطنــن يف قريــي الشــجن والدحفــش بأطــراف
مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
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واستهدف قصف مدفعي ملرتزقة العدوان منطقة الفازة وقصفوا بست قذائف هاون منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على مديرية الظاهر مبحافظة صعدة.

استشهاد وإصابة طفلني بانفجار لغم من خملفات العدوان باجلوف
[ /18مارس ]2020/اجلوف  -سبأ :
استشهد طفل وأصيب آخر اليوم بانفجار لغم من خملفات العدوان مبديرية الغيل يف حمافظة اجلوف.
وأكــد مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد طفــل وإصابــة آخــر نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي كان قــد زرعــه مرتزقــة العــدوان
يف مديريــة الغيــل قبــل حتريرهــا.

استهداف مناطق متفرقة يف مديرية صرواح مبأرب بـ 11غارة
[ /18مارس ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 11 ،غارة على مديرية صرواح مبأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة يف مديريــة صــرواح ،وخلفــت أضــرارا
مبمتلــكات املواطنــن.

استشهاد طفل واصابة مواطنني اثنني يف صعدة وحتليق طائرات حربية وجتسسية يف احلديدة
[ /18مارس ]2020/حمافظات  -سبأ :
إصابــة مواطنــن اثنــن جبــروح جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى حمافظــة صعــدة ،واســتمرار خروقــات اتفــاق وقــف إطــاق
النــار مبحافظــة احلديــدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مواطنــن اثنــن أصيبــا جبــروح جــراء قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى
قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة ،مبحافظــة صعــدة ،واســتهدف قصــف مدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة
غمــر.
وأوضــح املصــدر أن خروقــات قــوى العــدوان باحلديــدة بلغــت  130خرقــا ،بينهــا أربعــة اعتــداءات علــى رقابــي كيلــو  16واملنظــر ،وحتليــق
طائــرة حربيــة يف أجــواء مدينــة حيــس ،وطائرتــن جتسســيتني يف أجــواء منطقــة اجلبليــة ومدينــة حيــس.
وتضمنت اخلروقات  47خرقا بقصف مدفعي وصاروخي بـ  130قذيفة وصاروخ ،و 72خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بشــكل متكــرر مبختلــف الرشاشــات أماكــن متفرقــة مــن مديريــة حيــس ،وحلــق طــران
العــدوان التجسســي يف مســاء شــارع ال ـ .50
وقصفــت قــوى العــدوان بســتة صواريــخ كاتيوشــا باجتــاه مطــار احلديــدة ،وباملدفعيــة باجتــاه حــارة الضبيــاين مبنطقــة  7يوليــو وجولــة
موبايــل ومــا جاورمهــا ،وبعــدد مــن قذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة مــن شــارع ال ـ  50ومدينــة الشــعب،
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن قذائــف اهلــاون واملدفعيــة والرشاشــات أماكــن متفرقــة مــن مدينــة احلديــدة بالتزامــن
مــع حتليــق لطائــرات العــدوان التجسســية.
وأطلقــت قــوى العــدوان أكثــر مــن  40قذيفــة مدفعيــة علــى منطقــة كيلــو ،16وقصفــت بعــدد مــن قذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة يف كيلــو
 16ومدينــة الدريهمــي ،واســتهدفت دبابــة لقــوى العــدوان أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على مديرية عبس يف حمافظة حجة.
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طريان العدوان يدمر جسر يف صرواح مبأرب
[ /19مارس ]2020/مأرب  -سبأ
دمر طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،جسر يف الطريق العام مبديرية صرواح مبأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى جســر وادي حبــاب بصــرواح ،مــا أدى
لتدمــره وإعاقــة حركــة الســر.

 25غارة على مناطق متفرقة مبديرية خب والشعف يف اجلوف
[ /19مارس ]2020/اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 25 ،غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة مبديريــة خــب والشــعف،
خملفــة أضــرارا باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

أربع غارات على ثالث حمافظات وتواصل اخلروقات يف احلديدة
[ /19مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،واستهدف الطريان بأربع غارات على حجة وصنعاء وصعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  120خرقــا ،بينهــا اعتــداء واحــد علــى رقابــة
كيلــو  ،16وحتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء مدينــي حيــس والفــازة وطائــريت جتســس يف أجــواء منطقــة اجلبليــة ومدينــة احلديــدة.
ومشلــت اخلروقــات اســتحداث حتصينــن قتاليــن يف شــارع ال ـ  ،50و  32خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي ،و 78خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
ونفــذت قــوى العــدوان متشــيطا مكثفــا باألســلحة املختلفــة علــى أماكــن متفرقــة مــن كيلــو  ،16وقصفــت بأكثــر مــن  20صــاروخ كاتيوشــا
وقذيفــة هــاون مــزارع ومنــازل املواطنــن يف قريــة الشــجن والدحفــش مبدينــة الدريهمــي املحاصــرة بالتزامــن مــع متشــيط مكثــف مبختلــف
أعــرة الرشاشــات.
كما قصفت قوى العدوان بـ  11قذيفة هاون منازل ومزارع املواطنني يف قرية الشجن مبديرية الدريهمي املحاصرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الصــدر مبديريــة كتــاف يف حمافظــة صعــدة ،واســتهدف قصــف صاروخــي
ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــي رازح ومنبــه احلدوديتــن ،فيمــا اســتهدف قصــف مدفعــي مــزارع وممتلــكات املواطنــن
يف مديريــة غمــر.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران شــن غــارة علــى منطقــة بــي حســن مبديريــة عبــس يف حمافظــة حجــة ،وغــارة علــى جســر وادي حبــاب
مبديريــة خــوالن ،وغــارة علــى قريــة ريشــان يف منطقــة املصنعــة مبديريــة بــي مطــر حمافظــة صنعــاء.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  21غارة على اجلوف ومأرب
[ /20مارس ]2020/مأرب  -اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 21 ،غارة على حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  19غارة على مديرية خب والشعف شرق اجلوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
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اصابة مواطن مسن يف احلديدة وغارتني على حجة
[ /20مارس ]2020/حمافظات  -سبأ:
أســفرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة عــن إصابــة مواطــن ،فيمــا شــن الطــران غارتــن علــى
حمافظــة حجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  118خرقــا ،بينهــا مخســة اعتــداءات علــى رقابــي
كيلــو  16واملنظــر ،وحتليــق أربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء منطقــة كيلــو  16واملنظــر وشــارع ال ـ .50
ومشلت اخلروقات  35خرقا بقصف مدفعي وصاروخي بـ  72قذيفة وصاروخ و  72خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكد املصدر إصابة مواطن مسن جبروح بليغة إثر طلق ناري لقوى العدوان يف قرية الناصري األسفل مبديرية التحيتا.
وأشــار املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية اســتحدثت حتصينــات قتاليــة جديــدة يف شــارع الــ ،50وقصفــت قــوى العــدوان مبختلــف أعــرة
الرشاشــات رقابــة كيلــو .16
كما قصفت قوى العدوان بعشر قذائف هاون منازل ومزارع املواطنني يف قرية الشجن مبدينة الدريهمي املحاصرة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على املزرق ومجارك حرض مبحافظة حجة.

 18غارة على مديريات احلزم وخب والشعف وجمزر يف اجلوف ومأرب
[ /21مارس ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 ،غارة على مناطق متفرقة يف حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة احلــزم ،وعشــر غــارات علــى مديريــة
خب والشــعف مبحافظة اجلوف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بغارتني مديرية جمزر يف مأرب.

مصدر بعمليات ضباط االرتباط 114 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /21مارس ]2020/احلديدة  -سبأ :
بلغت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة  114خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن
اخلروقــات تضمنــت مثانيــة اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو ،١٦وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس ،وثــاث طائــرات جتسســية يف أجــواء
منطقــة اجلــاح وكيلــو.١٦
وذكــر املصــدر أن مــن بــن اخلروقــات  ٢١خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  ٦٣قذيفــة وصــاروخ ،و  ٨١خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بقذيفــي هــاون شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة ،واســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات جديــدة
يف الشــارع نفســه ،كمــا نفــذت قــوى العــدوان متشــيطا مكثفــا بالرشاشــات املختلفــة علــى املطــار.
وقصفــت قــوى العــدوان بأربــع قذائــف هــاون غــرب مثلــث العديــن يف مديريــة حيــس ،فيمــا حلقــت طائــرات العــدوان التجسســية يف أجــواء
مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
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 34غارة على مديرية خب والشعف باجلوف خلفت أضرار يف ممتلكات املواطنني
[ /22مارس ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 34 ،غارة على مديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مناطــق متفرقــة يف املديريــة بــ 34غــارة خ ّلفــت أضــرارا
يف ممتلــكات املواطنــن.

قصف مبختلف األسلحة على مديريات احلديدة
[ /22مارس ]2020/احلديدة  -سبأ:
كثفت قوى العدوان خروقاهتا مبحافظة احلديدة ،حيث بلغت  157خرقا.
وأفــاد مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن
بــن اخلروقــات تســعة اعتــداءات علــى رقابــات كيلــو ١٦واملنظــر واخلامــري.
وأشار إىل حتليق سبع طائرات جتسسية يف أجواء منطقة اجلبلية ومدينة الشعب واملنظر.
وذكــر املصــدر أن اخلروقــات تضمنــت  ٤٣خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  ١٨٣قذيفــة وصــاروخ ،و ٩١خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة طفلــن بنــران قــوى العــدوان يف قريــة الناصــري بعزلــة الســويق مديريــة التحيتــا ..مبينــا أن قــوى العــدوان اســتهدفت
بقذائــف املدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة منطقــة اجلبليــة يف املديريــة ،ومشــال حيــس ،كمــا قصفــت جنــوب حيــس ب ـ  21قذيفــة
مدفعيــة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  15قذيفــة هــاون ســييت ماكــس والدفــاع اجلــوي ،واســتهدفت منطقــة اجلــاح يف مديريــة بيــت
الفقيــة بســبع قذائــف هــاون وســط حتليــق لطــران العــدوان التجسســي يف أجــواء املنطقــة.
وأشــار املصــدر إىل تضــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن يف قريــة الشــجن مبديريــة الدريهمــي نتيجــة قصــف صاروخــي ومدفعــي لقــوى
العــدوان.

 25غارة على مناطق متفرقة يف مأرب واجلوف
[ /23مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 25 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  20غارة على مديرييت صرواح وجمزر يف مأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف مديرية خب والشعف شرق اجلوف خبمس غارات.

تواصل خرق اتفاق احلديدة وثالث غارات على حجة وصعدة
[ /23مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان ثالث غارات على حجة وصعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  111خرقــا ،بينهــا عشــرة اعتــداءات علــى رقابــات
كيلــو 16واملنظــر واخلامــري ،وحتليــق طائرتــن جتسســيتني يف أجــواء كيلــو 16وشــارع اخلمســن ،واســتحداث ثالثــة حتصينــات قتاليــة يف
شــارع اخلمســن.
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وتضمنت اخلروقات  34خرقا بقصف مدفعي وصاروخي بـ 183قذيفة وصاروخ ،و 61خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بثمــان قذائــف هــاون مشــال شــرق وغــرب مثلــث العديــن مبديريــة حيــس ،واســتهدفت بأكثــر
مــن  14قذيفــة هــاون قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وعــاودت قصــف مــزارع ومنــازل املواطنــن يف القريــة بأكثــر
مــن  9قذائــف.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على حميط مدينة صعدة ،وغارتني على مديرية حرض مبحافظة حجة.

سبع غارات على مديرية حرض يف حجة
[ /24مارس ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارات على مديرية حرض مبحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بسبع غارات مديرية حرض.

 12غارة على صعدة واجلوف و 93خرقا لقوى العدوان يف جبهات احلديدة
[ /24مارس ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق احلديدة ،فيما شن الطريان  12غارة على حمافظيت صعدة واجلوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  93خرقــا لقــوى العــدوان يف جبهــات احلديــدة،
بينهــا مخســة اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو  ،16وحتليــق طائــريت جتســس يف أجــواء مدينــة حيــس والتحيتــا.
وذكــر املصــدر أن اخلروقــات مشلــت اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف مدينــة اجلــاح و 26خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  126قذيفــة
وصــاروخ و 59خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بعــدد مــن قذائــف اهلــاون أماكــن خمتلفــة مــن شــارع ال ـ  50وكيلــو  16ومنطقــة اجلبليــة ،واســتهدفت بكثافــة رقابــة
ضبــاط االرتبــاط يف كيلــو .16
كما قصف مرتزقة العدوان بـ  14قذيفة هاون قرية الدحفش يف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي
ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.
وأفــاد املصــدر أن الطــران اســتهدف بســبع غــارات ،مديريــة خــب والشــعف ،وغــارة علــى منطقــة آل صــاح يف مديريــة بــرط العنــان
مبحافظــة اجلــوف.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أكثر من  45غارة على مديرية خب والشعف باجلوف
[ /25مارس ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي أكثر من  45غارة على مديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف خالل الساعات املاضية.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــارات اســتهدفت مناطــق متفرقــة باملديريــة خملفــة أضــرارا يف ممتلــكات
املواطنــن.

63

يوميات العدوان 2020

استشهاد امرأة يف تعز واخلروقات مستمرة باحلديدة ومخس غارات على حجة
[ /25مارس ]2020/حمافظات  -سبأ :
استشــهدت امــرأة بنــران املرتزقــة يف حمافظــة تعــز ،واســتمرت خروقــات قــوى العــدوان يف حمافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران مخــس
غــارات علــى حجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  89خرقــا ،بينهــا ثالثــة اعتــداءات علــى رقابــة
كيلــو  ،16و 25خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  108قذائــف ،و  59خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  18قذيفــة هــاون أماكــن متفرقــة مــن قريــة الدحفــش يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة
ومديريــة حيــس.
وأكد املصدر استشهاد امرأة من أهايل قرية األعدون مبديرية التعزية يف حمافظة تعز برصاص قناصة مرتزقة العدوان.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــي شــدا ورازح احلدوديتــن يف حمافظــة
صعــدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية حرض وغارتني على منطقة اجلر مبديرية عبس يف حمافظة حجة.

وزارة اخلارجية :غارات العدوان قتلت وجرحت أكثر من  42ألف مواطن خالل مخس سنوات
[ /26مارس ]2020/صنعاء  -سبأ :
ارتكبــت دول العــدوان علــى مــدى مخــس ســنوات أبشــع اجلرائــم حبــق اليمــن أرضــا وإنســانا ،واســتخدمت األســلحة املحظــورة دوليــا ،مبــا
فيهــا القنابــل العنقوديــة والفســفورية.
ولفتــت وزارة اخلارجيــة يف بيــان صــادر عنهــا مبــرور مخســة أعــوام مــن الصمــود ،إىل أن طــران حتالــف العــدوان شــن علــى مــدى مخــس
ســنوات أكثــر مــن ربــع مليــون غــارة طالــت املدنيــن واألعيــان املدنيــة ،حيــث مت اســتهداف  456ألفــا و 849مــزال ،و  15مطــارا 16 ،مينــاء،
 385مستشــفى ومرفقــا صحيــا ،وألــف و  68مدرســة ومركــزا تعليميــا ،باإلضافــة إىل  349مصنعــا 665 ،ســوقا ،ثالثــة آالف و 731طريقــا
وجســرا ،وألــف و  917منشــأة حكوميــة ،وألــف و  968خــزان وشــبكة ميــاه 296 ،حمطــة ومولــد كهربــاء.
كما دمر العدوان  517شــبكة هاتف وحمطة اتصاالت ،وســتة آالف و 398حقال زراعيا ،ألف و 330مســجدا 241 ،موقعا أثريا 173 ،منشــأة
جامعيــة 46 ،منشــأة إعالميــة 354 ،منشــأة ســياحية 129 ،منشــأة رياضيــة ،وعشــرة آالف و 795منشــأة جتاريــة 286 ،ناقلــة وقــود ،وســتة
آالف و 321وســيلة نقــل 454 ،قــارب صيــد 393 ،مزرعــة دجــاج ومواشــي 387 ،حمطــة وقــود 728 ،شــاحنة غــذاء 863 ،خمــزن أغذيــة وغريهــا.
وأكد التقرير أن تلك الغارات أدت إىل سقوط ما يزيد عن  42ألفا و  505قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

ست غارات على مديريتي رازح وشدا احلدوديتني يف صعدة
[ /26مارس ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على مديرييت رازح وشدا احلدوديتني يف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى منطقــة بــركان يف مديريــة
رازح ،واســتهدف بغــارة مديريــة شــدا.
وأشار املصدر إىل أن الغارات خلفت أضرارا واسعة يف ممتلكات املواطنني.
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 11غارة على حرض وبكيل املري يف حجة
[ /26مارس ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 ،غارة على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بتســع غــارات مدينــة ومجــارك حــرض ،وغارتــن علــى
مديريــة بكيــل املــر.

استشهاد  60قاضيا وإداريا يف غارات للعدوان استهدفت  39منشأة قضائية
[ /26مارس]2020/صنعاء  -سبأ :
وثقــت وزارة العــدل جرائــم العــدوان األمريكــي الســعودي الــذي اســتهدف  39منشــأة قضائيــة يف  13حمافظــة علــى مــدى مخــس ســنوات،
ُتقــدر إعــادة إعمارهــا ب ـ  60مليــار ريــال غــر مشــمولة بالتعويضــات.
وأكــد تقريــر صــادر عــن الــوزارة حصلــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) علــى نســخة منــه ،أن عــدد شــهداء الســلطة القضائيــة بلــغ  60شــهيدا
منهــم  13قاضيــا و 47إداريــا جــراء غــارات طــران العــدوان.
وأوضــح التقريــر أن غــارات العــدوان تســببت يف تدمــر كلــي ل ـ  18منشــأة قضائيــة يف مثــان حمافظــات ،حيــث مت اســتهداف ســبع حماكــم
مبحافظــة صعــدة ،وحمكمتــن يف كل مــن حجــة وتعــز وشــبوة وعمــران ،وحمكمــة واحــدة يف كل مــن حلــج وأبــن واحلديــدة ،تقــدر تكلفــة
إعــادة التأهيــل واألعمــار غــر مشــمولة بالتعويضــات لتوقــف املشــاريع والعمــل يف املحاكــم واإلجيــارات وإحــراق الوثائــق مــا يقــارب  49مليــار
ريال.
وحبســب التقريــر تعرضــت  21منشــأة قضائيــة لتدمــر جزئــي توزعــت علــى عشــر حمافظــات ،منهــا اســتهداف ديــوان الــوزارة واملطبعــة
القضائيــة وملحقاهتــا ،وثــاث حماكــم بأمانــة العاصمــة ،وثــاث يف احلديــدة ،وحمكمتــن يف كل مــن حمافظــات حجــة وذمــار وأبــن
وعمــران و(صنعــاء واجلــوف) وإب ،وحمكمــة مبحافظــة البيضــاء ،تقــدر بتكلفــة إعــادة األعمــار والتأهيــل مــا يقــارب  11مليــار ريــال.
كمــا تضــررت ســبع حماكــم يف جانــب الوثائــق والســجالت ،مخــس منهــا مبحافظــة صعــدة وحمكمــي املنصوريــة والســخنة مبحافظــة
احلديــدة.
وبــن التقريــر أن العــدوان اســتهدف  11حمكمــة أخــرى مل توثــق الــوزارة حجــم الضــرر فيهــا مثــان منهــا مبحافظــة تعــز وثــاث يف
حمافظــة حجــة.
ولفــت التقريــر إىل أن تســع حماكــم يف حمافظــات حلــج وشــبوة وأبــن وعــدن والضالــع ،تعرضــت لالســتهداف املباشــر مــن قبــل العــدوان،
وتعثــر احلصــول علــى معلومــات ألهنــا واقعــة يف مناطــق حمتلــة.

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني يف احلديدة و 14غارة على صنعاء واجلوف وجنران وجيزان
[ /26مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
استشــهد مواطنــان وأصيــب مخســة آخــرون بنــران قــوى العــدوان يف حمافظــة احلديــدة يف خروقــات جديــدة التفــاق وقــف إطــاق النــار،
فيمــا شــن الطــران  14غــارة علــى عــدة حمافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  103بينهــا ســبعة اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو
 ،16وحتليــق طائــريت جتســس يف أجــواء منطقــة اجلبليــة ومدينــة حيــس ،وثالثــن خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  281قذيفــة و  64خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن وابنتــه وإصابــة زوجتــه واثنــن مــن أبنائــه إثــر قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى مزنهلــم يف مديريــة
احلــايل ،كمــا أصيــب مواطنــان اثنــان يف حــي الزهــور والســلخانة إثــر قصــف قــوى العــدوان املتواصــل منــازل املواطنــن يف املديريــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الثيلــة يف عزلــة األعــروش مبديريــة خــوالن حمافظــة صنعــاء ،وأربــع غــارات
علــى مديريــة احلــزم ،وغارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،وغارتــن علــى منطقــة الشــرفة يف جنــران ،ومخــس غــارات
علــى وادي جــارة يف جيــزان.
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سبع غارات على مديرية سفيان يف عمران
[ /27مارس ]2020/عمران -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديرية سفيان.

استهداف مناطق متفرقة مبأرب واجلوف بـ 17غارة
[ /27مارس ]2020/مأرب -اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 17 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بتســع غــارات مديريــة خــب والشــعف ،وغارتــن علــى
مديريــة احلــزم باجلــوف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ست غارات على مديرية صرواح مبحافظة مأرب.

قصف صاروخي ومدفعي على مديرية رازح احلدودية وتصعيد عسكري يف احلديدة
[ /27مارس ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلت قوى العدوان ارتكاهبا خلرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة وقصف صاروخي يستهدف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط اإلرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باحلديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى
العــدوان ارتكبــت  102خروقــات.
وأشــار املصــدر إىل أن اخلروقــات متثلــت يف أربعــة اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو ١٦وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء شــارع صنعــاء ،و29
خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي ل ـ  80قذيفــة وصاروخــا ،و 68خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن مثــان قذائــف هــاون أماكــن متفرقــة مــن شــارع الــ 50ومدينــة الشــعب ،كمــا قصفــت
بالعيــارات الثقيلــة بشــكل مكثــف قريــة الدحفــش يف أطــراف الدريهمــي املحاصــرة ورقابــة ضبــاط االرتبــاط يف كيلــو .16
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.

القطاع الصحي باليمن . .أوضاع كارثية وأعباء متفاقمة يف مخس سنوات
[ /28مارس ]2020/صنعاء  -سبأ :
تســبب العــدوان واحلصــار علــى مــدى مخــس ســنوات يف حصــد أرواح اآلالف مــن أبنــاء اليمــن ،فضــا عــن معانــاة إنســانية ،صنفتهــا
املنظمــات الدوليــة باألكــر علــى مســتوى العــامل.
ففــي ظــل أكثــر مــن  1800يومــا مــن القصــف ،أكــد تقريــر صــادر عــن وزارة الصحــة العامــة والســكان أن مؤشــرات اهنيــار النظــام الصحــي
متثــل يف تدمــر طــران العــدوان بصــورة مباشــرة ألكثــر مــن  469منشــأة صحيــة وخســائر بعشــرات املليــارات مــن الــدوالرات للقطــاع
الصحــي.
ولفــت إىل أن احلصــار تســبب يف تعــذر صيانــة  97باملائــة مــن األجهــزة واملعــدات الطبيــة الــي انتهــى عمرهــا االفتراضــي ،وأوضــح التقريــر
أن اهنيــار القطــاع الصحــي يتجلــى أيضــا يف عــدم حصــول أكثــر مــن  48ألــف موظــف يف القطــاع علــى املســتوى املركــزي واملحلــي علــى
مرتباهتــم ،وكــذا انقطــاع الكثــر مــن األطبــاء واملوظفــن جــراء الــزوح والظــروف االقتصاديــة ،إىل جانــب توقــف منشــآت ومغــادرة مــا
نســبته  95باملائــة مــن الــكادر الطــي األجنــي ،مــا تســبب بعجــز يف الــكادر.
وحســب التقريــر هنــاك مثانيــة آالف مريــض بالفشــل الكلــوي وآالف مــن مرضــى الســرطان والســكري والقلــب وغريهــا مــن األمــراض،
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باإلضافــة إىل  40ألــف مريــض بــاألورام الســرطانية مهــددون بالوفــاة نتيجــة عــدم إدخــال جهــاز اإلشــعاع اخلــاص بعــاج األورام ..الفتــا
إىل وفــاة  50باملائــة مــن مرضــى األورام نتيجــة عــدم توفــر األدويــة بســبب احلصــار.
وذكــر التقريــر أنــه ال يوجــد جهــاز قســطرة قلبيــة يف اليمــن خاصــة بعــد تعطــل اجلهــاز الوحيــد لــدى مستشــفى الثــورة العــام وعــدم وجــود
دعامــات قلبيــة وصمامــات ألكثــر مــن  60ألــف مريــض.
وأكــد التقريــر استشــهاد وإصابــة أكثــر مــن  43ألــف  622مدنيــا ،بينهــم ســبعة آالف و 649طفــا وأكثــر مــن  800طفــل معــاق نتيجــة القصــف
املباشــر لطريان العدوان.
ولفــت التقريــر إىل أن ألــف طفــل باليمــن ميوتــون يوميــا نتيجــة العــدوان واحلصــار ونقــص األجهــزة واألدويــة ،وحبســب تقاريــر املنظمــات
الدوليــة ميــوت  150ألــف طفــل يف اليمــن ســنويا.
كمــا دمــر العــدوان املشــاريع املرتبطــة بالبيئــة مــن ميــاه وصــرف صحــي ،مــا أدى إىل انتشــار األوبئــة واألمــراض وصــوال إىل الكولــرا
والدفترييــا ،وحاليــا محــى الضنــك واملالريــا باملقابــل تراجــع الدعــم املقــدم مــن املنظمــات الدوليــة للقطــاع الصحــي.
وب ّيــن التقريــر أن عــدد اإلصابــات بالكولــرا بلــغ اثنــن مليــون و 326ألــف و 568شــخصا ،قضــى منهــم ثالثــة آالف و 786شــخصا ،فيمــا
أصيــب  34ألفــا و 520حالــة باحلصبــة ،قضــى منهــا  273حالــة ،وبلــغ عــدد حــاالت اإلصابــة باملالريــا اثنــن مليونــن و  377ألــف و142
حالــة ،قضــى منهــا  85حالــة.
ووفقــا للتقريــر بلــغ عــدد املصابــن مبرضــى الدفترييــا مخســة آالف و 517مريضــا ،قضــى منهــم  338حالــة ،فيمــا أصيــب  154ألــف و
 556حبمــى الضنــك ،قضــى منهــا  432حالــة ،وبلــغ عــدد احلــاالت املصابــة باألمــراض التنفســية ومنهــا انفلونــزا  H1N1 25ألــف و533
حالــة ،قضــى منهــا  564حالــة.
وبــن تقريــر وزارة الصحــة أن احلصــار االقتصــادي ،أدى إىل زيــادة معانــات املواطنــن جــراء ســوء التغذيــة ،حيــث أن هنــاك أكثــر مــن 21
مليــون مواطــن ،حباجــة ملســاعدة إنســانية حســب التقاريــر األمميــة ،وأكثــر مــن تســعة ماليــن مواطــن يشــرفون علــى الدخــول يف مرحلــة
املجاعــة حســب تصنيفــات برنامــج األغذيــة العاملــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة «الفــاو».
وأشــار إىل أن مليوين طفل يعانون شــكال من أشــكال ســوء التغذية ،ونصف مليون طفل يعانون من ســوء التغذية الشــديد الذي يقترب
من الوفاة ..الفتا إىل وفاة طفل كل  10دقائق ألســباب ميكن الوقاية منها حســب منظمة اليونيســف.
وأكــد وفــاة  265ألــف طفــل يف العــام بأســباب أحــد األمــراض اخلمســة «اإللتهــاب الــرؤي ،اإلســهال ،احلصبــة ،املالريــا ،ســوء التغذيــة» ،عوضــا
عــن عــدم توفــر حضانــات يف كثــر مــن املستشــفيات الريفيــة والطرفيــة واملركزيــة واملرجعيــة.
وأفــاد التقريــر أن حنــو  18مليــون مواطــن ميــي يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،بينهــم  8,4مليــون مواطــن يعانــون انعــدام األمــن
الغذائــي احلــاد ويص ّنفــون عامليــا يف املرحلــة اخلامســة مرحلــة املجاعــة «مرحلــة الكارثــة اإلنســانية».
ووفقــا للتقريــر هنــاك  2.6مليــون طفــل دون اخلامســة مصابــون بســوء التغذيــة مــن أصــل  5.5ماليــن طفــل بنســبة  47باملائــة ،منهــم 500
ألــف طفــل مصــاب بســوء التغذيــة احلــاد الوخيــم.
ولفــت التقريــر إىل أن  86باملائــة مــن األطفــال دون ســن اخلامســة يعانــون مــن أحــد أنــواع فقــر الــدم و 46باملائــة منهــم يعانــون مــن التقــزم،
وهنــاك  80ألــف طفــل مصابــون باضطرابــات نفســية بســبب أصــوات الطائــرات وإنفجــارات الصواريــخ.
وحســب التقريــر ميــوت كل ســاعتني ســتة مواليــد بســبب تدهــور خدمــات الرعايــة الصحيــة و 65طفــل دون اخلامســة مــن أصــل ألــف طفــل
ميوتــون بســبب نــوع مــن أنــواع األمــراض.
وحســب تقريــر وزارة الصحــة ،أهــدر العــدوان مــا مت اجنــازه يف ســنوات لتحســن خدمــات الصحــة اإلجنابيــة ووصوهلــا إىل  70باملائــة مــن
ســكان اليمــن وحتســن العديــد مــن مؤشــرات الصحــة اإلجنابيــة ،تراجعــت هــذه اخلدمــات إىل الــوراء.
وتوقفــت خدمــات الطــوارئ التوليديــة الشــاملة يف معظــم املستشــفيات باملديريــات وأصبحــت مقتصــرة علــى مركــز املحافظــات ،فضــا عــن
مغــادرة الكــوادر الصحيــة للمراكــز خصوصــا بعــد اســتهداف العــدوان هلــا وتوقــف املرتبــات.
وتالشــت خدمات وحدات رعاية حديثي الوالدة يف العديد من املرافق الصحية بســبب ســفر الكادر األجنيب ونقص الوقود واألوكســجني
واإلمــدادات الالزمــة إلنقــاذ األرواح ،فضــا عــن أن زيــادة الــزوح مــع قلــة الســامة وفــرص اخلصوصيــة يف املخيمــات حيــول دون وصــول
النســاء إىل رعايــة صحيــة جيــدة.
وفيمــا خيــص احلصــار علــى قطــاع األدويــة ،أشــار التقريــر إىل أن العــدوان واحلصــار تســببا يف عــدم توفــر  12صنفــا مــن أدويــة ذوي
األمــراض املزم ّنــة خاصــة الســرطان ،إىل جانــب تدمــر العــدوان لثالثــة مصانــع دواء وإنتــاج األوكســجني واخنفــاض نســبة اســترياد
األدويــة.
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كمــا تســبب العــدوان واحلصــار يف تعثــر نقــل أكثــر مــن  362صنفــا مــن األدويــة ،وحظــر بعــض املــواد الطبيــة الالزمــة للصناعــات الدوائيــة
ومنــع دخوهلــا وعرقلــة وصــول شــحنات األدويــة واملســتلزمات الطبيــة الــي مت منحهــا وثائــق املوافقــة علــى االســترياد إىل جانــب فــرض
إجــراءات تعســفية لدخــول الســفن والبواخــر املحملــة باألدويــة مــا تســبب يف إتالفهــا.
وأوضــح التقريــر أن نشــاط مئــات املســتورين ،توقــف واضطربــت أســعار األدويــة بســبب ســعر الصــرف وفقــدان أكثــر مــن  50باملائــة مــن
الصيادلــة لوظائفهــم وتوقــف النشــاط االســتثماري خاصــة يف جمــال التصنيــع الدوائــي.
ورغم كل هذه املؤشــرات واألرقام اليت ســببها العدوان واحلصار على مدى مخســة أعوام وتعرض القطاع الصحي حســب األمم املتحدة
ومنظماهتا إىل تدمري شــامل ،إال أن األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،مل تقوم بواجبها يف دعم القطاع الصحي.
يف الوقــت الــذي استبشــر كثــر مــن مرضــى األمــراض املزمنــة واجلرحــى الصعــداء بتســيري جســر جــوي لنقــل املرضــى للعــاج باخلــارج،
مل تكتمــل فرحتهــم بتنصــل األمــم املتحــدة ومنظمــة الصحــة العامليــة عــن تســيري الرحــات اإلنســانية العالجيــة إىل اخلــارج مــن مطــار
صنعــاء الــدويل.
ويف هــذا الصــدد اوضــح وزيــر الصحــة الدكتــور طــه املتــوكل ،أن  320ألــف مريــض عجــزوا عــن تلقــي العــاج باخلــارج بســبب إغــاق مطــار
صنعــاء الــدويل ،قضــى منهــم حــوايل  42ألــف مريــض ،تبلــغ نســبة األطفــال منهــم  30باملائــة.

ثالث غارات على مديرية بني حشيش مبحافظة صنعاء
[ /28مارس ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ثالث غارات على مديرية بين حشيش مبحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات منطقة رجام باملديرية.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  14غارة على اجلوف ونهم
[ /28مارس ]2020/اجلوف  -صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 14 ،غارة على مناطق متفرقة يف هنم واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  13غــارة علــى مديريــة خــب والشــعف باجلــوف ،وغــارة علــى
مديريــة هنــم شــرق صنعــاء.

استمرار خروقات قوى العدوان باحلديدة و 18غارة على صعدة وحجة وجيزان
[ /28مارس ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف ارتكاب اخلروقات مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان  18غارة على عدة حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  77خرقــا ،بينهــا اعتــداء علــى رقابــة كيلــو  ،16وحتليــق
طائــرة جتسســية يف أجــواء مدينــة اجلــاح ،و 31خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  76قذيفــة ،و 42خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكر املصدر أن قوى العدوان اســتهدفت بالصواريخ والرشاشــات املختلفة مناطق متفرقة يف شــارع الـ 50ومدينة الشــباب يف شــارع الـ،90
وحــارة الضبيــاين وشــارع صنعــاء يف مدينــة احلديــدة.
واســتهدفت قــوى العــدوان بعشــر قذائــف هــاون قريــة الشــعب وأماكــن أخــرى جنــوب شــرق حيــس ،وبالرشاشــات الثقيلــة قريــة الدحفــش
بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،كمــا قصفــت دبابــة لقــوى العــدوان قريــة الشــجن يف أطــراف الدريهمــي.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى منطقــة املالحيــط مبديريــة الظاهــر يف حمافظــة صعــدة ،و  13غــارة علــى
مديريــة حــرض مبحافظــة حجــة ،وغــارة علــى وادي جــارة يف جيــزان.
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مخسة مليارات و 856مليون دوالر خسائر قطاع النقل بسبب العدوان
[ /29مارس ]2020/صنعاء -سبأ:
أعلــن وزيــر النقــل زكريــا الشــامي ،أن األضــرار واخلســائر املباشــرة وغــر املباشــرة الــي حلقــت بقطاعــات النقــل جــراء العــدوان ،علــى مــدى
مخــس ســنوات بلغــت مخســة مليــارات و 856مليــون دوالر حبســب التقديــرات األوليــة.
واوضــح وزيــر النقــل ،يف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد اليــوم بصنعــاء مبناســبة اليــوم الوطــي للصمــود حتــت شــعار «مخســة أعــوام مــن
البطولــة والصمــود يف مواجهــة العــدوان» أن األضــرار واخلســائر املباشــرة وغــر املباشــرة بقطــاع الطــران املــدين واألرصــاد تقــدر بأربعــة
مليــارات و 725مليــون دوالر يف حــن قــدرت أضــرار وخســائر مؤسســة موانــئ البحــر األمحــر اليمنيــة ب ـ  955مليــون دوالر.
وفيمــا يتعلــق باألضــرار واخلســائر الــي حلقــت بقطــاع النقــل الــري جــراء العــدوان ،بــن وزيــر النقــل أهنــا بلغــت  176مليــون دوالر وفقــا
لتقديــرات اهليئــة العامــة لتنظيــم شــئون النقــل الــري ،باإلضافــة إىل اخلســائر يف األرواح ..مبينــا أن احلصــار اجلــوي والــري والبحــري
أدى إىل كارثــة إنســانية هــي األســوأ يف العــامل حبســب تقاريــر األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة.
ويف املؤمتــر أوضــح رئيــس اهليئــة العامــة للطــران املــدين واإلرصــاد حممــد عبدالقــادر ،إن دول حتالــف العــدوان قامــت باالعتــداء
علــى املنشــآت املدنيــة يف أول يــوم لعدواهنــا يف  26مــارس 2015م حيــث مت اســتهداف مطــار صنعــاء الــدويل الشــريان الرئيســي ملواطــي
اجلمهوريــة اليمنيــة للرحــات اإلنســانية واملدنيــة ،باإلضافــة إىل اســتهداف بقيــة املطــارات اليمنيــة ..وأشــار إىل أن دول العــدوان قامــت
حبظــر الرحــات علــى مجيــع املطــارات اليمنيــة وتقييــد حركــة املاليــن مــن املدنيــن والعالقــن وتســببت مبأســاة إنســانية كبــرة.
وبــن أن مــا يقــارب مــن  %80مــن عمالــة هــذا القطــاع فقــدوا وظائفهــم وتوقفــت العديــد مــن املشــاريع االســتراتيجية مثــل مشــروع تطويــر
مطــار صنعــاء ومشــروع تطويــر مطــار تعــز الــدويل ،ومشــروع تطويــر مطــار املــكال الــدويل.
ولفــت رئيــس اهليئــة العامــة للطــران إىل أن األضــرار واخلســائر املباشــرة الــي حلقــت باهليئــة العامــة للطــران املــدين واألرصــاد متثلــت
يف البنيــة التحتيــة ملنشــآت وجتهيــزات اهليئــة ومطاراهتــا وفروعهــا تقــدر مبليــار و 700مليــون دوالر.
وأوضــح أن إضــرار وخســائر القطاعــات املرتبطــة باهليئــة العامــة للطــران املــدين واألرصــاد كشــركيت اخلطــوط اجلويــة اليمنيــة وطــران
الســعيدة بلغــت أكثــر مــن مليــار و 636مليــون دوالر ،فيمــا بلغــت اخلســائر يف قطاعــات الســفريات والشــحن اجلــوي وأنظمــة احلجــز اآليل
ومقدمــي حقــوق االمتيــاز  657مليــون دوالر.
بــدوره قــال رئيــس اهليئــة العامــة لتنظيــم شــؤون النقــل الــري وليــد الوادعــي ،أن اخلســائر املباشــرة الــي تكبدهتــا اهليئــة حــى مــارس
 2020نتيجــة قصــف املركــز الرئيســي للهيئــة وتدمــر مينــاء الطــوال الــري الــدويل وتدمــر مينــاء علــب الــري كليــا ،بلغــت ســتة ماليــن
دوالر.
وأوضــح أن األضــرار واخلســائر غــر املباشــرة نتيجــة ســيطرة العــدوان ومرتزقتــه لفرعــي اهليئــة مبحافظــي عــدن وحضرمــوت ومينائــي
الوديعــة وشــحن الربيــن وتوقــف اإليــرادات بلغــت  47مليــون و 241الــف دوالر ،باإلضافــة إىل أن العــدوان تســبب يف توقــف املشــاريع
اإلنشــائية يف مينــاء الطــوال الــري بتكلفــة ســبعة ماليــن و 500الــف دوالر ،ومشــاريع املوانــئ اجلافــة بتكلفــة  30مليــون دوالر ومشــاريع
حمطــة نقــل املســافرين حبــوايل ثالثــة ماليــن و 385الــف دوالر ومشــاريع املراكــز الربيــة للخدمــات اللوجســتية يف املوانــئ البحريــة
بســبعة ماليــن دوالر.
فيمــا اســتعرض نائــب رئيــس مؤسســة موانــئ البحــر األمحــر اليمنيــة حيــى شــرف الديــن ،مــا تعــرض لــه مينــاء احلديــدة واملوانــئ التابعــة
للمؤسســة واملتمثــل يف مينــاء رأس عيســى والصليــف واملخــاء ..موضحــا أن العــدوان دمــر البــى التحتيــة ملينــاء احلديــدة ومــن أبرزهــا
الكرينــات اجلســرية واحلاويــات الــي يعتمــد عليهــا يف تســهيل حركــة املالحــة البحريــة.

مثان غارات على حمافظة صنعاء
[ /29مارس ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مثان غارات على حمافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة اجلميمــة مبديريــة بــي حشــيش،
وغارتــن علــى قريــة امليثــال يف مديريــة جحانــة ،وغارتــن علــى مديريــة مهــدان.
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تسع غارات على صعدة وقصف صاروخي ومدفعي على قرية حدودية يف رازح
[ /29مارس ]2020/صعدة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مديريات الظاهر وسحار والصفراء مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبا) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مناطــق متفرقــة مبديريــة الظاهــر
احلدودية.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة املهــاذر مبديريــة ســحار ،وغــارة أخــرى علــى منطقــة آل عمــار مبديريــة
الصفــراء ،وثــاث غــارات علــى مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا ســعوديا اســتهدف ممتلكات املواطنني بإحدى القرى احلدودية يف مديرية رازح ،خلف أضرارا
واســعة فيها.

استشهاد امرأة بنريان يف احلديدة وست غارات على ثالث حمافظات
[ /29مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
تواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل استشــهاد امــرأة ،فيمــا شــن الطــران ســت
غــارات علــى ثــاث حمافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  83خرقــا ،بينهــا أربعــة اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو
 ،16وحتليق طائرة جتسســية يف أجواء شــارع صنعاء واســتحداث حتصينات قتالية جديدة يف كيلو .16
ومشلت اخلروقات  27خرقا بقصف مدفعي وصاروخي لعدد  188قذيفة وصاروخ ،و 49خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر استشــهاد امــرأة برصــاص قــوى العــدوان يف منطقــة الناصــري مبديريــة التحيتــا ،مبينــا أن قــوى العــدوان قصفــت بأربــع
قذائــف هــاون قريــة الدحفــش يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،وغــارة علــى منطقــة العمشــية مبديريــة
ســفيان حمافظــة عمــران ،وغارتــن علــى جبــل تويلــق يف جيــزان.

االتصاالت والربيد ..مخسة أعوام من الصمود والتواصل واالتصال
[ /29مارس ]2020/صنعاء  -سبأ:
حافــظ قطــاع االتصــاالت والربيــد خــال اخلمــس ســنوات علــى متاســكه وجنــح يف اســتمرار تقــدمي خدمــات اإلتصــال والتواصــل رغــم
القصــف والتدمــر الــذي طــال البنيــة التحتيــة هلــذا القطــاع مــن قبــل حتالــف العــدوان الســعودي األمريكــي.
وأوضــح تقريــر صــادر عــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قطــاع االتصــاالت والربيــد تعــرض
الســتهداف مباشــر مــن قبــل طــران العــدوان ب ـ  1548غــارة طالــت مواقعــه ومنشــآته وبنيتــه التحتيــة.
وأشار إىل أن  537منشأة تضررت بقطاع االتصاالت والربيد ،منها  351منشأة مت تدمريها كليا و 216منشأة دمرت بشكل جزئي.
ولفــت التقريــر إىل مــا تعــرض لــه قطــاع االتصــاالت والربيــد مــن خمططــات تدمرييــة تشــطريية طالــت الشــبكة الوطنيــة وشــركاهتا
يف حماولــة للمســاس بالســيادة الوطنيــة ..مؤكــدا أن هــذا القطــاع جنــح يف امتصــاص اآلثــار الســلبية النامجــة عــن خمططــات العــدوان
واســتطاع التغلــب عليهــا وإفشــاهلا.
واســتمر قطــاع االتصــاالت والربيــد رغــم مؤامــرات قــوى العــدوان واملرتزقــة بإيقــاف خدماتــه يف تغذيــة املحافظــات الشــرقية واجلنوبيــة
الواقعــة حتــت االحتــال خبدمــات اإلتصــاالت واإلنترنــت والربيــد إىل جانــب عملــه يف العاصمــة صنعــاء وبقيــة املحافظــات ،فضــا عــن
تزويــد فروعــه بالدعــم املــايل والفــي واللوجســي ألعمــال الصيانــة وتشــغيل اخلدمــات.
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 19غارة على مناطق متفرقة يف العاصمة صنعاء
[ /30مارس ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 19 ،غارة على مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان اســتهدفت الكليــة احلربيــة وعطــان والنهديــن وقاعــدة
الديلمــي واحلفــا وتبــة التلفزيــون.

العدوان يشن أربع غارات على حمافظتي صنعاء وعمران
[ /30مارس ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات على حمافظيت صنعاء وعمران.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة جربــان مبديريــة ســنحان بصنعــاء،
وغارتــن علــى مديريــة حــرف ســفيان يف حمافظــة عمــران.

استشهاد وإصابة ثالثة أشخاص ونفوق  70خيال عربيا بغارات العدوان على الكلية احلربية
[ /30مارس ]2020/صنعاء  -سبأ :
أدت غــارات طــران العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ،علــى الكليــة احلربيــة بالعاصمــة صنعــاء إىل استشــهاد أحــد مــدريب اخليــول ونفــوق
 70خيــا عربيــا أصيــا.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى اســطبالت اخليــول بالكليــة ،مــا أدى إىل
استشــهاد أحــد مــدريب اخليــول وإصابــة اثنــن آخريــن ونفــوق  70خيــا عربيــا أصيــا وإصابــة  30خيــا.

 13غارة على مديريتي احلزم باجلوف وجمزر مبأرب
[ /30مارس ]2020/اجلوف – مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على مديرييت احلزم باجلوف وجمزر مبأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بسبع غارات مدينة احلزم مركز حمافظة اجلوف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ست غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.

تصعيد عسكري يف احلديدة و 20غارة على حمافظتي احلديدة وصعدة
[ /30مارس ]2020/حمافظات -سبأ:
استمر طريان العدوان األمريكي السعودي يف ارتكاب اجلرائم وتدمري البنية التحتية ،وواصلت قوى العدوان خرق اتفاق احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان يف حمافظــة احلديــدة بلغــت  66خرقــا ،بينهــا حتليــق
مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء منطقــة كيلــو  ،16وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء مدينــة الفــازة ،و 24خرقــا بقصــف مدفعــي
وصاروخــي لعــدد  90قذيفــة وصــاروخ ،و 30خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مدينــة املنصــري مبديريــة احلــايل ،وأربــع غــارات مشــال غــرب مدينــة الشــعب،
وغارتــن علــى احلجــر الصحــي يف الصليــف ،كمــا شــن غارتــن مشــال منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه.
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واستهدف طريان العدوان بثالث غارات آبار املياه يف جزيرة كمران ،وبغارة ابراج االتصاالت يف جزيرة كمران.
وقصفــت قــوى العــدوان خبمــس قذائــف هــاون مناطــق متفرقــة يف كيلــو  16وقريــة الدحفــش أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة،
وباملدفعيــة منــازل ومــزارع املواطنــن يف قريــة الشــجن.
وأكــد املصــدر إصابــة رجــل وطفــل داخــل مزنهلمــا بنــران اجليــش الســعودي يف إحــدى القــرى احلدوديــة مبديريــة رازح يف حمافظــة
صعــدة ،مبينــا أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف املديريــة.
ويف حمافظــة صعــدة أيضــا شــن طــران العــدوان غــارة علــى معســكر حمــور صعــدة مشــال املدينــة ،وغارتــن علــى منطقــة احلصامــة
مبديريــة الظاهــر ،وغارتــن علــى منطقــة الرزامــات يف مديريــة الصفــراء.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان ألقى يف بين سعد والطويلة مبحافظة املحويت صناديق مليئة بالكمامات واملناديل.

استهداف مديرية حرض يف حجة بتسع غارات
[ /31مارس ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مديرية حرض مبحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت منطقة املزرق مبديرية حرض.

حتليق طائرات حربية وجتسسية يف احلديدة وست غارات وقصف مدفعي على حمافظات مأرب
واجلوف وصعدة وجيزان
[ /31مارس ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خروقاهتــا باحلديــدة ،وشــن الطــران ســت غــارات علــى مــأرب واجلــوف وجيــزان ،واســتهدف قصــف صاروخــي
ومدفعــي املناطــق احلدوديــة يف صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  108خروقــات ،مــن بينهــا مخســة اعتــداءات علــى
رقابــة كيلــو ،١٦واســتحداث حتصينــات قتاليــة جديــدة يف منطقــة كيلــو  ،16وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء مدينــة الفــازة ،وســت طائــرات
جتسســية يف أجــواء شــارعي صنعــاء واخلمســن ومنطقــي املنظــر وكيلــو ١٦ومدينــي الشــعب والفــازة.
وأشــار املصــدر إىل أن اخلروقــات مشلــت  ٣٣خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  ٨٥قذيفــة وصــاروخ ،و ٦٠خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا بصــاروخ كاتيوشــا وعــدد مــن قذائــف املدفعيــة ،وقصفــت
بســبع قذائــف هــاون قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأفــاد املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،وشــن
الطــران غارتــن علــى وادي جــارة يف جيــزان.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على منطقيت اليتمة واملهامشة مبديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
كما شن طريان العدوان غارة على منطقة حباب مبديرية صرواح يف حمافظة مأرب.
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وزارة السياحة تكشف عن خسائرها خالل مخس سنوات من العدوان
[ /01ابريل ]2020/صنعاء ـ سبأ:
كشــفت وزارة الســياحة ،عــن خســائر القطــاع الســياحي خــال مخــس ســنوات مــن العــدوان الســعودي األمريكــي واحلصــار ،بقيمــة جتــاوزت
أربعــة مليــارات دوالر.
وأوضــح القائــم بأعمــال وزيــر الســياحة أمحــد العليــي يف مؤمتــر صحفــي اليــوم بصنعــاء ،أن هــذه اخلســائر متثــل العائــدات الســياحية
الســنوية ،مبينــا أن العــدوان اســتهدف ودمــر  473موقعــا ومعلمــا أثريــا وســياحيا ومنشــأة تارخييــة.
وذكــر أن املنشــآت الســياحية الــي ُدمــرت وتضــررت جــراء العــدوان مشلــت ثــاث مــدن تارخييــة مدرجــة ضمــن التــراث اإلنســاين ملنظمــة
اليونســكو ،و 25ضرحيــا ،و 42معلمــا أثريــا ،و 252فندقــا ،و 81مطعمــا ،و 12قاعــة مناســبات ،و 28متزنهــا وحديقــة.
وأفــاد العليــي أن العــدوان تســبب يف إغــاق  345وكالــة ســياحية خبســائر بلغــت  745مليــون دوالر ،وتســريح  95باملائــة مــن العاملــن يف
قطاعــات الســياحة املختلفــة يعولــون أكثــر مــن  500ألــف نســمة علــى مســتوى مجيــع املحافظــات.

عمليات ضباط اإلرتباط :أربعة آالف و 428خرقا لقوى العدوان باحلديدة خالل مارس
[ /01ابرايل ]2020/احلديدة -سبأ:
بلغت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة خالل مارس املاضي ،أربعة آالف و 428خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن
خروقــات العــدوان توزعــت علــى  208اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو  16وســييت ماكــس واملنظــر والصــاحل واخلامــري.
وأشــار املصــدر إىل أن اخلروقــات مشلــت حتليــق  ٣٠طائــرة حربيــة يف أجــواء مديريــة الصليــف وشــارعي صنعــاء واخلمســن ومدينــة اجلــاح
والدريهمــي املحاصــرة والفــازة وحيــس ومدينــة الشــعب ومنطقــي كيلــو ١٦واملنظــر.
ولفــت إىل أن خروقــات قــوى العــدوان التفــاق الســويد خــال مــارس تضمنــت أيضــا شــن  ١٣غــارة اســتهدفت جزيــرة كمــران ومدينــة الشــعب
واجلاح والدريهمي املحاصرة ومدينة الصليف و ١٠غارات شــنتها طائرات درون مقاتلة يف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وذكــر املصــدر إىل أن مــن ضمــن اخلروقــات حتليــق  ١٠٤طائــرات جتسســية يف أجــواء مدينــة اجلــاح وحيــس والفــازة والدريهمــي ومدينــة
الشــعب والتحيتــا وشــارعي صنعــاء واخلمســن ومنطقــي كيلــو ١٦واملنظــر ،واســتحداث  ٦٠حتصــن قتــايل يف التحيتــا وشــارعي صنعــاء
واخلمســن ومنطقــة كيلــو ١٦ومدينــة اجلــاح.
وفيمــا يتعلــق خبروقــات قــوى العــدوان بالقصــف املدفعــي والصاروخــي ،أوضــح املصــدر أهنــا بلغــت خــال مــارس ألــف و 54خرقــا بعــدد أربعــة
آالف و 105قذائــف وصــاروخ ،وباألعــرة الناريــة املختلفــة ألفــن و 876خرقــا.

 28غارة على اجلوف ومأرب
[ /01ابرايل ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 28 ،غارة على مناطق متفرقة يف حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  24غــارة علــى مديريــات احلــزم وخــب والشــعف وبــرط
العنــان باجلــوف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن أربع غارات على مديرية صرواح يف مأرب.
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سبع غارات على ثالث حمافظات وخروقات مستمرة يف احلديدة
[ /01ابرايل ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان سبع غارات على صعدة وحجة وعمران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  50خرقــا مــن بينهــا اعتــداء علــى رقابــة كيلــو،١٦
وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح ،و 13خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  51قذيفــة وصــاروخ ،و 35خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدف جنــوب شــرق حيــس بعشــر قذائــف مدفعيــة ،وقصفــت ب ـ  15قذيفــة هــاون غــرب مثلــث العديــن
وأماكــن متفرقــة يف حيــس.
واســتهدفت قــوى العــدوان بإحــدى عشــرة قذيفــة مدفعيــة واألســلحة الرشاشــة الثقيلــة مــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة
التحيتــا ،وقصفــت ب ـ  12قذيفــة هــاون ومخســة صواريــخ كاتيوشــا منطقــي اجلــاح والقرشــية يف مديريــة بيــت الفقيــه.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة بــي معــاذ مبديريــة ســحار ،وغــارة علــى شــبكة االتصــاالت مبديريــة حيــدان
يف حمافظــة صعــدة.
وشــن طــران العــدوان غارتــان علــى مجــارك حــرض ومنطقــة بــي حســن يف عبــس مبحافظــة حجــة ،وغــارة علــى مديريــة ريــدة ،وغــارة
علــى مديريــة حــرف ســفيان مبحافظــة عمــران.

استشهاد مخسة مواطنني بنريان مرتزقة العدوان يف مأرب
[ /02ابرايل ]2020/مأرب -سبأ :
استشهد مخسة مواطنني اليوم بنريان مرتزقة العدوان يف الطريق العام مبديرية رغوان حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان أطلقــوا وابــا مــن الرصــاص علــى ســيارة ملواطنــن يف الطريــق
العــام بــن مــأرب واجلــوف ،مــا أدى إىل استشــهاد مخســة كانــوا علــى متنهــا.
وأشار املصدر إىل أن املواطنني من أبناء اجلوف يعملون يف نقل البضائع وكانوا يف طريق عودهتم من مدينة مأرب.

طريان العدوان السعودي االمريكي يشن  12غارة على اجلوف
[ /02ابرايل ]2020/اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 12 ،غارة على مديرية احلزم باجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مدينــة احلــزم ،وثــاث غــارات علــى معســكر
اللبنــات ،كمــا شــن غارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف.

مخس غارات على حجة وعمران
[ /02ابرايل ]2020/حجة – عمران  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ،مخس غارات على حمافظيت حجة وعمران.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة حــرض مبحافظــة حجــة منهــا
غارتــن علــى اجلمــارك ،كمــا شــن غــارة علــى مديريــة ريــدة مبحافظــة عمــران.
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غارتان على مديرية صرواح
[ /02ابرايل ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتني على مديرية صرواح مبحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن غارتني على املديرية خملفة أضرار مبمتلكات املواطنني.

قصف مبختلف األسلحة على احلديدة وصعدة
[ /02ابرايل ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي املناطــق احلدوديــة يف
صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  90خرقــا بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء
شــارعي صنعــاء واخلمســن ومنطقــي كيلــو ١٦واملنظــر ومدينــة الشــعب.
ومشلت اخلروقات أيضا حتليق ســت طائرات جتسســية يف أجواء شــارعي صنعاء واخلمســن ومنطقيت املنظر وكيلو ١٦ومدينيت الشــعب
وحيــس ،و ٣٢خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  140قذيفــة وصــاروخ ،و ٤8خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ  18قذيفة مدفعية األحياء السكنية يف شارع الـ  50ومشال حيس ،كما قصفت منازل املواطنني
يف منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه بســت قذائف هاون بالتزامن مع حتليق لطريان العدوان التجسســي على املنطقة.
واستحدثت جرافة عسكرية تابعة للعدوان حتصينات قتالية جنوب غرب مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا احلدودية مبحافظة صعدة.

موانئ البحر األمحر ..مخسة اعوام من العدوان
[ /03ابرايل ]2020/صنعاء -سبأ:
مخســة أعــوام مــن العــدوان واحلصــار والقتــل والتدمــر للبــى التحتيــة ومنهــا قطــاع النقــل وعلــى وجــه اخلصــوص القطــاع البحــري
ممثــا مبؤسســة موانــئ البحــر األمحــر اليمنيــة الــي تعمــل مبهنيــة وحياديــة تامــة لتوفــر االحتياجــات األساســية مــن غــذاء ودواء
ومشــتقات نفطيــة.
واشــارة وزارة النقــل اىل ان حجــم األضــرار واخلســائر املباشــرة وغــر املباشــرة الــي حلقــت باملؤسســة واملوانــئ التابعــة هلــا (احلديــدة
واملخــا والصليــف ورأس عيســى) جــراء العــدوان واحلصــار علــى مــدى مخــس ســنوات حســب املؤشــرات األوليــة ،بلــغ أكثــر مــن  955مليونــا
و 886ألــف دوالر.
وأشــار تقريــر الــوزارة تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة منــه ،إىل أن التكلفــة التقديريــة لألضــرار واخلســائر املباشــرة وغــر
مباشــرة مبينــاء حمطــة احلاويــات باحلديــدة  809ماليــن و 458ألــف دوالر ،ويف مينــاء املخــاء مبحافظــة تعــز  126مليونــا و 9آالف دوالر،
فيمــا بلغــت مبينــاء الصليــف ومرســى رأس عيســى  20مليونــا  418ألــف دوالر.
وبــن التقريــر أن األضــرار اجلســيمة الــي حلقــت مبينــاء احلديــدة متثلــت يف خــروج حمطــة احلاويــات اخلاصــة باســتقبال ســفن احلاويــات
التجاريــة وتدمــر الكرينــات اجلســرية واملولــدات الكهربائيــة ومعــدات الصيانــة واهلناجــر واألجهــزة واســتهداف مزنلــق العائــدات الــذي
يقــوم بإدخــال الســفن وغريهــا مــن التقنيــات املهمــة يف عمــل وتشــغيل املينــاء.
كمــا اســتهدف طــران العــدوان مينــاء املخــا خملفــا أضــرارا يف الرصيــف وتدمــر اللنــش القاطــر ومــن مث احتاللــه مــن قبــل قــوى العــدوان
اإلماراتية.
واســتهدف طــران العــدوان موقــف الشــاحنات والقاطــرات مبرســى رأس عيســى النفطــي مــا أدى إىل استشــهاد مــا ال يقــل عــن  15عامــا
وإصابة  14آخرين ،واشــتعال النريان يف املنشــأة النفطية للميناء اليت كانت حتتوي على كميات كبرية من مادة الديزل وخلفت خســائر
فادحــة يف ملحقــات املنشــأة وعــدد مــن الناقــات.
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استشهاد وإصابة أربعة مواطنني يف صعدة
[ /03ابرايل ]2020/صعدة -سبأ:
استشــهد وأصيــب أربعــة مواطنــن بغــارة لطــران العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت مــزال اليــوم يف مديريــة الظاهــر مبحافظــة
صعــدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مــزل املواطــن أمحــد عقــي يف منطقــة
غافــرة باملديريــة احلدوديــة ،مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة مــن أبنائــه وإصابــة امــرأة ونفــوق عشــرات املواشــي.
وشن الطريان غارتني على منطقة املالحيط باملديرية نفسها ،وست غارات على منطقة البقع مبديرية كتاف.

طريان العدوان يشن غارتني على حجة
[ /03ابرايل ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتني على مديرية عبس مبحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني منطقة بين حسن باملديرية.

إصابة مواطن يف احلديدة و 10غارات على مأرب واجلوف وجنران
[ /03ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
أكــد مصــدر عســكري اســتمرار خروقــات قــوى العــدوان مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل إصابــة مواطــن وتدمــر مــزل ،يف حــن شــن
الطــران  10غــارات علــى مــأرب واجلــوف وجنــران.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  70خرقــا بينهــا اعتــداء علــى رقابــة كيلــو١٦
وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء مدينــة اجلــاح ،و ٢٥خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  ١٠٣قذائــف وصواريــخ ،و  ٤٣خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بثمــان قذائــف هــاون أماكــن متفرقــة مــن شــارع ال ـ  ،50كمــا قصفــت بقذائــف املدفعيــة مــزال يف الشــارع نفســه مــا
أدى إىل إصابــة مواطــن وإحلــاق ضــرر كبــر باملــزل.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بثمــان قذائــف هــاون شــرق مثلــث العديــن ومشــال حيــس ،واســتهدفت ب ـ  23قذيفــة مدفعيــة
منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،كمــا قصفــت باملدفعيــة وأربــع قذائــف هــاون وشــرق قريــة الدحفــش بأطــراف مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مفــرق اجلــوف مبديريــة جمــزر حمافظــة مــأرب ،كمــا شــن أربــع غــارات علــى مديريــي
خــب والشــعف واملتــون مبحافظــة اجلــوف.
ولفت املصدر إىل أن الطريان استهدف منطقة الطلعة يف جنران خبمس غارات.

إصابة أربعة مواطنني جراء قصف املرتزقة بالضالع
[ /04ابريل ]2020/الضالع  -سبأ :
أصيب أربعة مواطنني اليوم جراء قصف مرتزقة العدوان يف حمافظة الضالع.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن أربعــة مواطنــن أصيبــوا أحدهــم إصابتــه خطــرة جــراء ســقوط قذيفــة هــاون
أطلقهــا مرتزقــة العــدوان علــى مزارعهــم.
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استشهاد أسرة جراء قصف صاروخي على صعدة
[ /04ابريل ]2020/صعدة  -سبأ:
استشهدت أسرة اليوم جراء قصف صاروخي سعودي على مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن أســرة مكونــة مــن أب وأم حامــل وطفلتــن ،استشــهدوا بقصــف صاروخــي ســعودي
علــى منطقــة بــي صيــاح يف املديريــة احلدوديــة.
وأشــار املصــدر إىل أن املديريــات احلدوديــة مبحافظــة صعــدة تتعــرض لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي بشــكل يومــي ،خملفــا ضحايــا
معظمهــم أطفــال ونســاء وأضــرار يف ممتلــكات املواطنــن.

 21غارة على مناطق متفرقة باجلوف ومأرب ونهم
[ /04ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 21 ،غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 21غــارة مناطــق متفرقــة يف مديريــة صــرواح مبــأرب
ومديريــة خــب والشــعف باجلــوف ومديريــة هنــم شــرق صنعــاء.
وغارة على مزنل مواطن يف منطقة اخلزف مبديرية احلزم حمافظة اجلوف ،ما أدى إىل تدمريه بشكل كامل.
وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان خلفت أضرارا مادية كبرية يف ممتلكات املواطنني ومزارعهم.

ست غارات على حجة واستمرار خرق اتفاق احلديدة
[ /04ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار يف احلديدة وشن ست غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  73خرقــا يف احلديــدة ،بينهــا اعتــداءان علــى رقابــة
كيلــو 16وحتليــق طائــريت جتســس يف أجــواء مدينــة حيــس ،و 21خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  32قذيفــة وصــاروخ ،و 50خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن جبــروح خطــرة بنــران الغــزاة واملرتزقــة يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،كمــا أصيــب طفــل برصــاص
قــوى العــدوان يف عزلــة الســويق باملديرية.وقصفــت قــوى العــدوان بســت قذائــف جنــوب ومشــال اجلــاح واســتهدفت بكثافــة مبختلــف
األســلحة الرشاشــة منطقــة الفــازة بالتحيتــا ،فيمــا قصفــت دبابــة لقــوى العــدوان قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة
بعــدد مــن القذائــف.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ست غارات على مديرية حرض مبحافظة حجة.

قرابة تسعة مليارات دوالر خسائر القطاع السمكي يف البحر األمحر خالل مخس أعوام
[ /04ابريل ]2020/احلديدة  -سبأ:
كشــفت اهليئة العامة للمصائد الســمكية يف البحر األمحر عن إمجايل اخلســائر اليت تكبدها القطاع الســمكي يف البحر األمحر خالل
مخس ســنوات من العدوان الســعودي األمريكي ،مببلغ مثانية مليارات و 913مليونا و 958ألف دوالر.
وأوضــح رئيــس اهليئــة عبدالقــادر الوادعــي ،يف مؤمتــر صحفــي اليــوم باحلديــدة أن إمجــايل خســائر البنيــة التحتيــة الناجتــة عــن تدمــر
مينائــي ميــدي واحليمــة بشــكل جزئــي وتدمــر  11مركــز إنــزال مسكــي بشــكل كلــي ،إضافــة إىل مركــز الصــادرات وخمتــر اجلــودة مبنفــذ
حــرض بلغــت  13مليونــا و 33ألــف دوالر ،فيمــا بلغــت اخلســائر املترتبــة علــى توقــف تنفيــذ املشــاريع الســمكية يف البحــر األمحــر مليــار
و 682مليونــا و 178ألــف دوالر.
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وذكــر أن خســائر القطــاع الســمكي يف البحــر األمحــر بســبب اإلصطيــاد اجلائــر غــر املرخــص حتــت محايــة بــوارج وســفن العــدوان بلغــت
ملياريــن و 625مليــون دوالر ،يف حــن بلــغ إمجــايل تقييــم األثــر البيئــي الناتــج عنــه ملياريــن و 100مليــون دوالر.
وقــدرت خســائر الرســوم والعائــدات  95مليــون وســبعة آالف دوالر ،والصناعــات واخلدمــات املصاحبــة للنشــاط الســمكي مببلــغ  17مليــون
و 291ألــف دوالر.
وأشــار الوادعــي إىل أن الكلفــة اإلمجاليــة للقــوارب املدمــرة بســبب اإلســتهداف املباشــر لطــران العــدوان جتــاوزت ســتة ماليــن و 270ألــف
دوالر ،وعــدد القــوارب املدمــرة بشــكل كلــي بســواحل حمافظــي احلديــدة وحجــة والــي متكنــت اهليئــة مــن حصرهــا  250قاربــا.
وبــن أن العــدوان تســبب يف إيقــاف مخســة آالف و 86قاربــا معظمهــا يف مديريــات ميــدي حبجــة وذبــاب وبــاب املنــدب واملخــا مبحافظــة تعــز
وفاقــد إنتاجهــا قـدّر مبلياريــن و 375مليــون و 178ألــف دوالر ،فيمــا فقــد أكثــر مــن  40ألــف صيــاد مصــادر دخلهــم املعيشــي ،كمــا فقــد 21
ألــف و 612شــخصا أعماهلــم و 102موظفــن رمسيــن ومتعاقديــن لوظائفهــم.
وذكــر الوادعــي أن اإلعتــداءات علــى الصياديــن بلغــت  83اعتــداء مباشــر ..مبينــا ان عــدد الشــهداء بلــغ  271شــهيدا و 214جرحيــا ،واختطــاف
وســجن وتعذيــب ألــف و 507صياديــن ،منهــم  23صيــادا مــا يــزال حمتجــزا حــى اللحظــة.
وتطرق إىل تأثر  45شــركة مصدّرة لألمساك واألحياء البحرية لنشــاطها وتوقف شــركة بامســلم للتصدير واإلســتزراع الســمكي املنتجة
للجمــري بســاحل اللحيــة عــن نشــاطها بشــكل كلــي جــراء االســتهداف املباشــر للمزرعــة والــي كانــت تنتــج ألــف طــن ســنويا ،فيمــا بلــغ عــدد
املصانــع الــي تو ّقــف نشــاطها نتيجــة اخنفــاض اإلنتــاج الســمكي إىل  50مصنعــا ومعمــل حتضــر.
وأكــد رئيــس هيئــة املصائــد الســمكية يف البحــر األمحــر أن العــدوان تســبب بأضــرار مباشــرة علــى املســتوى املعيشــي ألكثــر مــن مليــون ونصــف
مــن ســاكين املــدن والقــرى علــى امتــداد الشــريط الســاحلي للبحــر األمحــر .ولفــت إىل أن اإلســتهداف املباشــر لقــرى وجتمعــات الصياديــن
مــن بــوارج وطــران العــدوان تســبب يف موجــة نــزوح ،أثــرت بشــكل كارثــي علــى النازحــن وأســرهم واملناطــق الــي مت الــزوح إليهــا.

طريان العدوان االمريكي السعودي يشن عشر غارات على مديرية احلزم باجلوف
[ /05ابريل ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على مديرية احلزم يف حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (سب ــأ) أن الغــارات اســتهدفت مناطــق متفرقــة مــن مديريــة احلــزم خملفــة أضــرارا يف
املمتلــكات العامــة واخلاصــة.

غارتان على حمافظتي البيضاء وحجة
[ /05ابريل ]2020/البيضاء -حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،غارتني على حمافظيت البيضاء وحجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة املالجــم بالبيضــاء ،وغــارة علــى مديريــة
حــرض حبجــة.

استشهاد مواطن وإصابة ثالثة أطفال يف تعز و 108خرقا يف احلديدة
[ /05ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان اســتهداف املواطنــن وممتلكاهتــم يف عــدد مــن املحافظــات مــا أدى إىل استشــهاد وإصابــة أربعــة معظمهــم أطفــال،
واســتمرت اخلروقــات مبحافظــة احلديــدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة أطفــال نتيجــة قذيفــة ملرتزقــة العــدوان اســتهدفت
حــي الســال الســكين مبديريــة صالــة يف حمافظــة تعــز.
وأوضــح املصــدر أن خروقــات قــوى العــدوان مبحافظــة احلديــدة بلغــت  ،108بينهــا اعتــداء علــى رقابــة كيلــو  16وحتليــق طائــرة جتسســية
80

يوميات العدوان 2020
يف أجــواء شــارع صنعــاء ،و 32خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي ب ـ  85قذيفــة وصــاروخ ،و 74خرقــا باألعــرة الناريــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا وقذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة مــن شــارع ال ـ  ،50وباملدفعيــة
أماكــن متفرقــة مــن منطقــة  7يوليــو الســكنية وشــارعي صنعــاء و ال ـ  50باملدينــة ومنطقــة كيلــو .16
واســتهدف قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان مســتوصف احلوبــاين مبديريــة احلــوك ووقــوع أضــرار ماديــة ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية
لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا.
ولفت املصدر إىل تضرر أحد منازل املواطنني يف قرية اجلربة السفلى مبديرية الدريهمي نتيجة قصف مدفعي لقوى العدوان.
ويف حمافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على البقع قبالة جنران.

ست غارات على ناطع يف البيضاء
[ /06ابريل ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مديرية ناطع باملحافظة.

غارتان على مديرية ريدة بعمران
[ /06ابريل ]2020/عمران  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتني على مديرية ريدة مبحافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني منطقة مسني مبديرية ريدة.

إصابة مواطن إثر استهداف طريان العدوان مزرعة يف حجة
[ /06ابريل ]2020/حجة  -سبأ:
أصيــب مواطــن جبــروح خطــرة اليــوم ،إثــر اســتهداف طــران العــدوان الســعودي األمريكــي مزرعــة يف منطقــة اجلــر مبديريــة عبــس
حمافظــة حجــة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مزرعــة مواطــن يف منطقــة اجلــر ،مــا أدى إىل
إصابــة مواطــن وتدمــر بئــر ميــاه وتضــرر ملحقاهتــا.
وكان طريان العدوان شن ست غارات على مديرية ميدي ،وغارتني على مديرييت حرض وعبس.

 16غارة على مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف
[ /06ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح مبأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف ،وغــارة علــى مديريــة بــرط العنــان ،وشــن غــارة علــى
مديريــة احلــزم باجلــوف.
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استشهاد مواطن واصابة مخسة آخرين يف احلديدة وغارات وقصف مدفعي على صعدة
[ /06ابريل ]2020/احلديدة -سبأ:
استشهد مواطن وجرح مخسة آخرين جراء خروقات قوى العدوان يف حمافظة احلديدة وغارات على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  90خرقــا بينهــا ثالثــة اعتــداءات علــى رقابــة كيلــو
 16و 34خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي ب ـ  124قذيفــة وصاروخــا و 52خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن وجــرح اثنــن آخريــن بقصــف لقــوى العــدوان اســتهدف منازهلــم يف حــي  7يوليــو مبديريــة احلــايل ،كمــا
أصيبــت ثــاث نســاء جبــروح خطــرة جــراء قصــف مدفعــي للعــدوان اســتهدف منازهلــم مبنطقــة الســلخانة الشــرقية يف حــي اخلمســن
باملديريــة نفســها.
واســتهدفت قــوى العــدوان رقابــة كيلــو 16بتمشــيط مكثــف ،وقصفــت بأربــع قذائــف هــاون شــارع ال ـ  50وكيلــو ،16كمــا قصفــت بصواريــخ
الكاتيوشــا وقذائــف املدفعيــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة والعيــارات الرشاشــة املختلفــة وســط وجنــوب اجلــاح مبديريــة بيــت
الفقيــه ،واســتهدفت بثــاث قذائــف هــاون غــرب قريــة الدحفــش مبدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى منطقــة املالحيــط مبديريــة الظاهــر يف حمافظــة صعــدة ،وغــارة علــى البقــع
قبالــة جنــران ،فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.

 33غارة على حمافظة البيضاء
[ /07ابريل ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 33 ،غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  31غارة استهدفت منطقة قانية ومديرية ناطع.
وذكــر املصــدر أن طفــا أصيــب جبــروح بليغــة نتيجــة غــارة لطــران العــدوان علــى مديريــة مكــراس يف حمافظــة البيضــاء ،وشــن الطــران
غــارة بالقــرب مــن اجلمــارك مبديرية الســوادية.

مديرية صرواح يف مأرب تتعرض لـ 15غارة
[ /07ابريل ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 15 ،غارة على مديرية صرواح مبأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مناطــق صــرواح بــ 15غــارة خملفــة اضــرارا مبمتلــكات
املواطنــن.

 11غارة على عدة حمافظات واخلروقات مستمرة باحلديدة
[ /07ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خروقاهتــا مبحافظــة احلديــدة وشــن الطــران  11غــارة علــى عــدة حمافظــات ،فيمــا أســفر قصــف مدفعــي علــى
مديريــة منبــه احلدوديــة عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن املهاجريــن األفارقــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  78خرقــا بينهــا اعتــداءان علــى رقابــة كيلــو  ،16و25
خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  101قذيفــة وصــاروخ ،و  51خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة وأعــرة الرشاشــات قريــة الشــعب يف مديريــة حيــس ،واســتهدفت ب ـ  13قذيفــة هــاون قريــة الدحفــش يف
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أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة املالحيــط مبديريــة الظاهــر يف حمافظــة صعــدة ،فيمــا اســتهدف قصــف
صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.
وأكــد املصــدر أن القصــف املدفعــي الســعودي علــى منطقــة الرقــو يف مديريــة منبــه احلدوديــة أســفر عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن املهاجريــن
األفارقة.
ويف حمافظــة تعــز ،اســتهدفت قــوى العــدوان مــزل أحــد املواطنــن بقذائــف اهلــاون يف قريــة القرعــا مبديريــة التعزيــة ،وبقذيفــة مدفعيــة
حديقــة درمي النــد يف احلوبــان.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.
وشــن طــران العــدوان غــارة علــى مديريــة هنــم ،وغــارة علــى منطقــة الوتــدة مبديريــة خــوالن الطيــال حمافظــة صنعــاء ،وغــارة علــى قاعــدة
الديلمــي اجلويــة مشــال العاصمة.
ولفت املصدر إىل أن الطريان شن غارة على وادي جارة يف جيزان ،وثالث غارات على البقع قبالة جنران.

استهداف مركزين للحجر الصحي يف عفار بالبيضاء
[ /08ابريل ]2020/البيضاء  -سبأ:
اســتهدف طــران العــدوان الســعودي األمريكــي بغارتــن مركزيــن للحجــر الصحــي مبنفــذ عفــار مديريــة املالجــم واســتهدف بأربــع غــارات
منطقــة قانيــة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغــارة يف وقــت متأخــر مــن الليلــة املاضيــة
مركــز احلجــر مبدرســة الوحــدة باملحجبــة ،وغــارة أخــرى علــى مركــز احلجــر الصحــي لســائقي القاطــرات مبنفــذ عفــار.
وذكر املصدر أن طريان العدوان استهدف بأربع غارات منطقة قانية.

طريان العدوان االمريكي السعودي يشن  33غارة على مأرب واجلوف ونهم
[ /08ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 33 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف ومديرية هنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الطــران اســتهدف ب ـ  26غــارة مناطــق متفرقــة يف مديريــي احلــزم وخــب والشــعف
باجلــوف ،وأربــع غــارات علــى مديريــة جمــزر يف مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية هنم شرق صنعاء.

إصابة ضابط االرتباط يف رقابة كيلو  16يف احلديدة و 11غارة على عسري وجيزان وحجة
[ /08ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ:
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي  11غــارة علــى عــدد مــن املحافظــات ،يف حــن تواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق احلديــدة
مــا أدى إىل إصابــة أحــد ضبــاط االرتبــاط.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  87خرقــا بينهــا اســتحداث حتصينــن قتاليــن
يف شــارع الــ ،50و 29خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي ،و 56خرقــا باألعــرة الرشاشــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قناصــة قــوى العــدوان اســتهدفت املــدد التابــع لضبــاط االرتبــاط يف رقابــة كيلــو  16أثنــاء إدخالــه إىل نقطــة الرقابــة
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ممــا أدى إىل إصابــة ضابــط االرتبــاط إصابــة بالغــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان بقذائــف املدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة مدينــة الدريهمــي املحاصــرة وقريــي الدحفــش والشــجن
بأطرافهــا.
وذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،وشــن
طــران العــدوان ســبع غــارات علــى جمــازة قبالــة عســر ،وغارتــن علــى تويلــق يف جيــزان.
وشن طريان العدوان غارتني على مديرية عبس يف حمافظة حجة.

طريان العدوان التجسسي حيلق يف صنعاء ومثان غارات على حجة
[ /09ابريل ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــاين غــارات علــى مديريــة حــرض يف حمافظــة حجــة ،كمــا
حلــق الطــران التجسســي يف أجــواء املحافظــة.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان التجسسي حلق يف أجواء حمافظة صنعاء.

غارتان على مديرية حرف سفيان يف حمافظة عمران
[ /09ابريل ]2020/عمران -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتني على حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارتني استهدفتا مديرية حرف سفيان باملحافظة.

عشر غارات على صعدة وجيزان وعسري
[ /09ابريل ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي عشر غارات على حمافظة صعدة وجيزان وعسري.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات منطقــة املالحيــط مبديريــة الظاهــر يف
صعــدة.
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية.
وأشار إىل أن الطريان شن مخس غارات على وادي جارة يف جيزان ،وغارة على جمازة الغربية يف عسري.

طريان العدوان يستهدف مديرية ناطع يف البيضاء
[ /09ابريل ]2020/البيضاء  -سبأ:
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي مديرية ناطع يف حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن ثالث غارات على املديرية.
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أربع غارات على مناطق متفرقة من مديريتي احلزم وخب والشعف باجلوف
[ /09ابريل ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم ،أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرييت احلزم وخب والشعف باجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن معســكر اللبنــات يف صحــراء احلــزم ،وغارتــن
علــى منطقــة العقبــة مبديريــة خــب والشــعف.

استشهاد مواطنني اثنني بنريان قوى العدوان يف احلديدة
[ /9ابريل ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ما أدى إىل استشهاد مواطنني اثنني.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  87خرقــا ،بينهــا  29خرقــا بالقصــف املدفعــي
والصاروخــي وأخــرى مــن بــوارج العــدوان ،و 56خرقــا باألعــرة الناريــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطنــن اثنــن إثــر قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،واســتهدفت أيضــا باملدفعيــة
قريــة الدحفــش يف أطــراف املدينــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بأربــع قذائــف هــاون مشــال شــرق حيــس بالتزامــن مــع متشــيط مكثــف بالعيــارات املختلفــة ،واســتحدثت حتصينــات
قتاليــة بشــارع ال ـ 50
وأشــار املصــدر إىل أن بــوارج قــوى العــدوان قصفــت قريــة حمــل الشــيخ يف كيلــو 16بعــدد مــن الصواريــخ ،وحلــق طــران العــدوان التجسســي
بكثافــة علــى ســواحل احلديــدة وجزيــرة كمــران والعــرج.

غارات وقصف مدفعي على حمافظات احلديدة وحجة واجلوف وصعدة
[ /10ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران غــارات علــى حمافظــي حجــة واجلــوف ،فيمــا اســتهدف العــدو
املناطــق احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  99خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء
مدينــة حيــس ،وســت طائــرات جتسســية يف أجــواء العــرج وكيلــو 16ومدينــة الدريهمــي املحاصــرة والصليــف وحيــس وجزيــرة كمــران.
ومشلــت اخلروقــات اعتــداء علــى رقابــة كيلــو ،16و 17خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  78قذيفــة وصاروخــا و 74خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف مشــال مثلــث العديــن ،وأماكــن متفرقــة مــن شــارع ال ـ  50وحيــس ومدينــة
الدريهمــي املحاصــرة ورقابــة كيلــو  16وباجتــاه احلاشــدي ،كمــا قصفــت قــوى العــدوان رقابــة كيلــو  16بقذائــف اهلــاون.
وذكــر املصــدر أن العــدوان اســتهدف باألســلحة الثقيلــة والقصــف الصاروخــي واملدفعــي مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح احلدوديــة
مبحافظــة صعــدة ،يف حــن حلــق طــران العــدوان يف أجــواء املديريــات احلدوديــة الغربيــة باملحافظــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة حــرض مبحافظــة حجــة ،وغارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف
مبحافظــة اجلــوف.
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مصدر عسكري 166 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة واستهداف مديرية رازح احلدودية
[ /11ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ:
أكــد مصــدر عســكري اســتمرار خروقــات قــوى العــدوان التفــاق احلديــدة والــي أدت إىل إصابــة مواطــن ،فيمــا اســتهدف العــدو املناطــق
احلدوديــة يف صعــدة.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  ،166بينهــا اعتــداء علــى رقابــة كيلــو ،16
وحتليــق  11طائــرة جتسســية ،و 49خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي ،و  100خــرق باألعــرة الرشاشــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  30قذيفــة مدفعيــة وخمتلــف العيــارات قريــة الزعفــران وشــرق حيــس ،واســتهدفت بعــدد مــن قذائــف
املدفعيــة أماكــن متفرقــة مــن شــارع ال ـ  50وكيلــو .16
وأشار املصدر إىل إصابة مواطن جبروح نتيجة انفجار قنبلة من خملفات العدوان يف قرية ُق َر ْي َبه مبديرية اجلراحي.

وأفــاد أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن عشــر قذائــف مدفعيــة وباألســلحة الرشاشــة الثقيلــة واملتوســطة قريــي الدحفــش والشــجن يف
أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،وحلــق
لطــران االســتطالع يف مســاء املديريــات احلدوديــة الغربيــة باملحافظــة.

العميد سريع  25 :غارة على مأرب يف تصعيد خطري وكبري لقوى العدوان
[ /11ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
اكــد املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع ،أن طــران العــدوان شــن  25غــارة جويــة خــال  12ال ـ ســاعة املاضيــة ،منهــا
 23يف ســاعة واحــدة علــى مــأرب كإســناد ملرتزقتهــم علــى األرض أثنــاء تنفيذهــم زحوفــات متواصلــة.
وأوضــح العميــد ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان هــذه التصعيــد اخلطــر والكبــر ســيكون لــه تبعــات علــى قــوى العــدوان عليهــم
حتمــل نتائــج تصعيدهــم.
وكان املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة اوضــح يف تصريــح ســابق ان قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية تصــدت لزحفــن ،أحدمهــا علــى
مواقــع للجيــش واللجــان الشــعبية يف خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،واآلخــر يف صــرواح مبحافظــة مــأرب.
وأكد تكبيد العدو خسائر فادحة يف األرواح والعتاد وسقوط العشرات يف صفوفه بني قتيل وجريح ،ومل حيرز أي تقدم.

الرتبية تشهر تقريرها السنوي « التعليم يف اليمن مخسة أعوام من الصمود يف وجه العدوان
«
[ /12ابريل ]2020/صنعاء -سبأ:
اشــهرت وزارة التربيــة والتعليــم يف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقدتــه اليــوم بصنعــاء تقريرهــا الســنوي «التعليــم يف اليمــن مخســة اعــوام مــن
الصمــود يف وجــه العــدوان».
ويف املؤمتــر الصحفــي قــال نائــب وزيــر التربيــة والتعليــم الدكتــور مهــدان الشــامي «ان التقريــر يــرز مــن خــال فصولــه اخلمســة الــي
تقــع يف  ١٢٠صفحــة مــن الــورق مقــاس «  « A4حجــم األضــرار واخلســائر التدمرييــة اإلنســانية واملاديــة الــي حلقــت بقطــاع التعليــم
جــراء اســتهداف عــدوان الشــر للعمليــة التعليميــة يف بالدنــا للعــام اخلامــس علــى التــوايل».
مــن جانبــه اشــار وكيــل قطــاع التعليــم رئيــس جلنــة إعــداد التقريــر الســنوي عبــداهلل النعمــي ،اىل ان التقريــر يتضمــن إحصائيــات دقيقــة
لألضــرار املاديــة واإلنســانية الــي حلقــت بالتعليــم العــام علــى مســتوى املحافظــات ،حيــث نالــت حمافظــات « تعــز ،صعــدة ،حجــة ،صنعــاء «
النصيــب األكــر مــن اســتهداف العــدوان ومرتزقتــه للمنشــآت التعليميــة فيهــا.
بــدوره اســتعرض مديــر عــام اخلارطــة املدرســية رضــوان العــزي ،األرقــام واالحصائيــات الــي تعكــس حجــم االضــرار الــي حلقــت بالتعليــم
جــراء اســتهداف العــدوان املباشــر للمــدارس واملنشــآت التعليميــة والــي بلغــت ثالثــة آالف و 652مدرســة ومنشــأة تعليميــة بلــغ إمجــايل
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عــدد طالهبــا مليــون و 898الفــا و 220طالــب وطالبــة ،منهــا  412مدمــرة كليــا ،وألــف و 491مدمــرة جزئيــا ،فيمــا مت اســتخدام  993مدرســة
ومنشــأة تعليميــة إليــواء النازحــن ،و 756أغلقــت بســبب العــدوان ،فضــا عــن تضــرر أكثــر مــن مخســة ماليــن طالــب وطالبــة يف تعليمهــم
وحرماهنــم مــن  56مليــون و 565الفــا و 868كتابــا مدرســيا.

حتليق ثالث طائرات جتسسية يف مساء احلديدة وقصف يستهدف مديرية رازح احلدودية
[ /12ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،واستهداف القرى اآلهلة بالسكان يف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  82خرقــا ،بينهــا حتليــق ثــاث طائــرات جتسســية
يف أجــواء شــارع ال ـ  50ومنطقــة املنظــر ومدينــة الشــعب ،و 21خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  72قذيفــة ،و 57خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة مــزارع وممتلــكات املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا،
واســتهدفت بالرشاشــات حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،وبالقصــف املدفعــي وقذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة مــن شــارع
الـ.50
واســتحدثت جرافــة عســكرية تابعــة لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة جنــوب حيــس وغــرب مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،واســتهدف الغــزاة
واملرتزقــة بالرشاشــات الثقيلــة قريــة الدحفــش وشــرقها يف أطــراف مدينــة الدريهمــي.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن قذائــف اهلــاون مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،كمــا نفــذت متشــيطا مكثفــا مبختلــف
العيــارات الثقيلــة علــى قريــة الدحفــش يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.

املركز القانوني :استشهاد وجرح أكثر من  41ألف شخص يف مخس سنوات
[ /12ابريل ]2020/صنعاء -سبأ:
أكــد املركــز القانــوين للحقــوق والتنميــة أن جرائــم وإنتهــاكات حتالــف العــدوان الســعودي األمريكــي يف اليمــن علــى مــدى مخــس ســنوات،
تســببت يف استشــهاد وإصابــة  41ألــف و 476شــخصا بينهــم نســاء وأطفــال.
وأوضــح املركــز يف إحصائيــة تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة منهــا ،أن العــدوان تســبب يف استشــهاد  16ألــف و 75شــخصا بينهــم
ثالثــة آالف و 931طفــا وألفــن و 462امــرأة.
وأشــارت اإلحصائيــة إىل جــرح  25ألــف و 401شــخص بينهــم أربعــة آالف و 220طفــا وثالثــة آالف و 39امــرأة وتضــرر وتدمــر  428ألــف
و  828مــزال.
وبينــت أن العــدوان تســبب أيضــا يف مخــس ســنوات يف تدمــر  15مطــارا و 14مينــاء و 739خزنــا وشــبكة ميــاه و 442شــبكة وحمطــة اتصــال
وألفــن و 700جســر وطريــق وألــف و 832منشــأة حكوميــة و 193حمطــة ومولــد كهربــاء.
وخبصوص املنشــآت اخلدمية ،ذكرت اإلحصائية أن العدوان اســتهدف  953مســجدا و 360منشــأة ســياحية و 344مستشــفى ومرفق صحي
و 130منشــأة رياضيــة و 914مدرســة ومعهــد ،كمــا تســبب يف تدمــر  41منشــأة إعالميــة و 76منشــأة جامعيــة و 219معلمــا أثريــا وأربعــة
آالف و 134حقــا زراعيــا.
وأظهــر التقريــر األضــرار يف املنشــآت االقتصاديــة ..مبينــا أن العــدوان دمــر  355مصنعــا و 370حمطــة وقــود و 652ســوقا جتاريــا و266
ناقلــة وقــود وســبعة آالف و 819منشــأة جتاريــة وأربعــة آالف و 199وســيلة نقــل و 774خمــزن أغذيــة و 349مزرعــة دجــاج ومواشــي و642
شــاحنة غــذاء و 454قــارب صيــد.

87

يوميات العدوان 2020

العميد سريع :أكثر من  12زحفا وأكثر من  100غارة لطريان العدوان خالل  72ساعة
[ /12ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
قال املتحدث الرمسي للقوات املسلحة العميد حيىي سريع ،إن قوى العدوان شنت أكثر من  12زحفا خالل الـ  72ساعة املاضية.
وأوضــح املتحــدث الرمســي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أيضــا أكثــر مــن  100غــارة علــى عــدد مــن املحافظــات
معظمهــا علــى حمافظــي مــأرب واجلــوف.

ثالث غارات على مديرية ناطع بالبيضاء و 6غارات على مأرب
[ /13ابريل ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مديرية ناطع باملحافظة.
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على حمافظة مأرب.
وقال مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مديرييت جمزر ومدغل.

قطاع االتصاالت والربيد يتكبد خسائر بـ 1ر 4مليار دوالر خالل مخس سنوات
[ /13ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ:
كشــفت وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات أن قطــاع االتصــاالت والربيــد تكبــد خــال اخلمــس الســنوات املاضيــة خســائر ماديــة فادحــة
بلغــت  1ر 4مليــار دوالر ،أي مــا يعــادل  5ر 2تريليــون ريــال ميــي.
وأشــارت وزارة االتصــاالت يف تقريــر تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة منــه إىل أنــه وخــال مخــس ســنوات مــن العــدوان جتــاوز
عــدد غــارات طــران العــدوان الــي اســتهدفت قطــاع االتصــاالت ألفــن و 398غــارة ،منهــا ألــف و 30غــارة اســتهدفت منشــأة اتصــاالت ومراكــز
بريــد حكوميــة وخاصــة بشــكل مباشــر ،مــا أدى إىل تدمــر كلــي لــ 31باملائــة مــن اإلمجــايل العــام للبنيــة التحتيــة لشــبكة االتصــاالت
الوطنيــة.
وأوضــح أن  23باملائــة مــن البنيــة التحتيــة لشــبكة االتصــاالت تعرضــت للتدمــر جزئــي ،و  46باملائــة مــن منشــآهتا وخدماهتــا عرضــة
للمخططــات واملشــاريع التدمرييــة واحلصــار ،ســاهم ذلــك يف إضعــاف قدرهتــا التشــغيلية.
واســتعرض التقريــر اخلســائر البشــرية بقطــاع وشــركات االتصــاالت والربيــد ..مبينــا أنــه استشــهد خــال الســنوات اخلمــس  69شــخصا
وهــم يعملــون يف املنشــآت واملواقــع التابعــة لالتصــاالت والربيــد.
وأكــد التقريــر أن صلــف العــدوان وإمعانــه يف إرتــكاب اجلرائــم ،تســبب بعــزل  72منطقــة ومدينــة مينيــة عــن العــامل بشــكل تــام ،توزعــت
علــى أجــزاء واســعة مــن مديريــات حمافظــة صعــدة واجلــوف ومــأرب وصنعــاء وأجــزاء مــن حمافظــة تعــز والبيضــاء.
كمــا تســبب العــدوان وفقــا للتقريــر يف إغــاق أكثــر مــن  440موقــع ومنشــأة اتصــال ونقــاط بريــد فــور إعــان العــدوان نطاقهــا اجلغــرايف
مناطــق عســكرية أو تســبب يف حتويلهــا خطــوط اشــتباك ومواجهــات ،نتــج عــن ذلــك حرمــان أكثــر مــن مليــون ومائــي ألــف مــدين مــن
خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت.
وأفــاد تقريــر وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات أن اســتهداف وتدمــر العــدوان ملئــات األبــراج واملحطــات والســنتراالت أدى إىل إضعــاف
خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت وتضــرر أكثــر مــن  14مليــون مســتخدم خلدماهتــا ،فيمــا بــات أكثــر مــن ألــف و 641مستشــفى وجامعــة
ومؤسســة خدميــة ومنظمــة إنســانية عاجــزة عــن االســتفادة مــن خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت لتســيري أعماهلــا.
وبــن أن  850ألــف و 778طالبــا وباحثــا مل يعــد قــادرون للوصــول إىل املعلومــة وحــق املعرفــة وعجزهــم عــن التواصــل مــع مراكــز ومواقــع
البحــث والتعليــم عــر اإلنترنــت نتيجــة االســتهداف املتكــرر لطــران العــدوان للبنيــة التحتيــة لشــبكة االتصــاالت واإلنترنــت.
وذكــر تقريــر وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات أنــه يف مطلــع  2020انقطــع اإلنترنــت عــن اليمــن واســتمرت البــاد شــبه معزولــة عــن
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العــامل ألكثــر مــن شــهر ونصــف جــراء قطــع كابــل اإلنترنــت البحــري الــذي تعتمــد عليــه اليمــن يف تغذيــة اإلنترنــت إىل أحنــاء البــاد.
واعتــر التقريــر ذلــك إحــدى اجلرائــم واالنتهــاكات اإلنســانية لــدول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية علــى اليمــن لوقوفهــا وراء حرمــان
اليمــن مــن اســتخدام كابــات اإلنترنــت البحريــة اململوكــة لالتصــاالت اليمنيــة ،ومنعهــا تشــغيل الكابــل البحــري عــدن جيبــويت وحمطتــه
واســتمرار حظــر الكابــل البحــري « »AAE1وحمطــة اإلنــزال بعــدن ،وكــذا حظرهــا الســفن املتخصصــة مــن اســتكمال تركيــب تفريعــة
الكابــل البحــري « »SMW5وحمطــة تفريغهــا مبدينــة احلديــدة رغــم جاهزيتهــا للتشــغيل منــذ  ،2017مــا زاد مــن معانــاة املدنيــن
وتعطيــل الكثــر مــن مظاهــر احليــاة املعتمــدة علــى اإلنترنــت.

العميد سريع :قوى العدوان مستمرة يف التصعيد ولن نبقى مكتويف األيدي
[ /13ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
أفاد املتحدث الرمسي للقوات املســلحة العميد حيىي ســريع أن قوى العدوان مســتمرة يف تصعيدها ..مؤكدا أن «هذا التصعيد ســيواجه
باملثــل ولــن تبقــى قواتنــا مكتوفــة األيــدي أمــام مــا يقــوم بــه العــدو».
وأوضــح املتحــدث الرمســي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان شــنت اليــوم أربعــة زحوفــات وتســلل يف عــدد مــن اجلبهــات،
منهــا زحفــان باجتــاه املالحيــط قبالــة جيــزان وزحــف يف مديريــة الزاهــر مبحافظــة البيضــاء وزحــف يف صــرواح مبحافظــة مــأرب وتســلل
يف الطويــر مبحافظــة تعــز.
وأشــار إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية تصــدوا هلــذه الزحوفــات وتكبــد العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد وســقط عشــرات
القتلــى واجلرحــى يف صفوفهــم دون حتقيــق أي تقــدم.
وذكر العميد سريع أن طريان العدوان شن منذ الصباح  11غارة منها تسع غارات يف صرواح وغارتني يف ناطع بالبيضاء.

 66خرقا لقوى العدوان يف احلديدة واستهداف قرى آهلة بالسكان يف رازح
[ /13ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا إلتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة واستهداف للمناطق احلدودية.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات العــدوان بلغــت  66خرقــا بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء مدينــة
حيــس ،و 23خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 41خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة طفلــة جبــروح إثــر قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى قريــة املنقــم يف مديريــة الدريهمــي املحاصــرة ،وقصفــت
املدفعيــة بعــدد مــن القذائــف قريــة الدحفــش يف أطــراف املديريــة ذاهتــا ،مشــرا إىل أن قصفــا باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة للمرتزقــة
اســتهدف حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،فيمــا مت اســتهداف منطقــة اجلــاح يف مديريــة بيــت الفقيــه بقصــف مدفعــي.
وأشار املصدر إىل أنه مت قصف مناطق متفرقة بكيلو  16باملدفعية والعيارات الرشاشة.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدوية يف صعدة.

القطاع الصحي يف اليمن جرائم صادمة
[ /14ابريل ]2020/صنعاء -سبأ :مركز البحوث واملعلومات :زيد املحبشي
تعــددت وتنوعــت أســاليب أعــراب حتالــف العــدوان يف حرهبــم اإلجراميــة ضــد اليمــن ،مــن اســتخدام آالت الدمــار والقتــل العســكرية
بتالوينهــا ،إىل اســتخدام األوبئــة واألمــراض واآلالم ونشــرها يف أوســاط اليمنيــن.
* فاتورة باهضة:
تســبب العــدوان خبســائر فادحــة للقطــاع الصحــي يف اليمــن ،مــا أدى اىل خــروج  50باملائــة منــه عــن اخلدمــة ،وإحلــاق أضــرار بالغــة تقــدر
بنحــو  10مليــار دوالر ،وبلغــة األرقــام ميكــن إجيــاز ذلــك علــى النحــو التــايل:
اخلسائر البشرية 245 :جريح و  103شهداء من األطباء والكوادر التمريضية واإلسعافية.
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خســائر املنشــآت 600 - 469 :منشــأة تعرضــت لتدمــر جزئــي وكلــي ،منهــا 181منشــأة صحيــة تعرضــت ألضــرار متفاوتــة ،و 288منشــأة
تدمــر كلــي ،بينهــا 244منشــأة حكوميــة و 150منشــأة قطــاع خــاص ،وتضــرر  45مستشــفى و 121مركــز و 89وحــدة صحيــة ،و 170مبــى
ومنشــأه صحيــة خاصــة ،و 72ســيارة اســعاف ،ومصنــع دواء ،ومصنعــن إلنتــاج األوكســجني.
خــروج  60باملائــة مــن املراكــز الصحيــة عــن اخلدمــة بســبب الغــارات ،و 97باملائــة مــن املعــدات واألجهــزة الطبيــة يف املستشــفيات معرضــة
للتوقــف النتهــاء العمــر االفتراضــي ،و 93باملائــة مــن االجهــزة الطبيــة خــارج عــن اخلدمــة ،و 50باملائــة مــن املرافــق واملستشــفيات معطلــة،
والبقيــة ال تــؤدي خدماهتــا بشــكل كامــل ،بســبب نقــص األدويــة واملحاليــل اخلاصــة.
كمــا تســبب العــدوان واحلصــار اجلائــر يف مغــادرة  95باملائــة مــن الكــوادر الطبيــة األجنبيــة العاملــة يف اليمــن ،وكلهــم مــن ذوي التخصصــات
احليويــة ،وعــدم توفــر  12صنفــا مــن أدويــة ذوي األمــراض املزمنــة خاصــة الســرطان ،وتعثــر نقــل  362صنفــا مــن األدويــة ،وحظــر بعــض
املــواد الطبيــة الالزمــة للصناعــات الدوائيــة ،ومنــع دخوهلــا وعرقلــة وصــول شــحنات األدويــة واملســتلزمات الطبيــة رغــم حيازهتــا لوثائــق
املوافقــة علــى االســترياد ،وفــرض إجــراءات تعســفية علــى دخــول الســفن والبواخــر املحملــة باألدويــة ،مــا تســبب يف إتالفهــا.
عجــز  320ألــف مريــض عــن تلقــي العــاج باخلــارج بســبب إغــاق مطــار صنعــاء الــدويل ،منهــم  230ألــف مريــض مســجلني يف الســجالت
الرمسيــة حباجــة ماســة للعــاج يف اخلــارج ،تــويف منهــم  43000 - 32000مريــض ،بينهــم  30باملائــة أطفــال ،و 30ألــف مريــض بالقلــب
مهــددون باملــوت ،بســبب تعطــل جهــاز القســطرة القلبيــة الوحيــد مبستشــفى الثــورة العــام بصنعــاء ،وإغــاق  7مراكــز غســيل كلــوي ،بســبب
عــدم توفــر األجهــزة.
* أسلحة قذرة:
أمعــن العــدوان منــذ اليــوم األول يف تدمــر املنشــآت واملرافــق الصحيــة وإخــراج العديــد منهــا عــن اخلدمــة ،وتدمــر مصــادر امليــاه والصــرف
الصحــي وبنيتهــا التحتيــة ،ليضيــف هلــا حصــاره اخلانــق ،آفــة «اجلــوع» ،مــا أدى إىل تدهــور األحــوال املعيشــية والصحيــة ،واتســاع رقعــة
املجاعــة وســوء التغذيــة.
ومل يكتفــوا بذلــك بــل وقامــوا بتوظيــف اجلماعــات اإلرهابيــة املواليــة للمســاعدة يف إجنــاز أهــداف حرهبــم البيولوجيــة القــذرة يف اليمــن،
كمــا حــدث يف  2017عندمــا ســيطرة جماميــع دينيــة متشــددة مواليــة للســعودية علــى مركــز زراعــة بكترييــا الســل يف مستشــفى تعــز،
واســتخدام البكترييــا املزروعــة يف املختــر ألغــراض إرهابيــة ،منهــا تلويــث آبــار ومصــادر امليــاه ،األمــر الــذي تســبب يف انتشــار عــدد مــن
اجلوائــح الوبائيــة بعــد أســبوع واحــد فقــط مــن اســتيالئهم علــى املركــز.
وتعمــد العــدوان بصــورة ممنهجــة اىل تلويــث ميــاه الشــرب واهلــواء مــن خــال اســتهداف خزانــات امليــاه واملضخــات والينابيــع بأســلحة
حتمــل البكتريــا أو الفريوســات ،كمــا حــدث يف أمانــة العاصمــة وصعــدة واحلديــدة وتعــز وإب وغريهــا ،هبــدف تدمــر مصــادر امليــاه النقيــة
وتلويثهــا ،أو التفجــر يف اهلــواء فــوق املناطــق املزدمحــة واملســتهدفة بالقنابــل احلاملــة للبكتريــا واجلراثيــم أو نقلهــا بواســطة احلشــرات
احلاملــة للميكروبــات ،والــي ال زال يســتخدمها بــن احلــن واآلخــر هنــا أو هنــاك..أخل.
اســتخدم العــدوان العديــد مــن الفريوســات والفطريــات وامليكروبــات والغــازات والســموم الضــارة باإلنســان والنبــات واحليــوان يف حربــه
القــذرة باليمــن ،منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
 - 1ســاكيلوكوكن انتروتوكســن جي :ينتج عن البكترييا العنقودية الربتقالية ،وعوارضه تشــبه تســمم الطعامٌ ،
فتاك إذا اقترن جبفاف
اجلسد.
 - 2بوتــش لينــل توكســن :ســم عصــي ينتــج عــن بكترييــا « »Clostridium botulinumاحليويــة ،ويعــد مــن اجلراثيــم الفتاكــة
املوجــودة يف الطعــام املتســمم ،ويتــم انتــاج هــذا الســم خمربيــا ،ويدخــل اجلســد عــن طريــق العــن أو الرئتــن أو اجلهــاز املعــوي ،ويقتــل
اإلنســان بعــد فتــرة تتــراوح بــن  8 – 3أيــام.
 - 3غــاز الكيمتريــل :مــن الغــازات الســامة ،يقــوم الطــران احلــريب املعــادي بنشــره يف الســحب أثنــاء طوافــه يف األجــواء ،ويــزل مــع املطــر،
ويصــل إىل امليــاه اجلوفيــة ،ويتســبب يف تلوثهــا ،ومــن مث إصابــة مــن يســتخدمها بالكولــرا وغريهــا مــن األوبئــة القاتلــة.
ويؤكــد الكاتــب واملمثــل األمريكــي «مــارك رافالــو» يف مقــال مطــول ،نشــر طــران التحالــف هــذا الغــاز يف األجــواء اليمنيــة مــرات عديــدة،
وظهــور أعــرض الكولــرا يف األطفــال بعــد عشــرة أيــام فقــط ،مــن آخــر ضربــة حصلــت بالكيمتريــل ،كمــا أكــد ذلــك أيضــا الناطــق باســم
القــوات املســلحة بصنعــاء ،يف تصريــح نشــرته وكالــة يقــن لألنبــاء يف  24مــارس .2018
واســتخدم العــدوان هــذا الغــاز بكثــرة خــال عامــي  2016و ،2017ومــن تداعياتــه الصحيــة التأثــر علــى الرئــة وهتييــج مشــاكل وعيــوب
التنفــس ،والتســبب بالتهابــات حــادة يف احللــق واجليــوب األنفيــة والســعال وفشــل عــام يف اجلهــاز التنفســي ،وتــورم يف الغــدد اللمفاويــة،
وميكــن أن يســبب مــرض الزهاميــر ،الحتوائــه علــى األملنيــوم ،كمــا أنــه يلحــق أضــرارا فادحــة بالقلــب والكبــد.
توصلــت جمموعــة مــن األطبــاء اليمنيــن ،بعــد فحــص  118مصــدرا للميــاه يف مناطــق خمتلفــة ،اىل وجــود  50مصــدرا
ويف العــام ّ 2017
ملوثــا بنــوع واحــد مــن البكترييــا املســتخدمة يف األســلحة البيولوجيــة ،ســبق للواليــات املتحــدة وأن اســتخدمتها لقتــل اآلالف يف هاييــي
والعــراق ،كانــت الســبب وراء انتشــار الكولــرا يف اليمــن.
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الظهــور التراتيــي املتدحــرج لألوبئــة يف اليمــن خــال ســنوات العــدوان بــدءا بالكولــرا ومــرورا بالدفترييــا مث احلصبــة فإنفلونــزا
اخلنازيــر فحمــى الضنــك ووو ..أخل ,هــو األخــر يؤكــد حقيقــة االرتبــاط الوثيــق بــن احلــرب واملــرض ،إذ أنــه ليــس مــن املنطقــي حبســب
مديــرة مستشــفى الســبعني بصنعــاء ،ظهــور أوبئــة قــد اختفــت مــن الــدول ،يف هــذا التوقيــت ،وهبــذا الترتيــب ،وهــذا يعــد نوعــا مــن أنــواع
احلــروب البيولوجيــة الــي يســتهدف هبــا العــدوان بالدنــا.
 - 4قنابــل النابــامل والعنقوديــة والنوويــة التكتيكيــة «النيترونيــة» الــي اســتخدمت يف اليمــن ،وكلهــا حتتــوي علــى مــادة اليورانيــوم املنضــب،
والــذي تصــدر عنــه اشــعاعات نوويــة ،تتســبب يف حــدوث العديــد مــن حــاالت مــوت األجنــة والتشــوهات اخللقيــة يف املواليــد.
* شهادات دولية:
شــهدت ســنوات العــدوان اخلمــس ظهــور قائمــة طويلــة مــن الشــهادات الدوليــة ،املؤكــدة مبــا ال يــدع جمــاال للشــك ،جلــوء العــدوان اىل
اســتخدام العديــد مــن األســلحة البيولوجيــة املحرمــة دوليــا.
ويــرى الباحــث مبركــز أحبــاث العوملــة الكنديــة «مــارك تاليانــو» ،يف مقــال لــه بصحيفــة «أمريــكان هريالــد تريبيــون» أن الوفيــات بــن
املدنيــن كالقتــل اجلماعــي ،مقصــودة ،وخمطــط هلــا ،واألمــراض املتوقعــة ،والكولــرا أيضــا ،وقــد أدانــت األمــم املتحــدة ذلــك ،واعتــرت
وبــاء الكولــرا يف اليمــن «كارثــة مــن صنــع اإلنســان»!!.
وحتــدث موقــع  J V Nاألمريكــي يف ديســمرب  2019عــن نشــر الطــران احلــريب الســعودي قبــل عامــن وثالثــة أشــهر – هنايــة 2016
– فريوســات بيولوجيــة فــوق مســاء العديــد مــن املــدن اليمنيــة.
موقــع «ليــريت فيــذر» الغــريب هــو األخــر أكــد يف تقريــر مطــول أن الكولــرا ومحــى الضنــك يف اليمــن ناجــم عــن هجــوم أمريكــي ســعودي
ومحــل أمــركا املســؤولية املباشــرة.
يف مؤامــرة مشــتركةّ ،
وقــال الكاتــب الغــريب «جــوردان دوف» أن وبــاء الكولــرا يف اليمــن أصبــح اآلن ورمسيــا «أمــرا مثــرا للريبــة» ،وهنــاك احتمــال كبــر بــأن
تكــون هــذه حــرب بيولوجيــة بالوكالــة ،وال توجــد وســيلة للتملــص مــن ذلــك ،والواليــات املتحــدة متورطــة ،فهــي تدعــم الســعودية ،الــي
تســلمت مــن إســرائيل أســلحة حمظــورة أكثــر مــن مــرة بضــوء أخضــر مــن واشــنطن.
وخ ُّلــص الصحفــي الغــريب «ديفيــد بــر» يف مقــال لــه بعنــوان «اإلبــادة اجلماعيــة وتدمــر اليمــن بقيــادة الواليــات املتحــدة» اىل تســبب
احلــرب البيولوجيــة يف انتشــار وبــاء الكولــرا يف اليمــن منــذ  ،2015وأعــادت تأكيــد ذلــك شــركة «أمريكــن ديفنــس سوليوشــز» وهــذه مبثابــة
جرميــة حــرب حبســب «الديلــي تاميــز» ،وجيــب كشــف نفــاق القلــق الغــريب املزعــوم حــول جنــوب عــامل الكــرة األرضيــة حتــت إمــرة واشــنطن،
فقــد قامــت واشــنطن ،أساســا وقبــل كل شــيء ،بعقــد صفقــة أســلحة كبــرة بأكثــر مــن  400مليــار دوالر مــع الســعودية ،تســببت لليمنيــن
بالكثــر مــن اآلالم والكــوارث.
باملختصــر املفيــد الكولــرا وغريهــا مــن األمــراض واألوبئــة العاصفــة باليمنيــن منــذ عــام  ،2015حــرب بيولوجيــة يف واحــدة مــن أفقــر
البلــدان يف العــامل ،مدعومــة مــن إدارتــن أمريكيتــن ،يف ظــل انعــدام مــا يشــي بالتخلــي عنهــا ،حبســب الباحــث األمريكــي «وليــام بوردمــان»،
تســببها بكترييــا «فيــرو» ،الــي تنتجهــا أســلحة تصنعهــا أمــركا واليابــان ،واســتخدمت يف احلــرب العامليــة الثانيــة وجنــوب أفريقيــا حتــت
نظــام الفصــل العنصــري والعــراق يف عهــد صــدام حســن ودول أخــرى.
* التشوهات اخلُلقية لألجنة:
ارتفعت نســبة التشــوهات اخللقية املســجلة رمسيا اىل  3باملائة خالل ســنوات العدوان ،جراء اســتخدام االســلحة املحرمة دوليا ،وهي من
اجلرائــم املنســية واملغيبــة عــن الــرأي العــام العاملــي ،ومت تســجيل حنــو  436حالــة وفقــا لتقريــر صــادر عــن منظمــة «ناجــون» يف منتصــف
 ،2017وتصــدرت حمافظــة احلديــدة املرتبــة األوىل بواقــع  114حالــة ،تليهــا حمافظــة صعــدة ،مث األمانــة واملحويــت وحجــه وعمــران
وصنعــاء وتعــز وإب.
وتقــول املنظمــات الدوليــة أن ســبب ارتفــاع أعــداد األجنــة املشــوهة يعــود اىل القنابــل والصواريــخ والذخائــر املحرمــة املســتخدمة يف العــدوان
علــى اليمــن ،ومنهــا القنابــل الفوســفورية والعنقوديــة ،وأكثرهــا بشــاعة «النيترونيــة» الــي اســتهدفت فــج عطــان يف  20أبريــل  ،2015وال
زالــت آثارهــا ماثلــة للعيــان اىل يــوم النــاس يف التربــة واهلــواء ومواليــد ســكان تلــك املنطقــة املنكوبــة ،كمــا اســتخدم العــدوان أنــواع عديــدة
مــن األســلحة والذخائــر املحتويــة علــى مــادة اليورانيــوم ّ
املنضــب ،والــذي تصــدر عنــه اشــعاعات نوويــة ،تســببت يف حــدوث العديــد مــن حــاالت
مــوت األجِ ّنــة ،وهــو مــا وثقتــه بعــض املنظمــات الطبيــة غــر احلكوميــة العاملــة يف اليمــن.
وأورد الكاتــب الغــريب «جــوردان دوف» يف تقريــر مطــول العديــد مــن األدلــة الــي تؤكــد اســتخدام التحالــف ســاح نــووي تكتيكــي مــرة
واحــدة علــى األقــل – قنبلــة جبــل نقــم – مت اســتنباطها مــن خــال دراســة أشــرطة الفيديــو ،الــي وثقــت هــذا اهلجــوم مــن قبــل العــامل
الفيزيائــي ومفتــش الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة «جيــف مسيــث» ،وقــال أن هــذه ليســت املــرة األوىل الــي يشــن فيهــا التحالــف العــريب
حربــا بيولوجيــة يف اليمــن ،حيــث سـ ــبق وأن اسـ ــتخدم غـ ــاز «الكيمتريــل» يف تفريــق السـ ــحب ،إلحــداث اجلفــاف ونشــر االوبئــة.
وحــى اآلن توفــرت العديــد مــن األدلــة الــي تثبــت اســتخدام النظــام الســعودي أســلحة ممنوعــة وأخــرى غــر تقليديــة ،مثــل الفســفور
األبيــض ،والغــازات الســامة ،وحتدثــت مصــادر مينيــة عــن مقتــل قرابــة  700مواطــن اثــر انفجــار قنابــل ســعودية أطلقــت غــازات جمهولــة.
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كمــا اســتخدم العــدوان أســلحة تســببت حبــروق غريبــة ،انتهــى املطــاف مبــوت العديــد مــن احلــاالت املصابــة ،بعــد أن عجــز األطبــاء عــن
معاجلتهــا ،وفهــم مســبباهتا.
وكانــت وزارة الصحــة بصنعــاء قــد طلبــت مــن األمــم املتحــدة توفــر اجلهــاز اإلشــعاعي اخلــاص بكشــف احلــاالت املرضيــة الــي تتســبب هبــا
األســلحة «النيترونيــة» ،لكنهــا رفضــت ذلــك.
* اجلوع وسوء التغذية:
قفزت معدالت سوء التغذية خالل سنوات العدوان إىل  200باملائة ،وفقا لتقارير منظمات إنسانية دولية.
 20مليــون ميــي يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،بينهــم  8400000مواطــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي احلــاد ،ويص ّنفــون
عامليــا يف املرحلــة اخلامســة «مرحلــة املجاعــة أو الكارثــة اإلنســانية» ،و 7ماليــن ميــي يشــرفون علــى الدخــول يف مرحلــة املجاعــة حســب
تصنيفــات برنامــج األغذيــة العاملــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة «الفــاو» ،و 10ماليــن ميــي ال يعرفــون مــن أيــن ســتأيت وجبتهــم التاليــة.
 24مليــون ميــي ( 80باملائــة مــن الســكان) حباجــة إىل مســاعدات غذائيــة منقــذة للحيــاة ،حبســب مســؤول اإلعــام واالتصــال يف مكتــب
األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية.
 250ألف ميين يعانون من سوء التغذية احلاد ،وهم األكثر عرضة للخطر ،وعلى شفا املجاعة.
 11000000 - 6300000شــخص يعانــون مــن ســوء التغذيــة ،خــال الفتــرة « ،»2019 – 2015حبســب منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة
لألمــم املتحــدة ،منهــم  1100000امــرأة حامــل.
 5ماليني من احلوامل واملرضعات واالطفال حباجة اىل مكمالت غذائية طبية.
 3.2ماليــن طفــل وامــرأة مصابــون بســوء التغذيــة احلــاد ،و 50باملائــة مــن األطفــال يعانــون مــن «التق ـ ّزم» الدائــم ،حبســب الصليــب
األمحــر.
 2.9مليون طفل دون اخلامسة مصابون بسوء التغذية ،من أصل  5.4ماليني طفل ،وبنسبة  55باملائة.
 500ألف طفل مصابون بسوء التغذية الوخيم ومهددون بالوفاة.
 15ألف طفل ميين يعانون من سوء التغذية احلاد ،حبسب منظمة الصحة العاملية ،نوفمرب .2019
 86باملائة من األطفال دون سن اخلامسة يعانون من أحد أنواع «فقر الدم» ،و 46باملائة منهم يعانون من «التق ّزم».
 8من كل  10أطفال يعانون من سوء التغذية ،وفقا ألرقام إحدى الوكاالت التابعة لألمم املتحدة.
وفــاة طفــل كل  10دقائــق ،بســبب ســوء التغذيــة وأمــراض أخــرى ميكــن الوقايــة منهــا ،و  15حامــل يوميــا ،وامــرأة كل يــوم عنــد الــوالدة،
حبســب األمــم املتحــدة ،ســبتمرب .2018
وفاة امرأة و 6مواليد كل ساعتني ،بسبب مضاعفات احلمل أو الوالدة ،وتدهور خدمات الرعاية الصحية ،حبسب منظمة «اليونيسيف»
يونيو  ،2019واألمم املتحدة  24نوفمرب .2019
ارتفــاع معــدل وفيــات االمهــات عنــد الــوالدة مــن  148لــكل  100ألــف حالــة والده قبــل العــدوان ،إىل  385لــكل  100ألــف حالــة والدة يف ظــل
العــدوان ،بزيــادة تصــل اىل  160باملائــة.
 1000طفــل ميــي ميوتــون يوميــا ،و 150ألــف طفــل ميوتــون ســنويا ،بســبب العــدوان واحلصــار ونقــص األجهــزة واألدويــة ،حبســب تقاريــر
املنظمــات الدوليــة.
 85طفــل دون اخلامســة مــن أصــل ألــف طفــل ميوتــون بســبب نــوع مــن أنــواع األمــراض الــي ميكــن الوقايــة منهــا ،ومــوت  80مولــود مــن
أصــل  1000والدة.
 265ألــف طفــل ميوتــون ســنويا بســبب أحــد األمــراض اخلمســة «االلتهــاب الــرؤي ،اإلســهال ،احلصبــة ،املالريــا ،ســوء التغذيــة» ،ومل تكــن
نســبة الوفيــات الســنوية قبــل العــدوان تتجــاوز  80ألــف طفــل.
 52800امرأة حامل معرضات لإلجهاض.
مليــون امــرأة مينيــة حباجــة ماســة إىل توفــر التمويــل الــازم ،كيــا يفقــدن إمكانيــة الوصــول إىل خدمــات الصحــة اإلجنابيــة املنقــذة
للحيــاة.
92

يوميات العدوان 2020
 7.4ماليني طفل ميين حباجة إىل مساعدات إنسانية ،حبسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 17.8 - 15مليــون ميــي ال يســتطيعون الوصــول إىل ميــاه صاحلــة للشــرب أو مرافــق صحيــة آمنــة ،وهــو مــا ســاعد علــى انتشــار الكثــر
مــن األوبئــة.
 24مليون ميين حيتاجون إىل املساعدة ،منهم  19.4مليون حباجة ماسة إىل الرعاية الصحية.
 14مليون ميين ال يستطيعون احلصول على خدمات صحية مباشرة.
 7من كل  10مينيني ،ال يستطيعون احلصول على اخلدمات الصحية ،حبسب الصليب األمحر.
 80ألف طفل مصابون باضطرابات نفسية ،بسبب أصوات الطائرات وانفجارات الصواريخ.
مليــون ميــي يعانــون مــن األمــراض املعديــة ،وعــدم تلقــي العــاج املنقــذ للحيــاة ،مــن بينهــم مرضــى الفشــل الكلــوي ،وارتفــاع نســبة الســكر
يف اجلســم ،حبســب منظمــة الصحــة العامليــة.

 14غارة على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف باجلوف
[ /14ابريل ]2020/اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي يف وقت مبكر اليوم 14 ،غارة على مديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف مناطق متفرقة من املديرية بـ  14غارة.

قصف جوي وصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[ /14ابريل ]2020/صعدة  -سبأ :
واصل حتالف العدوان السعودي األمريكي اليوم القصف اجلوي والصاروخي على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى منطقــة طخيــة مبديريــة باقــم،
وغارتني على جمازة مبحافظة صعدة ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.

ارتفاع خروقات قوى العدوان يف احلديدة إىل  77خرقا وعشر غارات على اجلوف
[ /14ابريل ]2020/احلديدة سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  77خرقــا ،بينهــا حتليــق ثــاث طائــرات جتسســية
يف أجــواء مدينــة حيــس واجلــاح ،و  38خرقــا بقصــف مدفعــي بــ 156قذيفــة ،و 36خرقــا باألعــرة الناريــة.
وأفــاد املصــدر أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو ،وقصفــت باملدفعيــة والرشاشــات أماكــن
متفرقــة مــن مدينــة احلديــدة.
كمــا اســتهدفت قــوى العــدوان بالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وقصفــت بأكثــر مــن
 36قذيفــة هــاون شــرق حيــس وقريــة الدحفــش.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن عشر غارات على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
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غارة على وادي ظهر مبحافظة صنعاء
[ /15ابريل ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ،غارة على مديرية مهدان مبحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن غارة على منطقة وادي ظهر مبديرية مهدان.

 13غارة على مناطق متفرقة مبأرب
[ /15ابريل ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على مديرييت صرواح وجمزر مبأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  11غــارة علــى مديريــة صــرواح وغارتــن علــى مديريــة
جمــزر مبــأرب.
وكان أبطال اجليش واللجان الشعبية قد تصدوا لزحفني ملرتزقة العدوان باجتاه مديرييت صرواح وجمزر.

إصابة طفلة بنريان العدو يف صعدة وخروقات يف احلديدة
[ /15ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيبــت طفلــة بنــران اجليــش الســعودي يف حمافظــة
صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  80خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف
أجــواء مدينــة الدريهمــي ،واســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب شــارع ال ـ  ،50و  32خرقــا بقصــف مدفعــي ،و  46خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وب ّيــن املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت باملدفعيــة والرشاشــات حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ونفــذت متشــيطا مكثفــا
مبختلــف األســلحة علــى كليــة اهلندســة.
وقصفــت قــوى العــدوان بثمــاين قذائــف هــاون غــرب بــاب اللفــج ومشــال حيــس وقريــة القرشــية يف اجلــاح ،كمــا قصفــت بثمــاين قذائــف
هــاون واألســلحة املختلفــة قريــة الشــجن يف أطــراف مديريــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشــار املصــدر إىل اســتهداف مكثــف بالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة لقــوى العــدوان علــى قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة ،مؤكــدا إصابــة طفلــة بنــران اجليــش الســعودي يف إحــدى القــرى احلدوديــة مبديريــة رازح يف حمافظــة صعــدة ،والــي
اســتهدفها قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى مديريــة كتــاف.

ست غارات على حمافظة صنعاء
[ /16ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة وادي ظهــر يف مديريــة مهــدان ،وشــن
غــارة جــوار مستشــفى ضــاع باملديريــة.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران املعــادي شــن غارتــن وألقــى قنابــل ضوئيــة علــى منطقــة األعــروش يف مديريــة خــوالن الطيــال ،واســتهدف
بغــارة منطقــة الوتــدة باملديريــة.
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العدوان يستهدف مديرية حرف سفيان يف عمران
[ /16ابريل ]2020/عمران  -سبأ :
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الطريان شن غارة على مديرية حرف سفيان باملحافظة.

 10غارات على مناطق متفرقة يف مأرب واجلوف
[ /16ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم عشر غارات على مناطق متفرقة مبحافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات مديريــة احلــزم ومعســكر اللبنــات
باجلــوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية مدغل مبأرب.

تصعيد عسكري باحلديدة واستهداف املناطق احلدودية يف صعدة
[ /16ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،ويستهدف املناطق احلدودية.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  82خرقــا ،بينهــا غــارة جويــة علــى املراوعــة،
وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء الدريهمــي ،و 32خرقــا بقصــف مدفعــي بــ 272قذيفــة ،و 46خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مــزل املواطــن بديــر الشــراعي مبنطقــة القطيــع التابعــة ملديريــة املراوعــة شــرق احلديــدة
ووقــوع إصابــات بينهــم نســاء.
واســتهدفت مدفعيــة قــوى العــدوان مطــار احلديــدة بعــدد مــن القذائــف ،وقصفــت بأكثــر مــن  10قذائــف مدفعيــة مشــال غــرب قريــة مغــاري
يف حيــس ،وبثمــان قذائــف قريــة الشــعب ومثلــث العديــن حبيــس.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأربعــة صواريــخ كاتيوشــا منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا ،وبعشــر قذائــف مدفعيــة غــرب قريــة
الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  62قذيفــة مدفعيــة مــزارع ومنــازل املواطنــن يف قريــة الدحفــش بأطــراف مدينــة
الدريهمــي ،يف حــن حلقــت طائــرة جتسســية يف أجــواء املدينــة.
واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان حتصينات عسكرية جنوب قرية الكوعي بأطراف الدريهمي.
ولفــت املصــدر إىل وقــوع أضــرار يف منــازل ومــزارع املواطنــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة
رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.

 25غارة على عدة حمافظات وزحف واسع للعدو قبالة جيزان
[ /16ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
أكــد املتحــدث الرمســي باســم القــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع ،أن طــران العــدوان شــن  25غــارة جويــة علــى حمافظــات صنعــاء
وعمــران واجلــوف واحلديــدة خــال الســت الســاعات املاضيــة.
وأوضــح العميــد ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة مهــدان ،وثــاث غــارات علــى
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مديريــة خــوالن يف حمافظــة صنعــاء.
وأشار إىل أن الطريان استهدف بثماين غارات مديرية احلزم مبحافظة اجلوف ،وبأربع غارات مديرية صرواح يف حمافظة مأرب.
وذكــر العميــد ســريع أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة حــرف ســفيان مبحافظــة عمــران ،وغارتــن علــى مديريــة املراوعــة
مبحافظــة احلديــدة ،الفتــا إىل أن قــوى العــدوان تشــن منــذ ســاعات الفجــر األوىل زحفــا واســعا ومــن عــدة مســارات باجتــاه املالحيــط
قبالــة جيــزان احلدوديــة وال يــزال مســتمرا حــى اللحظــة.

 23غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /17ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 23 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات علــى مديريــة مدغــل ،وغارتــن مديريــة
جمــزر ،ومثــان غــارات علــى منطقــة صلــب مبــأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة احلــزم ،وأربــع غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة
اجلــوف.

مصدر عسكري 82 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /17ابريل ]2020/احلديدة -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  82خرقــا بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء مدينــة
حيــس ،و 18خرقــا بقصــف مدفعــي ب ـ  142قذيفــة ،و 46خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشار املصدر إىل قصف قوى العدوان بـ  18قذيفة هاون على مثلث العدين وغرب قرية مغاري يف حيس.
واســتحدثت جرافــة لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة غــرب قريــة الكوعــي وقصفــت املدفعيــة ب ـ  30قذيفــة قريــي الدحفــش والشــجن يف
أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.

 15غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف
[ /18ابريل ]2020/مأرب سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 15 ،غارة على مديرييت صرواح وجمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات مديريــة صــرواح ،وســت غــارات علــى
مديريــة جمــزر مبــأرب ،كمــا شــن غــارة علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف.

طريان العدوان االمريكي السعودي يشن تسع غارات على صعدة
[ /18ابريل ]2020/صعدة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مديرييت كتاف والظاهر مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة الظاهــر ،وثــاث غــارات
علــى مديريــة كتــاف ،فيمــا تضــررت منــازل املواطنــن جــراء القصــف الصاروخــي واملدفعــي علــى مديريــة رازح احلدوديــة.
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استشهاد مواطنني اثنني بنريان قوى العدوان يف احلديدة وتعز
[ /18ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
استشهد مواطنان بنريان قوى العدوان يف حمافظيت احلديدة وتعز.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  73خرقــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة،
تضمنــت حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس وســت طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة والدريهمــي ومدينــة حيــس.
ومشلت اخلروقات  19خرقا بقصف مدفعي بـ  96قذيفة و  47خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن إثــر اســتهداف مرتزقــة العــدوان مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بقذيفــة هــاون ،وقصفــت قــوى العــدوان قريــة
الشــجن يف أطــراف املدينــة بقذائــف الدبابــات.
كمــا قصفــت قــوى العــدوان ب ـ  12قذيفــة قريــي الدحفــش واجلربــة بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،واســتهدفت بقذائــف املدفعيــة
كليــة اهلندســة.
ولفت املصدر إىل استشهاد امرأة بقناصة أدوات العدوان يف مديرية الصلو مبحافظة تعز.

 30غارة على مديريات خب والشعف وجمزر وصرواح يف اجلوف ومأرب
[ /19ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي  30غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح املتحــدث الرمســي باســم القــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات العــدوان توزعــت مــا بــن
 10غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف باجلــوف ،و 17غــارة علــى مديريــة جمــزر ،وثــاث غــارات علــى مديريــة صــرواح مبــأرب.

استشهاد ثالثة مواطنني يف تعز وقصف مديريات احلديدة مبختلف األسلحة
[ /19ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا استشــهد ثالثــة مواطنــن وأصيــب رابــع بنــران
املرتزقــة يف حمافظــة تعــز ،وشــن الطــران غــارة علــى حمافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  68خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء
مدينــة حيــس ،و 26خرقــا بقصــف مدفعــي بــ 96قذيفــة ،و 40خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة وبالعيــارات املختلفــة حــارة الضبيــاين وأماكــن متفرقــة مــن شــارع الــ،50
واســتهدفت بأكثــر مــن  177قذيفــة مدفعيــة مشــال قريــة مغــاري ومثلــث العديــن.
وأطلقــت قــوى العــدوان أكثــر مــن  20قذيفــة مدفعيــة علــى قــرى ومناطــق متفرقــة يف مديريــة حيــس ،واســتهدفت منــازل املواطنــن يف
مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بأكثــر مــن  13قذيفــة مدفعيــة ،يف حــن حلــق طــران العــدوان التجسســي يف أجــواء املدينــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد طفــل وفتــاة وامــرأة مســنة وإصابــة رجــل جبــروح نتيجــة قصــف قــوى العــدوان ملزنهلــم باملدفعيــة يف قريــة وادي
حنــش مبديريــة التعزيــة حمافظــة تعــز.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــي رازح ومنبــه احلدوديتــن مبحافظــة
صعــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان غــارة علــى منطقــة عــاف مبديريــة ســحار.
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 34غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /20ابريل ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 34 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  17غــارة علــى مديريــة جمــزر ،و 15غــارة علــى مديريــة
صــرواح مبحافظــة مــأرب ،كمــا شــن غارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف.

قوى العدوان تواصل خروقاتها باحلديدة وقصف صاروخي على مديريات شدا ورازح وقعطبة
[ /20ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،واســتهداف املواطنــن وشــن الغــارات اجلويــة يف عــدد مــن
املحافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  85خرقــا باحلديــدة ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيتــن
يف أجــواء حيــس واجلبليــة ،و 18خرقــا بقصــف مدفعــي بــ 100قذيفــة ،و 70خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفت مدفعية قوى العدوان قرية الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأكد املصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص قناصة قوى العدوان يف حارة العلبة مبديرية صالة حمافظة تعز.
ويف حمافظــة صعــدة ذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا وقــرى آهلــة بالســكان
يف مديريــة رازح ،يف حــن شــن طــران العــدوان غــارة علــى مديريــة كتــاف.
وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت منازل املواطنني مبنطقة شليل مبديرية قعطبة يف حمافظة الضالع باألسلحة الثقيلة.

استهداف مناطق مبأرب واجلوف ونهم بـ 40غارة
[ /21ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 40 ،غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 18غــارة مديريــة جمــزر ،وســت غــارات علــى مديريــة
صــرواح مبحافظــة مــأرب.
وأشــار املصــدر إىل ان طــران العــدوان شــن  11غــارة علــى مديريــي احلــزم وخــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،كمــا شــن الطــران املعــادي
مخــس غــارات علــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة هنــم شــرق صنعــاء.

مصدر عسكري 54 :خرقا التفاق اطالق النار يف احلديدة
[ /21ابريل ]2020/حمافظات-سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  54خرقــا ،مــن بينهــا  11خرقــا بقصــف مدفعــي،
و 43خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفت قوى العدوان بقذائف املدفعية فندق الوحيني يف شارع الـ  50مبدينة احلديدة.
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قصف مبختلف األسلحة على مديريات احلديدة و 35غارة جوية على ثالث حمافظات
[ /22ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
أكــد مصــدر عســكري اســتمرار خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،والغــارات اجلويــة للطــران علــى
ثــاث حمافظــات.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  89خرقــا ،بينهــا حتليــق أربــع طائــرات
جتسســية ،و 18خرقــا بالقصــف املدفعــي.
وقصفــت قــوى العــدوان بقذائــف املدفعيــة واألســلحة الرشاشــة باجتــاه حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية وكليــة اهلندســة ،فيمــا
حلقت طائرة جتسســية يف أجواء شــارع اخلمســن.
وأشــار املصــدر إىل اســتهداف مكثــف لقــوى العــدوان علــى قريــة الدحفــش بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بعــدد مــن قذائــف اهلــاون
واألســلحة الرشاشــة الثقيلــة واملتوســطة ،كمــا قصفــت منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا بقذائــف اهلــاون.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن  35غــارة ،منهــا  23غــارة علــى مديريــي جمــزر وصــرواح مبحافظــة مــأرب ،وســبع غــارات علــى
مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،ومخــس غــارات علــى الفــرع مبديريــة كتــاف قبالــة جنــران.
وأفاد املصدر أن مدفعية العدوان استهدفت قرى أهلة بالسكان يف مديرية الظاهر مبحافظة صعدة خملفة أضرارا مادية.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني يف البيضاء
[ /23ابريل ]2020/البيضاء -سبأ:
استشهد طفل وأصيب ثالثة آخرون اليوم ،بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان استهدف مزنال يف مديرية مكرياس مبحافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر حملــي باملديريــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقذائــف املدفعيــة مــزل املواطــن عبــداهلل
اخلضــر حيــدان بقريــة ذي مســل ،مــا أدى إىل استشــهاد جنلــه ســامل ( 3ســنوات) وإصابــة ثالثــة مــن أفــراد أســرته وتضــرر املــزل واملنــازل
املجاورة.
وأشــار املصــدر إىل جلــوء املرتزقــة الســتهداف املواطنــن إثــر اخلســائر الكبــرة الــي تلقوهــا يف جبهــة ثــرة علــى أيــدي أبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية.
وذكــر مصــدر حملــي مبديريــة ناطــع أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بقصــف مدفعــي قريــة وعالــة اآلهلــة بالســكان ،مــا أدى إىل تضــرر
عــدد مــن منــازل املواطنــن.

العميد سريع :قوى العدوان مستمرة يف تصعيدها لألسبوع الثاني
[ /23ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
أكــد املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع ،اســتمرار قــوى العــدوان يف تصعيدهــا لألســبوع الثــاين علــى التــوايل يف
جبهــات الداخــل واحلــدود بغطــاء جــوي مكثــف للطائــرات احلربيــة.
وأوضــح العميــد ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن عــدد عمليــات العــدو وغاراتــه منــذ صبــاح يــوم اجلمعــة  17أبريــل اجلــاري حــى
اليــوم 25 ،عمليــة هجوميــة وحماولــة تســلل توزعــت علــى حمافظــات مــأرب واجلــوف وصعــدة وتعــز والضالــع ،منهــا مخــس عمليــات
هجوميــة وثالثــة حمــاوالت تســلل علــى مواقــع قــوات اجليــش يف احلــدود ،فيمــا بقيــة العمليــات يف جبهــات الداخــل.
وأشــار إىل أن طــران العــدوان شــن  253غــارة ،معظمهــا علــى حمافظــات مــأرب واجلــوف والبيضــاء ،ليصــل إمجــايل عمليــات العــدوان
وغاراتــه اجلويــة خــال األســبوعني املاضيــن إىل  57عمليــة هجوميــة وقرابــة  500غــارة حــى اللحظــة.
وقــال متحــدث القــوات املســلحة «أمــام هــذا التصعيــد املتواصــل لقــوى العــدوان ،فــإن كل اخليــارات أمامنــا مفتوحــة ولــن نقــف مكتــويف
األيــدي عــن الدفــاع عــن بلدنــا وشــعبنا وعلــى قــوى العــدوان حتمــل كامــل مســؤولية تصعيدهــا وعدواهنــا».
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سلسلة غارات على صعدة ومأرب وجنران وعسري وتصعيد عسكري يف احلديدة
[ /23ابريل ]2020/حمافظات -سيأ:
ص ّعــدت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن طــران العــدوان سلســلة غــارات علــى صعــدة ومــأرب
وجنران وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  107خروقــات ،مــن بينهــا  25خرقــا بقصــف مدفعــي
وصاروخــي لعــدد  113قذيفــة وصاروخــا ،و 80خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأطلقــت قــوى العــدوان ثــاث قذائــف مدفعيــة وصاروخــي كاتيوشــا باجتــاه حــي الزهــور ،وســبع قذائــف مدفعيــة باجتــاه حــارة الضبيــاين،
واســتهدفت شــارع اخلمســن بثالثــة صواريــخ موجهــة وعــدد مــن قذائــف املدفعيــة ،كمــا قصفــت مطــار احلديــدة بقذائــف اهلــاون.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت قريــة القرشــية يف مديريــة بيــت الفقيــه بأكثــر مــن  14قذيفــة ،ومثلــث العديــن يف مديريــة
حيــس خبمــس قذائــف هــاون ،يف حــن اســتهدفت قريــة الدحفــش بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة بالعيــارات الثقيلــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف احلدوديــة يف حمافظــة صعــدة ،فيمــا اســتهدف قصــف
صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــات رازح وشــدا وباقــم ومنبــه احلدوديــة.
وأفــاد املصــدر أن الطــران شــن ســبع غــارات علــى مديريــة جمــزر مبحافظــة مــأرب ،وغارتــن علــى الشــبكة يف جنــران ،وســت غــارات علــى
جمــازة يف عســر.

مخس غارات على سحار صعدة
[ /24ابريل ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت اليوم ،مخس غارات على مديرية سحار مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات منطقــي بــي عويــر واملهــاذر
مبديريــة ســحار.

 33غارة على مأرب وأبني وتواصل اخلروقات يف احلديدة
[ /24ابريل ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة وشن الطريان  33غارة على مأرب وأبني.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  68خرقــا ،مــن بينهــا اعتــداء علــى رقابــة كيلــو،16
و 20خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي.
واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات املتوسطة مناطق متفرقة يف شارع الـ 50مبدينة احلديدة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة مــأرب 15 ،غــارة علــى مديريــة جمــزر ،وســت غــارات علــى مديريــة رغــوان ،وتســع غــارات
علــى مديريــة صــرواح.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن ثالث غارات على مكرياس يف حمافظة أبني.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ثالث غارات على جنب يف الضالع
[ /25ابريل ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ثالث غارات على مديرية جنب مبحافظة الضالع.
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وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات منطقــة رعســه عزلــة بــي ضبيــان
مبديريــة جــن ،خملفــا أضــرارا يف منــازل املواطنــن.

ست غارات على اجلوف
[ /25ابريل ]2020/اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــارات اســتهدفت مناطــق متفرقــة يف املديريــة خملفــة أضــرارا يف ممتلــكات
املواطنــن.

العميد سريع 29 :غارة لطريان العدوان خالل  24ساعة املاضية
[ /25ابريل ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 29 ،غارة على حمافظات مأرب واجلوف وصعدة والضالع وصنعاء.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  12غــارة
مديريــة جمــزر وأربــع غــارات مديريــة صــرواح مبحافظــة مــأرب ،وســت غــارات مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف.
وأشــار إىل أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى قريــة الرعســة مبحافظــة الضالــع وغارتــان علــى مديريــة كتــاف احلدوديــة مبحافظــة
صعــدة ،وغــارة علــى مهــدان بصنعــاء.

رصد  67خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /25ابريل ]2020/احلديدة  -سبأ:
رصدت غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  67خرقا لقوى العدوان.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن تلــك اخلروقــات اســتحداث حتصينــات قتاليــة جديــدة يف
شــارع اخلمســن ،ومخســة خروقــات بقصــف مدفعــي لــ ٦١قذيفــة ،و ٦١خــرق باألعــرة الناريــة املختلفــة.

 20غارة على مديريات صرواح وجمزر ومدغل يف حمافظة مأرب
[ /26ابريل ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 20 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان العــدوان شــن  13غــارة علــى مديريــة صــرواح وأربــع غــارات علــى
مديريــة جمــزر وثــاث غــارات علــى مديريــة مدغــل يف حمافظــة مــأرب.
وذكــر املصــدر أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية أفشــلوا حماولــة تســلل نفذهــا العــدو باجتــاه مواقعهــم يف مديريــة رغــوان مبحافظــة
مــأرب.
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حتليق الطريان احلربي والتجسسي يف احلديدة وغارة وقصف على صعدة
[ /26ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،والتصعيد العسكري على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان باحلديــدة بلغــت  68خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــن
قتاليــن يف شــارع ال ـ  50ومنطقــة كيلــو  ،16وحتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء منطقــة كيلــو  16ومدينــة حيــس.
كما مشلت تسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد  100قذيفة و 55خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصدر إىل اســتهداف مكثف للغزاة واخلونة بالرشاشــات املختلفة واملدفعية على مناطق متفرقة يف شــارع الـ  50ومنطقة  7يوليو
الســكنية ،يف حني حلق طريان العدوان احلريب والتجسســي يف أجواء مدينيت حيس والشــعب.
وحلــق طــران العــدوان التجسســي يف أجــواء مديريــة بيــت الفقيــه ،والطــران احلــريب والتجسســي يف أجــواء شــارعي صنعــاء وال ـ  50وكيلــو
 16واملنظــر.
وقصفت قوى العدوان بثالث قذائف هاون شارع الـ  50يف مدينة احلديدة.
ولفــت املصــدر إىل أن الطــران شــن غــارة علــى مديريــة كتــاف يف حمافظــة صعــدة ،فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي
قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.

 16غارة على مناطق متفرقة مبديريتي صرواح وجمزر مبحافظة مأرب
[ /27ابريل ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة مبديرييت صرواح وجمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 15غــارة مديريــة صــرواح وغــارة مديريــة جمــزر،
خملفــا أضــرارا مبنــازل ومــزارع املواطنــن.

قصف مدفعي سعودي على قرى يف مديرية رازح واستمرار التصعيد باحلديدة
[ /27ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
أكــد مصــدر عســكري اســتمرار قــوى العــدوان يف ارتــكاب اخلروقــات لوقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وقصــف صاروخــي علــى
صعــدة.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  108خروقــات ،بينهــا اســتحداث حتصينــن قتالييــن
جديديــن يف شــارع اخلمســن ومدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،و ٢٩خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  ٢٥٣قذيفــة ،و ٦٠خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وأشــار إىل أن اخلروقــات مشلــت حتليــق ســبع طائــرات حربيــة يف أجــواء مدينــة الدريهمــي املحاصــرة وحيــس والشــعب ومنطقــي كيلــو١٦
واملنظــر وشــارعي صنعــاء واخلمســن ،وحتليــق ســبع طائــرات جتسســية يف أجــواء مدينــة الدريهمــي املحاصــرة وحيــس والشــعب ومنطقــي
كيلــو ١٦واملنظــر وشــارعي صنعــاء واخلمســن.
وذكر املصدر أن قوى العدوان اســتهدفت باألســلحة الثقيلة واملتوســطة مناطق متفرقة يف منطقة  7يوليو الســكنية وشــارع الـ 50واملطار
مــا أدى إىل أضــرار يف ممتلــكات املواطنــن.
واســتهدف الغــزاة واملرتزقــة بالرشاشــات الثقيلــة وصــاروخ كاتيوشــا وعــدد مــن قذائــف املدفعيــة قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة
الدريهمــي املحاصــرة ،كمــا اســتهدفوا منطقــة الشــجن بالرشاشــات.
وأفاد املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
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التصدي لزحفني واسعني يف الضالع ومأرب و 16غارة على مديرية صرواح
[ /28ابريل ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 ،غارة على مديرية صرواح مبحافظة مأرب وزحف يف الضالع.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 16غــارة مناطــق متفرقــة مبديريــة صــرواح ،خلفــت
إضــرار مبمتلــكات املواطنــن.
وأشــار املصــدر إىل التصــدى لزحفــن واســعني لقــوى العــدوان يف حمافظــي مــأرب والضالــع وتكبيــد العــدو خســائر فادحــة يف األرواح
والعتــاد.

قصف وغارات للعدوان على احلديدة وصعدة
[ /28ابريل ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن غارتني على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  45خرقــا باحلديــدة ،بينهــا  12خرقــا بقصــف مدفعــي
لعــدد  79قذيفــة ،و 32خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان شــرق حيــس بأكثــر مــن  10قذائــف هــاون مــع اســتهداف مكثــف مبختلــف العيــارات ،كمــا قصفــت بــ 19قذيفــة حــارة
الضبيــاين وشــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية الظاهر مبحافظة صعدة.

إصابة ثالث نساء بغارة على رازح بصعدة
[ /29ابريل ]2020/صعدة  -سبأ :
أصيبــت ثــاث نســاء اليــوم بغــارة لطــران العــدوان األمريكــي الســعودي اســتهدفت منطقــة بــي معــن يف مديريــة رازح احلدوديــة
مبحافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنية(ســبأ) ،أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة صــوار األعلــى يف مديريــة رازح،
مــا أدى إىل إصابــة ثــاث نســاء جبــروح واحتــراق ســيارة مواطــن وأضــرارا كبــرة يف منــازل املواطنــن.
وأشــار إىل أن اغلــب املناطــق احلدوديــة تتعــرض لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي بشــكل يومــي خلــف اضــرارا واســعة يف ممتلــكات
املواطنــن العامــة واخلاصــة.

استهداف حمافظتي مأرب واجلوف بـ 12غارة
[ /29ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة احلــزم ،وغــارة علــى منطقــة املهامشــة مبديريــة خــب والشــعف
مبحافظــة اجلــوف.
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تواصل خروقات العدوان باحلديدة
[ /29ابريل ]2020/حمافظات  -سبأ:
تواصلت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  48خرقــا ،بينهــا  14بقصــف مدفعــي لعــدد  66قذيفــة،
و 32خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا بســت قذائــف مدفعيــة وباألعــرة الرشاشــة مزرعــة مواطــن يف منطقــة كيلــو 16مبديريــة
الدريهمــي.

العميد سريع :تصعيد قوى العدوان سيقابل بالرد املناسب واملوجع
[ /30ابريل ]2020/صنعاء -سبأ:
أكد املتحدث الرمسي للقوات املسلحة العميد حيىي سريع ،استمرار قوى العدوان يف تصعيدها يف خمتلف جبهات الداخل واحلدود.
وأوضــح العميــد ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العمليــات اهلجوميــة لقــوى العــدوان خــال األســبوع املاضــي بلغــت أكثــر مــن 13
عمليــة زحــف وتســلل توزعــت علــى جبهــات مــأرب والبيضــاء والضالــع واجلــوف واحلــدود.
وأشــار إىل أن طــران العــدوان شــن  200غــارة علــى خمتلــف املحافظــات ،ليصــل إمجــايل زحوفــات العــدوان وغاراتــه مــن تاريــخ  9أبريــل
اجلــاري حــى اليــوم 65 ،عمليــة هجوميــة مــا بــن زحــف وتســلل ومــا يقــارب  700غــارة توزعــت علــى حمافظــات مــأرب وصنعــاء واجلــوف
والضالــع وصعــدة واحلديــدة وعمــران.
كمــا أكــد متحــدث القــوات املســلحة أن التصعيــد اجلــوي والــري املتواصــل لقــوى العــدوان ســيقابل بالــرد املناســب واملوجــع وعلــى الباغــي
تــدور الدوائــر.
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طريان العدوان السعودي األمريكي يستهدف منفذ عفار اجلمركي بالبيضاء
[ /02مايو ]2020/البيضاء  -سبأ:
اســتهدف طــران العــدوان الســعودي األمريكــي فجــر اليــوم ،مركــز مجــرك عفــار مبحافظــة البيضــاء بعــدة غــارات ،مــا أدى ســقوط قتلــى
وجرحــى واحتــراق عــدد مــن الناقــات املحملــة بالبضائــع.
وأوضحــت مصلحــة اجلمــارك يف بيــان صــادر عنهــا تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أهنــا مل تتمكــن مــن معرفــة عــدد القتلــى واجلرحــى
بســبب اســتمرار حتليــق الطــران املعــادي.
وأكدت أن موقع ســاحة اجلمرك املســتهدف مت إبالغ األمم املتحدة بإحداثياته عند بدء العمل به يف حمافظة البيضاء يف شــهر نوفمرب
2019م ،وهــو املنفــذ الرئيــس لتدفــق الغــذاء والــدواء الســيما بعــد إغــاق وحصــار العــدو مليناء احلديدة.
وأشــارت إىل أن املركــز تتواجــد فيــه مئــات الشــاحنات املحملــة بالغــذاء ،وهــذا االســتهداف هــو اســتهداف للشــعب اليمــي وحماصرتــه يف
الغــذاء والــدواء الســيما يف ظــل خماطــر تفشــي وبــاء كورونــا.
كمــا أكــدت مصلحــة اجلمــارك أن هــذا االســتهداف ليــس األول للمواقــع املدنيــة فقــد ســبق للعــدوان قصــف مركــز ميتــم اجلمركــي أكثــر مــن
مــرة ومكتــب مجــارك ورقابــة ذمــار اجلمركــي وهــذا االســتهداف هــو األعنــف وأدى إىل احلــاق أضــرار بشــرية وماديــة كبــرة.
ومحلــت مصلحــة اجلمــارك دول العــدوان واألمــم املتحــدة املســئولية الكاملــة ..داعيــة الغــرف التجاريــة للتحــرك واملنظمــات الدوليــة حلمايــة
األعيــان املدنيــة واملواطنــن مــن جرائــم دول العــدوان.

مخس غارات على مديرية جمزر مبأرب
[ /02مايو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مخس غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات مناطــق متفرقــة مبديريــة جمــزر خلفــت
أضــرار مبمتلــكات املواطنني.

مثان غارات تستهدف اجلوف ومأرب
[ /04مايو ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مثان غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مديرية خب والشعف باجلوف.
وأشار إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية صرواح مبأرب.

استمرار خروقات العدوان باحلديدة وقصف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية
[ /04مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات العــدوان بلغــت  245خرقــا ،بينهــا حتليــق لعــدد مــن الطائــرات
التجسســية يف أجــواء حيــس والدريهمــي واجلــاح.
وأشــار املصــدر إىل تضــرر ممتلــكات املواطنــن يف قريــة الدحفــش بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة نتيجــة اســتهداف قــوى العــدوان
هلــا باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة ،كمــا اســتهدفت أماكــن متفرقــة مــن شــارع الــ 50ومــا جــاوره.
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وقصفت قوى العدوان بثماين قذائف مدفعية كيلو  16بالتزامن مع متشيط مكثف مبختلف أعرية الرشاشات.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان اســتهدف مجــرك عفــار مبحافظــة البيضــاء بعــدد مــن الغــارات مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة أشــخاص مــن
ســائقي الشــاحنات واحتــراق  11شــاحنة بالكامــل كانــت حتمــل مــواد غذائيــة ،وشــن أربــع غــارات علــى منطقــة قانيــة باملحافظــة.
ويف حمافظة صعدة أفاد املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.

أربع غارات على قطاع جيزان
[ /05مايو ]2020/جيزان  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت اليوم ،أربع غارات على قطاع جيزان.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات وادي جــاره وشــرق جبــل تويلــق بقطــاع
جيــزان يف ظــل حتليــق متواصــل.

ست غارات على مناطق متفرقة مبأرب ونهم
[ /05مايو ]2020/مأرب – صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على مناطق متفرقة يف مأرب وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات مديريــة جمــزر مبــأرب ،وغــارة علــى
مديريــة هنــم شــرق صنعــاء.

رصد  37خرقا لقوى العدوان مبحافظة احلديدة
[ /05مايو ]2020/احلديدة ـ سبأ:
رصدت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  37خرقا باملحافظة.
وأوضــح مصــدر بغرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان اســتحداث حتصــن قتــايل يف شــارع
اخلمســن ومخســة خروقــات بقصــف مدفعــي وصاروخــي بعــدد  ٣٥قذيفــة و ٢٩خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ثالث غارات على صرواح يف مأرب
[ /06مايو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات مناطــق متفرقــة مــن مديريــة صــرواح
خملفــا أضــرارا باملمتلــكات.

ألفان و 787خرقا لقوى العدوان باحلديدة خالل إبريل
[ /06مايو ]2020/احلديدة  -سبأ :
بلغت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة خالل شهر إبريل املاضي ،ألفني و 787خرقا.
وأوضحــت إحصائيــة صــادرة عــن غرفــة عمليــات ضبــاط اﻹرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان يف احلديــدة تلقتهــا وكالــة األنبــاء
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اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان مشلــت  ١٧اعتــداء علــى رقابــة كيلــو ١٦وســييت ماكــس واخلامــري.
وأشــارت إىل أن اخلروقــات تضمنــت حتليــق  ٢٩طائــرة حربيــة يف أجــواء منطقــة اجلبليــة واملنظــر وكيلــو ١٦وشــارعي صنعــاء واخلمســن
ومدينــة الدريهمــي املحاصــرة وحيــس ومدينــة الشــعب واملراوعــة والصليــف ،وكــذا شــن غــارة جويــة علــى مدينــة املراوعــة.
وســجلت اإلحصائيــة خــال نفــس الفتــرة ،حتليــق  ٦٥طائــرة جتسســية يف أجــواء مدينــة اجلــاح وحيــس والفــازة والدريهمــي والشــعب
والصليــف وجزيــرة كمــران وشــارعي صنعــاء واخلمســن ومنطقــي كيلــو ١٦واملنظــر واجلبليــة.
وحبســب اإلحصائيــة اســتحدثت قــوى العــدوان  ٢٤حتصــن قتــايل يف شــارع اخلمســن ومنطقــة كيلــو ١٦ومدينــة الدريهمــي والفــازة
وحيــس ..مبينــة أن قــوى العــدوان ارتكبــت  ٧٥١خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي بعــدد ثالثــة آالف و ٩٨٨قذيفــة وصــاروخ وألــف و٨٦٣
خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.

استشهاد مواطن بقصف سعودي يف صعدة
[ /07مايو ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهد مواطن اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف املديريــة مــا أدى
إىل استشــهاد مواطــن.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوات العــدو الســعودي تتعمــد وبشــكل يومــي اســتهداف منــازل املواطنــن وممتلكاهتــم يف املديريــات احلدوديــة مــا
يتســبب يف خســائر بشــرية وماديــة.

ثالث غارات على منطقة جمازة يف عسري
[ /07مايو ]2020/عسري  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على عسري.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت منطقة جمازة.

العميد سريع :طريان العدوان يشن أكثر من  810غارات خالل شهر
[ /07مايو ]2020/صنعاء -سبأ:
واصلت قوى العدوان تصعيدها يف خمتلف اجلبهات حيث شنت خالل األسبوع املاضي أكثر من  11عملية هجومية وتسلل.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العمليــات اهلجوميــة والتســلل لقــوى
العــدوان توزعــت علــى جبهــات احلــدود واجلــوف ومــأرب والبيضــاء والضالــع.
وأشار إىل أن طريان العدوان شن  110غارات على حمافظات صنعاء وصعدة والبيضاء ومأرب واجلوف والضالع.
وذكــر العميــد ســريع أن أمجــايل غــارات طــران العــدوان وعملياتــه العدائيــة مــن  9أبريــل 2020م وحــى اليــوم ،بلغــت أكثــر مــن  76عمليــة
هجوميــة وتســلل وأكثــر مــن  810غــارات جويــة.
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استهداف مناطق متفرقة مبديرية خب والشعف يف اجلوف بـ 21غارة
[ /07مايو ]2020/اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 21 ،غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغاراتــه مناطــق متفرقــة مبديريــة خــب والشــعف خملفــة
أضــرارا مبنــازل ومــزارع املواطنني.

مصدر بغرفة عمليات ضباط االرتباط 57 :خرقا لقوى العدوان مبحافظة احلديدة
[ /07مايو ]2020/احلديدة  -سبأ :
رصدت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  57خرقا باملحافظة.
وأوضــح مصــدر بغرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان مشلــت اســتحداث حتصــن قتــايل يف كيلــو
 ،16وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء مدينــة اجلــاح ،و 15خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي بعــدد  25قذيفــة ،و 40خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  20غارة على صرواح مبأرب
[ /08مايو ]2020/مأرب -سبأ
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 ،غارة على مديرية صرواح مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة مــن مديريــة صــرواح ،وخلفــت أضــرارا
يف املمتلــكات العامــة واخلاصــة.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بتعز وخروقات باحلديدة و 11غارة وقصف يف صعدة
[ /08مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان جرائمها حبق الشعب اليمين ،ما أدى إىل استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني وتدمري املمتلكات العامة واخلاصة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد طفــل يف التاســعة مــن العمــر مــع والدتــه وإصابــة والــده جبــروح يف جرميــة
إطــاق نــار ملســلحني مــن مرتزقــة العــدوان نصبــوا كمينــا يف منطقــة الرحبــة بعزلــة األحجــور مديريــة شــرعب الســام مبحافظــة تعــز.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان ارتكبــت  41خرقــا لوقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة جديــدة
يف أطــراف مدينــة الدريهمــي و  7خروقــات بقصــف مدفعــي لعــدد  10قذائــف و  33خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان حتصينات قتالية جديدة شرق مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى منطقــة جمــازة وغارتــن علــى الربوعــة يف عســر ،وغارتــن علــى مديريــة باقــم
مبحافظــة صعــدة ،يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي منــازل ومــزارع املواطنــن يف املديريــة.
وأشــار املصــدر إىل نفــوق عــدد مــن املواشــي بقصــف مدفعيــة العــدوان علــى منطقــة بــي صيــاح يف مديريــة رازح ،واســتهدف قصــف
صاروخــي قــرى ســكنية يف املديريــة خملفــا أضــرارا يف ممتلــكات املواطنــن.
كما استهدف قصف صاروخي سعودي قرى آهلة يف األطراف الغربية ملديرية حيدان.
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العميد سريع :قواتنا تتصدى لزحف قوى العدوان يف صرواح
[ /08مايو ]2020/صنعاء -سبأ:
متكنت قوات اجليش واللجان الشعبية اليوم من التصدي لزحف مكثف لقوى العدوان يف صرواح حمافظة مأرب.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن اجليــش واللجــان الشــعبية تصــدوا
لزحــف مكثــف لقــوى العــدوان باجتــاه مواقعهــم يف صــرواح مــن عــدة مســارات اســتمر مــن منتصــف ليــل أمــس حــى عصــر اليــوم.
وأشــار إىل أن الزحــف رافقــه غطــاء جــوي مكثــف لطــران العــدوان الــذي شــن أكثــر مــن  18غــارة ..مؤكــدا تكبيــد العــدو خســائر فادحــة يف
األرواح والعتــاد وســقوط العشــرات منهــم مــا بــن قتيــل وجريــح بينهــم قيــادات.

سبع غارات وقصف صاروخي على مديريات سحار والظاهر ورازح يف صعدة
[ /09مايو ]2020/صعدة-سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات جوية على مديرييت سحار والظاهر مبحافظة صعدة.
وأكد املصدر إصابة طفلة بقصف صاروخي سعودي على إحدى القرى احلدودية مبديرية رازح احلدودية.

استهداف مزرعة دواجن يف الضالع
[ /09مايو ]2020/الضالع ـ سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارة على حمافظة الضالع.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــارة اســتهدفت مزرعــة للدواجــن يف منطقــة شــثاث الواقعــة بــن مديريــي
دمــت والرضمــة مــا أدى إىل أضــرار كبــرة فيهــا ،مشــرا إىل أن الطــران اســتهدف بثمــاين غــارات مناطــق متفرقــة مبديريــة قعطبــة.

 12غارة على مديريتي جمزر وصرواح يف مأرب
[ /09مايو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات مناطــق متفرقــة مــن مديريــة جمــزر،
خملفــة أضــرارا مبنــازل املواطنــن وممتلكاهتــم.
وكان طريان العدوان قد شن ست غارات على مديرية صرواح.

الدفاعات اجلوية تتصدى لطائرات العدوان يف اجلوف
[ /09مايو ]2020/اجلوف -سبأ:
تصــدت الدفاعــات اجلويــة للجيــش واللجــان الشــعبية اليــوم ،لتشــكيل قتــايل لعــدد مــن الطائــرات احلربيــة التابعــة للعــدوان الســعودي يف
مســاء حمافظــة اجلــوف.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع أن الدفاعــات اجلويــة تصــدت بصواريــخ فاطــر 1لتشــكيل قتــايل مــن
طائــرات العــدوان وأجربهتــا علــى املغــادرة أثنــاء حماولتهــا تنفيــذ أعمــال عدائيــة يف حمافظــة اجلــوف.
وجنحت منظومة فاطر حملية الصنع يف تنفيذ العديد من عمليات التصدي لطائرات العدوان احلربية.
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رصد  60خرقا لقوى العدوان مبحافظة احلديدة
[ /9مايو ]2020/احلديدة -سبأ:
رصدت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  60خرقا باملحافظة.
وأوضــح مصــدر بغرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان حتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء
اجلــاح واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف كليــو .16
وأشار املصدر إىل أن اخلروقات مشلت أيضا  15خرقا بقصف مدفعي وصاروخي و ٤٣خرقا باألعرية النارية املختلفة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  11غارة على حمافظة البيضاء
[ /10مايو ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،إحدى عشرة غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن عشــر غــارات علــى منطقــة قانيــة ،واســتهدف
بغــارة شــبكة لالتصــاالت يف مديريــة الزاهــر.

 ١4غارة على مناطق متفرقة باجلوف
[ /10مايو ]2020/اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ١4 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــان غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف ،وســت غــارات
علــى مديريــة احلــزم.

 32غارة على مأرب وصعدة وجيزان وجنران وقصف على مديرية شدا احلدودية
[ /10مايو ]2020/صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي 32 ،غارة على أربع حمافظات.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ  12غارة مديرييت جمزر وصرواح مبأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى قطــاع جيــزان ،وأربــع غــارات علــى مديريــة باقــم ،وســت غــارات علــى مديريــة
الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،وثــاث غــارات علــى الطلعــة والصــوح بقطــاع جنــران.
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا احلدودية.

ثالث غارات على منطقة قانية يف حمافظة البيضاء
[ /11مايو ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت منطقة قانية.
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استهداف حمافظتي اجلوف ومأرب بتسع غارات
[ /11مايو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن ثــاث غــارات لطــران العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة مبديريــة صــرواح
خملفــة أضــرار مبــزارع املواطنــن.
وأفاد أن الطريان شن ثالث غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

استمرار خروقات قوى العدوان باحلديدة وقصف على املناطق احلدودية
[ /11مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة ،وقصف على املناطق احلدودية.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  68خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق طائــريت جتســس
يف أجــواء مدينــة حيــس ،و 13خرقــا بالقصــف الصاروخــي واملدفعــي علــى التحيتــا ورقابــي اخلامــري وكليــو 16ومدينــة الدريهمــي.
وأشــار املصــدر إىل أن مدرعــات قــوى العــدوان اســتهدفت بالرشاشــات أماكــن متفرقــة مــن شــارع ال ـ  ،50وقصفــت بأكثــر مــن  8قذائــف هــاون
منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا.
واستهدفت قوى العدوان منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه بأربعة صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة.
ولفت املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.

استشهاد وإصابة ثالثة أطفال بقصف سعودي يف رازح بصعدة
[ /12مايو ]2020/صعدة -سبأ:
استشــهد وأصيــب ثالثــة أطفــال مســاء أمــس بقصــف صاروخــي ســعودي علــى القــرى احلدوديــة اآلهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة
مبحافظــة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح
بالصواريــخ وقذائــف املدفعيــة ،مــا أدى إىل استشــهاد الطفــل أنــور إبراهيــم طــاووس حيــى وإصابــة طفلــن آخريــن.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  14غارة على البيضاء وحجة
[ /12مايو ]2020/البيضاء – سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم  14غارة على حمافظيت البيضاء وحجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة الســوادية وعــاود اســتهداف منطقــة
قانيــة خبمــس غارات.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مدرســة الطينــة مبديريــة ميــدي ،وغــارة علــى قريــة شــلية مبديريــة حــرض
حبجــة.
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ست غارات على مديرية جمزر مبأرب
[ /12مايو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات مناطــق متفرقــة مــن مديريــة جمــزر
خملفــة أضــرارا باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

 92خرقا لقوى العدوان مبحافظة احلديدة
[ /12مايو ]2020/احلديدة  -سبأ:
رصــدت غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان مبحافظــة احلديــدة اخلروقــات الــي ارتكبهــا العــدوان يف
املحافظــة.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أنه مت تسجيل  92خرقا لقوى العدوان جببهات احلديدة.
وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان استهدفت باملدفعية والعيارات الرشاشة حارة الضبياين مبدينة احلديدة.

غارات جوية على ثالث حمافظات وجنران واستمرار خروقات احلديدة
[ /13مايو ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارات على ثالث حمافظات وجنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  71خرقــا لوقــف إطــاق النــار مــن بينهــا  49خرقــا
مبختلــف األعــرة الناريــة ،وحتليــق طائــرة حربيــة ،و 11قصفــا مدفعيــا بــ 65قذيفــة ،وســتة حتليــق اســتطالع ،واســتحداث حتصينــات
قتاليــة.
وقصفت قوى العدوان بعشر قذائف مدفعية مشال شرق قرية الدحفش بأطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة صعــدة غــارة علــى مديريــة الظاهــر ،وغــارة أخــرى علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف،
يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.
وأفــاد املصــدر أن الطــران شــن غارتــن علــى منطقــة الوتــدة مبديريــة خــوالن الطيــال حمافظــة صنعــاء ،وغارتــن علــى منطقــة قانيــة
مبحافظــة البيضــاء ،كمــا اســتهدف بغارتــن منطقــة الشــرفة يف جنــران.

مخس غارات على مجارك حرض ومنطقة الطينة يف مديرية ميدي يف حجة
[ /15مايو ]2020/حجة-سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم ،مخس غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدون اســتهدف بثــاث غــارات مجــارك حــرض ،وبغارتــن منطقــة
الطينــة يف مديريــة ميــدي.
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عشر غارات على منطقة قانية يف حمافظة البيضاء
[ /15مايو ]2020/البيضاء -سبأ:
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي ،حمافظة البيضاء ،بعشر غارات اليوم.
وذكر مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن عشر غارات على منطقة قانية يف املحافظة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  20غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /15مايو ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 15غــارة مناطــق متفرقــة مــن مديريــي جمــزر
ومدغــل مبحافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن أربع غارات على قرية اخلسف مبديرية احلزم وغارة على مديرية خب والشعف باجلوف.

استمرار اخلروقات والتصعيد يف احلديدة وصعدة
[ /15مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا مبحافظة احلديدة ،يف حني استهدف قصف صاروخي ومدفعي حمافظة صعدة احلدودية.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  52خرقــا لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة ،مــن بينهــا
 31خرقــا مبختلــف األعــرة الناريــة وتســعة خروقــات بــ 92قذيفــة مدفعيــة.
وتضمنت اخلروقات أيضا حتليق مخس طائرات جتسسية وحتليق لطائرة حربية يف أجواء حيس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بعدد من قذائف املدفعية منطقة الفازة مبديرية التحيتا.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.

متحدث القوات املسلحة :قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري
[ /15مايو ]2020/صنعاء  -سبأ:
تواصل قوى العدوان تصعيدها يف خمتلف اجلبهات حيث شنت أكثر من  10عمليات هجومية خالل األسبوع املاضي.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العمليــات اهلجوميــة توزعــت علــى
جبهــات اجلــوف ومــأرب والبيضــاء والضالــع وتعــز وصعــدة.
وذكــر أن طــران العــدوان شــن  258غــارة خــال األســبوع املاضــي علــى حمافظــات صعــدة وصنعــاء وحجــة والبيضــاء ومــأرب واجلــوف
والضالــع.
وأشــار متحــدث القــوات املســلحة إىل أنــه منــذ  9أبريــل املاضــي شــن طــران العــدوان ألفــا و 68غــارة ،وبلغــت عمليــات قــوى العــدوان
العســكرية أكثــر مــن  86عمليــة هجوميــة وتســلل.
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 12غارة على البيضاء وجنران
[ /16مايو ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم 12 ،غارة على حمافظة البيضاء وجنران.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــاين غــارات علــى منطقــة قانيــة ،وثــاث غــارات علــى
مديريــة الســوادية مبحافظــة البيضــاء.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارة على منطقة الشرفة يف جنران.

استهداف مناطق متفرقة يف مأرب واجلوف بثمان غارات
[ /16مايو ]2020/مأرب  -اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مثان غارات على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن ست غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.

ارتفاع خروقات قوى العدوان يف احلديدة إىل  58خرقا
[ /16مايو ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  58خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق طائــرات حربيــة
وجتسســية يف أجــواء اخلامــري ومدينــي حيــس واجلبليــة ،و  14خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي بعــدد  103قذائــف وصواريــخ و 39خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر بــأن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا باملدفعيــة والرشاشــات باجتــاه كليــة اهلندســة وحــارة الضبيــاين وغــرب قريــة الشــجن
بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.

صد زحفني واسعني للمرتزقة يف تعز
[ /17مايو ]2020/تعز  -سبأ :
صد اجليش واللجان الشعبية اليوم ،زحفني واسعني ملرتزقة العدوان من أربعة مسارات يف حمافظة تعز.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت التصــدي لزحفــن واســعني للمرتزقــة مــن أربعــة مســارات باجتــاه جبــل
اهلــان يف الضبــاب وبــر باشــا.
وأكد املصدر مقتل وجرح عدد كبري من املرتزقة خالل صد الزحفني اللذين استمرا عدة ساعات.
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 13غارة على حمافظتي حجة والبيضاء
[ /17مايو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على حمافظيت حجة والبيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن تسع غارات على مديرييت حريان وحرض.
وذكر املصدر أن الطريان استهدف بغارة منطقة العطن يف مديرية بكيل املري.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن ثالث غارات على منطقة قانية مبحافظة البيضاء.

سبع غارات على جمزر يف مأرب خلفت أضرار يف املمتلكات العامة واخلاصة
[ /17مايو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الغــارات اســتهدفت مناطــق متفرقــة مــن مديريــة جمــزر خملفــة أضــرارا يف
املمتلــكات العامــة واخلاصــة.

قوى العدوان تستهدف ممتلكات املواطنني باحلديدة وصعدة
[ /17مايو ]2020/حمافظات-سبأ:
استهدفت قوى العدوان ممتلكات املواطنني مبحافظيت صعدة واحلديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف إطالق النار.
وأوضح مصدر عســكري لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن قوى العدوان اســتهدفت بقذائف املدفعية واألســلحة الرشاشــة مزارع ومســاكن
املواطنــن شــرق مدينــة التحيتــا.
كمــا قصفــت قــوى العــدوان مــزارع املواطنــن جنــوب قريــة اجلربــة بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بســت قذائــف دبابــة وأربــع قدائــف
مدفعيــة ،واســتهدفت قريــة الدحفــش بأطــراف املدينــة خبمــس قذائــف مدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة.
مشلــت اخلروقــات أربعــة حتــركات وثالثــة حتليــق طــران اســتطالع وحــريب ،و 20خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي و 39خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف مــزارع املواطنــن يف مديريــة رازح وقــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا
احلدوديتــن مبحافظــة صعــدة ،يف حــن شــن الطــران غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف.

إصابة طفلة و 19غارة وقصف صاروخي ومدفعي يف حمافظة صعدة
[ /18مايو ]2020/صعدة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي  19غارة على حمافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة االنباء اليمنية (سبأ) ان الغارات استهدفت مديرييت الظاهر وشدا باملحافظة.
يف حني استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى سكانية يف منطقة غافرة مبديرية الظاهر.
وأكــد املصــدر إصابــة طفلــة جبــروح ونفــوق عــدد مــن املواشــي بقصــف صاروخــي ســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح
احلدوديــة.
117

يوميات العدوان 2020

أربع غارات على مناطق متفرقة من مأرب واجلوف
[ /18مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،أربع غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ،أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على مديرية احلزم باجلوف.

حتليق طائرتني حربية وجتسسية يف احلديدة ومخس غارات على حجة
[ /18مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان مخس غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  53خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق طائرتــن حربيــة وجتسســية،
و 19خرقــا باملدفعيــة والصواريــخ بأكثــر مــن  123قذيفــة وصاروخــا.
وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  22قذيفــة مدفعيــة ومبختلــف األســلحة الرشاشــة ســوق احللقــة وفنــدق الواحــة وحــارة الضبيــاين
مبدينــة احلديــدة.
وأشــار املصــدر إىل اســتهداف قــوى العــدوان مشــال قريــة الدحفــش بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ب ـ  8قذائــف مدفعيــة وخمتلــف
األســلحة الرشاشــة.
ولفــت املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى عزلــة بــي حســن مبديريــة عبــس وغارتــن علــى مديريــة حــرض مبحافظــة
حجة.

قتلى وجرحى يف كسر زحف واسع لقوى العدوان يف مأرب
[ /18مايو ]2020/مأرب  -سبأ:
تصدى أبطال اجليش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان يف مديرية صرواح مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن أبطــال اجليــش واللجــان كســروا زحفــا واســعا ملرتزقــة العــدوان مبديريــة صــرواح
اســتمر مــن الفجــر حــى مغــرب أمــس األحــد ،بإســناد جــوي مكثــف مــن طــران العــدوان.
وأكد املصدر سقوط عشرات القتلى واجلرحى يف صفوف مرتزقة العدوان خالل كسر الزحف.

طريان العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي يشن مثان غارات على صعدة ومأرب
[ /19مايو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت اليوم ،مثان غارات على حمافظيت صعدة ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اإلجرامــي اســتهدف بغارتــن مديريــة الظاهــر ،يف ظــل
حتليــق مكثــف علــى املديريــة واملناطــق احلدوديــة.
وذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف مديريــة شــدا وقــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة
صعــدة.
ويف حمافظة مأرب شن طريان العدوان ثالث غارات على مديرية صرواح وثالث غارات أخرى على مديرية جمزر.
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استهداف مديرية خب والشعف يف اجلوف بعشر غارات
[ /19مايو ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،عشر غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بعشــر غــارات مناطــق متفرقــة مــن مديريــة خــب
والشــعف ،خملفــة أضــرارا مبمتلــكات املواطنــن.

غارتان على مديرية حرض يف حمافظة حجة
[ /19مايو ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتني على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني مديرية حرض باملحافظة.

قوى العدوان مستمرة يف خرق هدنة احلديدة
[ /19مايو ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات العــدوان بلغــت  62خرقــا ،بينهــا ســبعة خروقــات حتليــق للطــران
احلــريب واالســتطالعي ،وتســع عمليــات قصــف مدفعــي يف حيــس والدريهمــي املحاصــرة واجلبليــة وكيلــو.16
وأشــار إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت باألســلحة الرشاشــة شــارع الــ 50والضبيــاين وكليــة اهلندســة وفنــدق االحتــاد ،كمــا اســتهدفت
مبختلــف األســلحة الرشاشــة مشــال قريــة الدحفــش وبأربعــة عشــر قذيفــة مدفعيــة القريــة نفســها بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة.

 19غارة على أربع حمافظات
[ /20مايو ]2020/مأرب – اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي  19غارة على حمافظات مأرب ،اجلوف ،البيضاء والضالع.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة جمــزر ،وثــاث غــارات مديريــة
صــرواح مبحافظــة مــأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة اجلــوف ثــاث غــارات علــى مديريــة بــرط العنــان ،وســت غــارات علــى مديريــة خــب
والشــعف ،كمــا شــن غارتــن علــى مديريــة احلــزم.
وشن طريان العدوان ثالث غارات على مديرية قعطبة مبحافظة الضالع.

سبع غارات على قانية يف البيضاء
[ /20مايو ]2020/البيضاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت منطقة قانية.
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استهداف حمافظتي احلديدة وصعدة مبختلف األسلحة
[ /20مايو ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة ،وقصف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان التفــاق احلديــدة بلغــت  58خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرات
حربيــة وجتسســية ،واســتحداث حتصــن قتــايل جديــد يف مدينــة الفــازة ،و 14خرقــا بالقصــف املدفعــي.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بتســع قذائــف مدفعيــة مشــال قريــة مغــاري مبديريــة حيــس ،واســتهدفت باألســلحة الرشاشــة
باجتــاه حــارة الضبيــاين وكليــة اهلندســة وجامــع الوحيــن.
وقصفت قوى العدوان بعشر قذائف هاون ومبختلف األسلحة الرشاشة مشال غرب قرية الدحفش بأطراف الدريهمي املحاصرة.
وأفــاد املصــدر أن العــدو الســعودي قصــف بأكثــر مــن  30صاروخــا وقذيفــة قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة
صعــدة.

إصابة مواطن يف قصف مدفعي على حجة و 13غارة على اجلوف ومأرب
[ /21مايو ]2020/اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على حمافظيت اجلوف ومأرب ،وقصف مدفعي على حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف ،واســتهدف بثــاث
غــارات مديريــة احلــزم.
وذكر املصدر أن الطريان استهدف مديرية صرواح يف حمافظة مأرب بثالث غارات.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن جبــروح نتيجــة قصــف مدفعــي ملرتزقــة العــدوان علــى قــرى آهلــة بالســكان غــرب مديريــة مســتبأ يف حمافظــة
حجة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ست غارات على صعدة وجنران
[ /21مايو ]2020/صعدة-سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على حمافظة صعدة وجنران.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة الظاهــر احلدوديــة
مبحافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى األجاشــر قبالــة جنــران ،مشــرا إىل أن العــدو الســعودي يســتهدف بشــكل يومــي املديريــات احلدوديــة
بالقصــف الصاروخــي واملدفعــي خملفــا أضــرار يف ممتلــكات املواطنــن.

مصدر بعمليات ضباط االرتباط 65 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /21مايو ]2020/احلديدة  -سبأ :
سج ّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  65خرقا باملحافظة.
وأوضــح مصــدر بغرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان حتليــق ثــاث طائــرات يف أجــواء
مدينــة حيــس ،وطائــرة جتسســية بأجــواء شــارع اخلمســن ،واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة وكيلــو ،١٦و  ١٣خــرق بقصــف مدفعــي
لــ ٢٢٨قذيفــة ،و ٤٥خــرق باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكد املصدر أن مدرعتني ملرتزقة العدوان استهدفتا بشكل مكثف أماكن متفرقة يف شارع الـ 50مبدينة احلديدة.
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متحدث القوات املسلحة 13 :عملية هجومية و 221غارة للعدوان يف أسبوع
[ /21مايو ]2020/صنعاء  -سبأ :
واصلت قوى العدوان تصعيدها يف خمتلف اجلبهات حيث شنت خالل األسبوع املاضي أكثر من  13عملية هجومية وتسلل.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العمليــات اهلجوميــة والتســلل لقــوى
العــدوان توزعــت علــى جبهــات اجلــوف ومــأرب وتعــز وصعــدة.
وأفــاد بــأن غــارات طــران العــدوان الســعودي األمريكــي خــال االســبوع املاضــي بلغــت  221غــارة توزعــت علــى حمافظــات صنعــاء وصعــدة
وحجــة والبيضــاء ومــأرب واجلــوف والضالــع وجبهــات احلــدود.
وأشــار العميــد ســريع إىل أن إمجــايل غــارات العــدوان وعملياتــه العدائيــة منــذ التاســع مــن أبريــل املاضــي حــى اليــوم ،بلــغ أكثــر مــن 100
عمليــة هجوميــة وتســلل وأكثــر مــن ألــف و 300غــارة جويــة.

 13غارة على مناطق متفرقة يف مأرب
[ /22مايو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأكثــر مــن  13غــارة مديريــي مدغــل وجمــزر ،خملفــة
أضــرارا مبمتلــكات املواطنــن.

طريان العدوان يستهدف اجلوف بـ  12غارة
[ /22مايو ]2020/اجلوف --سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على قرية شرق حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف قريــة اخلســف الواقعــة يف الصحــراء الرابطــة بــن
حمافظــي اجلــوف ومــأرب ب ـ  12غــارة ،خلفــت أضــرارا يف منــازل املواطنــن.

حتليق ست طائرات حربية وجتسسية يف احلديدة وقصف مدفعي وغارات على حجة وصعدة
[ /22مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان سبع غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن رشاشــات الغــزاة واملرتزقــة اســتهدفت أماكــن متفرقــة مــن شــارع الــ 50ومنطقــة
 7يوليــو الســكنية مبدينــة احلديــدة.
وقصفــت قــوى العــدوان بــ 23قذيفــة مدفعيــة قريــي اجلربــة والشــجن بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،يف حــن اســتحدثت جرافــة
عســكرية حتصينــات قتاليــة غــرب املدينــة.
وكانــت غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان مبحافظــة احلديــدة قــد رصــدت  51خرقــا باملحافظــة ،توزعــت
بــن خروقــات قــوى العــدوان حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء اجلبليــة ومخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع اخلمســن.
كمــا مشلــت اخلروقــات اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة ،ومخســة خروقــات بقصــف مدفعــي بعــدد  26قذيفــة ،و 29خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة .وأفــاد مصــدر عســكري بــأن قصفــا مدفعيــا ســعوديا اســتهدف يف حمافظــة صعــدة مناطــق متفرقــة مــن مديريــة غمــر
وقــرى آهلــة بالســكان يف مديريــي رازح ومنبــه.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرية حرض يف حمافظة حجة.
121

يوميات العدوان 2020

 12غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف
[ /23مايو ]2020/مأرب -اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف منطقة اللبنات يف صحراء اجلوف بثمان غارات.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.

استشهاد واصابة ستة مواطنني يف صعدة وتسع غارات على حجة
[ /24مايو ]2020/صعدة  -سبأ :
استشــهد وأصيــب ســتة مواطنــن اليــوم ،بغــارات لطــران العــدوان األمريكــي الســعودي اإلمــارايت علــى منطقــة مــران يف مديريــة حيــدان
مبحافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغــارة الطريــق العــام مبنطقــة مــران ،مــا أدى
إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة ثالثــة آخريــن كحصيلــة أوليــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان الغاشــم شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة شــدا احلدوديــة ،فيمــا تعرضــت قــرى آهلــة بالســكان يف
مديريــي رازح وشــدا لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.
وحسب املصدر شن طريان العدوان سبع غارات على مديرية حرض مبحافظة حجة ،وغارتان لطريان العدوان على مديرية عبس.

 48غارة على أربع حمافظات
[ /24مايو ]2020/صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 48 ،غارة على حمافظات اجلوف ومأرب وحجة وصعدة.
وأوضــح املتحــدث الرمســي باســم القــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان توزعــت:
تســع علــى مديريــة جمــزر ،وســت غــارات علــى حمافظــة اجلــوف ،و ١٥غــارة علــى مديريــي حــرض وعبــس مبحافظــة حجــة ،و ١٨غــارة علــى
مــران واملالحيــط وباقــم مبحافظــة صعــدة ،خلفــت عــددا مــن الشــهداء واجلرحــى يف حمافظــة صعــدة.
واعترب التصعيد اجلوي املتواصل سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان ،وعليها حتمل تبعات ذلك.

استهداف مناطق متفرقة يف مأرب واجلوف وصنعاء بست غارات
[ /24مايو ]2020/حمافظات – سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات على مناطق متفرقة من حمافظات مأرب واجلوف وصنعاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة اجلفرة مبديرية جمزر مبأرب.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على جبل صلب مبديرية هنم مبحافظة صنعاء.
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إصابة طفل مبديرية الدريهمي احملاصرة إثر قصف املرتزقة ملنازل وممتلكات املواطنني
[ /24مايو ]2020/صنعاء -سبأ:
تواصلت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت رصــد  69خرقــا لقــوى العــدوان يف جبهــات احلديــدة ..مشــرا
إىل أنــه مــن بــن اخلروقــات حتليــق طائرتــان جتسســيتان يف أجــواء شــارع اخلمســن.
وأشــار املصــدر إىل أنــه قــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة يف حيــس والدريهمــي ..الفتــا إىل أن اخلروقــات مشلــت أيضــا  17خرقــا
بقصــف مدفعــي ،و 74خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،كمــا اســتهدف قــوى العــدوان بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة وباألســلحة الرشاشــة
مناطــق متفرقــة مــن منطقــي  7يوليــو الســكنية وكيلــو.16
ولفــت املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة غــرب قريــة الشــجن بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة،
ومت قصــف قريــة الدحفــش بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة.
وأكــد املصــدر إصابــة طفــل يبلــغ مثــان ســنوات يف قريــة امل ُ ْن ُقــم مبديريــة الدريهمــي املحاصــرة إثــر قصــف املرتزقــة ملنــازل وممتلــكات
املواطنــن ..مشــرا إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بــ 13قذيفــة مدفعيــة قريــة الدحفــش بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة وقريــة الزعفــران
يف كيلــو.16

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن مثان غارات على حمافظة حجة
[ /25مايو ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم مثان غارات على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ،أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة الطينة مبديرية ميدي.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بست غارات حرض وحريان وبين حسن مبحافظة حجة.

 21غارة على جمزر واجلفرة وصلب واملالحيط يف مأرب وصعدة
[ /25مايو ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 21 ،غارة على حمافظيت مأرب وصعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان توزعــت علــى  15غــارة علــى جمــزر واجلفــرة وصلــب
مبحافظــة مــأرب ،وســت غــارات علــى املالحيــط بصعــدة.

استهداف مناطق متفرقة يف احلديدة مبختلف االسلحة اخلفيفة والثقيلة
[ /25مايو ]2020/احلديدة  -سبأ:
واصلت قوى العدوان استهداف مناطق متفرقة يف حمافظة احلديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف إطالق النار.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  62خرقــا مــن بينهــا حتليــق أربــع طائــرات جتسســية
و 11خرقــا بالقصــف املدفعــي.
وب ّيــن أن قــوى العــدوان اســتهدفت بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة وباألســلحة الرشاشــة مناطــق متفرقــة مــن مدينــة  7يوليــو الســكنية،
وقصفــت بقذائــف اهلــاون مثلــث العديــن يف حيــس.
وأشــار املصــدر إىل احتــراق مــزل مواطــن جنــوب غــرب مدينــة الدريهمــي املحاصــرة نتيجــة اســتهدافه مــن قبــل املرتزقــة باألســلحة
املتوســطة والثقيلــة ،كمــا قصفــت قــوى العــدوان قريــي الشــجن والدحفــش بالدريهمــي بقذائــف اهلــاون.
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إصابة طفلة بقصف مدفعي سعودي يف شدا بصعدة
[ /26مايو ]2020/صعدة  -سبأ :
أصيبت طفلة بقصف مدفعي سعودي اليوم يف مديرية شدا مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف بقذائــف املدفعيــة مناطــق متفرقــة مبديريــة
شــدا ،مــا أدى إىل إصابــة طفلــة جبــروح.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان األمريكي السعودي ،شن ثالث غارات على منطقة الفرع مبديرية كتاف احلدودية.

عشر غارات على مناطق متفرقة يف مأرب
[ /26مايو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 10 ،غارات على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  10غــارات علــى مديريــات صــرواح ومدغــل وجمــزر ،خملفــة
أضــرار مبمتلــكات املواطنــن.

استمرار خروقات العدوان التفاق وقف اطالق النار باحلديدة
[ /26مايو ]2020/احلديدة -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ،أن قــوى العــدوان قصفــت بعــدد مــن قذائــف اهلــاون قريــة الزعفــران يف كيلــو 16
مبحافظــة احلديــدة ،كمــا قصفــت ب ـ  18قذيفــة مدفعيــة علــى قريــي الزعفــران والشــرفني يف كيلــو.16
وأشــار إىل أن قــوى العــدوان قصفــت أيضــا بأكثــر مــن  20قذيفــة مدفعيــة شــرق مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ومنطقــة اجلــاح مبديريــة
بيــت الفقيــه.

 24غارة لطريان العدوان على مأرب واجلوف
[ /27مايو ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 24 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  19غارة على مديرييت جمزر ومدغل يف مأرب.
وأشار إىل أن الطريان استهدف خبمس غارات قرية اخلسف التابعة ملديرية احلزم يف اجلوف.

 23غارة على حمافظتي صعدة وحجة واستشهاد شاب يف احلديدة
[ /27مايو ]2020/حمافظات-سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان مبحافظــة احلديــدة ،مــا أدى إىل استشــهاد شــاب ،فيمــا شــن الطــران  23غــارة علــى حمافظــي صعــدة
وحجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  67خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء كيلــو،16
ومخس طائرات جتسســية يف أجواء اجلاح وشــارع اخلمســن وكيلو 16واجلبلية.
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وأشــار املصــدر إىل اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة و 16خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  55قذيفــة ،و 43خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد شــاب إثــر إصابتــه بطلــق نــاري مــن قبــل مرتزقــة العــدوان أثنــاء مــروره يف الطريــق إىل قريــة القطنــة بظمــي يف
مديريــة حيــس.
يف حني قصفت دبابة لقوى العدوان حارة الضبياين وما جاورها يف مدينة احلديدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن  23غارة على حمافظيت صعدة وحجة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يستهدف البيضاء وحجة خبمس غارات
[ /28مايو ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على البيضاء وحجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدان استهدف منطقة قانية يف حمافظة البيضاء بأربع غارات.
كما شن طريان العدوان غارة على مديرية حرض مبحافظة حجة.

استهداف مديريتي جمزر ومدغل مبحافظة مأرب بست غارات
[ /28مايو ]2020/مأرب-سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على مديرييت جمزر ومدغل مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مديريــة جمــزر خبمــس غــارات ،وشــن غــارة علــى
مديريــة مدغــل.

 11غارة على مديريتي الظاهر وكتاف مبحافظة صعدة
[ /28مايو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت اليوم 11 ،غارة على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســبع غــارات مديريــة الظاهــر احلدوديــة ،وأربــع
غــارات علــى منطقــي الفــرع والصــوح يف مديريــة كتــاف.

حتليق مخس طائرات جتسسية وحربية يف مناطق متفرقة يف احلديدة
[ /28مايو ]2020/حمافظات-سبأ:
استهدفت قوى العدوان مناطق متفرقة مبحافظة احلديدة مبختلف األسلحة يف خرق جديد التفاق وقف إطالق النار.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  53خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس،
وأربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع اخلمســن ،و 11خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  49قذيفــة ،و 37خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان مطــار احلديــدة الــدويل باألســلحة الرشاشــة ،وقصفــت بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة شــارع اخلمســن ،كمــا
اســتهدفت باملدفعيــة قريــة الزعفــران يف منطقــة كيلــو .16
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طريان العدوان يستهدف حجة بـ 14غارة
[ /29مايو ]2020/حجة -سبأ:
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم بـ 14غارة حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان  14غــارة توزعــت علــى مديريــي حــرض وحــران ومنطقــة اجلــر
يف مديريــة عبــس.

مخس غارات على منطقة قانية يف البيضاء
[ /29مايو ]2020/البيضاء -سبأ:
عاود طريان العدوان السعودي األمريكي عصر اليوم استهداف منطقة قانية مبحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن مخس غارات على منطقة قانية.

 21غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف
[ /29مايو ]2020/مأرب -اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم  21غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــان غــارات علــى مديريــة جمــزر ،وســت غــارات علــى جنــد
العتــق مبديريــة صــرواح مبحافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديرية خب والشعف ،وثالث غارات على مديرية احلزم باجلوف.

عشر غارات على مديريات كتاف وباقم والظاهر وحيدان يف حمافظة صعدة
[ /29مايو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،عشر غارات على مديرييت كتاف وباقم مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان الغاشــم شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة
كتــاف احلدوديــة ،وغارتــن علــى مديريــة باقــم.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة ذويب ،وأربع غارات على مديرييت الظاهر وحيدان.

خروقات مستمرة مبحافظة احلديدة
[ /29مايو ]2020/احلديدة -سبأ:
استمرت خروقات القوى امل ُعادية التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــا قــوى العــدوان بلغــت  41خرقــا ،بينهــا ثالثــة خــروق بقصــف مدفعــي
لعــدد  10قذائــف ،و 38خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات قتاليــة يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة
التحيتــا.
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العميد سريع 20 :عملية هجومية و 286غارة لطريان العدوان خالل أسبوع
[ /29مايو ]2020/صنعاء -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي تصعيدهــا يف خمتلــف اجلبهــات حيــث شــنت خــال األســبوع املنصــرم أكثــر مــن  20عمليــة
هجوميــة وتســلل.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبا) أن العمليــات اهلجوميــة والتســلل لقــوى
العــدوان توزعــت علــى جبهــات مــأرب واجلــوف وتعــز والضالــع والبيضــاء.
وأشــار إىل أن غــارات طــران العــدوان خــال األســبوع املاضــي بلغــت  286غــارة توزعــت علــى حمافظــات مــأرب واجلــوف وصنعــاء وصعــدة
وحجــة والبيضــاء والضالــع وجبهــات احلــدود.
وذكــر العميــد ســريع ،أن إمجــايل العمليــات اهلجوميــة والتســلل لقــوى العــدوان منــذ  9إبريــل املاضــي بلغــت أكثــر مــن  ،120فيمــا بلــغ عــدد
غــارات طــران العــدوان أكثــر مــن ألــف و 586غــارة.

 24غارة على جنران وعسري وصعدة
[ /30مايو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت اليوم 24 ،غارة على حمافظة صعدة وقطاعي جنران وعسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بعشــر غــارات رشــاحة والطلعــة والفــرع قبالــة جنــران،
كمــا شــن غــارة علــى جمــازة الشــرقية بقطــاع عســر مــع حتليــق مكثــف.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف ،وغــارة علــى منطقــة طخيــة مبديريــة جمــز،
وثــاث غــارات علــى مديريــة شــدا احلدوديــة.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان كان شن ثالث غارات قبل ساعات على مديرية الظاهر احلدودية.

 12غارة على مديريتي صرواح وجمزر مبحافظة مأرب
[ /30مايو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ  12غارة مديرييت صرواح وجمزر.

 8غارات على حمافظتي حجة والبيضاء وخروقات متواصلة يف احلديدة
[ /30مايو ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان مثان غارات على حجة والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  47خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيــة
وجتسســية يف أجــواء الفــازة مبديريــة التحيتــا ،وطائــرة جتسســية يف أجــواء شــارع اخلمســن مبدينــة احلديــدة.
وتضمنت أيضا تسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد  109قذائف و 32خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشار املصدر إىل إفشال حماولة تسلل ملرتزقة العدوان على مواقع اجليش واللجان مشال حيس.
وبــن املصــدر أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى مديريــة حــرض وقريــة الطينــة مبديريــة ميــدي يف حمافظــة حجــة ،كمــا شــن
ثــاث غــارات علــى منطقــة قانيــة مبحافظــة البيضــاء.
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غارات جوية وقصف صاروخي على صعدة وجنران
[ /31مايو ]2020/صعدة  -سبأ:
تعرضت مناطق متفرقة يف حمافظة صعدة اليوم لغارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي من قبل العدوان السعودي األمريكي.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة باقــم احلدوديــة ،وغــارة
علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف.
وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة احلماد بقطاع جنران.

طريان العدوان السعودي األمريكي يستهدف مأرب بـ 22غارة
[ /31مايو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 22 ،غارة استهداف حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  22غــارة اســتهداف مديريــي صــرواح وجمــزر مبحافظــة
مــأرب.

غارتان على مديرية حرض يف حمافظة حجة
[ /31مايو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم غارتني على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارتني استهدفتا مديرية حرض.

استشهاد وإصابة  22مواطنا يف احلديدة
[ /31مايو ]2020/حمافظات -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،ما أدى إىل استشهاد وإصابة  22مواطنا.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  72خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق ثــاث طائــرات جتسســية يف
أجــواء اجلــاح والفــازة ،واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف كيلــو.16
وأكد املصدر استشهاد أربعة مواطنني وإصابة  18آخرين جراء استهداف مرتزقة العدوان حلي الزهور مبديرية احلايل.
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طريان العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي يشن مثان غارات على صعدة
[ /01يونيو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت اليوم ،مثان غارات على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف
احلدوديــة مــع اســتمرار التحليــق علــى املنطقــة ومديريــات املحافظــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــي باقــم وجمــز ،فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي
مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا احلدوديــة.

 26غارة على مديريتي جمزر مبأرب وخب والشعف باجلوف
[ /01يونيو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 26 ،غارة على مديرية جمزر مبحافظة مأرب وعلى مديرية خب والشعف باجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة باملديريــة خملفــة أضــرار
باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.
كما شن طريان العدوان غارتني على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

ألف و 916خرق لقوى العدوان باحلديدة خالل مايو املاضي
[ /01يونيو ]2020/احلديدة -سبأ:
بلغت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة خالل مايو املاضي ،ألف و 916خرقا.
وأوضــح مصــدر بغرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن
بــن خروقــات قــوى العــدوان حتليــق  16طائــرة حربيــة و 71طائــرة جتسســية يف أجــواء خمتلــف املديريــات.
وأشار املصدر إىل أن خروقات العدوان مشلت أيضا أكثر من  461خرقا بقصف صاروخي ومدفعي بعدد  2433صاروخ وقذيفة.

استمرار خرق اتفاق وقف اطالق النار باحلديدة وغارة على الربوعة يف عسري
[ /01يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،يف حني شن الطريان غارة على عسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  74خرقــا بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء
اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،و 11خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  63قذيفــة و 59خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفاد بأن الغزاة واخلونة استهدفوا قرييت الشجن والكوعي يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة باملدفعية والرشاشات.
وذكر املصدر أن الطريان شن غارة على الربوعة يف عسري.
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أربع غارات على اجلوف وصنعاء
[ /02يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،أربع غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت اجلوف وصنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة املطمــة ،وغــارة علــى مديريــة خــب
والشــعف مبحافظــة اجلــوف.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة اسناف مفرق عصفان مبديرية جحانة يف حمافظة صنعاء.

 16غارة لطريان العدوان على مناطق متفرقة يف حمافظة مأرب
[ /02يونيو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات منطقــة جنــد العتــق مبديريــة صــرواح
وســت غــارات علــى مديريــة مدغــل.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية جمزر.

تصعيد عسكري يف احلديدة ومثان غارات على صعدة وحجة
[ /02يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان مثان غارات على صعدة وحجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  92خرقــا بينهــا حتليــق طائرتــن جتسســيتني يف أجــواء
اجلــاح واملنظــر ،و 24خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  76قذيفــة و 65خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشار إىل أن قوى العدوان قصفت مدينة الدريهمي املحاصرة بأكثر من  10صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف املدفعية.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة باقــم وأربــع غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف يف حمافظــة صعــدة،
كمــا شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة حــران مبحافظــة حجــة.

تسع غارات وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف صعدة وصنعاء
[ /03يونيو ]2020/صعدة  -سبأ :
واصل حتالف العدوان األمريكي السعودي استهداف حمافظيت صعدة وصنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان قصــف منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف بأربــع غــارات،
فيمــا شــن الطــران أربــع غــارات أخــرى علــى مديريــة الظاهــر مســتهدفا مــزارع وممتلــكات املواطنــن.
وأفاد املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعياَ سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان مبديرية رازح احلدودية يف حمافظة صعدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على وادي رجام مبديرية بين حشيش يف حمافظة صنعاء.
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ثالث غارات على حرض يف حجة
[ /03يونيو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديرية حرض.

سبع غارات على مديريتي صرواح وجمزر مبحافظة مأرب
[ /03يونيو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم ،سبع غارات على مديرييت صرواح وجمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات منطقــة جنــد العتــق مبديريــة صــرواح،
وغارتــن علــى مديريــة جمــزر.

 105خروقات لقوى العدوان باحلديدة
[ /03يونيو ]2020/احلديدة  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  105خروقــات لقــوى العــدوان بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف
أجــواء اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،وســبعة خروقــات بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  50قذيفــة و 97خرقــا باألعــرة الناريــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  20قذيفــة مدفعيــة منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،و بــ 15قذيفــة مدفعيــة
منــازل وممتلــكات املواطنــن يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.

متحدث القوات املسلحة :قوى العدوان تواصل تصعيدها يف خمتلف اجلبهات
[ /04يونيو ]2020/صنعاء-سبأ:
أكــد املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع أن قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي تواصــل تصعيدهــا يف خمتلــف
اجلبهــات.
وأوضــح العميــد ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان شــنت خــال األســبوع املنصــرم أكثــر مــن  15عمليــة هجوميــة
وتســلل توزعــت علــى جبهــات اجلــوف ومــأرب وتعــز والضالــع والبيضــاء.
وأشــار إىل أن الغــارات اجلويــة لقــوى العــدوان خــال األســبوع املاضــي بلغــت أكثــر مــن  250غــارة توزعــت علــى حمافظــات مــأرب واجلــوف
وصنعــاء وعمــران وصعــدة وحجــة والبيضــاء واحلــدود ،مبينــا أن إمجــايل غــارات العــدوان وعملياتــه العدائيــة منــذ تاريــخ  9أبريــل 2020م
حــى اليــوم بلغــت أكثــر مــن  135عمليــة هجوميــة وتســلل وأكثــر مــن ألــف و 836غــارة.

أربع غارات على حرض يف حجة
[ /04يونيو ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم أربع غارات على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديرية حرض.
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قوى العدوان تصعد يف احلديدة و 11غارة على مأرب وجنران
[ /04يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران  11غــارة علــى مــأرب
وجنــران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  128خرقــا مــن بينهــا حماولــة تســلل يف حيــس وحتليــق
ســبع طائــرات جتســس.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت باملدفعيــة والرشاشــات منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه واســتهدفت بقذائــف دبابــة قريــة
اجلربــة يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن عشــر غــارات علــى مديريــي صــرواح وجمــزر يف حمافظــة مــأرب ،كمــا شــن غــارة علــى البقــع قبالــة
جنران.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن تسع غارات على حمافظة اجلوف
[ /05يونيو ]2020/اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،تسع غارات على حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى معســكر اللبنــات وأربــع علــى مناطــق
متفرقــة مبديريــة احلــزم حمافظــة اجلــوف.

مثان غارات على مديرية جمزر مبأرب
[ /05يونيو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مثان غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى جبــل صلــب وغــارة علــى مفــرق اجلــوف
مبديريــة جمــزر.

قصف مبختلف األسلحة على مديريات احلديدة وغارة على احلدود
[ /05يونيو ]2020/صنعاءـ سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة على احلدود.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  119خرقــا مــن بينهــا حتليــق طائــريت جتســس يف أجــواء
الفــازة ،و 26خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  ١٧١قذيفــة ،و  ٨٨خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار إىل أن رشاشــات الغــزاة واملرتزقــة اســتهدفت بشــكل مكثــف حــارة الضبيــاين وشــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة ،فيمــا اســتهدفت املدفعيــة
قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأوضح املصدر أن الطريان شن غارة على البقع قبالة جنران.
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 20غارة على حمافظة مأرب
[ /06يونيو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 ،غارة على مديريات جمزر وصرواح وحريب القراميش مبحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الطريان استهدف بـ  14غارة مناطق صلب واجلفرة يف مديرية جمزر.
وذكر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية حريب القراميش وثالث غارات أخرى على مديرية صرواح.
وأشار املصدر إىل أن الغارات خلفت أضرارا باملمتلكات العامة واخلاصة.

مصدر بعمليات ضباط االرتباط 82 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /06يونيو ]2020/احلديدة -سبأ:
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة 82 ،خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان حتليــق أربــع طائــرات جتسســية يف
أجــواء حيــس وكيلــو  16وشــارع اخلمســن ،وكــذا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس.
وأشار املصدر إىل أن اخلروقات مشلت أيضا  28خرقا بقصف مدفعي لعدد  152قذيفة و 49خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 35غارة على حمافظات مأرب وصعدة واجلوف
[ /07يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 35 ،غارة على حمافظات مأرب وصعدة واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 16غــارة مناطــق متفرقــة مــن مديريــات جمــزر
وصــرواح ومدغــل مبحافظــة مــأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن  14غــارة علــى مناطــق متفرقــة مبديريــة كتــاف مبحافظــة صعــدة ،كمــا شــن مخــس غــارات
علــى مديريــة احلــزم باجلــوف.

 ٨٠خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /07يونيو ]2020/احلديدة  -سبأ :
ارتكبت قوى العدوان  80خرقا مبحافظة احلديدة.
وذكــر مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن
بــن اخلروقــات املســجلة ،حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس وعشــر طائــرات جتسســية يف أجــواء حيــس وكيلــو ١٦وشــارع اخلمســن
واملنظــر والفــازة والدريهمــي واجلبليــة.
وأوضح املصدر أن اخلروقات تضمنت  ١٩خرقا بقصف مدفعي لعدد  ٨٤قذيفة و ٥٠خرقا باألعرية النارية املختلفة.
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 25غارة على مديرية جمزر ومنطقة جند العتق مبديرية صرواح
[ /08يونيو ]2020/مأرب  -سبأ :
ارتفعت غارات طريان العدوان السعودي األمريكي على حمافظة مأرب اليوم ،إىل  25غارة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 23غــارات مديريــة جمــزر وغارتــن علــى منطقــة
جنــد العتــق مبديريــة صــرواح.

 13غارة على ثالث حمافظات
[ /08يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على ثالث حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــي املرازيــق واملهامشــة مبديريــة خــب
والشــعف مبحافظــة اجلــوف.
ويف حمافظــة حجــة شــن طــران العــدوان مخــس غــارات علــى مديريــة حــرض ومنطقــي اجلــر وبــي حســن مبديريــة عبــس ،فيمــا
اســتهدفت البــوارج مــزارع اجلــر.
وأفــاد املصــدر أن الطــران شــن غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف وغارتــن علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،كمــا شــن
ثــاث غــارات علــى منطقــة الشــرفة يف جنــران.

سبع غارات على صعدة وعسري وجنران وقصف صاروخي على مديرية رازح احلدودية
[ /09يونيو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على صعدة وعسري وجنران.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة باقــم مبحافظــة صعــدة يف ظــل حتليــق
متواصــل علــى املديريــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف خبمس غارات منطقة جمازة يف عسري ،وغارة على منطقة الشرفة يف جنران.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.

 21غارة على مديريتي جمزر وصرواح يف حمافظة مأرب
[ /09يونيو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 21 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  11غارة على منطقيت صلب واجلفرة مبديرية جمزر.
وأشار املصدر اىل ان طريان العدوان شن  10غارات على مديرية صرواح.
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خرق هدنة احلديدة ومثان غارات على اجلوف وحجة
[ /9يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،يف وقت شن الطريان مثان غارات على اجلوف وحجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  102خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيــة يف أجــواء
حيــس ،ومخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ  50والفــازة واجلبليــة ،و 23خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  47قذيفــة ،و 72خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان احلــريب حلــق يف أجــواء مديريــة حيــس ،واســتهدفت قــوى العــدوان باملدفعيــة أحــد اهلناجــر التجاريــة
يف شارع الـ .50
كما قصفت قوى العدوان باملدفعية باجتاه فندق الواحة وقرى يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة املهامشة مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.
واستهدف طريان العدوان بأربع غارات مديرية حرض وبغارتني مديرية ميدي يف حمافظة حجة.

إصابة أربعة مواطنني إثر قصف منطقة الصباحة بصنعاء
[ /10يونيو ]2020/صنعاء-سبأ:
أصيب أربعة مواطنني اليوم ،إثر قصف طريان العدوان األمريكي السعودي منطقة الصباحة مبحافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان قصــف منطقــة الصباحــة بقنابــل عنقوديــة ،مــا أدى إىل إصابــة
مواطــن وزوجتــه واثنــن مــن أطفاهلمــا وهتــدم املــزل.

استشهاد ثالثة مواطنني يف صعدة
[ /10يونيو ]2020/صعدة -سبأ:
استشهاد ثالثة مواطنني وإصابة مواطن يف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد ثالثــة مواطنــن بغــارة لطــران العــدوان اســتهدفت ســيارة يف
منطقــة العقيــق مبديريــة كتــاف حمافظــة صعــدة ،كمــا أصيــب مواطــن جبــروح بليغــة بانفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن خملفــات العــدوان يف
منطقــة بــي صيــاح مبديريــة رازح احلدوديــة.
وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن تسع غارات على مأرب واجلوف
[ /10يونيو ]2020/حمافظات -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن مخس غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بأربع غارات منطقة صلب مبديرية جمزر يف مأرب.
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تواصل اخلروقات يف احلديدة
[ /10يونيو ]2020/احلديدة  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  77خرقــا ،مشلــت  24خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي
ب ـ  112صاروخــا وقذيفــة و  53خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واستهدفت قوى العدوان مدينة الدريهمي املحاصرة بصواريخ الكاتيوشا.

مثان غارات على صعدة وقطاع جيزان
[ /11يونيو ]2020/صعدة -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مثان غارات على حمافظة صعدة وقطاع جيزان.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة الظاهــر ،وغارتــن علــى
مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على جبل تويلق بقطاع جيزان مع حتليق متواصل يف مساء املنطقة.

 23غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف ونهم
[ /11يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
طيـران العدوان يشن  23غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف وهنم
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  13غــارة علــى مديريــي جمــزر وحريــب القراميــش
مبحافظــة مــأرب.
وأشار املصدر اىل ان طريان العدوان شن مثان غارات على منطقة اخلانق حبريب هنم.
كما شن طريان العدوان غارتني على منطقة اللبنات شرق اجلوف.

 111خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /11يونيو ]2020/احلديدة -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  111خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق ثــاث طائــرات حربيــة وأربــع
طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،واســتحدثت مخســة حتصينــات قتاليــة يف حيــس واجلبليــة باإلضافــة إىل
 ٢١خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  ٩٠قذيفــة و  ٧٨خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفت قوى العدوان بأكثر من  15قذيفة هاون منطقة اجلبلية.
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متحدث القوات املسلحة :قوى العدوان تواصل تصعيدها يف خمتلف اجلبهات
[ /11يونيو ]2020/صنعاء -سبأ:
أكــد املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع ،أن قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي تواصــل تصعيدهــا يف خمتلــف
اجلبهــات.
وأوضــح العميــد ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان شــنت خــال األســبوع املنصــرم أكثــر مــن  10عمليــات هجوميــة
وتســلل توزعــت علــى جبهــات مــأرب واجلــوف والســاحل وصعــدة.
وأشــار إىل أن غــارات طــران العــدوان بلغــت خــال األســبوع املاضــي أكثــر مــن  205غــارة توزعــت علــى حمافظــات مــأرب واجلــوف وصنعــاء
وصعــدة وحجــة واحلــدود.
وبــن العميــد ســريع أن إمجــايل غــارات العــدوان وعملياتــه العدائيــة منــذ تاريــخ  9أبريــل 2020م حــى اليــوم أكثــر مــن  145عمليــة هجوميــة
وتســلل وأكثــر مــن ألفــن و 41غــارة.

مخس غارات على حجة
[ /12يونيو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة بــي حســن مبديريــة عبــس،
وغــارة علــى مديريــة حــران ،وغــارة علــى مديريــة مســتبا.

 25غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف ونهم
[ /12يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 25 ،غارة على مناطق متفرقة يف هنم ومأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ 21غارة منطقة اخلانق حبريب هنم.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ثالث غارات على مديرية جمزر مبأرب.
وذكر أن طريان العدوان السعودي األمريكي غارة على مديرية الغيل مبحافظة اجلوف.

خرق هدنة احلديدة وأربع غارات على عمران وصعدة
[ /12يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ:
أكــد مصــدر عســكري أن قــوى العــدوان مســتمرة يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،يف وقــت شــن الطــران اربــع غــارات
علــى عمــران وصعدة.
وأوضــح املصــدر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  107خروقــات مشلــت حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء حيــس،
وأربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة ،و 30خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  105قذائــف ،و 70خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  28قذيفــة هــاون منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا ،واســتهدف قصــف مدفعــي مشــال غــرب
حيــس.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة العمشية مبديرية حرف سفيان حمافظة عمران.
ولفت إىل أن طريان العدوان شن يف حمافظة صعدة غارة على مديرية جمز ،وغارة على مديرية باقم.
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 28غارة على مديرية جمزر مبأرب
[ /13يونيو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 28 ،غارة على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ  28غارة مناطق صلب واخلانق مبديرية جمزر.

سبع غارات على حمافظة اجلوف
[ /13يونيو ]2020/اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،سبع غارات على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســبع غــارات مناطــق متفرقــة باملديريــة ،خلفــت أضــرار
مبمتلــكات املواطنني.

 72غارة لطريان العدوان على حمافظة مأرب
[ /13يونيو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي أكثر من  72غارة على حمافظة مأرب خالل الـ 48ساعة املاضية.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنية(ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مديريــي جمــزر وصــرواح بأكثــر مــن  72غــارة منهــا
 44غــارة علــى مديريــة جمــزر.

 12غارة على حجة وصعدة واستمرار خرق هدنة احلديدة
[ /13يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي 12 ،غــارة علــى حجــة وصعــدة ،فيمــا اســتمرت قــوى العــدوان يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار
مبحافظــة احلديــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  ،83بينهــا حماولــة تســلل وحتليــق طائرتــن
جتسســيتني يف أجــواء شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة ،و 33خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد 116
قذيفــة و  45خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكد املصدر إفشال حماولة تسلل قوى العدوان غرب قرية مغاري يف مديرية حيس.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ست غارات على مديرية حرض يف حمافظة حجة.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة،
واســتهدفها الطــران بغــارة جويــة.
كما شن طريان العدوان غارة على مديرية شدا ومخس غارات على مديرية الظاهر.
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إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف شدا بصعدة
[ /14يونيو ]2020/صعدة -سبأ:
أصيب مواطن اليوم بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية شدا مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوات حــرس احلــدود الســعودي فتحــت نــران أســلحتها الرشاشــة علــى
أحــد املواطنــن يف مديريــة شــدا مــا أدى إلصابتــه جبــروح بليغــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن ثالث غارات على مديرية الظاهر احلدودية.
ولفت إىل أن املديريات احلدودية تتعرض الستهداف سعودي مبختلف األسلحة وبشكل يومي ،باإلضافة إىل القصف اجلوي املستمر.

استهدف مناطق اخلانق وصلب يف مديرية جمزر بأكثر من  34غارة
[ /14يونيو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 34 ،غارة على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مناطــق اخلانــق وصلــب يف مديريــة جمــزر بأكثــر مــن
 34غــارة.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ست غارات على اجلوف وحجة
[ /14يونيو ]2020/اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على حمافظيت اجلوف وحجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات مديريــة خــب والشــعف ،خملفــا أضــرارا
مبمتلــكات املواطنــن.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية حرض مبحافظة حجة.

 78خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /14يونيو ]2020/احلديدة  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة ٍ(ســبأ) أنــه مت تســجيل  78خرقــا لقــوى العــدوان باحلديــدة مــن بينهــا حماولــي تســلل
يف حيــس وحتليــق طائــرة جتسســية يف التحيتــا واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة والتحيتــا.
وأشــار املصــدر إىل أن اخلروقــات مشلــت اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة والتحيتــا و ١٤خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  ٤٩قذيفــة،
و ٦٨خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر إىل أن رشاشــات الغــزاة واملرتزقــة اســتهدفت بشــكل مكثــف أماكــن متفرقــة مــن مدينــة احلديــدة ،فيمــا قصفــت املدفعيــة
باجتــاه املطــار.
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 11شهيدا يف جمزرة للعدوان بصعدة
[ /15يونيو ]2020/صعدة  -سبأ:
ارتفعــت حصيلــة ضحايــا اجلرميــة الــي ارتكبهــا طــران العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم يف مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة إىل 11
شــهيدا.
وأوضح مصدر أمين بصعدة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني سيارة تقل مواطنني.
أمساء الشهداء:
 -1فيصل امحد علي حنني اجلاسري ( 14عاما)
 -2نسيم حممد جابر الوليدي
 -3حيىي علي برط
 -4علي هادي زارب اجلاسري
 -5علي حممد جابر مهاس
 -6الحق امحد منصور العطيفي
 -7امحد علي سلمان العامري
 -8كامل حسني الوليدي
 -9غازي حيىي ثابت الوليدي ( 12عاما)
 -10امحد عبداهلل صاحل اجلاسري
 -11عبداهلل جابر علي البوجاين ( 12عاما)

اكثر من  62غارة على مديريتي جمزر ومدغل يف مأرب
[ /15يونيو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 62 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مديريــي جمــزر ومدغــل بأكثــر مــن  62غــارة خــال
الســاعات املاضيــة.

خروقات مستمرة باحلديدة وغارات على اجلوف وجيزان
[ /15يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن طريان العدوان أربع غارات على اجلوف وجيزان.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد  13مواطنــا جــراء غارتــن لطــران العــدوان اســتهدفتا ســيارات املواطنــن
يف مديريــة شــدا احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.
كمــا استشــهد اثنــان مــن فريــق نــزع األلغــام وعامــل صحــي إثــر أربــع غــارات لطــران العــدوان اســتهدفتهم بــوادي آل أبوجبــارة مبديريــة
كتــاف ،موضحــا أن قــوى العــدوان ارتكبــت  88خرقــا بينهــا حماولــة تســلل يف حيــس وحتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء مدينــة
احلديــدة ومخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء كيلــو 16واجلبليــة وحيس.ومشلــت اخلروقــات  21خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  81قذيفــة
و 57خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
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وأشــار املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،واســتهدفت
قــوى العــدوان باألســلحة الرشاشــة باجتــاه كليــة اهلندســة وحــارة الضبيــاين مبدينــة احلديــدة.
وقصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة وبكثافــة قريــة الزعفــران وحميطهــا يف كيلــو  ،16وبالقذائــف املدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة
مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،الفتــا إىل أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،كمــا شــن
غــارة علــى جبــل تويلــق يف جيــزان.

 14غارة على صنعاء
[ /16يونيو ]2020/صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم ،ثالث على العاصمة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة جربــان مبديريــة ســنحان ،وثــاث
غــارات علــى نقيــل الفرضــة مبديريــة هنــم ،وغــارة علــى منطقــة بيــت عــذران مبديريــة بــي مطــر.
ولفــت املصــدر إىل أن الطــران املعــادي شــن مخــس غــارات علــى منطقــة النهديــن وحميطهــا بأمانــة العاصمــة ،وثــاث غــارات يف حميــط
مطــار صنعــاء الــدويل.

العدوان يستهدف شبكات االتصاالت يف عمران
[ /16يونيو ]2020/عمران  -سبأ:
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي شبكات االتصاالت يف حمافظة عمران.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى شــبكة االتصــاالت يف جبــل ذروة يف مديريــة
ذيبــن.
كمــا اســتهدف طــران العــدوان بغــارة موقــع وحمطــة االتصــاالت يف منطقــة بــي غيــث مبديريــة بــي صــرمي ،مــا أدى إىل تدمــر حمطــة
البــث وانقطــاع وخــروج خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت عــن املواطنــن يف مخــس مديريــات مبحافظــة عمــران بشــكل كامــل ..وألقــى طــران
العــدوان ثــاث قنابــل ضوئيــة علــى مديريــة مخــر.

سبع غارات على مديريات ميدي وحرض ومستبأ يف حمافظة حجة
[ /16يونيو ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات منطقــة الطينــة يف مديريــة ميــدي ،كمــا
شــن غــارة علــى مديريــة حــرض ،مشــرا إىل أن الطــران املُعــادي شــن غارتــن علــى مديريــة مســتبأ.

 31غارة على مأرب واجلوف
[ /16يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 31 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وذكــر مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  28غــارة مناطــق اجلفــرة ومفــرق اجلــوف وصلــب
مبديريــة جمــزر يف حمافظــة مــأرب.
وأوضح املصدر أن الطريان شن ثالث غارات على منطقة املزاريق مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.
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غارات على صعدة وجنران و 65خرقا يف احلديدة
[ /16يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق احلديدة ،وشن طريان العدوان  11غارة على صعدة وجنران.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  65خرقــا مشلــت حتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء
مدينــة احلديــدة ،ومخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ  50وحيــس ،و 14خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  47قذيفــة و  43خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأوضــح املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف صعــدة مخــس غــارات علــى مديريــة الظاهــر ،وغارتــن علــى منطقــة آل علــي مبديريــة رازح،
وتعرضــت قــرى آهلــة بالســكان يف املديريــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن أربع غارات على جنران.

تدمري شبكة اتصاالت همدان مبحافظة صنعاء
[ /17يونيو ]2020/صنعاء  -سبأ:
دمر طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،شبكة االتصاالت مبديرية مهدان يف حمافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف شــبكة االتصــاالت يف تبــة احلــاوري مبديريــة
مهــدان ،مــا أدى إىل تدمريهــا بشــكل كلــي.

استهداف مديرية حرض يف حجة بثالث غارات
[ /17يونيو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديرية حرض.

العميد سريع :ما قام به املدعو العواضي اعتداء سافر على املواطنني واجليش واللجان
[ /17يونيو ]2020/صنعاء  -سبأ :
اعتــر املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع ،مــا حــدث اليــوم يف منطقــة آل عــواض مبديريــة ردمــان يف البيضــاء اعتــداء
واضحا وســافرا على املواطنني واجليش واللجان الشــعبية.
وأوضح العميد ســريع لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن املرتزق ياســر العواضي اعتدى على املواطنني ومواقع اجليش واللجان الشــعبية
مبســاندة حتالــف العــدوان الســعودي األمريكــي بــكل أنــواع الدعــم املــايل واللوجســي والتســليح والتدريــب واالنتشــار يف اجلبــال والتحريــض
الطائفــي واملناطقــي ،ســعيا منــه لتفجــر الوضــع باملنطقــة ،دون أي مــرر غــر االنســياق مــع دول العــدوان وتنفيــذ أجندهتــا بعــد أن اســتلم
مســاعدات عســكرية وأمواال وســاحا ورفض كل الوســاطات.
وقــال» بعــد ظهــر اليــوم قــام بتفجــر الوضــع بدعــم مباشــر مــن دول العــدوان ،وهــو مــا حيتــم علينــا يف القــوات املســلحة التصــدي لــه
والدفــاع عــن املواطنــن وحفــظ البلــد وأمنــه واســتقراره متوكلــن علــى اهلل ســبحانه وتعــاىل».
وطمــأن متحــدث القــوات املســلحة اجلميــع مــن أبنــاء الوطــن الشــرفاء خاصــة حمافظــة البيضــاء أن القــوات املســلحة ســتظل إىل جانبهــم
حلمايتهــم مــن أدوات العــدوان.
ودعــا قبائــل البيضــاء وأحــرار مديريــة ردمــان وعقــال آل عــواض الوقــوف إىل جانــب الدولــة ضــد قطــاع الطــرق وأدوات العــدوان الســعودي
األمريكــي الذيــن يتاجــرون بدمــاء املدنيــن ،حــى تأمــن املنطقــة وقطــع دابــر املعتديــن.
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 25غارة على مناطق اجلفرة وصلب وجند العتق مبديريتي جمزر وصرواح مبأرب
[ /17يونيو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 25 ،غارة على مديرييت جمزر وصرواح مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 25غــارة مناطــق اجلفــرة وصلــب مبديريــة جمــزر،
وجنــد العتــق مبديريــة صــرواح.
وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان دمرت عددا من منازل املواطنني.

استشهاد فتاة مبديرية املسراخ بتعز وخروقات باحلديدة وست غارات على صعدة وعسري
[ /17يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان ست غارات على صعدة وعسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  73خرقــا مــن بينهــا حتليــق أربــع طائــرات حربيــة يف
أجــواء مدينــة احلديــدة وكيلــو  16وحيــس ومخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة وحيــس ،و 13خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  58قذيفــة
و 50خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكد املصدر استشهاد فتاة برصاص قوى العدوان يف قرية احلدادين مبديرية املسراخ حمافظة تعز.
وذكر أن طريان العدوان شن غارة على منطقة طخية مبديرية جمز يف حمافظة صعدة ،ومخس غارات على جمازة يف عسري.

 19غارة على حجة والبيضاء
[ /18يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي 19 ،غارة على حجة والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة حــرض ،وغــارة علــى منطقــة
الطينــة مبديريــة ميــدي يف حمافظــة حجــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن  15غارة على مديرييت ردمان والسوادية مبحافظة البيضاء.

طريان العدوان السعودي االمريكي يشن  20غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /18يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 20 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن تسع غارات على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأشار املصدر إىل ان طريان العدوان شن  11غارة على منطقيت اخلسف واالقشع بصحراء اجلوف.
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 80خرقا لقوى العدوان باحلديدة
[ /18يونيو ]2020/احلديدة -سبأ:
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  ٨٠خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن اخلروقــات مشلــت حتليــق مثــان طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع
اخلمســن واملنظــر والتحيتــا واجلــاح واجلبليــة والفــازة واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف حيــس.
وذكر املصدر أن اخلروقات تضمنت  ١٨خرقا بقصف مدفعي لعدد  ٣٧قذيفة و  ٥٤خرقا باألعرية النارية املختلفة.

ثالث غارات على عمران
[ /19يونيو ]2020/عمران  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارة طريان العدوان استهدفت منطقة العمشية مبديرية سفيان.
واستهدف بغارتني شبكة االتصاالت يف تلة عجمر مبديرية بين صرمي.

إصابة ثالثة أطفال وامرأة بقصف سعودي بصعدة
[ /19يونيو ]2020/صعدة  -سبأ:
أصيــب ثالثــة أطفــال وامــرأة اليــوم إثــر قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة ،وغــارة للطــران علــى
حجــة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف بالصواريــخ واملدفعيــة قــرى آهلــة بالســكان يف
مديريــة شــدا احلدوديــة ،مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة أطفــال وامــرأة مســنة جبــروح بليغــة.
وشن طريان العدوان غارة على معسكر كهالن وغارتني على مديرية الظاهر احلدودية.
وأشــار املصــدر إىل أن مجيــع املديريــات احلدوديــة تتعــرض لقصــف صاروخــي ومدفعــي وجــوي بشــكل يومــي خملفــا ضحايــا معظمهــم
نســاء وأطفــال.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مدينة حرض مبحافظة حجة.

 10غارات على البيضاء
[ /19يونيو ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي  10غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 10غــارات مناطــق متفرقــة مبديريــي الســوادية
وردمــان.
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 20غارة على اجلوف ومأرب
[ /19يونيو ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 ،غارة على حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف اللبنات واألقشع ومديرية خب والشعف بـ 17غارة.
وأفاد أن الطريان شن ثالث غارات على منطقة صلب مبديرية جمزر حمافظة مأرب.

طريان العدوان األمريكي السعودي يستهدف أربع حمافظات بأربعني غارة جوية
[ /19يونيو ]2020/حمافظات-سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي 40 ،غارة على أربع حمافظات خالل الـ  24ساعة املاضية.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة حــرض وغــارة علــى منطقــة
الطينــة مبديريــة ميــدي يف حمافظــة حجــة.
ويف حمافظة مأرب شن الطريان امل ُعادي غارة على جبل هيالن مبديرية صرواح ،وتسع غارات على مديرية جمزر.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان اســتهدف بإحــدى عشــرة غــارة منطقــي اخلســف واالقشــع مبديريــة احلــزم ومديريــة خــب والشــعف
مبحافظــة اجلوف.
وذكر املصدر أن الطريان شن  15غارة على مديرييت ردمان والسوادية مبحافظة البيضاء.

استمرار خروقات وقف اطالق النار باحلديدة
[ /19يونيو ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا التفاق إطالق النار باحلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  55خرقــا لقــوى العــدوان بينهــا حتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف
حيــس وطائرتــن جتسســيتني يف أجــواء اجلــاح وكيلــو ،16و 12خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  42قذيفــة و 38خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف أماكــن متفرقــة مــن شــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة ،وحلــق طــران العــدوان
التجسســي يف أجــواء مديريــة حيــس ومنطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــة.

العميد سريع :طريان العدوان يشن أكثر من  450غارة خالل أسبوع
[ /20يونيو ]2020/صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي أكثر من  450غارة على عدد من املحافظات خالل األسبوع املاضي.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان توزعــت علــى
حمافظــات مــأرب واجلــوف وصنعــاء وعمــران وصعــدة وحجــة والبيضــاء واحلــدود.
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وأشــار إىل أن قــوى العــدوان واصلــت تصعيدهــا يف خمتلــف اجلبهــات ،حيــث شــنت خــال األســبوع املنصــرم أكثــر مــن  25عمليــة هجوميــة
وتســلل ،توزعــت علــى جبهــات مــأرب واجلــوف والســاحل وصعــدة والبيضــاء واحلــدود.
وذكــر العميــد ســريع ،أن طــران العــدوان شــن منــذ التاســع مــن أبريــل املاضــي أكثــر مــن ألفــن و 491غــارة ،فيمــا بلــغ إمجــايل العمليــات
اهلجوميــة والتســلل أكثــر مــن  170عمليــة.

 25غارة على البيضاء
[ /20يونيو ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم 25 ،غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان استهدف بغاراته هذه مديرية ردمان بالبيضاء.

 13غارة على مديريتي جمزر ومدغل مبأرب
[ /20يونيو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن تســع غــارات علــى مديريــة جمــزر ،وأربــع غــارات علــى مديريــة
مدغــل باجلدعان.

 95خرقا يف احلديدة والطريان يستهدف صعدة وحجة
[ /20يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة واستهدف الطريان صعدة وحجة بست غارات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  95خرقــا ،بينهــا حتليــق أربــع طائــرات حربيــة يف أجــواء
الفــازة واجلبليــة وســت طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع اخلمســن والتحيتــا واجلبليــة.
اخلروقات مشلت أيضا  21خرقا بقصف مدفعي لعدد  106قذائف و 64خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن يف حمافظة صعدة ثالث غارات على مديرية الظاهر ،وغارة على منطقة طخية مبديرية جمز.
وأشار إىل أن الطريان استهدف مدينة حرض يف حمافظة حجة بغارتني.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  21غارة على مأرب واجلوف
[ /21يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 21 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــي جمــزر ومدغــل وثــاث غــارات
علــى منطقــة جنــد العتــق مبديريــة صــرواح مبــأرب.
وأشــار املصــدر إىل ان طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــي خــب والشــعف واحلــزم وأربــع غــارات علــى معســكر اللبنــات بصحــراء
اجلوف.
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ثالث غارات على حرض يف حجة
[ /21يونيو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم ثالث غارات على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مدينة حرض.

 21غارة على مديريتي ناطع وردمان ومنطقة قانية يف البيضاء
[ /21يونيو ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 21 ،غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ  21غارة مديرييت ناطع وردمان ومنطقة قانية.

قوى العدوان تستهدف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة يف احلديدة
[ /21يونيو ]2020/احلديدة -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  67خرقــا لقــوى العــدوان ،مــن بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف
أجــواء حيــس و 13خرقــا بقصــف مدفعــي وعشــرات االعتــداءات باألعــرة الناريــة.
واستهدفت قوى العدوان باألسلحة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من مدينة احلديدة.

 44غارة على حمافظة البيضاء
[ /22يونيو ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي 44 ،غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف مديرييت ردمان وناطع ومنطقة قانية بـ 44غارة.

مثان غارات على حمافظتي حجة واجلوف
[ /22يونيو ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مثان غارات على حمافظيت حجة واجلوف.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مدينة حرض ومنطقة املزرق.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

استهداف مناطق متفرقة من مديرية جمزر مبأرب بـ 36غارة
[ /22يونيو ]2020/مأرب  -سبأ:
عاود طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،استهداف مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
149

يوميات العدوان 2020
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  36غارة على مناطق متفرقة من مديرية جمزر.

استمرار خرق هدنة احلديدة واستهداف املناطق احلدودية
[ /22يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة واستهداف املناطق احلدودية.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  80خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن جتسســيتني يف أجــواء
اجلــاح ومدينــة احلديــدة ،و 15خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  62قذيفــة و 58خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة غــرب قريــة مغــاري مبديريــة حيــس ،فيمــا قصفــت املدفعيــة والقناصــة
حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية ،واســتهدفت قصــف مدفعــي مطــار احلديــدة.
وأفاد املصدر أن منطقة طخية مبديرية جمز حمافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي سعودي.

 25غارة على حجة والبيضاء
[ /23يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 25 ،غارة على حمافظيت حجة والبيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات مدينــة حــرض ومنطقــة
املــزرق.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن  20غارة على مديرييت ردمان وناطع ومنطقة قانية مبحافظة البيضاء.

 31غارة على مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف
[ /23يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي ،اليوم  31غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  29غارة على مديرية جمزر مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

ارتفاع خروقات قوى العدوان يف احلديدة إىل  94خرقا
[ /23يونيو ]2020/احلديدة -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان بلغــت  94خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيتــن يف
أجــواء حيــس ،وطائرتــن جتسســيتني يف أجــواء شــارع اخلمســن وكيلــو ،16و 26خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي و 64خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة والرشاشــات حــارة الضبيــاين يف منطقــة  7يوليــو الســكنية وشــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة ،وقصــف املطــار
وقريــة الشــجن بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة.
فجــرت مزنلــن ملواطنــن يف قريــة املرزقــة مبنطقــة اجلــاح يف مديريــة بيــت الفقيــه ،وقصفــت بأكثــر مــن
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان ّ
 13صــاروخ كاتيوشــا وقذيفــة مدفعيــة منــازل املواطنــن يف وســط اجلــاح.
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 16غارة على مديرية صرواح مبأرب ومعسكر اللبنات ومديرية خب والشعف يف اجلوف
[ /24يونيو ]2020/مأرب– اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ  10غارات مديرية صرواح مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ست غارات على معسكر اللبنات ومديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

خرق اتفاق وقف اطالق النار يف احلديدة و 20غارة على عمران والبيضاء
[ /24يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان  20غارة على حمافظيت عمران والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  ١٦خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  ٦٤قذيفــة و ٦٥خرقــا
باألعرية النارية املختلفة ،باإلضافة إىل حتليق طائرتني حربيتني يف أجواء التحيتا ومثان طائرات جتسســية يف أجواء شــارع اخلمســن
وحيــس والتحيتــا واجلبليــة.
واستهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة من مديرية حيس ،وقصفت باملدفعية شارع الـ  50وحارة الضبياين مبدينة احلديدة.
واستهدف قصف مدفعي لقوى العدوان قرى متعددة يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن أربع غارات شرق مدينة سفيان يف حمافظة عمران.
وذكر املصدر أن الطريان شن  14غارة على منطقة قانية يف حمافظة البيضاء.

استشهاد وإصابة  10مواطنني بغارات لطريان العدوان على سوق قانية ومفرق ردمان
[ /25يونيو ]2020/البيضاء -سبأ:
استشــهد مخســة مدنيــن وأصيــب حنــو مخســة آخريــن يف غــارات طــران العــدوان الســعودي علــى مفــرق ردمــان وســوق قانيــة الواقعــة بــن
حمافظــي مــأرب والبيضــاء.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات أربــع ســيارات تابعــة ملواطنــن كانــت
حمملــة مبــادة البزنيــن ،مــا أســفر عــن استشــهاد أكثــر مــن مخســة مدنيــن وإصابــة آخريــن وتدمــر أربــع ســيارات.

طريان العدوان السعودي االمريكي يشن سبع غارات على مديرية نهم
[ /25يونيو ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي االمريكي اليوم سبع غارات على مديرية هنم.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف مناطق فرضة هنم واخلانق بسبع غارات.

 20غارة على مديريتي جمزر مبأرب وخب والشعف باجلوف
[ /25يونيو ]2020/حمافظات-سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 20 ،غارة على مديرييت جمزر مبأرب وخب والشعف باجلوف.
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وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  16غــارة علــى مديريــة جمــزر مبــأرب ،وأربــع غــارات علــى
مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.

قوى العدوان تكثف خروقاتها باحلديدة وغارتني على حجة
[ /25يونيو ]2020/حمافظات-سبأ:
ك ّثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارتني على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  110خروقــات بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء
احلديــدة ،وســت طائــرات جتسســية يف الفــازة وحيــس والتحيتــا ،و  32خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  79قذيفــة وصاروخــا و70
خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت حــارة الضبيــاين وشــارع الــ 50باملدفعيــة والرشاشــات املختلفــة ،مــا أدى إىل احتــراق مــزل
مواطــن ،كمــا قصفــت باملدفعيــة مطــار احلديــدة.
وقصفت دبابة لقوى العدوان قرية الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على مديرييت حرض وميدي مبحافظة حجة.

العميد سريع :طريان العدوان شن أكثر من  400غارة األسبوع املاضي
[ /25يونيو ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي أكثر من  400غارة على عدد من املحافظات خالل األسبوع املاضي.
وأوضــح املتحــدث الرمســي للقــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان توزعــت علــى
حمافظــات مــأرب واجلــوف وصنعــاء وعمــران وصعــدة وحجــة والبيضــاء واحلــدود.
وأكــد أن قــوى العــدوان تواصــل تصعيدهــا يف خمتلــف اجلبهــات حيــث شــنت خــال األســبوع املنصــرم أكثــر مــن  25عمليــة هجــوم وتســلل
توزعــت علــى جبهــات مــأرب واجلــوف والســاحل الغــريب وصعــدة والبيضــاء واحلــدود.
وذكــر العميــد ســريع ،أن طــران العــدوان شــن منــذ التاســع مــن أبريــل املاضــي أكثــر مــن ألفــن و 891غــارة ،فيمــا بلــغ إمجــايل العمليــات
اهلجوميــة والتســلل أكثــر مــن  195عمليــة.

 19غارة على مناطق متفرقة يف حمافظة البيضاء
[ /26يونيو ]2020/البيضاء  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 19 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ  10غارات منطقة قانية ومديرية السوادية.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن مثان غارات على مديريات ذي ناعم وناطع وردمان.
وذكر املصدر أن الطريان شن غارة جبوار مركز العزل الصحي يف مجرك عفار.
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مخس غارات على مديريتي حريان وحرض يف حمافظة حجة
[ /26يونيو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة حــران ،وغــارة علــى
مديريــة حــرض.

 13غارة على مديرية جمزر يف مأرب خلفت أضرار باملمتلكات العامة واخلاصة
[ /26يونيو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على مديرية جمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 13غــارة مناطــق متفرقــة مبديريــة جمــزر ،خلفــت
أضــرار باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

خروقات باحلديدة وثالث غارات على صعدة وعمران
[ /26يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا التفاق احلديدة ،وشن الطريان ثالث غارات على حمافظيت صعدة وعمران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  88خرقــا لقــوى العــدوان ،بينهــا حتليــق أربــع طائــرات جتسســية
يف أجــواء شــارع اخلمســن مبدينــة احلديــدة ومديريــة حيــس ،و 35خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  90قذيفــة ،و 48خرقــا باألعــرة الناريــة.
وقصفــت قــوى العــدوان باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة مناطــق متفرقــة مــن مدينــة احلديــدة ،واســتهدفت باملدفعيــة وخمتلــف األســلحة
الرشاشــة منــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
وأشار املصدر إىل احتراق مزنلني اثنني نتيجة قصف قوى العدوان باألسلحة الثقيلة واملتوسطة على مدينة الدريهمي املحاصرة.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف ،وغــارة علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،كمــا شــن
غــارة جنــوب مفــرق املزحــاط مبديريــة حــرف ســفيان حمافظــة عمــران.

مخس غارات على مديرية عبس يف حجة
[ /27يونيو ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على مديرية عبس مبحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مزارع اجلر مبديرية عبس.

استهداف مزارع وممتلكات املواطنني يف مديرية كتاف يف صعدة بأربع غارات
[ /27يونيو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان االمريكي السعودي الغاشم اليوم ،أربع غارات جوية على مديرية كتاف مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة ( ســبأ ) أن طــران العــدوان اإلجرامــي شــن أربــع غــارات مســتهدفا مــزارع وممتلــكات
املواطنــن يف مديريــة كتــاف.
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طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  13غارة على مأرب واجلوف
[ /27يونيو ]2020/اجلوف – مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مديرية جمزر مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.

 12غارة على مناطق متفرقة يف حمافظة البيضاء
[ /27يونيو ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ  12غارة منطقة قانية ومديرييت ناطع والسوادية.

قوى العدوان مستمرة خبروقاتها يف احلديدة
[ /27يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت قوى العدوان يف ارتكاب اخلروقات مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  91خرقــا مــن بينهــا حتليــق ســت طائــرات حربيــة يف
أجــواء اخلمســن والفــازة وحيــس وكيلــو 16واملنظــر ،وثــاث طائــرات جتسســية يف أجــواء اخلمســن واجلبليــة.
وأشار إىل أن اخلروقات مشلت  25خرقا بقصف مدفعي لعدد  110قذائف و 55خرقا باألعرية النارية املختلفة.
واســتهدفت قــوى العــدوان بنــران أســلحتها الرشاشــة حــارة الضبيــاين وكليــة اهلندســة ،فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان
حتصينــات قتاليــة غــرب قريــة مغــاري مبديريــة حيــس.

 25غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /28يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم  25على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  11غــارة علــى مديريــة جمــزر وثــاث غــارات علــى مديريــة
ماهليــة وغــارة علــى مديريــة العبديــة يف حمافظــة مــأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران اســتهدف بثمــان غــارات منطقــة اللبنــات بصحــراء احلــزم وشــن غارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف
باجلــوف.

خروقات باحلديدة وعشر غارات على صعدة والبيضاء

[ /28يونيو ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق هدنة احلديدة ،وشن الطريان عشر غارات على حمافظيت صعدة والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بالصواريــخ املوجهــة وقذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة
مــن شــارع الــ 50مبدنيــة احلديــدة ،واســتهدفت مدينــة الدريهمــي املحاصــرة بقذائــف املدفعيــة ومبختلــف العيــارات املتوســطة والثقيلــة ،مــا
أدى إىل تضــرر منــازل املواطنــن.
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وأشــار إىل أن قــوى العــدوان ارتكبــت  ١٩خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  ١١٠قذائــف وصواريــخ ،و  ٥٠خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية الظاهر مبحافظة صعدة.
ولفــت املصــدر إىل أن الطــران شــن يف حمافظــة البيضــاء ســبع غــارات علــى منطقــة قانيــة وغــارة اســتهدفت إحــدى القــرى يف مديريــة
ردمــان ،مــا أدى إىل تضــرر عــدد مــن املنــازل.

مرتزقة العدوان يرتكبون جمزرة حبق أسرة آل سبيعيان مبأرب
[ /29يونيو ]2020/مأرب -سبأ:
استشهد سبعة مواطنني اليوم من أسرة آل سبيعيان بوادي عبيدة حمافظة مأرب إثر جرمية وحشية ملرتزقة العدوان.
وأكــد مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد الشــيخ حمســن صــاحل ســبيعيان وســتة مــن إخوانــه وأبنائــه إثــر هجــوم ملليشــيا
حــزب اإلصــاح التابعــة للعــدوان علــى منازهلــم يف وادي عبيــدة بالدبابــات واملدرعــات.
وأشــار املصــدر إىل أن املرتزقــة قامــوا بإحــراق املنــازل وهنــب حمتوياهتــا نتيجــة ملواقــف آل ســبيعيان الرافضــة للعــدوان الســعودي وانتهــاكات
مليشــيا حــزب اإلصــاح حبــق أبنــاء املحافظــة.

 23غارة على مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف
[ /29يونيو ]2020/مأرب  -اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 23 ،على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى منطقــة صلــب مبديريــة جمــزر وســت
غــارات علــى ماهليــة والعبديــة مبحافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي استهدف بعشر غارات مديرييت خب والشعف واحلزم باجلوف.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن  21غارة على حمافظة البيضاء
[ /29يونيو ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 21 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة ناطــع ،كمــا اســتهدف بعشــر
غــارات منطقــة قانيــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرييت ناطع وردمان.

استشهاد وإصابة طفلتني وامرأة يف احلديدة وغارات على حمافظتي صعدة وحجة
[ /29يونيو ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت قــوى العــدوان يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،مــا أدى إىل استشــهاد طفلــة وإصابــة طفلــة أخــرى وامــرأة،
فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى حمافظــي صعــدة وحجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  80خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرات حربيــة وجتسســية يف
أجــواء حيــس ،و 18خرقــا بقصــف مدفعــي وصاروخــي لعــدد  29قذيفــة وصاروخــا و 59خرقــا باألعــرة الناريــة.
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وأكــد املصــدر استشــهاد الطفلــة أوصــال شــكري البالغــة مــن العمــر ســنتني بعــد اســتهداف قــوى العــدوان منــازل املواطنــن بشــارع الــ50
شــرقي مدينــة احلديــدة بالقذائــف واألســلحة الرشاشــة.
وذكر املصدر أن طفلة وامرأة أصيبتا جبروح بليغة نتيجة استهداف قوى العدوان ملزنهلم يف قرية اجلربة العليا مبديرية الدريهمي..
مشريا إىل حدوث أضرار مادية مبنازل ومزارع املواطنني يف منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا نتيجة قصف مدفعي للغزاة واملرتزقة.
وقصفت قوى العدوان بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة حارة الضبياين وكلية اهلندسة ومعسكر الدفاع.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة املالحيــط مبديريــة الظاهــر يف حمافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى مديريــة حــران
مبحافظــة حجة.

 18غارة على مديريات العبدية وخب والشعف واحلزم يف حمافظتي مأرب واجلوف
[ /30يونيو ]2020/مأرب  -اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 18 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرية العبدية مبحافظة مأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن  10غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية احلزم مبحافظة اجلوف.

 22غارة على اربع حمافظات و 76خرقا لقوى العدوان باحلديدة خالل  24ساعة
[ /30يونيو ]2020/احلديدة  -سبأ :
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  76خرقا خالل الـ  24ساعة املاضية.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن اخلروقــات مشلــت حتليــق ســت طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس
واملنظــر وكيلــو 16وشــارع اخلمســن.
وأفــاد بــأن اخلروقــات تضمنــت أيضــا  11خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  47قذيفــة و  ٥٩خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة .وقصفــت قــوى
العــدوان مطــار احلديــدة الــدويل باملدفعيــة.
وأفــاد املصــدر أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،فيمــا تعرضــت قــرى آهلــة بالســكان يف
مديريــة رازح احلدوديــة لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران شــن غــارة علــى مديريــة حــران مبحافظــة حجــة ،وثــاث غــارات علــى منطقــة قانيــة ومديريــة ناطــع
مبحافظــة البيضــاء.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن يف حمافظة اجلوف  14غارة على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية احلزم.
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سلسلة غارات على العاصمة صنعاء واحملافظة
[ /01يوليو ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات على العاصمة صنعاء واملحافظة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مســتودع ختزيــن إطــارات ســيارات يف منطقــة ذهبــان
مبديريــة بــي احلــارث ،مــا أدى إىل نشــوب حريــق يف املــكان.
وأشــار املصدر إىل أن طريان العدوان شــن ثالث غارات على منطقة النهدين ،واســتهدف بغارتني مســتودع أدوات مزنلية بســعوان ،وشــن
غارتــن علــى منطقــة احلفــا وغــارة علــى منطقــة نقــم ،وشــن غــارة علــى كليــة اهلندســة يف مديريــة شــعوب.
واســتهدف طــران العــدوان مطــار صنعــاء الــدويل بتســع غــارات ،كمــا اســتهداف منطقــة احلتــارش مبديريــة بــي احلــارث بثــاث غــارات،
وشــن ثــاث غــارات علــى منطقــة الصيانــة مبديريــة الثــورة.
ويف حمافظــة صنعــاء شــن طــران العــدوان أربــع غــارات علــى جبــل عيبــان مبديريــة بــي مطــر ،وثــاث غــارات علــى مديريــة أرحــب،
وغارتــن علــى مديريــة ســنحان ،وألقــى أربــع قنابــل ضوئيــة علــى مديريــة احليمــة اخلارجيــة.

تسع غارات على مناطق متفرقة مبحافظتي البيضاء وحجة
[ /01يوليو ]2020/البيضاء -حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مناطق متفرقة مبحافظيت البيضاء وحجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن مخس غارات على منطقة قانية بالبيضاء.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن أربع غارات على مديرييت حرض وميدي يف حجة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  12غارة على صعدة
[ /01يوليو ]2020/صعدة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى فنــاء ملــزل احــد املواطنــن يف منطقــة
املقــاش مبحيــط مدينــة صعــدة ،مــا أدى إىل احتــراق ســيارة وشــيول وجمموعــة مــن املمتلــكات ،واســتهدف بأربــع غــارات أخــرى املنطقــة
نفســها.
وشــن طــران العــدوان أربــع غــارات علــى معســكر اجلمهوريــة ،واســتهدف بغــارة مديريــة الظاهــر ،وشــن غــارة علــى منطقــة مــذاب يف مديريــة
الصفراء.

عشر غارات على مأرب واجلوف
[ /01يوليو ]2020/حمافظات ـ سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــي العبديــة وماهليــة ،وبغارتــن
منطقــة صلــب يف مديريــة جمــزر مبحافظــة مــأرب ،اســتهدفت إحداهــا مــزل مواطــن.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي استهدف بأربع غارات مديرية خب والشعف باجلوف.
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خروقات مستمرة باحلديدة
[ /01يوليو ]2020/احلديدة  -سبأ :
استمرت قوى العدوان يف خرق هدنة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  82خرقــا بينهــا حتليــق مخــس طائــرات حربيــة وطائــرة
جتسســية يف أجــواء حيــس واملنظــر وكيلــو  16وشــارع ال ـ  ،50وتســعة خروقــات بقصــف مدفعــي لعــدد  36قذيفــة ،و  75خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة ،مشــرا إىل اســتهداف قــوى العــدوان بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة واألســلحة الرشاشــة حلــارة الضبيــاين وكليــة اهلندســة
وشــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة.

استشهاد وإصابة مثانية مواطنني بصعدة

[ /02يوليو ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهد وأصيب مثانية مواطنني بينهم أطفال ونساء اليوم ،بغارات لطريان العدوان األمريكي السعودي يف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى منطقــة املقــاش مبحيــط مدينــة صعــدة،
مــا أدى إىل استشــهاد طفلــة وامــرأة مســنة وإصابــة ســتة آخريــن بينهــم أطفــال.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن مثان غارات على مناطق متفرقة بصعدة ،أحدثت اضرارا واسعة يف املمتلكات العامة واخلاصة.

ست غارات على خوالن ونهم مبحافظة صنعاء
[ /02يوليو ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على مديرييت خوالن وهنم مبحافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات منطقــة الوتــدة يف مديريــة خــوالن،
وغــارة علــى مديريــة ســنحان
وأشار إىل أن الطريان املعادي شن غارتني على شركة التنقيب عن الذهب يف منجم صلب مبديرية هنم.

استهداف مديريات ماهلية والعبدية وخب والشعف يف حمافظتي مأرب واجلوف بـ 24غارة
[ /02يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،حمافظيت مأرب واجلوف بـ  24غارة جوية.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنية(ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  22غــارة علــى مديريــي ماهليــة والعبديــة مبحافظــة مــأرب،
خملفــا أضــرارا يف املمتلــكات العامــة واخلاصة.وأشــار إىل أن الطــران شــن غارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.

 105خروقات يف احلديدة وثالث غارات على حجة
[ /02يوليو ]2020/حمافظات-سبأ:
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان ثالث غارات على حجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  105خروقــات ،بينهــا حتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء
حيــس والتحيتــا والفــازة وكيلــو  16وشــارع ال ـ  ،50وحتليــق طائرتــن جتسســيتني يف أجــواء التحيتــا ،و 17خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي
و 76خرقــا باألعــرة الناريــة.
وأشار إىل أن الطريان استهدف بغارتني اجلمارك وشن غارة على منطقة املزرق مبديرية حرض حمافظة حجة.
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غارتان على مديرية السوادية يف البيضاء
[ /03يوليو ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارتني على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني مديرية السوادية.

 12غارة على مناطق متفرقة من مديرية احلزم يف اجلوف
[ /03يوليو ]2020/اجلوف  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 ،غارة على مديرية احلزم حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة احلــزم بــ 12غــارة ،خملفــا
أضــرارا باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

استهداف مدينة حرض يف حجة بغارتني
[ /03يوليو ]2020/حجة  -سبأ:
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم حمافظة حجة بغارتني.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الطريان امل ُعادي شن غارتني على مدينة حرض.

العدوان يشن  14غارة على حمافظة مأرب
[ /03يوليو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية(سبأ) أن طريان العدوان استهدف بتسع غارات مديرييت ماهلية والعبدية.
وأشار املصدر إىل أن الطريان امل ُعادي شن مخس غارات على منطقة جند العتق يف مديرية صرواح ومنطقة صلب يف مديرية جمزر.

استمرار خروقات احلديدة وغارات على شبكة االتصاالت يف منطقة بني سويد يف صعدة
[ /03يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة ،يف حني شن الطريان ثالث غارات على صعدة.
وأوضــح املصــدر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت رصــد  55خرقــا لقــوى العــدوان مــن بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب شــارع
ال ـ  ،50و 16خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  117قذيفــة ،و 38خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدفت بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة منــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا،
فيمــا اســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات قتاليــة مشــال مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشار إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على شبكة االتصاالت يف منطقة بين سويد مبديرية جمز حمافظة صعدة.
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العدوان على حمافظة حجة..أضرار وتداعيات كارثية
[ /04يوليو ]2020/حجة -سبأ:
تســببت الغــارات اإلجراميــة والقصــف املمنهــج لطــران حتالــف العــدوان الســعودي األمريكــي علــى حمافظــة حجــة خــال اخلمــس الســنوات
املاضيــة يف استشــهاد وإصابــة أكثــر مــن ثالثــة آالف و 987مواطنــا وتدمــر ألفــن و 107منشــآت وآليــات ومعــدات.
وجــراء القصــف املتواصــل لقــوى العــدوان علــى املحافظــة اضطــر أكثــر مــن مائــي ألــف مواطــن مــن ســكان املناطــق احلدوديــة يف مديريــات
حــرض وميــدي إىل تــرك منازهلــم والفــرار مــن جحيــم القصــف الــذي طــال مناطقهــم صــوب مديريــات أخــرى ،ويعانــون ظروفــا معيشــية
صعبــة يف خميمــات الــزوح مبديريــي عبــس وأســلم جــراء النقــص احلــاد يف املــواد الغذائيــة و اإليوائيــة.
ورصــدت تقاريــر مشــتركة ملكاتــب اإلحصــاء واإلعــام وحقــوق اإلنســان باملحافظــة تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخ منهــا ،جرائــم
بشــعة جــراء الغــارات ،وأضــرار كبــرة طالــت األعيــان املدنيــة والبــى التحتيــة واملنشــآت االجتماعيــة واخلدميــة واالقتصاديــة ،فضــا عــن
التداعيــات اإلنســانية واالقتصاديــة وتزايــد أعــداد النازحــن.
ضحايا الغارات وارتكاب املجازر :
منــذ بــدء العــدوان يف العــام  2015م تعرضــت حمافظــة حجــة لقصــف هســتريي متواصــل وخصوصــا املناطــق احلدوديــة ،حيــث ســقط جــراء
الغــارات أكثــر مــن ألــف و 604شــهداء وألفــن و 383جرحيــا حــى هنايــة العــام املنصــرم حبســب تقاريــر اجلهــات املعنيــة.
وأوضحــت التقاريــر أنــه استشــهد بغــارات الطــران  373طفــا وألــف و 26رجــا و 205نســاء ،كمــا أصيــب  490طفــا وألــف و 547رجــا
و 346امــرأة.
وأشــارت إىل أن طــران العــدوان ارتكــب  15جمــزرة مروعــة يف خمتلــف مديريــات املحافظــة خــال الفتــرة نفســها أدت إىل ســقوط 603
شــهداء أغلبهــم يف مديريــات حــرض ،مســتبأ ،عبــس وكشــر.
وحبســب التقاريــر استشــهد  51شــخصا يف جمــزرة خميمــات املــزرق و 31يف جمــزرة مطعــم ضيافكــو و 25مبجــزرة بــي الزليــع و 89مبجــزرة
ســوق مثلث عاهم و 37مبجزرة احلجاورة و 120مبجزرة ســوق مســتبأ و 42مبجزرة ســجن عبس و 27مبجزرة مستشــفى عبس.
كمــا استشــهد  32شــخصا مبجــزرة مصنــع الشــام للميــاه و 36مبجــزرة ظهــر أبــو طــر و 20مبجــزرة هــران و 35مبجــزرة عــرس منطقــة
الرأفــة و 22مبجــزرة حمطــة الــوريف و 23مبجــزرة طــان يف كشــر وتســعة نازحــن مــن أســرة واحــدة مبجــزرة أســرة حيــاش يف مســتبأ عقــب
صــاة عيــد األضحــى.
تدمري املنشآت والبنية التحتية
اســتهدف حتالــف العــدوان  426منشــأة ومرفقــا مدنيــا حكوميــا و 586منشــأة اجتماعيــة وخدميــة وألــف و 95منشــأة ومعــدات اقتصاديــة،
أغلبهــا تضــررت بشــكل كلــي مــا أدى إىل حرمــان آالف املواطنــن باملحافظــة مــن خدمــات الصحــة وامليــاه والنقــل والغــذاء وصعوبــة احلصــول
علــى املتطلبــات املعيشــية.
كمــا اســتهدف طــران التحالــف  190طريقــا وجســرا و 112منشــأة حكوميــة و 82خزانــا وشــبكة ميــاه و 17حمطــة ومولــد كهربــاء ،ودمــر
مطــار ومينــاء ميــدي يف املنطقــة الســاحلية باملحافظــة.
وتســببت الغــارات أيضــا يف تدمــر  405حقــول زراعيــة و 48مرفقــا صحيــا و 46منشــأة ســياحية و 45مدرســة ومعهــدا و 32مســجدا و18
موقعــا أثريــا وســبع منشــآت رياضيــة ومنشــأتني اعالميتــن ،باإلضافــة إىل اســتهداف وتدمــر إحــدى اجلــزر يف ميــدي.
وبينــت التقاريــر أن اخلســائر واألضــرار االقتصاديــة الناجتــة عــن العــدوان مشلــت تدمــر  596منشــأة جتاريــة و 211ســيارة و 54مزرعــة
ـواش و 46شــاحنة غذائيــة و 41حمطــة وقــود و 41ســوقا و 32خمزنــا لألغذيــة و 32مصنعــا و 30ناقلــة وقــود وســتة قــوارب صيــد
دجــاج ومـ ٍ
وســت معــدات زراعيــة.
أوضاع مأساوية:
تعيــش آالف األســر باملحافظــة أوضاعــا مأســاوية جــراء مــا أحلقــه العــدوان مــن أضــرار وتدمــر يف منازهلــا وانقطــاع مصــدر رزقهــا ،وتشــرد
ســكان قــرى بأكملهــا يف مديريــي حــرض وميــدي بســبب القصــف العشــوائي املكثــف وتدمــر املمتلــكات واملشــاريع اخلدميــة والصحيــة.
وتشــر التقاريــر إىل نــزوح أكثــر مــن  79ألفــا و 245أســرة وتضــرر  136ألفــا و 678أســرة مســتضيفة ،وكذلــك إىل حاجــة أكثــر مــن 215
ألفــا و 923أســرة للغــذاء ..الفتــة إىل معانــاة مليــون و 325ألفــا و 608أفــراد جــراء قصــف العــدوان ومــا خلفــه مــن أضــرار وتداعيــات كارثيــة
انعكســت علــى األوضــاع املعيشــية.
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كمــا تفاقمــت معانــاة أكثــر مــن  250صيــادا يف مديريــة ميــدي بعــد أن أضحــوا مــع قوارهبــم ومراكــز صيدهــم ضحايــا طــران العــدوان
وأصبحــوا يواجهــون خيــارات مســتحيلة مــا بــن الفقــر الشــديد واملــوت.
تداعيات العدوان :
يفــرض اســتمرار العــدوان والقصــف الــذي تتعــرض لــه حمافظــة حجــة أضــرارا ماديــة بالغــة علــى خمتلــف قطاعــات التنميــة واالســتثمار
والزراعــة والســياحة واألشــغال وجتمــد املشــاريع اخلدميــة واحنســار عائــدات ومــوارد الســلطة املحليــة واملكاتــب اإليراديــة.
وأكــد حمافــظ املحافظــة هــال الصــويف تراجــع عائــدات مــوارد الســلطة املحليــة وجتمــد وتعثــر مئــات املشــاريع اخلدميــة والتنمويــة وتوقــف
إيــرادات الربنامــج االســتثماري جــراء امعــان التحالــف يف عدوانــه وحصــاره.
فيمــا أوضــح مديــر عــام مكتــب الزراعــة والــري باملحافظــة املهنــدس حيــى القدمــي أن القطــاع الزراعــي تكبــد خســائر مباشــرة وغــر
مباشــرة تقــدر بأكثــر مــن  210مليــارات ريــال خــال اخلمــس الســنوات ،مــن ضمنهــا توقــف عائــدات بعــض املحاصيــل الزراعيــة وتضــرر
آالف اهلكتــارات ومئــات املــزارع واملعــدات جــراء القصــف املباشــر.
مــن جانبــه أكــد مديــر عــام مكتــب الســياحة فهــد القدمــي أن القطــاع الســياحي يف حجــة تكبــد خســائر غــر مباشــرة خــال الســنوات
اخلمــس بقيمــة ســبعة مليــارات ريــال ،حيــث أغلقــت العديــد مــن املنشــآت الســياحية وتوقفــت خدمــات الفنــادق واملتزنهــات واملطاعــم ووكاالت
الســفر جــراء اســتمرار العــدوان واحلصــار.
مديــر عــام فــرع اهليئــة العامــة للمحافظــة علــى املــدن التارخييــة أمحــد الضلعــي أشــار إىل أن املبالــغ التقديريــة إلعــادة مــا دمــره العــدوان
ال تســاوي شــيئا مقارنــة بالقيمــة احلضاريــة والتارخييــة للمواقــع الــي مت اســتهدافها.
بــدوره أشــار مديــر اآلثــار واملتاحــف محــود غيــان إىل األضــرار باملواقــع األثريــة جــراء قصــف العــدوان وهتــدم وهتالــك عشــرات املواقــع
واملنشــآت التارخييــة خــال مواســم األمطــار نتيجــة عــدم ترميــم األضــرار الــي حلقــت هبــا جــراء قصــف الطــران .وأكــد أن التداعيــات
االقتصاديــة الــي فرضهــا العــدوان واحلصــار تســببت يف احنســار الســياحة الداخليــة.

 41غارة على مديرية جمزر مبأرب
[ /04يوليو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 41 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة جمــزر بــ 30غــارة ،خملفــا
أضــرارا مبنــازل املواطنــن ومزارعهــم.
كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي 11 ،غارة على مديرييت ماهلية والعبدية مبحافظة مأرب.

قوى العدوان تستهدف مبختلف األسلحة مناطق متفرقة يف احلديدة وغارة على البيضاء
[ /04يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ:
تواصلت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  59خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء
كيلــو  16وطائــرة جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة ،و 14خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  19قذيفــة ،و 43خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت باألســلحة الرشاشــة باجتــاه حــارة الضبيــاين وفنــدق االحتــاد ،وباملدفعيــة باجتــاه املطــار
وشــارع الــ.50
وأكــد املصــدر وقــوع أضــرار ماديــة يف منــازل ومــزارع املواطنــن يف اجلبليــة مبديريــة التحيتــا نتيجــة قصفهــا بثمــان قذائــف مــن قبــل قــوى
العــدوان ،الــي اســتهدفت بكثافــة بالعيــارات املختلفــة أماكــن متعــددة يف كيلــو  16مبديريــة الدريهمــي.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية السوادية يف حمافظة البيضاء.
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أربع غارات على حمافظة حجة
[ /05يوليو ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،أربع غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة املــزرق ،وشــن غــارة علــى اجلمــارك
مبديريــة حــرض ،وغــارة علــى منطقــة الطينــة يف ميــدي.

 26غارة على حمافظة مأرب خلفت أضرار باملمتلكات العامة واخلاصة
[ /05يوليو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 26 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 21غــارة مديريــة جمــزر ،ومخــس غــارات مديريــة
العبديــة ،خملفــا أضــرارا باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

 61خرقا لقوى العدوان باحلديدة
[ /05يوليو ]2020/احلديدة -سبأ:
سج ّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  61خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن اخلروقــات مشلــت  11خرقــا بقصــف مدفعــي ل ـ  15قذيفــة ،و 50خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفة.

أربع غارات على ناطع يف البيضاء
[ /06يوليو ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،أربع غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة ناطــع ،خملفــا أضــرار باملمتلــكات
العامة.

 52غارة على مديريات العبدية وجمزر ومدغل وصرواح يف حمافظة مأرب
[ /06يوليو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 52 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  50غــارة علــى مديريــات العبديــة وجمــزر ومدغــل ،وغارتــن
علــى منطقــة جنــد العتــق مبديريــة صــرواح ،خلفــت أضــرار باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.
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خروقات باحلديدة التفاق وقف اطالق النار ومخس غارات على صعدة واجلوف
[ /06يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
كثفــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران مخــس غــارات علــى حمافظــي صعــدة
واجلــوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  82خرقــا لقــوى العــدوان ،بينهــا قصــف لطائــرة أباتشــي يف اجلــاح
مبديريــة بيــت الفقيــه وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ .50
ومشلت اخلروقات  25خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد  77صاروخا وقذيفة و 53خرقا باألعرية النارية.
وأكــد املصــدر إفشــال حماولــة تســلل قــوى العــدوان غــرب قريــة مغــازي يف حيــس ..مبينــا أن قــوى العــدوان قصفــت ب ـ  45قذيفــة مدفعيــة
منــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا مــا أدى إىل وقــوع أضــرار.
وقصفــت مروحيــات األباتشــي التابعــة لقــوى العــدوان بعــدد مــن الصواريــخ جنــوب منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتهدفت
تســع قذائــف مدفعيــة قريــة القرشــية باملنطقــة ،.مشــرا إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بأكثــر مــن  17قذيفــة مدفعيــة أماكــن متفرقــة
يف حيس.وذكــر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة ،وأربــع غــارات علــى جبــل األقشــع مبديريــة احلــزم
حمافظــة اجلــوف.

 27غارة على اجلوف ومأرب
[ /07يوليو ]2020/اجلوف -مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 27 ،غارة على حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 11غــارة منطقــي األقشــع واخلســف مبديريــة احلــزم
حمافظــة اجلــوف ،ميشــرا إىل أن الطــران املُعــادي شــن  16غــارة علــى جنــد العتــق مبديريــة صــرواح وصلــب مبديريــة جمــزر يف حمافظــة
مأرب.

حتليق طائرات حربية وجتسسية يف احلديدة وتسع غارات على حجة والبيضاء
[ /07يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة واستهدف الطريان حجة والبيضاء بتسع غارات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  26خرقــا بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس
وأربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ  50واجلــاح ،و  7خروقــات بقصــف مدفعــي لعــدد  49قذيفــة ،و 14خرقــا باألعــرة الناريــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة املــزرق مبديريــة حــرض حمافظــة حجــة ،ومثــاين غــارات علــى مديريــات القرشــية
وناطع والســوادية مبحافظة البيضاء.

 22غارة على مديريات صرواح وجمزر والعبدية وماهلية يف مأرب
[ /08يوليو ]2020/مأرب-سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 22 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف بــ 18غــارة مناطــق جنــد العتــق مبديريــة صــرواح وصلــب
يف مديريــة جمــزر.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن أربع غارات على مديرييت العبدية وماهلية.
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طريان العدوان السعودي األمريكي يشن أربع غارات على حمافظة اجلوف
[ /08يوليو ]2020/اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات على حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان استهدف مديرية خب والشعف بأربع غارات.

 78خرقا التفاق وقف اطالق النار يف احلديدة
[ /08يوليو ]2020/احلديدة  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  78خرقــا بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس
وشارع الـ  50واجلاح ،واستحداث حتصينات يف كيلو  16و 19خرقا بقصف مدفعي لعدد  83قذيفة و 52خرقا باألعرية النارية املختلفة.
واســتهدفت قــوى العــدوان بشــكل متكــرر مبختلــف العيــارات الرشاشــة حــارة الضبيــاين وعــدة أماكــن يف شــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة ،كمــا
اســتحدثت جرافــة عســكرية للغــزاة حتصينــات قتاليــة يف املنظــر جنــوب املدينــة.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بتسع قذائف مدفعية قرية األكرب غرب حيس.

 16غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب
[ /09يوليو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن  12غــارة علــى مديريــة جمــزر ومنطقــة جنــد العتــق
مبديريــة صــرواح.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديرية العبدية.

تصعيد باحلديدة وست غارات على ثالث حمافظات
[ /9يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
ص ّعــدت قــوى العــدوان عســكريا وكثفــت خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ســت غــارات علــى
ثــاث حمافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  191خرقــا ،بينهــا غارتــان علــى قــوارب الصياديــن يف
الصليــف ،وحتليــق  12طائــرة حربيــة يف أجــواء مدينــة احلديــدة واملنظــر وكيلــو  ،16وتســع طائــرات جتسســية يف اجلــاح وكيلــو  16ومدينــة
احلديــدة.
ومشلت اخلروقات  65خرقا بقصف مدفعي لعدد  211قذيفة ،و  103خروقات باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى هنجــر تابــع لشــركة امللــح يف الصليــف ،واســتهدف قصــف مبختلــف العيــارات
الرشاشــة باجتــاه الضبيــاين واملطــار ومعســكر الدفــاع وكليــة اهلندســة مبدينــة احلديــدة.
وقصفــت قــوى العــدوان ب ـ  13قذيفــة مدفعيــة جنــوب مدينــة التحيتــا ،واســتهدفت باألســلحة الرشاشــة أماكــن متفرقــة مــن حيــس وبأكثــر
مــن  40قذيفــة مدفعيــة قريــة مغــاري وأماكــن أخــرى يف حيــس.
وذكــر املصــدر أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتهدف قصــف مدفعــي
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وباألســلحة الرشاشــة مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
ويف حمافظة صعدة شن طريان العدوان غارة على مديرية الظاهر ،وغارة على وادي آل أبوجبارة مبديرية كتاف.
كما شن الطريان ثالث غارات على مديرية ناطع مبحافظة البيضاء.

 44غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /10يوليو ]2020/حمافظات  -سبا :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي 44 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  24غــارة علــى مديريــي جمــزر وصــرواح يف حمافظــة مــأرب،
واســتهدف بســت غــارات مديريــة ماهليــة باملحافظــة ذاهتــا.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بـ 14غارة منطقة االقشع بصحراء احلزم ومديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

قوى العدوان تستهدف احلديدة مبختلف األسلحة و 14غارة على صعدة وصنعاء
[ /10يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان تصعيدها للخروقات مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان  14غارة على صعدة وصنعاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  121خرقــا لقــوى العــدوان ،بينهــا حتليــق  11طائــرة جتسســية يف
أجــواء مدينــة احلديــدة ومديريــي حيــس والدريهمــي ،و 36خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  115صاروخــا وقذيفــة ،و 74خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة وباألســلحة الرشاشــة مناطــق متفرقــة مــن منطقــة  7يوليــو وشــارع الــ ،50واســتهدفت بتســع قذائــف
مدفعيــة مثلــث العديــن يف مديريــة حيــس وبأكثــر مــن  14قذيفــة مدفعيــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن مثــان غــارات علــى مديريــة الظاهــر وأربــع غــارات علــى مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة ،وغارتــن
علــى منطقــة األعــروش يف مديريــة خــوالن مبحافظــة صنعــاء.

مخس غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة
[ /11يوليو ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة شــدا ،وشــن غارتــن علــى
مديريــة الظاهــر ،وغــارة علــى منطقــة مــران مبديريــة حيــدان ،يف ظــل حتليــق مســتمر.

167

يوميات العدوان 2020

 14غارة على مديريتي جمزر وصرواح يف حمافظة مأرب
[ /11يوليو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 ،غارة على مديرييت جمزر وصرواح مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن  12غــارة علــى مديريــة جمــزر ،وغارتــن علــى منطقــة جنــد
العتــق مبديريــة صــرواح.

أصابة طفل برصاص قناص يف تعز وغارتني على مديرية خوالن واستمرار خروقات احلديدة
[ /11يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران غارتــن علــى صنعــاء ،فيمــا أصيــب طفــل
برصــاص قناصــة العــدوان يف تعــز.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  70خرقــا ،بينهــا حتليــق ســت طائــرات حربيــة يف أجــواء
مدينــة احلديــدة واملنظــر وكيلــو ،16وثــاث طائــرات جتسســية يف أجــواء شــارع اخلمســن ،و 26خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  105قذائــف ،و
 36خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،واســتهدفت مدفعيــة العــدوان مثلــث العديــن يف مديريــة حيــس.
وأكد املصدر إصابة طفل برصاص قناصة العدوان يف منطقة اجلريات مبديرية املسراخ حمافظة تعز.
وذكر املصدر أن طريان العدوان استهدف بغارتني منطقة الوتدة مبديرية خوالن حمافظة صنعاء.

 10شهداء يف استهداف منزل مواطن يف حجة
[ /12يوليو ]2020/حجة  -سبأ :
استشــهد  10مواطنــن يف جرميــة اســتهداف طــران العــدوان الســعودي األمريكــي اليــوم مــزل مواطــن يف مديريــة وشــحة مبحافظــة
حجــة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغــارة مــزل مواطــن يف مديريــة وشــحة ،مــا أدى إىل
استشــهاد ســت نســاء وأربعــة أطفــال وإصابــة رجــل وامــرأة ،كمــا شــن الطــران غــارة علــى مديريــة حــرض.

أربع غارات على مديرية حرف سفيان بعمران
[ /12يوليو ]2020/عمران  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم ،أربع غارات على حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بأربع غارات مديرية حرف سفيان.

تصعيد عسكري باحلديدة و 19غارة على ثالث حمافظات
[ /12يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان التصعيد العسكري مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان  19غارة على ثالث حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  114خرقــا ،بينهــا حتليــق مثــان طائــرات جتسســية يف
أجــواء الفــازة واملنظــر وكيلــو 16واجلــاح وشــارع اخلمســن ،و  33خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  288صاروخــا وقذيفــة ،و  73خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
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وأشــار املصــدر إىل وقــوع أضــرار ماديــة مبــزارع ومنــازل املواطنــن مبنطقــة اجلبليــة يف التحيتــا إثــر قصــف لقــوى العــدوان بــ 32قذيفــة
مدفعيــة و 28صــاروخ كاتيوشــا.
ولفت املصدر إىل إصابة مواطنني اثنني جبروح يف منطقة الناصري مبديرية التحيتا بشظايا قذيفة هاون أطلقتها قوى العدوان.
ويف حمافظــة صعــدة شــن طــران العــدوان ثــاث غــارات علــى مديريــة شــدا ،وغارتــن علــى منطقــة البقــع مبديريــة كتــاف ،وغارتــن علــى
مديريــة الظاهــر.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،وعشــر غــارات علــى مديريــات صــرواح
وجمــزر والعبديــة مبحافظــة مــأرب.

غراندي :مقتل سبعة أطفال وامرأتني بغارة جوية مبحافظة حجة
[ /13يوليو ]2020/صنعاء -سبأ:
قالــت منســقة الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ليــز غرانــدي ،إن التقاريــر األوليــة تشــر إىل مقتــل ســبعة أطفــال وامرأتــن بغــارة جويــة أمــس
يف مديريــة وشــحة مبحافظــة حجــة.
وأوضحــت منســقة الشــؤون اإلنســانية يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة منــه ،أن الغــارة اجلويــة تســببت أيضــا يف إصابــة
طفلــن وامرأتــن مت إســعافهم إىل مستشــفى عبــس لتلقــي العــاج.
وقالــت «مــن غــر املفهــوم إنــه يف خضــم جائحــة كورونــا ،ويف الوقــت الــي تتواجــد فيــه خيــارات وقــف إطــاق النــار علــى طاولــة املفاوضــات،
يســتمر قتــل املدنيــن يف اليمــن».
وعربت غراندي ،عن خالص التعازي ألسر األطفال والنساء الذين قتلوا يف الغارة اجلوية ،متمنية للمصابني الشفاء العاجل.

غارة على بني حسن يف عبس حبجة
[ /13يوليو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،غارة على مديرية عبس مبحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارة منطقة بين حسن مبديرية عبس.

 26غارة على ثالث حمافظات و 13طائرة حربية وجتسسية يف اجواء احلديدة
[ /13يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان  26غارة على ثالث حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  86خرقــا ،بينهــا حتليــق ســت طائــرات حربيــة يف أجــواء
مدينــة احلديــدة وكيلــو  ،16وســبع طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة وحيــس واملنظــر واجلــاح وشــارع ال ـ .50
ومت تسجيل  22خرقا لقوى العدوان بقصف مدفعي لعدد  64قذيفة و  51خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران املعــادي شــن  25غــارة علــى مديريــات جمــزر والعبديــة وماهليــة مبحافظــة مــأرب ،ومديريــة ناطــع يف
حمافظــة البيضــاء.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  16غارة على حمافظة مأرب
[ /14يوليو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مديريــي جمــزر ومدغــل بــ 16غــارة ،خملفــا أضــرارا
باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

خروقات مكثفة باحلديدة وغارتني على صعدة واجلوف
[ /14يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
كثفــت قــوى العــدوان خروقاهتــا مبحافظــة احلديــدة ،واستشــهدت امــرأة مســنة متأثــرة جبراحهــا جــراء قصــف ســعودي يف صعــدة ،فيمــا
شــن الطــران غارتــن علــى حمافظــي صعــدة واجلــوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت مائــة وخرقــن اثنــن ،بينهــا حتليــق عشــر طائــرات حربيــة
يف أجواء مدينة احلديدة وكيلو  16واملنظر ،وطائرة جتسســية يف أجواء حيس.
ومشلت اخلروقات  51خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد  398صاروخ وقذيفة ،و 40خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بعشــرة صواريــخ كاتيوشــا ومثــان قذائــف مدفعيــة علــى ممتلــكات املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة
مبديرية التحيتا ،واســتهدفت أحياء  7يوليو وشــارع اخلمســن مبختلف األســلحة الرشاشــة والثقيلة.
وأكــد املصــدر استشــهاد امــرأة مســنة متأثــرة جبــراح أصيبــت هبــا بقصــف ســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا احلدوديــة
مبحافظــة صعــدة ،وشــن طــران العــدوان غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف.
وذكر املصدر أن طريان العدوان غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

استشهاد وإصابة  31مواطنا يف اجلوف
[ /15يوليو ]2020/اجلوف -سبأ:
استشــهد  24مواطــن وأصيــب ســبعة آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال أثــر غــارة لطــران العــدوان الســعودي اســتهدفت منــازل ســكنية يف قريــة
املســاعفة شــرق مديريــة احلــزم باجلــوف.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة ( ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مــزل املواطــن حممــد مبخــوت الشــواي واملنــازل
املجــاورة لــه يف قريــة املســاعفة ،خــال حفــل «ختــان» مولــود يبلــغ مــن العمــر أســبوع ،مــا أســفر عــن ســقوط  24شــهيدا جلهــم مــن النســاء
وأطفــال ،باإلضافــة إىل ســبعة جرحــى.

ثالث غارات على مديريتي حريان وحرض يف حمافظة حجة
[ /15يوليو ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديرييت حريان وحرض.
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 99خرقا التفاق وقف اطالق النار يف احلديدة و 14غارة على مأرب وجنران
[ /15يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصل العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان  14غارة على مأرب وجنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  99خرقــا مبحافظــة احلديــدة بينهــا حتليــق طائرتــن
حربيتــن يف أجــواء الفــازة ،و 12طائــرة جتسســية يف أجــواء كيلــو  16واملنظــر ومدينــة احلديــدة والفــازة والصليــف ،وعشــرة خروقــات بقصــف
مدفعــي لعــدد  22قذيفــة و  74خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واستهدف قصف مدفعي ومبختلف العيارات الرشاشة قرية الشعب وأماكن متفرقة من مديرية حيس.
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة جمــزر مبحافظــة مــأرب ،واســتهدف بعشــر غــارات منطقــة البقــع يف
جنــران.

استهداف حمافظة البيضاء بسبع غارات
[ /16يوليو ]2020/البيضاء  -سبأ :
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،حمافظة البيضاء بسبع غارات.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرية ناطع باملحافظة.

استشهاد مواطن يف احلديدة و 12غارة على حجة ومأرب
[ /16يوليو ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن ،فيمــا شــن
الطــران  12غــارة علــى حجــة ومــأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  115خرقــا بينهــا حتليــق عشــر طائــرات جتسســية ،و26
خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  92صاروخــا وقذيفــة ،و 79خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكد املصدر استشهاد مواطن من أبناء منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا إثر القصف العشوائي لقوى العدوان على املناطق السكنية.
واســتهدف قصــف مدفعــي ومبختلــف العيــارات الرشاشــة لقــوى العــدوان باجتــاه كليــة اهلندســة وحــارة الضبيــاين وشــارع الــ ،50فيمــا
اســتهدف عــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مدينــة حــرض مبحافظــة حجــة ،وأربــع غــارات علــى مديريــة صــرواح وســت غــارات
علــى مديريــة جمــزر مبحافظــة مــأرب.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على حرض يف حجة
[ /17يوليو ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات مدينة حرض.
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غارتان على مديرية ناطع يف البيضاء ختلف اضرار باملمتلكات العامة
[ /17يوليو ]2020/البيضاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتني على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة ناطــع ،خملفــا أضــرار باملمتلــكات
العامــة.

 13غارة على مأرب واجلوف
[ /17يوليو ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 13 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف مديريات جمزر والعبدية وصرواح يف مأرب بـ 11غارة.
وأشار املصدر الطريان املعادي شن غارتني على منطقة اللبنات بصحراء احلزم باجلوف.

قوى العدوان مستمرة يف خرق هدنة احلديدة
[ /17يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق هدنة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  88خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس،
وســت طائــرات جتسســية أجــواء كيلــو  16واملنظــر ومدينــة احلديــدة ،و 26خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  86صاروخــا وقذيفــة،
و 55خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بصاروخــي كاتيوشــا ومبختلــف العيــارات الرشاشــة علــى األحيــاء الســكنية يف شــارع الــ 50وكليــة اهلندســة ،وبســبع
قذائــف مدفعيــة شــرق حيــس ،مشــرا إىل احتــراق مــزل مواطــن يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة إثــر قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان،
واســتهدف القصــف أيضــا قريــة الدحفــش يف أطــراف املدينــة.

استهداف حمافظة البيضاء بست غارات
[ /18يوليو ]2020/البيضاء ـ سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم ،ست غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مديرييت ناطع والسوادية.

ست غارات على مديريتي جمزر وصرواح يف حمافظة مأرب
[ /18يوليو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات منطقــي صلــب مبديريــة جمــزر وجنــد
العتــق مبديريــة صــرواح.
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إصابة فتاة بنريان قوى العدوان باحلديدة
[ /18يوليو ]2020/احلديدة  -سبأ :
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،ما أدى إىل إصابة فتاة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  112خرقــا بينهــا حتليــق عشــر طائــرات حربيــة يف أجــواء
املنظــر وكيلــو  16ومدينــة احلديــدة ،وثــاث طائــرات جتسســية يف أجــواء الدريهمــي ،و 31خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 68خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وأكد املصدر إصابة فتاة بطلق ناري يف الرأس بنريان قوى العدوان مبنطقة اجلبلية يف مديرية التحيتا.

استهداف مزارع مواطنني مبنطقة اجلر يف عبس
[ /19يوليو ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،سبع غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات مــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلــر
مبديريــة عبــس ،وأربــع غــارات علــى منطقــة الطينــة مبديريــة ميــدي يف حمافظــة حجــة.

ثالث غارات على ناطع يف البيضاء
[ /19يوليو ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات مديريــة ناطــع ،خملفــا أضــرار باملمتلــكات
العامة.

 15غارة على منطقتي صلب وجند العتق يف مأرب
[ /19يوليو ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 15 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان اســتهدفت منطقــي صلــب مبديريــة جمــزر وجنــد العتــق
مبديريــة صــرواح ،خملفــة أضــرارا باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

قصف على قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية و 110خروقات يف احلديدة
[ /19يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،يف حني قصف العدوان حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  110خروقــات ،بينهــا حتليــق ســبع طائــرات حربيــة يف
أجــواء حيــس واملنظــر وكيلــو  16ومدينــة احلديــدة ،وطائــرة جتسســية أجــواء كيلــو  ،16و 16خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  51قذيفــة ،و86
خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،الفتــا إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت باملدفعيــة واألســلحة الرشاشــة باجتــاه حــارة الضبيــاين وشــارع
الــ 50وكليــة اهلندســة ،وقصفــت بصواريــخ الكاتيوشــا وقذائــف املدفعيــة مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأفاد املصدر بأن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
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مخس غارات على مأرب واجلوف
[ /20يوليو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مخس غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بأربع غارات ،مديرييت جمزر وصرواح.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية احلزم مبحافظة اجلوف.

إصابة مواطن بنريان قوى العدوان يف احلديدة
[ /20يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق هدنة احلديدة ما أدى إىل إصابة مواطن وتضرر املمتلكات العامة واخلاصة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  99خرقــا بينهــا حتليــق تســع طائــرات جتسســية يف
أجــواء حيــس واملنظــر وكيلــو  16ومدينــة احلديــدة والدريهمــي ،و 19خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  105قذائــف و 71خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن برصــاص املرتزقــة يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ،واســتهدفت قــوى العــدوان باملدفعيــة واألســلحة
الرشاشــة منــازل ومــزارع املواطنــن يف املنطقــة نفســها.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت باملدفعيــة ومبختلــف العيــارات باجتــاه املطــار ومنطقــة الضبيــاين وكليــة اهلندســة وشــارع
صنعــاء ،كمــا اســتهدفت بقذائــف املدفعيــة واألســلحة الرشاشــة قريــي الشــجن والدحفــش بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وبأكثــر
مــن  12قذيفــة مدفعيــة املدينــة املحاصــرة مــع حتليــق لطائــرات العــدوان التجسســية.

طريان العدوان يستهدف مديريات جمزر وحريب القراميش وصرواح بـ  11غارة
[ /21يوليو ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مديريــي جمــزر وحريــب القراميــش بأربــع غــارات،
كمــا شــن الطــران املعــادي ســبع غــارات علــى مديريــة صــرواح.

استمرار خروقات اتفاق اطالق النار يف احلديدة وغارة قبالة جنران
[ /21يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة وأســفرت عــن إصابــة طفلــة إثــر قصــف مدفعــي ،فيمــا
شــن الطــران غــارة قبالــة جنــران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  106خروقــات ،بينهــا حتليــق أربــع طائــرات جتسســية يف
أجــواء اجلــاح والتحيتــا واجلراحــي ،و  29خرقــا بقصــف مدفعــي ،و  73خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة طفلــة إثــر قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى شــارع زايــد مبدينــة احلديــدة ،فيمــا أقــدم أحــد املرتزقــة مبديريــة
حيــس علــى اغتصــاب طفلــة التتجــاوز الســابعة مــن عمرهــا.
وأفــاد املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت مثلــث العديــن يف حيــس بأكثــر مــن مثــان قذائــف هــاون ،واســتهدفت باملدفعيــة قريــة الشــجن
مبدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة الصوح قبالة جنران.
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استهداف شبكة االتصاالت يف عيال سريح بعمران
[ /22يوليو ]2020/عمران -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارتني على مديرية عيال سريح مبحافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارتني استهدفتا شبكة االتصاالت يف جبل ضني باملديرية.

أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح مبأرب
[ /22يوليو ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،أربع غارات على مديرية صرواح مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة مــن مديريــة صــرواح ،خملفــة أضــرارا
باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

قصف مبختلف األسلحة على مديريات احلديدة وسبع غارات على حمافظتني وعسري
[ /22يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ :
تواصلت خروقات قوى العدوان هلدنة احلديدة ،فيما شن الطريان سبع غارات على حمافظتني وعسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  77خرقــا بينهــا حتليــق مخــس طائــرات جتسســية يف
أجــواء اجلــاح والدريهمــي و 18خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  103قذائــف و 54خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان باملدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة باجتــاه جنــوب شــارع صنعــاء وحــارة الضبيــاين وكليــة اهلندســة ،وبثمــاين
قذائــف مدفعيــة وخمتلــف العيــارات قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة صعــدة غــارة علــى مديريــة الظاهــر ،وثــاث غــارات علــى مديريــة باقــم ،وغــارة علــى
طخيــة مبديريــة جمــز ،فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بغارتني منطقة املزرق مبديرية حرض يف حمافظة حجة ،وشن غارة على الربوعة يف عسري.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ثالث غارات على حجة والبيضاء
[ /23يوليو ]2020/حجة – سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ثالث غارات على حمافظيت حجة والبيضاء.
وأوضح مصدر أمين لـ(سبأ) أن طريان العدوان شن غارتني على مدينة حرض حبجة ،وغارة على مديرية ناطع بالبيضاء.

 11غارة على اجلوف ومأرب
[ /23يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لـ(ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدفت بســت غــارات منطقــة األقشــع يف صحــراء احلــزم ،كمــا شــن ثــاث غــارات علــى
منطقــة اخلنجــر يف مديريــة خــب والشــعف باجلــوف ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة جنــد العتــق يف مديريــة
صــرواح مبحافظــة مــأرب.
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مصدر عسكري 66 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة وغارة على منطقة املالحيط بصعدة
[ /23يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارة على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  66خرقــا بينهــا ثــاث غــارات لطــران اســتطالعي
مقاتــل يف الدريهمــي ،وحتليــق مخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح والدريهمــي وحيــس ،و 17خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  67قذيفــة
و 41خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر ســقوط قذيفتــن ملرتزقــة العــدوان علــى منــازل املواطنــن يف حــي الشــحارية مبديريــة املراوعــة ،مــا أدى إىل أضــرار ماديــة
يف املمتلــكات.
واستهدفت قوى العدوان بثماين قذائف منازل املواطنني وسط مدينة الدريهمي املحاصرة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على منطقة املالحيط مبديرية الظاهر حمافظة صعدة.

غارتان على مديريتي ميدي وعبس يف حمافظة حجة
[ /24يوليو ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارتني على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة الطينــة مبديريــة ميــدي ومنطقــة
اجلــر مبديريــة عبــس.

خروقات مستمرة باحلديدة وثالث غارات على مأرب وعمران
[ /24يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان ثالث غارات على حمافظيت مأرب وعمران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  63خرقــا ،بينهــا ثــاث غــارات لطــران اســتطالعي
مقاتــل علــى اجلــاح ،وحتليــق طائرتــن جتسســيتني يف أجــواء الفــازة وحيــس ،و 14خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 46خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  12قذيفــة هــاون مثلــث العديــن ومشــال شــرق حيــس ،وباملدفعيــة واألســلحة الرشاشــة باجتــاه كليــة
اهلندســة وحــارة الضبيــاين وغــرب فنــدق الواحــة يف حــي  7يوليــو.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية مبحافظة صعدة.
وأشــار إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة شــرق مدينــة ســفيان مبحافظــة عمــران ،وغارتــن علــى منطقــة املخــدرة مبديريــة صــرواح
حمافظــة مــأرب.

مصدر عسكري يؤكد استمرار خروقات العدوان والغارات اجلوية
[ /25يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ :
أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،والغارات اجلوية للطريان امل ُعادي.
وأوضــح املصــدر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  92خرقــا ،بينهــا حتليــق ثــاث طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح
وحيــس ،و 20خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 68خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
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وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى مدينــة حــرض ومديريــة حــران
يف حمافظــة حجــة.
وأفــاد املصــدر بــأن الطــران شــن غارتــن علــى مديريــة حــرف ســفيان مبحافظــة عمــران ،وثــاث غــارات علــى مديريــة جمــزر وغــارة علــى
مديريــة صــرواح مبحافظــة مــأرب.

 12غارة على مأرب واجلوف
[ /26يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى مديريــة جمــزر وثــاث غــارات علــى جبــل
هيــان اإلســتراتيجي مبديريــة صــرواح يف مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بغارتني مديرية خب والشعف باجلوف ،وشن غارتني على منطقة املرازيق مبديرية احلزم.

 105خروقات يف احلديدة
[ /26يوليو ]2020/احلديدة ـ سبأ:
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  105خروقــات ،مــن بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف
أجــواء الدريهمــي و 23خرقــا بالقصــف املدفعــي.

غارتان على مديرية حوث يف حمافظة عمران
[ /27يوليو ]2020/عمران -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،اليوم ،غارتني على حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غاريت طريان العدوان استهدفتا مديرية حوث.

شهيدة وجرحية بقصف سعودي على صعدة واستهداف مديريات احلديدة مبختلف األسلحة
[ /27يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق هدنــة احلديــدة ،فيمــا استشــهدت طفلــة وأصيبــت والدهتــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى املناطــق
احلدوديــة مبحافظــة صعــدة
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  90خرقــا بينهــا حتليــق تســع طائــرات حربيــة يف أجــواء
مدينــة احلديــدة وحيــس واملنظــر وكيلــو  ،16وطائرتــن جتسســيتني يف أجــواء الفــازة وحيــس ،و 14خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  100قذيفــة،
و 65خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة باجتــاه مطــار احلديــدة وحــارة الضبيــاين وفنــدق االحتــاد ،وبقذائــف اهلــاون أماكــن متفرقــة مــن شــارع
الـ 50
وأشــار املصــدر إىل حــدوث أضــرار ماديــة يف منــازل ومــزارع املواطنــن يف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا إثــر قصــف للمرتزقــة ب ـ 29
قذيفــة مدفعيــة ومخســة صواريــخ كاتيوشــا ،كمــا اســتهدف قصــف مدفعــي شــرق حيــس وســط حتليــق لطــران العــدوان التجسســي يف
مســاء املنطقــة.
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وأفــاد املصــدر أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف قريــة الدحفــش يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،كمــا قصفــت قــوى
العــدوان بأكثــر مــن  20قذيفــة هــاون ومبختلــف األســلحة الرشاشــة وبشــكل مكثــف املدينــة املحاصــرة.
وأكــد املصــدر إصابــة امــرأة واستشــهاد طفلتهــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا احلدوديــة
مبحافظــة صعــدة.

استشهاد وإصابة ستة أطفال يف مأرب إثر انفجار قنبلة عنقودية وغارتني على اجلوف
[ /28يوليو ]2020/مأرب -سبأ:
أستشــهد أربعــة أطفــال وأصيــب اثنــان آخــران إثــر انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن خملفــات العــدوان يف مديريــة حريــب القراميــش مبحافظــة
مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قنبلــة عنقوديــة مــن خملفــات العــدوان انفجــرت أثنــاء لعــب األطفــال يف قريــة
احلــزم مبديريــة حريــب القراميــش ،مــا أدى إىل استشــهاد كل مــن مهيــب عبدالقــوي حممــد قطيــشُ ،عــدي حممــد ناصــر التيبــاس،
رعيــدان حممــد ناصــر رعيــدان ،شــرف عبدالرقيــب حســن ذيــاب.
وأكد املصدر إصابة الطفلني رياض حممد ناصر رعيدان ،شاجع عبدالرقيب حسني ذياب ،جبروح جراء انفجار القنبلة.
وشن طريان العدوان غارتني على مديرية احلزم مبحافظة اجلوف.
قصف مكثف على منازل املواطنني يف احلديدة وإصابة طفل يف صعدة بنريان حرس احلدود [ /28يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ:
ص ّعــدت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب طفــل بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف
صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تســجيل  154خرقــا لقــوى العــدوان ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء
حيــس وتســع طائــرات جتسســية يف أجــواء حيــس والدريهمــي واجلبليــة واجلــاح ،و 34خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  225صاروخــا
وقذيفــة ،و 110خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل قصــف مكثــف لقــوى العــدوان باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة علــى منــازل املواطنــن يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة،
واســتحداث حتصينــات قتاليــة كبــرة غــرب املدينــة.
وأكــد املصــدر إىل إصابــة طفــل بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف إحــدى القــرى احلدوديــة مبديريــة غمــر حمافظــة صعــدة ،فيمــا
اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق احلديدة
[ /29يوليو ]2020/احلديدة  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  12قذيفــة مدفعيــة وكاتيوشــا وباألســلحة
الرشاشــة علــى قــرى متفرقــة بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان نفــذت عمليــي تســلل علــى مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،واســتحدثت حتصينــات قتاليــة كبــرة غــرب
املدينة.
وأفاد املصدر بأن قوى العدوان قصفت بأكثر من  17قذيفة هاون أماكن متفرقة من مديرييت حيس والتحيتا.
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 21غارة على مناطق متفرقة يف حمافظتي مأرب واجلوف
[ /30يوليو ]2020/اجلوف -مأرب:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات مديريــي جمــزر وصــرواح مبحافظــة
مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ست غارات على مناطق متفرقة مبديرية احلزم باجلوف.

الطريان احلربي والتجسسي يشن غارات على احلديدة وصعدة
[ /30يوليو ]2020/صنعاء -سبأ:
شــن الطــران احلــريب والتجسســي لتحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي غــارات وألقــى عــدد مــن القنابــل علــى حمافظــي احلديــدة
وصعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طائــرة جتسســية مقاتلــة تابعــة لقــوى العــدوان ألقــت عــدد مــن القنابــل ،وشــنت
أكثــر مــن  10غــارات علــى مدينــة الدريهمــي املحاصــرة مبحافظــة احلديــدة.
وأشار إىل أن طريان العدوان السعودي األمريكي استهدف بغارتني منطقة وادي عالف مبديرية سحار حمافظة صعدة.

ست غارات على مأرب واجلوف
[ /31يوليو ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن أربع غارات على مديرييت جمزر ومدغل مبحافظة مأرب.
وأشار املصدر اىل ان طريان العدوان شن غارتني على منطقة اخلنجر مبديرية خب والشعف باجلوف.

خروقات وغارات للعدوان على احلديدة وصعدة
[ /31يوليو ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وقصف على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت باملدفعيــة منطقــة القرشــية جنــوب اجلــاح مبديريــة بيــت
الفقيــه ،واســتهدفت بقذائــف املدفعيــة ونــران أســلحتها الرشاشــة شــارع الــ 50وكليــة اهلندســة والضبيــاين مبدينــة احلديــدة.
وأشار املصدر إىل قصف مدفعي وباألسلحة الرشاشة لقوى العدوان على مدينة الدريهمي املحاصرة ومشال قرية الدحفش.
ولفــت املصــدر إىل أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان ،مخــس غــارات لطائــرة جتسســية مقاتلــة يف الدريهمــي وحتليــق أربــع طائــرات
جتسســية يف أجــواء التحيتــا والدرميهــي.
كما مشلت  20خرقا بقصف مدفعي لعدد  99قذيفة و 49خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية مبحافظة صعدة.
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ألفان و 895خرقا لقوى العدوان باحلديدة خالل يوليو اجلاري
[ /31يوليو ]2020/احلديدة  -سبأ :
بلغت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة خالل يوليو اجلاري ،ألفني و 895خرقا.
وأوضحــت إحصائيــة صــادرة عــن غرفــة عمليــات ضبــاط اﻹرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان يف احلديــدة تلقتهــا وكالــة األنبــاء
اليمنيــة (ســبأ) أن خروقــات قــوى العــدوان مشلــت  29غــارة للطــران األباتشــي والتجسســي املعــادي ،معظمهــا علــى مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة.
وأشــار إىل أن اخلروقــات تضمنــت أيضــا  11خرقــا واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف خمتلــف جبهــات احلديــدة وحمــاوالت تســلل يف
الدريهمــي وحيــس ،وحتليــق  78طائــرة حربيــة و 143طائــرة جتسســية يف خمتلــف اجلبهــات الــي مشلهــا اتفــاق الســويد.
وســجلت اإلحصائيــة خــال نفــس الفتــرة  711خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لثالثــة آالف و 666صــاروخ وقذيفــة ،وألــف و 934خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
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طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ثالث غارات على صعدة
[ /01اغسطس ]2020/صعدة  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات منطقة الوجرة مبديرية كتاف.
وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا ،استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية.

مخس غارات على نهم واجلوف
[ /01اغسطس ]2020/صنعاء -اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مخس غارات على مديرييت هنم مبحافظة صنعاء وخب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن ثالث غارات على نقيل فرضة هنم.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة املهامشة مبديرية خب والشعف.

ثالث غارات على جمزر ومدغل مبأرب
[ /01اغسطس ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ثالث غارات على مديرييت مدغل وجمزر مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة صلــب مبديريــة جمــزر وشــن غــارة
علــى مديريــة مدغــل.

قوى العدوان ترتكب  74خرقا يف احلديدة
[ /01اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  74خرقــا ،بينهــا مخــس غــارات لطائــرة جتسســية مقاتلــة
يف الدريهمــي ،وحتليــق أربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء والتحيتــا والدريهمــي ،و 20خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 49خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفة.

الدفاعات اجلوية تسقط طائرة استطالع أمريكية قبالة جيزان
[ /02اغسطس ]2020/صنعاء -سبأ:
أسقطت الدفاعات اجلوية باجليش واللجان الشعبية اليوم ،طائرة استطالع أمريكية قبالة جيزان.
وأوضــح املتحــدث الرمســي باســم القــوات املســلحة العميــد حيــى ســريع يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الدفاعــات اجلويــة
أســقطت طائــرة اســتطالع أمريكيــة نــوع (آر كيــو  )20يف أجــواء مديريــة حــرض قبالــة جيــزان بســاح مناســب.
وأشار إىل أن العملية موثقة بعدسة اإلعالم احلريب.
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سبع غارات على منطقة األمارة بصعدة واألجاشر قبالة جنران
[ /02اغسطس ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم ،سبع غارات جوية على مناطق متفرقة مبحافظة صعدة وقطاع جنران.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان الغاشــم شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة األمــارة مبديريــة
كتاف.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي اإلمــارايت شــن أربــع غــارات علــى األجاشــر قبالــة جنــران يف ظــل حتليــق
متواصــل.

خروقات باحلديدة وثالث غارات على حمافظتي اجلوف وحجة
[ /02اغسطس ]2020/صنعاء  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى حمافظــي اجلــوف
وحجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  71خرقــا ،بينهــا ســت غــارات بــدون طيــار علــى الدريهمــي،
وحماولــة تســلل يف اجلبليــة واســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب شــارع ال ـ  ،50وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس ،و 15خرقــا بقصــف
مدفعي.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــان علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،وغــارة علــى مجــارك حــرض مبحافظــة
حجة.

قوى العدوان تستهدف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة يف احلديدة
[ /03اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  71خرقــا ،مــن بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلــاح ،وحتليــق أربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة ،و 16خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  47صاروخــا وقذيفــة،
و 50خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بقذائــف املدفعيــة غــرب قريــة الدحفــش بأطــراف الدريهمــي املحاصــرة ،ومــزارع املواطنــن
مشــال قريــة املنقــم باملديريــة املحاصــرة .وقصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة واألعــرة الرشاشــة باجتــاه حــارة الضبيــاين وفنــدق االحتــاد،
وباملدفعيــة منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه.

 12شهيدا وجرحيا يف قصف بالضالع
[ /04اغسطس ]2020/الضالع  -سبأ:
ارتفعــت حصيلــة ضحايــا جرميــة قصــف مرتزقــة العــدوان علــى منطقــة شــليل مبديريــة قعطبــة يف حمافظــة الضالــع إىل  12شــهيدا
وجرحيــا.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن حصيلــة قصــف املرتزقــة علــى املنطقــة بلغــت أربعــة شــهداء بينهــم امــرأة ومثانيــة
جرحى.
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مصدر عسكري 99 :خرقا يف احلديدة وغارة على منطقة اخلنجر يف اجلوف
[ /04اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
تواصلت خروقات قوى العدوان التفاق احلديدة ،فيما شن طريان العدوان غارة على منطقة اخلنجر مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  99خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي مقاتــل علــى
مدينــة الدريهمــي ،وحتليــق مخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح والدريهمــي.
وأشــار املصــدر إىل أن اخلروقــات مشلــت اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح وحماولــة تســلل يف حيــس ،و 31خرقــا بقصــف مدفعــي
لعــدد  140قذيفــة ،و 60خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان باملدفعيــة واألســلحة الرشاشــة باجتــاه الضبيــاين وكليــة اهلندســة وشــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة ،وبعــدد مــن
قذائــف اهلــاون جتــاه حيــس.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على منطقة اخلنجر مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن مخس غارات على مديرية خب والشعف
[ /05اغسطس ]2020/اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مخس غارات على حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف خبمس غارات مناطق متفرقة مبديرية خب والشعف.

قصف وحتليق طائرات حربية وجتسسية يف احلديدة
[ /05اغسطس ]2020/احلديدة  -سبأ :
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة  110خروقات.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن اخلروقــات املســجلة أربــع غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى مدينــة الدريهمــي ،وحتليــق أربــع طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس وطائرتــن جتسســيتني يف أجــواء الفــازة.
وذكــر بــأن اخلروقــات مشلــت اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة والدريهمــي وحماولــة تســلل يف الدريهمــي ،باإلضافــة إىل  ٢٠خرقــا
بقصــف مدفعــي لعــدد  ١٠٣قذائــف و  ٧٩خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.

مكتب الصحة باجلوف :ارتفاع حصيلة جمزرة العدوان إىل  22شهيدا وجرحيا
[ /06اغسطس ]2020/اجلوف -سبأ :
ارتفعت حصيلة ضحايا جمزرة العدوان السعودي األمريكي حبق أبناء املعاطرة باجلوف إىل  22شهيدا وجرحيا.
وأوضــح مديــر مكتــب الصحــة باملحافظــة الدكتــور عبدالعزيــز عمــر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن حصيلــة ضحايــا جمــزرة طــران
العــدوان ارتفعــت إىل  22شــهيدا وجرحيــا معظمهــم أطفــال ونســاء ،حيــث كانــوا علــى مــن أربــع ســيارات يف زيــارة معايــدة.
ولفــت إىل منــع طــران العــدوان املســعفني مــن الوصــول إىل مســرح اجلرميــة ..مؤكــدا وصــول ســبعة جرحــى إىل مستشــفى احلــزم بينهــم
حــاالت حرجــة.
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العدوان يواصل قصفه ملديريات احلديدة واربع غارات على صعدة ومأرب
[ /07اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت خروقات املرتزقة التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان ارتكبــوا  48خرقــا باحلديــدة ،بينهــا اســتحداث حتصينــات
قتاليــة يف اجلبليــة ،وحتليــق ثــاث طائــرات جتسســية ،و 16خرقــا بالقصــف الصاروخــي واملدفعــي.
واســتهدفت قــوى العــدوان بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة واألســلحة الرشاشــة باجتــاه الضبيــاين وكليــة اهلندســة وشــارع الــ ،50وأطلقــت ثالثــة
صواريــخ كاتيوشــا باجتــاه شــارع صنعــاء وحديقــة حديــدة النــد ومطــار احلديــدة.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت باملدفعية قرية الدحفش بأطراف الدريهمي املحاصرة.
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف حمافظــة صعــدة ،وغــارة علــى مديريــة صــرواح
مبحافظــة مــأرب.

غارتان على مديرية ناطع يف حمافظة البيضاء
[ /07اغسطس ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،غارتني على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني مديرية ناطع.

استشهاد وإصابة أربعة أطفال بانفجار قنبلة عنقودية مبأرب وأربع غارات على اجلوف
[ /07اغسطس ]2020/مأرب -سبأ:
استشــهد وأصيــب أربعــة أطفــال بانفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن خملفــات العــدوان الســعودي مبحافظــة مــأرب ،وشــن طــران العــدوان غــارة
علــى حمافظــة اجلــوف.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قنبلــة مــن خملفــات العــدوان انفجــرت مبجموعــة مــن األطفــال يف منطقــة بــي
ربيــح مبديريــة حريــب القراميــش ،مــا أدى إىل استشــهاد طفلــن وإصابــة أثنــن آخريــن.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن أربع غارات على منطقة اخلسف مبديرية احلزم حمافظة اجلوف.

استشهاد مواطن يف مديرية باقم احلدودية وتواصل خروقات اتفاق احلديدة
[ /07اغسطس ]2020/احلديدة -سبأ:
تواصلت خروقات قوى العدوان التفاق احلديدة.
وأكــد مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد مواطــن جــراء القصــف الصاروخــي واملدفعــي علــى مديريــة باقــم احلدوديــة
مبحافظــة صعــدة ،موضحــا أن قــوى العــدوان ارتكبــت  91خرقــا باحلديــدة ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف الدريهمــي واملنظــر،
وحتليــق طائــرة جتسســية يف أجــواء الدريهمــي ،و 29خرقــا بقصــف مدفعــي بأكثــر مــن  200قذيفــة ،و  59خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار إىل تضــرر منــازل املواطنــن مبدينــة الدريهمــي املحاصــرة جــراء اســتهدافها مــن قبــل قــوى العــدوان بأكثــر مــن  24قذيفــة مدفعيــة،
و 20قذيفــة صاروخيــة ،كمــا اســتهدف قصــف مدفعــي وباألســلحة الرشاشــة منطقــة الزعفــران يف كيلــو .16
وقصفت قوى العدوان بأكثر من  30قذيفة مدفعية مثلث العدين وشرق حيس.
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استشهاد امرأة يف احلديدة وغارة على مديرية ناطع
[ /08اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
ص ّعــدت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل استشــهاد امــرأة ،فيمــا شــن الطــران غــارة
علــى البيضــاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  158خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي مقاتــل علــى
الدريهمــي ،و 47خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 107خروقــات باألعــرة الناريــة.
وأكــد املصــدر أن اخلروقــات أدت إىل استشــهاد امــرأة بطلقــة معــدل يف منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر
مــن  17قذيفــة هــاون املنطقــة نفســها.
وأشــار املصــدر إىل متشــيط مكثــف لقــوى العــدوان مبختلــف العيــارات الثقيلــة واملتوســطة وقذائــف املدفعيــة واهلــاون علــى مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة وكيلو .16
واســتهدف مرتزقــة العــدوان شــارع اخلمســن بأكثــر مــن عشــر قذائــف مدفعيــة ومثانيــة صواريــخ كاتيوشــا ،ومتشــيط مكثــف مبختلــف
العيــارات ،كمــا اســتهدفوا بثمــان قذائــف هــاون باجتــاه شــرق حيــس.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية ناطع يف حمافظة البيضاء.

مقتل ثالثة مهاجرين يف مأرب وخرق اتفاق احلديدة وغارتني على البقع قبالة جنران
[ /09اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،يف حــن قتــل ثالثــة مهاجريــن مــن اجلنســية اإلثيوبيــة بقصــف
مدفعــي يف مأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  86خرقــا بينهــا غارتــن علــى مديريــة الدريهمــي
املحاصــرة.
واستحدثت جرافتان عسكريتان لقوى العدوان حتصينات قتالية جديدة شرق مديرية حيس ويف منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
وأكــد املصــدر مقتــل ثالثــة مهاجريــن إثيوبيــن يف عقبــة الرخيــم مبديريــة ماهليــة حمافظــة مــأرب إثــر قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان
علــى اخلــط العــام ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى البقــع قبالــة جنــران.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على مأرب
[ /10اغسطس ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات مديرية جمزر.

 104خروقات لقوى العدوان باحلديدة
[ /10اغسطس ]2020/احلديدة -سبأ:
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  104خروقات.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن اخلروقــات مشلــت حتليــق طائرتــن حربيتــن وســبع طائــرات
جتسســية يف اجلــاح والتحيتــا واجلبليــة وحيــس.
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وأشار املصدر إىل تسجيل  19خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و 71خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 11غارة على مديرية القريشية يف حمافظة البيضاء
[ /11اغسطس ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي 11 ،غارة على مديرية القريشية مبحافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  11غــارة ملســاندة القاعــدة وداعــش يف قيفــة مبديريــة
القريشــية حمافظــة البيضــاء.

تسع غارات على مديريتي ماهلية وخب والشعف يف مأرب واجلوف
[ /11اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف خبمس غارات مديرية ماهلية يف مأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن أربع غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.

استشهاد مواطن وجرح  11آخرين بينهم ستة أطفال يف احلديدة وقصف وغارة على صعدة
[ /11اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
استشــهد مواطــن وأصيــب  11آخريــن يف خروقــات جديــدة لقــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،يف حــن شــن
الطــران غــارة علــى حمافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  97خرقــا بينهــا حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء
حيــس وطائرتــن جتسســيتني يف أجــواء الدريهمــي ،و 20خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 73خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن وجــرح  11آخريــن بينهــم ســتة أطفــال جــراء قصــف لقــوى العــدوان بقذيفــي مدفعيــة يف اجلــاح األعلــى
مبديريــة بيــت الفقيــه ،كمــا قصفــت قــوى العــدوان باملدفعيــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،فيمــا شــن
طــران العــدوان غــارة علــى مديريــة باقــم.

إصابة مواطن بنريان الغزاة يف مديرية بيت الفقيه باحلديدة وغارات على ثالث حمافظات
[ /12اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،مــا أدى إىل إصابــة مواطــن ،فيمــا شــن الطــران
غــارات علــى حمافظــات صعــدة ،مــأرب والبيضــاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  94خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف حيــس
وثــاث طائــرات جتسســية يف اجلــاح والتحيتــا ،وعشــرات اخلــروق بالقصــف املدفعــي واألعــرة الناريــة.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن بنــران الغــزاة يف منطقــة اجلــاح األعلــى مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتهدفت قــوى العــدوان مبختلــف األســلحة
الرشاشــة باجتــاه كليــة اهلندســة وشــارع الــ 50وحــارة الضبيــاين واملطــار.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة كتــاف مبحافظــة صعــدة ،واســتهدف ســيارة مواطــن يف قيفــة مبحافظــة
البيضــاء ،كمــا شــن غارتــن علــى مديريــة ماهليــة يف حمافظــة مــأرب.
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ّ
قوى العدوان تصعد خروقاتها باحلديدة و 17غارة للطريان على مأرب
[ /13اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان  17غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  153خرقــا بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس
ومخــس طائــرات جتسســية يف الفــازة والدريهمــي والتحيتــا ،و 13خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 133خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واســتهدف قصــف مكثــف لقــوى العــدوان مبختلــف العيــارات منطقــة الفــازة مبديريــة التحيتــا ،كمــا قصفــت بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة
وخمتلــف األســلحة الرشاشــة باجتــاه الضبيــاين وكليــة اهلندســة وشــارع الــ 50وأماكــن أخــرى.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت مبختلف األسلحة الرشاشة قرييت الشجن والدحفش بأطراف الدريهمي املحاصرة.
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن  13غــارة علــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة صــرواح ،وأربــع غــارات علــى مديريــة ماهليــة مبحافظــة
مأرب.

 15غارة على مديريتي صرواح وجمزر يف مأرب خلفت أضرار مبمتلكات املواطنني
[ /14اغسطس ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 15 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  15غــارة علــى مديريــي صــرواح وجمــزر خلفــت أضــرار
مبمتلــكات املواطنــن.

مصدر عسكري :استشهاد فتاة و 114خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /14اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  114خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء
حيــس واجلبليــة ،وحتليــق عشــر طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلــاح واجلبليــة وحماولــة تســلل يف الدريهمــي.
وأشار املصدر إىل أن اخلروقات مشلت 18خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 83خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر استشــهاد فتــاة ونفــوق عــدد مــن املواشــي جــراء قصــف دبابــة لقــوى العــدوان علــى قريــة اجلربــة يف مديريــة الدريهمــي
املحاصــرة ،كمــا اســتهدفت بعشــر قذائــف مدفعيــة مشــال شــرق مدينــة الدريهمــي.
واســتهدفت قــوى العــدوان بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة وبالعيــارات املختلفــة مطــار احلديــدة ،وشــارع الــ 50والضبيــاين وأماكــن متفرقــة
أخــرى ،وباألســلحة الرشاشــة مشــال غــرب حيــس.

تسع غارات على مديرية صرواح يف حمافظة مأرب
[ /15اغسطس ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مديريــة صــرواح بتســع غــارات ،خملفــا أضــرارا
مبمتلــكات املواطنــن.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن سبع غارات على البيضاء وصعدة
[ /15اغسطس ]2020/البيضاء – صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على حمافظيت البيضاء وصعدة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بأربع غارات منطقة قيفة بالبيضاء.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن ثالث غارات على منطقة طخية مبديرية جمز يف صعدة.

حتليق طائرات حربية وجتسسية فوق مديريات احلديدة وغارة على عمران
[ /15اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت قوى العدوان يف تصعيد خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة على حمافظة عمران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  144خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس،
و 15طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة والتحيتــا والدريهمــي ،و 23خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 105خروقــات باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان اســتهدف أماكــن متفرقــة مــن شــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة ،وقصفــت املدفعيــة
والعيــارات الرشاشــة مناطــق متفرقــة مبنطقــة اجلبليــة يف التحيتــا.
وأكد املصدر احتراق مزنلني جراء قصف مكثف لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة على مدينة الدريهمي املحاصرة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة غرب شاقح مبنطقة العمشية يف مديرية حرف سفيان حمافظة عمران.

ثالث غارات على منطقة املزرق يف مديرية حرض يف حجة
[ /16اغسطس ]2020/حجة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على مديرية حرض مبحافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات منطقــة املــزرق يف مديريــة
حــرض.

غارة على ناطع يف البيضاء

[ /16اغسطس ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارة استهدفت مديرية ناطع.

 14غارة على مديريات صرواح وجمزر وماهلية يف حمافظة مأرب
[ /16اغسطس ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة صــرواح ،وســت غــارات علــى
مديريــة جمــزر ،مشــرا إىل أن الطــران اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة ماهليــة.
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مخس غارات على أمانة العاصمة وإصابة مواطن بنريان قوى العدوان باحلديدة
[ /16اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ:
اســتمرت قــوى العــدوان يف تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل إصابــة مواطــن ،فيمــا شــن
الطــران مخــس غــارات علــى أمانــة العاصمــة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  146خرقــا ،بينهــا مخــس غــارات علــى منطقــة العــرج قــرب
الصليــف ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس ،ومثــان طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة ومدينــة احلديــدة.
كما ارتكبت قوى العدوان  15خرقا بالقصف املدفعي و 121خرقا باألعرية املختلفة.
وأوضــح املصــدر أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى مصنــع للزيــوت يف منطقــة العــرج اســتهدفت خزانــات الوقــود فيــه ،فيمــا
قصفــت املدفعيــة بأكثــر مــن  25قذيفــة منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
وأكد املصدر إصابة مواطن برصاص املرتزقة يف منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن مخس غارات على منطقة بيت سعدان مبديرية بين احلارث بأمانة العاصمة.

 16غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /17اغسطس ]2020/مأرب  -اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  12غــارة علــى مديريــة صــرواح ،وغارتــن علــى مديريــي
جمــزر وماهليــة مبــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية خب والشعف باجلوف.

تصعيد خروقات قوى العدوان يف احلديدة
[ /17اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  185خرقــا ،بينهــا حتليــق  12طائــرة جتسســية يف أجــواء
اجلــاح واجلبليــة وحيــس ،و 20خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  97صاروخــا وقذيفــة ،و 153خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت باملدفعيــة واألســلحة الرشاشــة حــارة الضبيــاين وكليــة اهلندســة وأماكــن متفرقــة مــن شــارع
الــ 50مبدينــة احلديــدة.

قصف جوي وصاروخي ومدفعي يستهدف مناطق متفرقة يف صعدة
[ /18اغسطس ]2020/صعدة  -سبأ :
واصل حتالف العدوان األمريكي السعودي اليوم ،القصف اجلوي والصاروخي واملدفعي مستهدفا مناطق متفرقة مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان الغاشــم شــن غارتــن علــى منطقــة آل علــي مبديريــة
رازح احلدوديــة ،خملفــا اضــرارا يف ممتلــكات املواطنــن.
وأشــار املصــدر إىل أن مديريــات رازح وشــدا والظاهــر تعرضــت ايضــا لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي طــال قــرى آهلــة بالســكان وطــرق
ومــزارع وممتلــكات عامــة وخاصــة.
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 16غارة على مناطق متفرقة يف مأرب
[ /18اغسطس ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  15غــارة مديريــة صــرواح ،وشــن غــارة علــى منطقــة
صلــب مبديريــة جمــزر.

 127خرقا يف احلديدة وثالث غارات على اجلوف والبيضاء
[ /18اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمر تصعيــد قــوى العــدوان خلروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى
حمافظــي اجلــوف والبيضــاء.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  127خرقــا بينهــا ســت غــارات للطــران علــى منطقــة العــرج،
وحتليــق تســع طائــرات حربيــة يف املنظــر ومدينــة احلديــدة وحيــس ،وســت طائــرات جتسســية يف الفــازة والدريهمــي ومدينــة احلديــدة.
ومشلت اخلروقات  15خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 88خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأوضــح املصــدر أن الطــران شــن ســت غــارات علــى مزرعــة احلاشــدي مبنطقــة العــرج ،وقصفــت قــوى العــدوان بصواريــخ الكاتيوشــا
وقذائــف املدفعيــة ممتلــكات املواطنــن مشــال مديريــة حيــس.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة اللبنــات مبديريــة احلــزم حمافظــة اجلــوف ،وغــارة علــى مديريــة ولــد
ربيــع مبحافظــة البيضــاء.

إصابة أربعة مهندسني أثناء قيامهم برفع خملفات القنابل العنقودية مبديرية نهم
[ /19اغسطس ]2020/صنعاء  -سبأ :
أصيــب أربعــة مهندســن مــن كــوادر املركــز التنفيــذي للتعامــل مــع اإللغــام ،جــراء انفجــار قنبلتــن أثنــاء قيامهــم برفــع خملفــات القنابــل
العنقوديــة يف منطقــة بــران مبديريــة هنــم حمافظــة صنعــاء.
وأوضــح املركــز التنفيــذي للتعامــل مــع األلغــام يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أنــه مت تكليــف فريــق لرفــع خملفــات غــارات
طــران العــدوان مــن القنابــل العنقوديــة مــن جــوار املنــازل يف منطقــة بــران بنــاء علــى طلــب املواطنــن ،وأثنــاء قيــام الفريــق صبــاح أمــس
برفــع هــذه املخلفــات انفجــرت قنبلتــن أمريكيــة الصنــع مــا أدى إىل إصابــة أربعــة مهندســن.
وأكــد أن مديريــة هنــم ومناطــق شاســعة مبحافظــي اجلــوف وصعــدة وغريهــا مــن املحافظــات مليئــة بــآالف القنابــل العنقوديــة والــي
متثــل خطــرا علــى املدنيــن.
وكشــف املركــز أن حصيلــة الرصــد األويل ملخلفــات غــارات طــران العــدوان بلغــت أكثــر مــن ســتة ماليــن قنبلــة عنقوديــة ،وهــو مــا ينــذر
بكارثــة حقيقــة هتــدد حيــاة املواطنــن يف الطــرق والقــرى والشــعاب والوديــان وحــى بالقــرب مــن األحيــاء الســكنية.
ولفــت البيــان ،إىل أن هنــاك عشــرات الضحايــا مــن املدنيــن الذيــن يســقطون بشــكل مســتمر يف حمافظــي اجلــوف وصعــدة ومديريــة هنــم،
بســبب القنابــل العنقوديــة الــي حتصــد أرواح املواطنــن بشــكل أكــر مــن ضحايــا فــروس كورونــا.
وفيمــا أشــار املركــز إىل أنــه يف الوقــت الــذي يضحــي فيــه خبــرة كــوادره ومهندســيه بــن شــهيد وجريــح مــن أجــل ســامة املواطنــن ،فإنــه
يؤكــد االســتمرار يف عملــه وأداء مهامــه اإلنســانية خلدمــة كل شــرائح املجتمــع رغــم قلــة اإلمكانيــات.
ودعــت قيــادة اللجنــة الوطنيــة للتعامــل مــع األلغــام وجهازهــا التنفيــذي حكومــة اإلنقــاذ إىل ســرعة االنضمــام إىل اتفاقيــة حتــرمي وجتــرمي
اســتخدام القنابــل العنقوديــة كــون اليمــن دولــة غــر حائــزة علــى أي نــوع مــن القنابــل العنقوديــة بــل دولــة اســتهدفت أراضيهــا وســكاهنا
ومدهنــا بالقنابــل العنقوديــة.
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ثالث غارات على منطقة رشاحة يف قطاع جنران
[ /19اغسطس ]2020/جنران  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ثالث غارات على قطاع جنران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت منطقة رشاحة يف القطاع.

 15غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /19اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 15 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  13غارة على مديرية صرواح مبأرب.
وأشار املصدر اىل أن طريان العدوان استهدف بغارتني منطقة اخلنجر مبديرية خب والشعف شرق حمافظة اجلوف.

ست طائرات جتسسية حتلق يف اجواء مديريات احلديدة
[ /19اغسطس ]2020/احلديدة  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  80خرقــا ،بينهــا حماولــة تســلل يف التحيتــا ،وحتليــق ســت
طائــرات جتسســية يف حيــس والدريهمــي واجلــاح والتحيتــا ،و 15خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 55خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارة على ناطع بالبيضاء
[ /20اغسطس ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارة مديرية ناطع.

 34غارة على مناطق متفرقة من مأرب واجلوف
[ /20اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 34 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن  15غــارة علــى مديريــة صــرواح ،وســت غــارات علــى مديريــة
جمــزر مبحافظــة مــأرب.
وأشار املصدر اىل ان طريان العدوان شن  11غارة على مديرية خب والشعف ،وغارتني على مديرية احلزم مبحافظة اجلوف.
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إحراق منزل يف الدريهمي يف احلديدة وثالث غارات على صعدة وحجة
[ /20اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان ثالث غارات على صعدة وحجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  102خرقــا ،بينهــا إحــراق مــزل يف الدريهمــي ،وثــاث
غــارات بطائــرات جتسســية قتاليــة ،وحتليــق مثــاين طائــرات جتســس يف حيــس واجلبليــة وشــارع اخلمســن ،و 15خرقــا بقصــف مدفعــي.
وأفــاد املصــدر بــأن مــزل مواطــن احتــرق يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة جــراء االســتهداف املكثــف لقــوى العــدوان باألســلحة الرشاشــة،
فيمــا قصفــت دبابــة قريــة الشــجن يف أطــراف املدينــة بعــدد مــن القذائــف.
وأشار املصدر إىل إفشال حماولة تسلل للمرتزقة جنوب شرق التحيتا.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية الظاهر مبحافظة صعدة ،وغارة على مديرية حرض مبحافظة حجة.

مخس غارات على مأرب واجلوف
[ /21اغسطس ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة املرازيــق مبديريــة خــب والشــعف
باجلــوف ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن منطقــة املخــدرة مبديريــة صــرواح مبحافظــة مــأرب.

 14طائرة حربية وجتسسية حتلق يف احلديدة ومخس غارات على البيضاء وجنران
[ /21اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان مخس غارات على البيضاء وقبالة جنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  151خرقــا ،بينهــا حتليــق أربــع طائــرات حربيــة يف أجــواء
حيــس ،وعشــر طائــرات جتسســية يف اجلــاح واجلبليــة ،و 24خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  39قذيفــة ،و 114خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفاد املصدر بأن قصفا مدفعيا لقوى العدوان استهدف قرية الزعفران يف منطقة كيلو ،16وشرق حيس.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران اســتهدف بغارتــن مديريــة ولــد ربيــع مبحافظــة البيضــاء ،وشــن ثــاث غــارات علــى منطقــة الكســارة قبالــة
جنران.

 44غارة للطريان على ثالث حمافظات واستمرار خرق اتفاق احلديدة

[ /22اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران  44غــارة علــى حمافظــات اجلــوف ومــأرب
وصعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  79خرقــا ،بينهــا حتليــق  13طائــرة جتسســية يف اجلــاح
واجلبليــة وحيــس والفــازة ،وســبعة خروقــات بقصــف مدفعــي ،و 59خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،و 15غــارة علــى مديريــة خــب والشــعف،
وثــاث غــارات علــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــة احلــزم مبحافظــة اجلــوف.
ويف حمافظــة مــأرب شــن طــران العــدوان أربــع غــارات علــى مديريــة ماهليــة ،و 20غــارة علــى مناطــق متفرقــة مــن مديريــي صــرواح
وجمــزر.
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استشهاد امرأتني بغارة يف كتاف بصعدة
[ /23اغسطس ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهدت امرأتان اليوم إثر غارة لطريان العدوان األمريكي السعودي ،استهدفت مزنل مواطن يف مديرية كتاف مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مــزل املواطــن جابــر ســريح ،مــا أدى
إىل استشــهاد امرأتــن مــن أفــراد أســرته.
وأشار املصدر إىل أن األسرة ذاهتا تعرضت يف وقت سابق الستهداف طريان العدوان وأدى إىل استشهاد تسعة من أفراد األسرة.
كما شن الطريان غارة على معسكر كهالن شرق املدينة.

إصابة طفلة يف احلديدة و 16غارة على مأرب واجلوف
[ /23اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
ص ّعــدت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،مــا أدى إىل إصابــة طفلــة ،وشــن طــران العــدوان 16
غــارة علــى حمافظــي مــأرب واجلــوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  107خروقــات ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
الدريهمــي ،وغــارة لطــران جتسســي مقاتــل يف اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه.
كما مشلت اخلروقات حتليق مثان طائرات جتسسية يف كيلو  16واجلبلية والدريهمي ،و 15خرقا بقصف مدفعي.
وأكــد املصــدر إصابــة طفلــة جبــروح خطــرة جــراء التمشــيط املكثــف لقــوى العــدوان علــى قريــة الفــرص مبديريــة التحيتــا ..مبينــا أن
طــران العــدوان ألقــى قنبلــة عنقوديــة علــى منطقــة العــرج مبديريــة باجــل.
وقصفت قوى العدوان قرية الزعفران يف كيلو  16بأكثر من ست قذائف هاون.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن  14غــارة علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،وغارتــن علــى مديريــي صــرواح وجمــزر
مبحافظــة مــأرب.

 18غارة على مديريات خب والشعف وجمزر وماهلية يف مأرب واجلوف
[ /24اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن  11غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية جمزر ،وأربع غارات على مديرية ماهلية مبحافظة مأرب.

تصعيد باحلديدة ومثان غارات على مديرية ولد ربيع يف البيضاء
[ /24اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران مثــان غــارات علــى حمافظــة
البيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  113خرقــا ،بينهــا حماولــة تســلل يف حيــس ،وحتليــق
ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس ،وســت طائــرات جتسســية يف اجلبليــة ،و 11خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 89خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
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وب ّيــن املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بقذائــف اهلــاون منطقــة اجلبليــة باملدفعيــة ،والرشاشــات قريــي الشــجن والدحفــش يف أطــراف
مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان حتصينات قتالية جنوب مثلث اخلوخة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن مثان غارات على مديرية ولد ربيع مبحافظة البيضاء.

مثان غارات على مناطق متفرقة من حمافظتي اجلوف ومأرب
[ /25اغسطس ]2020/اجلوف  -مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مثان غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مديرية خب والشعف باجلوف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارتني على مديرييت جمزر وصرواح مبحافظة مأرب.

أصابة مواطن يف صعدة وخرق اتفاق احلديدة وغارتني على حمافظة البيضاء
[ /25اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت قــوى العــدوان يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب مواطــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف
صعــدة وشــن الطــران غارتــن علــى حمافظــة البيضــاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  88خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي مقاتــل علــى
التحيتــا ،وحتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف حيــس ،و 14خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 69خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بأكثــر مــن  20قذيفــة هــاون باجتــاه منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا ومديريــة حيــس ،فيمــا شــن طــران العــدوان
التجسســي غارتــن غــرب مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،مؤكــدا إصابــة مواطــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف مديريــة شــدا احلدوديــة
مبحافظــة صعــدة ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة ولــد ربيــع مبحافظــة البيضــاء.

قصف صاروخي ومدفعي وثالث غارات على مديريتي الصفراء ومنبه يف صعدة
[ /26اغسطس ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على مديرية الصفراء مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات منطقــة آل عمــار مبديريــة
الصفــراء.
فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  26غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /26اغسطس ]2020/مأرب – اجلوف -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 26 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  11غــارة علــى مديريــة صــرواح ،وســبع غــارات علــى مديريــي
املاهليــة والعبديــة مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن مثان غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
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استمرار خروقات اهلدنة يف احلديدة و 15غارة على صعدة والبيضاء
[ /26اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،وشن الطريان  15غارة على حمافظيت صعدة والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  97خرقــا ،بينهــا أربــع غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى التحيتــا والدريهمــي ،و 13خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 82خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى منطقــة آل عمــار مبديريــة الصفــراء حمافظــة صعــدة ،فيمــا اســتهدف قصــف
صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه احلدوديــة.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف مديرييت ولد ربيع وناطع يف حمافظة البيضاء بإحدى عشرة غارة.

العدوان يستهدف حمافظتي مأرب واجلوف بـ  15غارة
[ /27اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،حمافظيت مأرب واجلوف بـ  15غارة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة ماهليــة ،وثــاث غــارات علــى مديريــي
جمــزر وصــرواح مبحافظــة مأرب.
ويف حمافظة اجلوف أشار املصدر إىل أن الطريان شن عشر غارات على مناطق عديدة يف مديرية خب والشعف.
 151خرقا يف احلديدة وعشر غارات على صعدة والبيضاء
[ /27اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
ص ّعــدت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران عشــر غــارات علــى حمافظــي صعــدة
والبيضــاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  151خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي مقاتــل يف
التحيتــا ،وحتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس وكيلــو  ،16وأربــع طائــرات جتسســية يف التحيتــا وكيلــو .16
ومشلت اخلروقات  34خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 109خروقات باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بكثافــة مبختلــف العيــارات الرشاشــة حــارة الضبيــاين وقصفــت باملدفعيــة قريــة الزعفــران
يف كيلــو .16
وأفــاد بــأن أكثــر مــن  70قذيفــة مدفعيــة أطلقهــا الغــزاة علــى مطــار احلديــدة الــدويل ومناطــق يف املدينــة مــع اســتهداف مكثــف مبختلــف
الرشاشــات.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة آل عمــار مبديريــة الصفــراء ،وثــاث غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة
كتــاف يف حمافظــة صعــدة ،فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه احلدوديــة.
ولفت املصدر إىل أن الطريان شن مخس غارات على مديرية ولد ربيع مبحافظة البيضاء.
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ثالث غارات على مديريتي ناطع واملالجم يف حمافظة البيضاء
[ /28اغسطس ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة ناطــع ،وشــن غــارة علــى مديريــة
املالجــم.

مثان غارات على مديرية العبدية يف مأرب ختلف اضرارا يف ممتلكات املواطنني
[ /28اغسطس ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مثان غارات على حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مديرية العبدية خملفة أضرارا مبمتلكات املواطنني.

طائرات حربية وجتسسية يف اجواء حيس والتحيتا يف احلديدة
[ /28اغسطس ]2020/احلديدة -سبأ:
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  92خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن اخلروقــات تضمنــت غارتــن لطــران جتسســي مقاتــل يف الدريهمــي،
وحتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء حيــس ،وأربــع طائــرات جتسســية يف التحيتــا وحيــس ،مشــرا إىل أن بــن اخلروقــات املســجلة ٣٢
خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  ١٧٢صاروخــا وقذيفــة ،و ٥٢خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.

مثان غارات على حمافظة مأرب
[ /29اغسطس ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مثاين غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــي صــرواح وجمــزر ،واســتهدف
بأربــع غــارات أخــرى مديريــة ماهليــة.

خرق اتفاق احلديدة وقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه وغارتني على اجلوف والبيضاء
[ /29اغسطس ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارتني على حمافظيت اجلوف والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  65خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء
حيــس ،وطائرتــن جتسســيتني يف الدريهمــي وحيــس ،و 19خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 43خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت باملدفعيــة والرشاشــات مدينــة الشــباب يف شــارع الــ ،90وقصفــت ب ـ  18قذيفــة باجتــاة مشــال
حيــس واملطــار
ويف حمافظة صعدة استهدف قصف مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على مديرية احلزم مبحافظة اجلوف ،وغارة على مديرية ولد ربيع مبحافظة البيضاء.
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ثالث غارات على حمافظة البيضاء و 22غارة على مناطق متفرقة يف مأرب
[ /30اغسطس ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات العدوان استهدفت مديرية ولد ربيع.
كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 22 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  11غــارة علــى مديريــة مدغــل ،و 11غــارة علــى مديريــة
ماهليــة.
وأشار املصدر إىل أن غارات طريان العدوان خلفت أضرار باملمتلكات العامة واخلاصة.

تصعيد جديد باحلديدة وغارة على البيضاء
[ /30اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة على حمافظة البيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  101خرقــا ،مــن بينهــا حتليــق أربــع طائــرات حربيــة يف
أجــواء اجلبليــة والفــازة وحيــس ،ومثــاين طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلبليــة واجلــاح والفــازة وحيــس.
واســتحدثت قــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف حيــس ،ونفــذت  33خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  ١٦٥صاروخــا وقذيفــة ،و٥٥
خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،مشــرا إىل أن قــوى العــدوان قصفــت جنــوب اجلــاح يف بيــت الفقيــه بأكثــر مــن  17قذيفــة هــاون.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية ناطع مبحافظة البيضاء.

 20غارة على مديريات ماهلية ومدغل واحلزم يف مأرب واجلوف
[ /31اغسطس ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بعشــر غــارات مديريــة ماهليــة ،وســبع غــارات مديريــة
مدغــل مبــأرب ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة احلــزم باجلــوف.

خرق هدنة احلديدة ومثان غارات على حجة والبيضاء
[ /31اغسطس ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان مثان غارات على حجة والبيضاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  95خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب
شــارع ال ـ  50واجلبليــة ،وحتليــق ســبع طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلبليــة واجلــاح والفــازة وكيلــو  16والدريهمــي ،وســتة خروقــات بقصــف
صاروخــي ومدفعــي ،و 80خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن برصــاص قــوى العــدوان يف منطقــة الســامة شــرق مديريــة حيــس ..مبينــا أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر
مــن  47قذيفــة مدفعيــة ودبابــة علــى منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــي حــرض وحــران مبحافظــة حجــة ،وســت غــارات علــى مديريــة ولــد
ربيــع يف حمافظــة البيضــاء.
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أكثر من ثالثة آالف خرق للعدوان باحلديدة خالل أغسطس املاضي
[ /01سبتمرب ]2020/احلديدة  -سبأ :
رصــدت غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط يف حمافظــة احلديــدة ،ثالثــة آالف و 395خرقــا التفــاق وقــف اطــاق النــار ارتكبتــه قــوى حتالــف
العــدوان خــال شــهر أغســطس املنصــرم.
وبينــت غرفــة عمليــات ضبــاط اإلرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان يف حمافظــة احلديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان هــذه
اخلروقــات متثلــت يف اســتحداث  ٣٧حتصــن قتــايل ،وســت حمــاوالت تســلل ،وحتليــق  ٥٣طائــرة حربيــة و  ١٧٦طائــرة جتسســية.
وأشــارت إىل ان اخلروقــات مشلــت ايضــا ثــاث غــارات لطــران احلــريب ،و ٦٤غــارة لطــران جتسســي مقاتــل ،و ١١١خرقــا بقصــف
صاروخــي ومدفعــي لعــدد ثالثــة آالف و 674صاروخــا وقذيفــة ،والفــن و 490خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  23غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /01سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 23 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  13غــارة علــى مديريــة مدغــل ،وســت غــارات علــى مديريــة
ماهليــة ،وغارتــن علــى مديريــة جمــزر يف حمافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بغارتني منطقة أسطر مبديرية خب والشعف يف اجلوف.

غارة على منطقة العمشية مبديرية حرف سفيان يف حمافظة عمران
[ /01سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي غارة على منطقة العمشية يف حمافظة عمران.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة العمشــية مبديريــة حــرف ســفيان يف
حمافظــة عمــران.

سبع غارات على مديرية ولد ربيع يف البيضاء
[ /02سبتمرب ]2020/البيضاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،سبع غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرية ولد ربيع.

 17غارة على مديريتي ماهلية ومدغل يف مأرب
[ /02سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بعشــر غــارات مديريــة ماهليــة ،وشــن ســبع غــارات علــى
مديريــة مدغــل مبــأرب.
وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان خلفت أضرارا مبمتلكات املواطنني ومزارعهم.
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مصدر عسكري 134 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /02سبتمرب ]2020/احلديدة  -سبأ :
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  134خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب
شــارع ال ـ  ،50و 17خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 108خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
ومــن بــن اخلروقــات حتليــق ســت طائــرات جتسســية يف أجــواء املنظــر واجلبليــة ،وثــاث غــارات لطــران جتسســي مقاتــل علــى اجلبليــة
والدريهمــي.
وأفاد املصدر بأن قوى العدوان استهدفت منطقة اجلبلية يف التحيتا بأكثر من  27قذيفة مدفعية وسبعة صواريخ كاتيوشا.

 23غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /03سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 23 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  11غــارة علــى مديريــة مدغــل ،ومخــس غــارات علــى مديريــة
صــرواح ،وغارتــن علــى مديريــة ماهليــة يف مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان امل ُعادي شن مخس غارات على منطقة الظهرة مبديرية خب والشعف يف اجلوف.

إصابة امرأة باحلديدة وغارة وقصف مدفعي وصاروخي على صعدة
[ /03سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة مــا أدى إىل إصابــة امــرأة ،فيمــا شــن الطــران
غــارة علــى حمافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  160خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة وحيــس ،و 24خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 112خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار إىل أن اخلروقــات تضمنــت حتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء الفــازة وحيــس ،و 12طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلــاح
واجلبليــة ،وغارتــن لطــران جتسســي مقاتــل علــى اجلبليــة بالتحيتــا.
وأكد املصدر إصابة امرأة جبروح جراء قذيفة مدفعية لقوى العدوان على مزنل يف منطقة غليل مبديرية احلوك.
وذكــر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،يف حــن اســتهدف قصــف مدفعــي وصاروخــي ســعودي قــرى
يف مديريــي منبــه ورازح.

إصابة أربعة أطفال ورجل يف مأرب و 19غارة على اجلوف والبيضاء وخروقات باحلديدة
[ /04سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمر تصعيــد قــوى العــدوان خلــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب مخســة مواطنــن أغلبهــم أطفــال بغــارات
طــران العــدوان علــى حمافظــة مــأرب.
وأفــاد مصــدر عســكري يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) بــأن قــوى العــدوان ارتكبــت  150خرقــا ،بينهــا  13غــارة لطــران جتسســي
مقاتــل علــى شــارع ال ـ  50والدريهمــي ،وحتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء اجلبليــة الفــازة وحيــس ،و 19طائــرة جتسســية يف أجــواء
مدينــة احلديــدة وكيلــو  16والفــازة واجلبليــة.
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ومشلت اخلروقات  35خرقا بقصف مدفعي و  83خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بأكثر من  40قذيفة مدفعية منازل ومزارع املواطنني يف منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا.
وأكــد املصــدر إصابــة أربعــة أطفــال ورجــل بغــارات طــران العــدوان علــى حمــات جتاريــة يف قريــة العرضيــة مبديريــة ماهليــة حمافظــة
مــأرب ،مبينــا أن الطــران اســتهدف املديريــة بتســع غــارات ،كمــا شــن مخــس غــارات علــى مديريــة مدغــل.
وأوضــح املصــدر أن مدفعيــة اجليــش الســعودي تســتهدف بعــدد مــن القذائــف منطقــة آل الشــيخ مبديريــة منبــه احلدوديــة يف حمافظــة
صعــدة.
وذكــر أن الطــران شــن تســع غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف مبحافظــة اجلــوف ،وعشــر غــارات علــى مديريــة ولــد ربيــع مبحافظــة
البيضــاء.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  16غارة على مأرب واجلوف
[ /05سبتمرب ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة مدغــل ،وثــاث غــارات علــى
مديريــة صــرواح ،وغــارة علــى مديريــة جمــزر ،وغــارة علــى مديريــة ماهليــة مبــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي استهدف بسبع غارات مديرية خب والشعف باجلوف.

اصابة مواطن يف رازح وخرق هدنة احلديدة وعشر غارات على ثالث حمافظات
[ /05سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،فيما شن الطريان عشر غارات على ثالث حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  58خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف حيــس،
و 13خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  68قذيفــة ،و 44خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة مبحافظــة صعــدة،
فيمــا شــن الطــران غــارة علــى البقــع قبالــة جنــران.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على منطقة املزرق مبديرية حرض حمافظة حجة.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي استهدف خبمس غارات مديرية ولد ربيع وبثالث غارات مديرية ناطع يف حمافظة البيضاء.

استهداف مديرية خب والشعف يف اجلوف بست غارات
[ /06سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مديرية خب والشعف باجلوف.
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 28غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب
[ /06سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 28 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  19غــارة علــى مديريــة ماهليــة ،ومخــس غــارات علــى مديريــة
العبديــة ،وأربــع غــارات علــى مديريــي مدغــل وصرواح.
وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان خلفت أضرارا كبرية مبنازل املواطنني ومزارعهم واملمتلكات العامة واخلاصة.

 85خرقا يف احلديدة وثالث غارات على صعدة وعمران
[ /06سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
أكــد مصــدر عســكري اســتمرار خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،يف حــن شــن الطــران ثــاث
غــارات علــى حمافظــي صعــدة وعمــران.
وأوضــح املصــدر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  85خرقــا مــن بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف كيلــو  ،16وثــاث
طائــرات جتســس يف حيــس ،و 25خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 56خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة مــذاب مبديريــة الصفــراء حمافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى مديريــة ســفيان
مبحافظــة عمران.

 17غارة على حمافظة اجلوف خلفت أضرار يف ممتلكات املواطنني
[ /07سبتمرب ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 ،غارة على حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الطــران اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن مديريــة خــب والشــعف ب ـ  17غــارة ،خملفــا
أضــرارا يف ممتلــكات املواطنني.

عشر غارات على مديريتي ماهلية وجمزر يف حمافظة مأرب
[ /07سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن تســع غــارات علــى مديريــة ماهليــة وغــارة علــى مديريــة
جمــزر.

قصف مبختلف األسلحة على مناطق متفرقة يف احلديدة وغارة على منطقة الشرفة يف جنران
[ /07سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
كثفت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارة على جنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  147خرقــا بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب
شــارع الــ 50ويف مديريــة حيــس ،وإلقــاء قذائــف متفجــرة مــن طائــرة جتسســية علــى شــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة.
206

يوميات العدوان 2020
وتضمنــت اخلروقــات حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء حيــس وكيلــو  ،16ومخــس طائــرات جتسســية يف اجلــاح وحيــس ،و 42خرقــا عــر
القصــف الصاروخــي واملدفعــي ،و 94خرقــا عــر األعــرة الناريــة.
وأفاد املصدر بأن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف منطقة آل الشيخ مبديرية منبه احلدودية يف حمافظة صعدة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة الشرفة يف جنران.

مرتزقة العدوان يقطعون الطريق الرابط بني مأرب والبيضاء
[ /08سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
قطع مرتزقة العدوان السعودي األمريكي اخلط الدويل الرابط بني حمافظيت مأرب والبيضاء.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان مرتزقــة العــدوان املتمركزيــن يف نقيــل املناقــل مبديريــة اجلوبــة ،قامــوا بقطــع
الطريــق العــام ووقــف حركــة الســر باخلــط الــدويل الرئيســي.
وأشــار املصــدر إىل ان قطــع الطريــق تســبب يف تكــدس املئــات مــن الســيارات والشــاحنات ،ممــا اضطــر آالف املســافرين علــى متنهــا للمبيــت
يف العــراء بعــد رفــض املرتزقــة الســماح هلــم باملــرور لليــوم الثالــث علــى التــوايل.
ويعد طريق مأرب البيضاء من الطرق الرئيسية ويربط عددا من املحافظات اجلنوبية والشرقية بصنعاء وبقية املحافظات.
وتــأيت خطــوة مرتزقــة العــدوان بقطــع الطريــق العــام كخطــوة إنتقاميــة مــن أبنــاء الشــعب اليمــي بعــد سلســلة مــن اهلزائــم واالنكســارات
الــي تلقوهــا علــى أيــدي أبطــال اجليــش واللجــان جببهــات مــأرب.

استهداف مديريتي ماهلية ورحبة يف حمافظة مأرب بـ  20غارة
[ /08سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 ،غارة على مديرييت ماهلية ورحبة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 15غــارة مناطــق متفرقــة مــن مديريــة ماهليــة ،كمــا
شــن مخــس غــارات علــى مديريــة رحبــة.

حتليق  27طائرة جتسسية على عدد من املديريات يف احلديدة
[ /08سبتمرب ]2020/احلديدة -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  132خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب
شــارع ال ـ  50ويف حيــس ،وحتليــق  14طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس وكيلــو  16واجلــاح واجلبليــة والدريهمــي ومدينــة احلديــدة.
كما مشلت اخلروقات حتليق  13طائرة جتسســية يف اجلاح واجلبلية والفازة ،وغارة لطائرة جتسســية مقاتلة يف شــارع الـ  ،50و 22خرقا
بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 80خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفة.
واستهدفت مدفعية الغزاة أماكن متفرقة يف مدينة احلديدة.
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 16غارة على مأرب واجلوف
[ /09سبتمرب ]2020/اجلوف -مأرب:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 ،غارة على مديرييت مدغل مبأرب وخب والشعف باجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف مديريــة رحبــة بتســع غــارات ،ومديريــة مدغــل مبــأرب
بأربــع غــارات.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.

استمرار خروقات وقف اطالق النار باحلديدة وأربع غارات على ثالث حمافظات
[ /09سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران أربــع غــارات علــى حجــة والبيضــاء
وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  82خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب
شــارع ال ـ  50مبدينــة احلديــدة ،وحتليــق  14طائــرة جتسســية يف أجــواء كيلــو  ،16وعشــرة خروقــات بقصــف مدفعــي ،و 70خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مدينة حرض مبحافظة حجة ،وغارة على مديرية ناطع مبحافظة البيضاء.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة الربوعة يف عسري.

ثالث غارات على مديرية حرض يف حجة واألجاشر قبالة جنران
[ /10سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ست غارات على حجة ،اجلوف وقبالة جنران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية حرض مبحافظة حجة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على القذاميل يف األجاشر قبالة جنران.

استهداف حمافظتي مأرب واجلوف بـ  16غارة
[ /10سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  11غــارة مديريــة مدغــل ،وبغارتــن منطقــة اجلفــرة
مبديريــة جمــزر يف حمافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
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مصدر بعمليات ضباط االرتباط 74 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /10سبتمرب ]2020/احلديدة -سبأ:
ارتكبت قوى العدوان يف حمافظة احلديدة  74خرقا التفاق وقف اطالق النار.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة عمليــات ضبــاط اإلرتبــاط والتنســيق لرصــد خروقــات العــدوان يف احلديــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان
ثــاث طائــرات حربيــة حلقــت يف اجــواء كيلــو 16باحلديــدة ،مشــرا إىل حتليــق اربــع طائــرات جتسســية يف اجــواء حيــس وكيلــو ١٦واجلــاح
ومدينــة احلديــدة ،و ١٧خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  ١٥٨صــاروخ وقذيفــة ،و ٥٠خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.

استشهاد وأصابة ثالثة مواطنني بنريان سعودية يف شدا بصعدة
[ /11سبتمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهد وأصيب ثالثة مواطنني اليوم بقصف سعودي على مديرية شدا مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن اجليــش الســعودي اســتهدف مديريــة شــدا احلدوديــة بعــدد مــن قذائــف
املدفعيــة ،مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر جبــروح بليغــة.
وأشار املصدر إىل أن قوات حرس احلدود السعودية ،فتحت نريان أسلحتها على مواطن يف املديرية ذاهتا ،ما أدى إىل إصابته جبروح.

استشهاد مواطن وإصابة والده بغارة يف مأرب
[ /11سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
استشهد مواطن وأصيب والده جبروح خطرية اليوم ،بغارة لطريان العدوان السعودي األمريكي مبديرية رحبة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن أطــران العــدوان اســتهدف بغــارة ســيارة يف نقيــل الصــدارة مبديريــة رحبــة ،مــا
أدى إستشــهاد مواطــن وإصابــة والــده.
وكان طريان العدوان قد شن سلسلة غارات على مديرية رحبة ،خلفت أضرارا مبمتلكات املواطنني ومزارعهم.

حتليق عشر طائرات جتسسية على عدد من مديريات احلديدة
[ /11سبتمرب ]2020/احلديدة -سبأ:
واصلت قوى العدوان تصعيدها العسكري وارتكاب اخلروقات لوقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  195خرقــا ،بينهــا ســبع غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى شــارع ال ـ  50والدريهمــي ،وحتليــق عشــر طائــرات جتسســية يف أجــواء حيــس وكيلــو  16واجلــاح ومدينــة احلديــدة والدريهمــي.
وتضمنت اخلروقات  41خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 133خرقا باألعرية النارية املختلفة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن سبع غارات على أمانة العاصمة واحملافظة
[ /12سبتمرب ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على أمانة العاصمة واملحافظة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان اســتهدفت دائــرة اهلندســة العســكرية يف منطقــة ســعوان
باملديريــة بســت غــارات ،وغــارة علــى مزرعــة مواطــن بقريــة َصـرِف مديريــة بــي حشــيش يف حمافظــة صنعــاء.
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إصابة مواطن بنريان حرس احلدود يف مديرية منبه وثالث غارات على باقم بصعدة
[ /12سبتمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان اليوم ثالث غارات جوية على مديرية باقم مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ)ان طــران العــدوان الغاشــم شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة باقــم احلدوديــة
خلفــت اضــرارا يف ممتلــكات املواطنــن.
كما أصيب مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف منطقة الرقو مبديرية منبه احلدودية حمافظة صعدة.

 26غارة على مديريتي جمزر ومدغل يف حمافظة مأرب
[ /12سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 26 ،غارة على مديرييت جمزر ومدغل مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف مديريــة جمــزر بــ 16غــارة ،وســبع غــارات علــى مديريــة
مدغــل ،واســتهدف بثــاث غــارات مديريــة ماهليــة.
وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان خلفت أضرارا باملمتلكات العامة واخلاصة.

حتليق  22طائرة حربية وجتسسية يف احلديدة وغارة على مجارك حرض يف حجة
[ /12سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة ما أدى إىل إصابة مواطن ،وشن الطريان غارة على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  185خرقــا ،بينهــا حتليــق تســع طائــرات حربيــة يف أجــواء
التحيتــا والفــازة وحيــس واجلبليــة واجلــاح ،وحتليــق  13طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس وكيلــو  16واجلــاح ومدينــة احلديــدة والفــازة
واجلبليــة.
ومشلت اخلروقات  57خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 66خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكد املصدر إصابة مواطن جبروح نتيجة قصف قوى العدوان ملزنله باملدفعية يف قرية املنقم مبديرية الدريهمي.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف مجارك حرض يف حمافظة حجة بغارة واحدة.

أستهداف أمانة العاصمة بـ  14غارة
[ /13سبتمرب ]2020/صنعاء  -سبأ :
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،أمانة العاصمة صنعاء بـ  14غارة.
وأفــاد مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــان غــارات يف حميــط مطــار صنعــاء الــدويل ،وثــاث غــارات
علــى حــي العــروق مبديريــة بــي احلــارث.
وذكر املصدر أن الطريان امل ُعادي شن ثالث غارات على الصيانة حبي النهضة يف مديرية الثورة.
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إصابة مواطنني اثنني بغارات استهدفت مزرعة دواجن يف حمافظة صنعاء
[ /13سبتمرب ]2020/صنعاء  -سبأ :
أصيب مواطنان بغارات لطريان العدوان األمريكي السعودي على مديرية أرحب مبحافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى منطقــة الصمــع مبديريــة أرحــب،
اســتهدفت اثنتــان منهــا هنجــر مزرعــة دواجــن يف منطقــة بيــت الذيــب ،مــا أدى إىل إصابــة اثنــن مــن العمــال.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن ثالث غارات على منطقة حزيز يف مديرية سنحان.

استشهاد أربعة مواطنني وإصابة اثنني بغارات على مأرب واجلوف
[ /13سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 31 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  14غــارة علــى مديريــة رحبــة ،وأربــع غــارات علــى مديريــة
مدغــل ،وغــارة علــى مديريــة صــرواح يف حمافظــة مــأرب.
وأكد املصدر استشهاد أربعة مواطنني وإصابة اثنني آخرين ،بغارة لطريان العدوان على مديرية ماهلية يف حمافظة مأرب.
وحســب املصــدر الشــهداء هــم أمحــد طالــب صــاحل الطالــي  -العمــر 45 :ســنة ،وأمحــد طالــب امحــد الطالــي  -العمــر  14ســنة ،باإلضافــة
إىل اثنــن مهاجريــن أفارقــة مل تعــرف هوياهتــم.
كمــا اســتهدفت غــارات الطــران حمطــة وقــود وحمــات جتاريــة وشــاحنة متوقفــة علــى الطريــق العــام بســبب تدمــر العــدوان للجســور
يف طريــق رحبــة.
وأشار املصدر إىل أن الطريان امل ُعادي شن  12غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

إصابة امرأة يف احلديدة وغارتني على مديرية الظاهر يف صعدة
[ /13سبتمرب ]2020/حمافظات-سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة ،وغارتني على حمافظة صعدة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن امــرأة أصيبــت برصــاص قــوى العــدوان يف منطقــة امل ُ َد َّمــن مبديريــة التحيتــا ،فيمــا
تضــرر مــزل مواطــن وعــدد مــن الســيارات نتيجــة قصــف مدفعــي للغــزاة علــى شــارع النصــر مبنطقــة  7يوليــو الســكنية مبدينــة احلديــدة.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية الظاهر يف حمافظة صعدة.

عشر غارات على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء
[ /14سبتمرب ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن منشــأة مشــروع صنــدوق النظافــة يف منطقــة
عطــان ،وشــن غــارة علــى مطــار صنعــاء الــدويل.
وأفــاد املصــدر بــأن الطــران املُعــادي شــن مخــس غــارات علــى منطقــة رميــة محيــد يف مديريــة ســنحان ،وغارتــن علــى منطقــة الصمــع يف
مديريــة أرحــب مبحافظــة صنعــاء.
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ثالث غارات على حجة وجنران
[ /14سبتمرب ]2020/صنعاء -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات على حجة وجنران.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة حــرض مبحافظــة حجــة ،وغارتــن علــى
البقــع قبالــة جنــران.

 24غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب
[ /14سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 24 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  15غــارة علــى مديريــة اجلوبــة ،وأربــع غــارات علــى مديريــة
العبدية.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية جمزر ،وغارة على مديرية مدغل ،وغارة على مديرية رحبة.
كمــا اســتهدف طــران العــدوان مزرعــة املواطــن حســن راشــد ربيــع ،مــا أدى إىل احتــراق املزرعــة وتدمــر منظومــة الطاقــة الشمســية الــي
تضــم أكثــر مــن  66لــوح مشســي تابعــة للمزرعــة.

استشهاد مواطنني اثنني يف صعدة و 29طائرة حربية وجتسسية يف مساء احلديدة
[ /14سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،فيما استشهد مواطنان بقصف سعودي على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  169خرقــا ،بينهــا حتليــق  11طائــرة حربيــة يف أجــواء
التحيتــا وكيلــو  16والفــازة والدريهمــي وحيــس واجلــاح ،و 18طائــرة جتسســية يف أجــواء كيلــو  16واجلــاح والفــازة والتحيتــا ،و 25خرقــا
بقصــف مدفعــي ،و 115خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكد املصدر استشهاد مواطنني اثنني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا احلدودية مبحافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  16غارة على حمافظة مأرب
[ /15سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن عشــر غــارات علــى مديريــي ماهليــة والعبديــة ،وغــارة علــى
مديريــة رحبــة.
وأشار إىل أن الطريان شن مخس غارات على مديرية جمزر.
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استشهاد مواطن بنريان سعودية يف صعدة واستمرار خروقات احلديدة وغارة على كتاف
[ /15سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا استشــهد مواطــن بقصــف ســعودية علــى مديريــة
حدوديــة يف صعــدة ،وشــن الطــران غــارة علــى حمافظــة صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  23قذيفــة مدفعيــة مدينــة الدريهمــي
املحاصــرة ،واســتهدفت بشــكل مكثــف مبختلــف العيــارات منطقــة كيلــو ،16كمــا قصفــت املدفعيــة حــارة الضبيــاين بشــارع ال ـ  50وجنــوب
شــرق حيــس.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى مديريــة شــدا احلدوديــة ،يف حــن شــن طــران العــدوان غــارة
علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف حمافظــة صعــدة.

استهداف مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف بـ  26غارة
[ /16سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 26 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى مديريــة جمــزر ،وأربــع علــى مديريــي
مدغــل وصــرواح ،وســت علــى مديريــة اجلوبــة ،واربــع علــى مديريــة رحبــة ،وغــارة علــى مديريــة ماهليــة مبــأرب.
وأشار املصدر إىل ان طريان العدوان شن ست غارات على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.

إصابة امرأة يف احلديدة ومثان غارات على حجة وصعدة
[ /16سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ما أدى إىل إصابة امرأة ،وشن الطريان مثان غارات على حمافظيت حجة وصعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  93خرقــا ،بينهــا ســبع غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى الدريهمــي ،وحتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء املدينــة وكيلــو  16واملنظــر ،وســت طائــرات جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة
والفازة.
وارتكبــت قــوى العــدوان  12خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ألكثــر مــن  80صاروخــا وقذيفــة مدفعيــة ،و 86خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة امــرأة جبــروح نتيجــة صــاروخ كاتيوشــا أطلقــه الغــزاة وأدواهتــم علــى مزنهلــا يف قريــة املنقــم مبديريــة الدريهمــي ،يف
حــن قصفــت طائــرات جتسســية بأكثــر مــن  5قذائــف مدينــة الدريهمــي.
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،وأربــع غــارات علــى مجــارك حــرض ،وثــاث غــارات
علــى منــازل املواطنــن يف منطقــة املــزرق مبديريــة حــرض يف حمافظــة حجــة.

سبع غارات على حجة
[ /17سبتمرب ]2020/حجة -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات مدينــة حــرض ،وغــارة علــى
منطقــة الطينــة مبديريــة ميــدي ،وغــارة علــى منطقــة املــزرق مبحافظــة حجــة.
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 18غارة على مديريات رحبة وماهلية واجلوبة ومدغل يف مأرب
[ /17سبتمرب ]2020/مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان  15غــارة للعــدوان اســتهدفت مديريــات رحبــة وماهليــة واجلوبــة ،وثــاث غــارات
مديريــة مدغــل.

حتليق تسع طائرات جتسسية يف أجواء احلديدة وغارة على صعدة
[ /17سبتمرب ]2020/حمافظات-سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارة على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  106خروقــات ،بينهــا ســت غــارات لطــران جتسســي
مقاتــل علــى الفــازة ،وحتليــق تســع طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح والدريهمــي والفــازة واملنظــر وكيلــو  16ومدينــة احلديــدة ،و 16خرقــا
بقصــف صاروخــي ومدفعــي و 80خرقــا باألعــرة الناريــة.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على مديرية الظاهر مبحافظة صعدة.

إصابة مواطن يف مديرية منبه وخروقات يف احلديدة و 23غارة على مخس حمافظات
[ /18سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت قــوى العــدوان يف ارتــكاب اخلروقــات التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان  23غــارة علــى
مخــس حمافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  106خروقــات ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلــاح ،وحتليــق أربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء الدريهمــي والفــازة ،و 21خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 28خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة يف حمافظــة صعــدة ،فيمــا شــن
الطــران غارتــن علــى مديريــة الظاهــر ومنطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة املــزرق مبديريــة حــرض يف حمافــظ حجــة ،وغارتــن علــى املهامشــة مبديريــة
خب والشــعف حمافظة اجلوف.
وذكــر املصــدر أن الطــران اســتهدف بعشــر غــارات مديريــة رحــب ،وشــن ســبع غــارات علــى مديريــات مدغــل وجمــزر وصــرواح مبحافظــة
مــأرب ،كمــا شــن غــارة علــى جمــازة يف عســر.

قصف منزل الشيخ الزايدي يف صرواح مبأرب
[ /19سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مزنل الشيخ حممد بن أمحد الزايدي مبديرية صرواح مبأرب.
وأوضــح مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مــزل الشــيخ الزايــدي ،مــا أدى إىل تدمــره
بشــكل كامــل.
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تسجيل  96خرقا لقوى العدوان يف احلديدة
[ /19سبتمرب ]2020/احلديدة  -سبأ :
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة احلديدة  96خرقا.
وأوضــح مصــدر يف غرفــة العمليــات لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مــن بــن اخلروقــات املســجلة حتليــق ســت طائــرات جتسســية يف أجــواء
التحيتــا واملنظــر ومدينــة احلديــدة وكيلــو . ١٦
وأشار إىل أن قوى العدوان ارتكبت  16خرقا بقصف مدفعي لعدد  47قذيفة و 74خرقا باألعرية النارية املختلفة.

حتليق  18طائرة حربية وجتسسية يف مساء احلديدة و 22غارة على ثالث حمافظات
[ /20سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران  22غــارة علــى حمافظــات مــأرب واجلــوف
وعمران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  131خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح،
وحتليــق عشــر طائــرات حربيــة ومثــان طائــرات جتسســية ،و 28خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 84خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتهدف قصــف بســت
قذائــف مدفعيــة غــرب وجنــوب قريــة الشــجن مبديريــة الدريهمــي.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة بــي صــرمي ،واســتهدف بغــارة خــزان ميــاه للشــرب يف منطقــة
اجلــراف مبديريــة مخــر حمافظــة عمــران.
وذكــر املصــدر أن الطــران شــن غارتــن علــى مديريــة صــرواح ،و 12غــارة علــى مديريــة رحبــة مبحافظــة مــأرب ،كمــا شــن ثــاث غــارات
علــى منطقــة اخلنجــر مبديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة اجلــوف.

تواصل خرق اتفاق وقف اطالق النار يف احلديدة و 14غارة على أربع حمافظات
[ /21سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان  14غارة على أربع حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  97خرقــا ،بينهــا حماولــة تقــدم واســتحداث حتصينــات
قتاليــة يف حيــس ،و 30خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 60خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار إىل حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء مدينــة احلديــدة ،وثــاث طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة واســتهدفها بغارتــن ،كمــا قصفــت
دبابــات لقــوى العــدوان قريــة الشــجن يف أطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة.
وذكــر املصــدر أنــه مت إفشــال تقــدم للغــزاة واخلونــة علــى قريــة الشــعب يف مديريــة حيــس تزامنــا مــع قصــف مدفعــي مكثــف بأكثــر مــن 30
قذيفــة ومتشــيط مبختلــف العيــارات.
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة آل الصيفــي مبديريــة ســحار حمافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى مديريــة
حــرض مبحافظــة حجــة ،كمــا شــن ســت غــارات علــى مديريــة جمــزر ،وغارتــن علــى مديريــة مدغــل مبحافظــة مــأرب.
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إصابة ثالثة مواطنني يف صعدة
[ /22سبتمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
أصيب ثالثة مواطنني اليوم بقصف صاروخي سعودي على مديرية شدا مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن جيــش العــدو الســعودي اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة شــدا احلدوديــة،
مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة مواطنــن جبــروح متفاوتــة وتضــرر عــدد مــن منــازل ومــزارع املوطنــن.
وأشــار إىل تعمــد اجليــش الســعودي باســتهداف القــرى احلدوديــة بالقذائــف الصاروخيــة واملدفعيــة بصــورة ممنهجــة وبشــكل يومــي ،إىل
جانــب القصــف بالغــارات اجلويــة والتحليــق.

استهداف حمافظة مأرب بـ  14غارة
[ /22سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن  10غــارات علــى مديريــة رحبــة ،وأربــع غــارات علــى مديريــة
جمزر.

احرتاق منزل مواطن يف مدينة الدريهمي احملاصرة واستهدف صنعاء وجنران
[ /22سبتمرب ]2020/حمافظات-سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،واستهدف الطريان حمافظة صنعاء وقبالة جنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  95خرقــا ،بينهــا حماولــة تقــدم يف حيــس ،واســتحداث
حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء مدينــة حيــس ،وأربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة والتحيتــا وكيلــو .16
وارتكبت قوى العدوان  24خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 63خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر احتــراق مــزل مواطــن جنــوب شــرق مدينــة الدريهمــي املحاصــرة نتيجــة قصــف قــوى العــدوان باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة،
فيمــا اســتهدف قصــف مدفعــي بأكثــر مــن  21قذيفــة وأربــع قنابــل مــن طائــرة جتسســية منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا.
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مكثفــا لقــوى العــدوان بقذائــف اهلــاون وخمتلــف األعــرة اســتهدف قريــة الشــعب يف حيــس ،واســتحدثت
جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة مشــال اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان اســتهدف مصنعــا للبالســتيك يف منطقــة ردعــم مبديريــة بــي مطــر يف حمافظــة صنعــاء ،وشــن غــارة
علــى منطقــة الطلعــة قبالــة جنــران.

تصعيد عسكري يف احلديدة و 17غارة على ثالث حمافظات
[ /23سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
ص ّعــدت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران  17غــارة علــى حمافظــات حجــة ،مــأرب
واجلــوف.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  207خروقــات ،بينهــا زحفــان يف حيــس ،وحتليــق طائرتــن
حربيتــن يف أجــواء حيــس ،وتســع طائــرات جتسســية يف أجــواء التحيتــا وكيلــو  16واملنظــر ومدينــة احلديــدة.
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ونفذت قوى العدوان  49خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و 142خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأوضــح املصــدر أن قــوى العــدوان شــنت زحفــا واســعا مــن مســارين علــى مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف قريــة الشــعب مبديريــة حيــس
رافقه قصف مكثف باألســلحة الثقيلة واملتوســطة مســنودا باملدرعات واآلليات.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة املــزرق مبديريــة حــرض حمافظــة حجــة ،وســبع غــارات علــى ســوق الثلــوث
ومنطقــي اخلنجــر واخلليفــن مبديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة اجلــوف.
وأفاد املصدر بأن الطريان شن ثالث غارات على مديرية صرواح ،ومخس غارات على مديرية رحبة مبحافظ مأرب.

استشهاد وإصابة أكثر من أربعة آالف مواطن يف تعز
[ /24سبتمرب ]2020/تعز  -سبأ :
أكــد مكتــب وزارة حقــوق اإلنســان مبحافظــة تعــز ،استشــهاد وإصابــة أربعــة آالف و 576مواطنــا بنــران حتالــف العــدوان ومرتزقتــه منــذ
مــارس .2015
وأوضــح مكتــب حقــوق اإلنســان يف تقريــر صــدر مبــرور ألفــي يــوم مــن العــدوان ،تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة منــه ،أن ألفــن
و 152مواطنــا استشــهدوا بنــران حتالــف العــدوان ومرتزقتــه ،بينهــم  474طفــا و 352امــرأة وألــف و 326رجــا.
وأشار إىل أن العدوان ومرتزقته تسببوا يف إصابة ألفني و 424مواطنا ،بينهم  424طفال و 253امرأة وألف و 747رجال.
وذكــر التقريــر أن العــدوان دمــر  950منشــأة يف قطــاع البنيــة التحتيــة ،و 551منشــأة خدميــة ،وثالثــة آالف و 893منشــأة اقتصاديــة ،فيمــا
بلــغ عــدد املنــازل املدنيــة املدمــرة واملتضــررة جــراء العــدوان  95ألفــا و 790مــزال.
ففــي قطــاع البنيــة التحتيــة دمــر العــدوان مطــار تعــز ومينائــن اثنــن ،و 239منشــأة حكوميــة ،و 34حمطــة ومولــد كهربــاء ،و 90شــبكة
وحمطــة اتصــاالت ،و 58خزانــا وشــبكة ميــاه ،و 516طريقــا وجســرا ،وعشــر مقابــر.
ولفــت التقريــر أن املنشــآت اخلدميــة املدمــرة مشلــت عشــر جامعــات 45 ،مستشــفى ومرفقــا صحيــا 152 ،مدرســة ومعهــدا ،ومائــة مســجد،
و 14منشــأة رياضيــة ،و 20معلمــا أثريــا ،وســت منشــآت إعالميــة ،و 204حقــول زراعيــة.
وب ّيــن التقريــر أن املنشــآت االقتصاديــة املدمــرة واملتضــررة نتيجــة العــدوان يف املحافظــة مشلــت  55مصنعــا ،و 96ســوقا جتاريــا ،وألفــن
و 167منشــأة جتاريــة ،و 33منشــأة ســياحية ،و 450خمــزن أغذيــة ،و 80شــاحنة غــذاء ،و 52حمطــة وقــود ،و 41ناقلــة وقــود ،و 780وســيلة
ـواش ،و 93قــارب صيــد.
نقــل ،و 46مزرعــة دجــاج ،ومـ ٍ

 13غارة على مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف
[ /24سبتمرب ]2020/اجلوف –سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة رحبــة ،وغارتــن علــى مديريــة
ماهليــة ،وثــاث غــارات علــى مديريــي جمــزر وصــرواح مبــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بغارتني مديرية خب والشعف باجلوف.

حتليق  15طائرة حربية وجتسسية يف احلديدة و 11غارة على حجة وصنعاء وجيزان وعسري
[ /24سبتمرب ]2020/صنعاء  -سبأ :
كثفــت قــوى العــدوان واملرتزقــة خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان  11غــارة علــى
حمافظــات عــدد مــن املحافظــات.
وأوضح مصدر عســكري لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن قوى العدوان ارتكبت  221خرقا يف احلديدة ،بينها  11غارة لطريان جتسســي
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علــى التحيتــا واجلبليــة ،وحتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء كيلــو  16واملنظــر ومدينــة احلديــدة ،و 10طائــرات جتسســية بأجــواء
التحيتــا واجلبليــة والدريهمــي والفــازة يف احلديــدة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان نفــذت  48خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي و 154خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،إىل جانــب
احتــراق مــزل مواطــن وتضــرر منــازل أخــرى نتيجــة أربــع قذائــف للطــران التجسســي لقــوى العــدوان.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مجــارك حــرض يف حجــة ،فيمــا اســتهدف بســبع غــارات قريــة اللكمــة مبديريــة مهــدان
حمافظــة صنعــاء.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة الشرفة يف جنران ،وغارتني على جمازة الشرقية يف عسري.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  22غارة على مأرب واجلوف
[ /25سبتمرب ]2020/اجلوف -مأرب -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 22 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــان غــارات علــى مديريــة رحبــة ،وغــارة علــى مديريــة
صــرواح مبــأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 11غــارة منطقــي اخلســف واألقشــع بصحــراء احلــزم ،كمــا شــن غارتــن علــى مديريــة
خــب والشــعف باجلــوف.

إستشهاد مواطن وأصابة  5آخرين يف صعدة وخرق اتفاق احلديدة وغارات على  3حمافظات
[ /25سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أستشــهد مواطــن وأصيــب مخســة آخريــن بقصــف مدفعــي
ســعودي علــى مناطــق حدوديــة بصعــدة ،وشــن الطــران ســت غــارات علــى حجــة وصعــدة وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  222خرقــا ،بينهــا ســبع غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
يف الدريهمــي والفــازة ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء اجلــاح ،وســت طائــرات جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة والفــازة وشــارع ال ـ
 ،50باإلضافــة إىل  33خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 180خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن وإصابــة أربعــة آخريــن بقصــف مدفعــي ســعودي علــى منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه مبحافظــة صعــدة ،كمــا
أصيــب مواطــن جــراء تواصــل القصــف الصاروخــي واملدفعــي علــى مديريــة شــدا احلدوديــة.
ويف حمافظــة صعــدة أيضــا شــن طــران العــدوان غــارة علــى مديريــة شــدا احلدوديــة ،وأخــرى علــى مديريــة باقــم ،كمــا شــن غــارة علــى
أبــواب احلديــد قبالــة عســر.
وذكر املصدر أن الطريان استهدف بثالث غارات مدينة حرض مبحافظة حجة.

استشهاد مواطن وأصابة آخر بنريان اجليش السعودي يف مديرية منبه يف صعدة
[ /26سبتمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم ،بنريان اجليش السعودي يف مديرية منبه مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مواطــن استشــهد وأصيــب آخــر إثــر تعرضهمــا إلطــاق نــار مــن اجليــش
الســعودي مبديريــة منبــه احلدوديــة.
وأشــار املصــدر أن طــران العــدوان الســعودي األمريكــي شــن غارتــن علــى منطقــة املليــل ،وغــارة علــى منطقــة العطفــن يف مديريــة كتــاف،
كمــا شــن أربــع غــارات علــى جمــازة الشــرقية والربوعــة يف عســر.
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حتليق  15طائرة حربية وجتسسية يف مساء احلديدة
[ /26سبتمرب ]2020/احلديدة  -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  183خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
الدريهمــي والفــازة ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء اجلــاح ،وكــذا حتليــق ســبع طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس وكيلــو  16ومدينــة
احلديــدة ،باإلضافــة إىل حتليــق ســبع طائــرات جتسســية علــى أجــواء التحيتــا واجلبليــة والفــازة.
وأشــار املصــدر إىل أنــه مت رصــد  49خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 118خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ,فضــا عــن قصــف بأكثــر مــن 30
قذيفــة مدفعيــة قريــي الشــجن واجلربــة بأطــراف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة .واســتهدفت قــوى العــدوان باملدفعيــة مثلــث العديــن يف
مديريــة حيــس ,يف حــن اســتحدثت جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف الفــازة.

 10غارات على مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف
[ /27سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 10 ،غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن اربع غارات على مديرية صرواح مبأرب.
وأشــار املصــدر اىل ان طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة املهامشــة مبديريــة خــب والشــعف ،وثــاث علــى منطقــي اللبنــات
واخلســف مبديريــة احلــزم باجلــوف.

استشهاد طفلة وأمرأة وأصابة ثالث نساء أخريات باحلديدة وغارتني على صعدة وصنعاء
[ /27سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
استشــهدت طفلــة وامــرأة وأصيبــت ثــاث نســاء أخريــات خبروقــات جديــدة لقــوى العــدوان يف حمافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران
غارتــن علــى صعــدة وصنعــاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  196خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات يف الدريهمــي،
وحتليــق طائــرات حربيــة وجتسســية يف أجــواء املدينــة وكيلــو  16واملنظــر واجلبليــة والتحيتــا واجلــاح والفــازة ،باإلضافــة إىل  42خرقــا
بقصــف مدفعــي لعــدد  406قذيفــة ،و 130باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد طفلــة وامــرأة واصابــة ثــاث نســاء أخريــات بقصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى شــارع القــدس مبديريــة احلــوك،
كمــا اســتهدف قصــف مدفعــي مكثــف لقــوى العــدوان منــازل املواطنــن باملديريــة ذاهتــا.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت باملدفعية قرية الشجن ومناطق أخرى يف مدينة الدريهمي املحاصرة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة كتــاف مبحافظــة صعــدة ،وغــارة علــى منطقــة الوتــدة يف مديريــة خــوالن الطيــال
مبحافظــة صنعاء.

استهداف حمافظة مأرب بـ  12غارة
[ /28سبتمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة صــرواح ،وثــاث غــارات علــى
مديريــة رحبــة ،واســتهدف بغارتــن مديريــة ماهليــة باملحافظــة ذاهتــا.
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استمرار خروقات احلديدة وغارات على صعدة وصنعاء وجنران وعسري
[ /28سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان ست غارات على عدد من املحافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت 263خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات يف اجلبليــة
والدريهمــي ،وحتليــق طائــرات حربيــة وجتسســية يف أجــواء كيلــو  16واملدينــة واملنظــر والتحيتــا وحيــس والفــازة واجلبليــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان نفــذت  56خرقــا ألكثــر مــن  600صــاروخ وقذيفــة ،و 186خرقــا باألعــرة الناريــة ،اىل جانــب اســتهداف
مدينــة الدريهمــي بتســع قنابــل مــن طائــرات جتسســية.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة باقــم مبحافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى نقيــل الوتــدة مبديريــة خــوالن الطيــال
يف حمافظــة صنعــاء.
ولفت املصدر إىل أن الطريان شن غارة على الشبكة يف جنران ،وغارتني على الربوعة يف عسري.

استشهاد وإصابة مثانية مواطنني يف صعدة
[ /29سبتمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
استشــهد وأصيــب مثانيــة مواطنــن اليــوم ،بقصــف مدفعــي وبنــران حــرس احلــدود الســعودي يف مديريــة منبــه احلدوديــة مبحافظــة
صعــدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن منطقــة الرقــو اآلهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه ،تعرضــت لقصــف
مدفعــي ســعودي واعتــداءات مــن قبــل حــرس احلــدود الســعودي مــا أدى إىل استشــهاد ثالثــة مواطنــن وإصابــة مخســة آخريــن.
وأشار املصدر إىل أن اجليش السعودي يتعمد استهداف املناطق اآلهلة بالسكان مرتكبا جرائم مستمرة منذ بداية العدوان.

مصدر عسكري 133 :خرقا يف احلديدة و 15غارة للطريان بأربع حمافظات
[ /29سبتمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارات على أربع حمافظات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  133خرقــا ،بينهــا زحــف علــى الدريهمــي ،وحتليــق
طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس ،وحتليــق ســبع طائــرات جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة والفــازة ،وغــارة لطــران جتسســي مقاتــل
علــى اجلبليــة.
وذكر املصدر أن قوى العدوان نفذت  23خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،وأكثر من  100خرق باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصدر إىل انكســار زحف ملرتزقة العدوان على شــرق وجنوب مدينة الدريهمي املحاصرة ..آلفتا إىل أن عددا من املنازل احترقت
نتيجــة قصــف باملدفعيــة خالل الزحف.
وأفاد املصدر بأن قوى العدوان قصفت بصواريخ الكاتيوشا حارة الضبياين وأماكن أخرى يف شارع الـ .50
وبــن املصــدر أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة رحبــة ،وغارتــن علــى مديريــة مدغــل مبحافظــة مــأرب ،كمــا شــن ثــاث
غــارات علــى منطقــة اخلليفــن مبديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة اجلــوف.
وحسب املصدر استهدف الطريان املعادي بثالث غارات منطقة الكسارة قبالة جنران ،وشن غارة على منطقة احلماد.
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أربعة آالف و 86خرقا يف احلديدة يف سبتمرب و 18غارة على ثالث حمافظات
[ /30سبتمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
استشــهد أربعــة مواطنــن بينهــم امرأتــن وأصيــب أربعــة آخريــن أحدهــم طفــل بنــران قــوى العــدوان يف حمافظــي احلديــدة وتعــز ،فيمــا
شــن الطــران  18غــارة علــى حمافظــات صعــدة ،عمــران ومــأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة االنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت أربعــة آالف و 86خرقــا ،يف جبهــات احلديــدة خــال
ســبتمرب املاضــي ،منهــا ثالثــة زحوفــات علــى مدينــة الدريهمــي وحيــس ،وحتليــق  128طائــرة حربيــة ،و 239طائــرة جتسســية ،و 73غــارة
للطــران التجسســي علــى خمتلــف املديريــات.
وأشــار املصــدر إىل أن مــن بــن اخلروقــات اســتحداث  37حتصــن قتــايل ،و 830خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لــ 8631صــاروخ وقذيفــة،
و 2818خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
ولفــت املصــدر إىل استشــهاد امرأتــن وإصابــة اثنــن أحدهــم طفــل بقصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى منــازل املواطنــن يف منطقــة
الربصــة مبديريــة احلــوك ،فيمــا تعرضــت مدينــة الدريهمــي وقــرى الشــجن واملنقــم لقصــف مكثــف باملدفعيــة واألســلحة الرشاشــة.
وقصفــت قــوى العــدوان بــ 25قذيفــة وصاروخــي كاتيوشــا غــرب قريــة الشــجن وقريــي اجلربــة والدحفــش بأطــراف مدينــة الدريهمــي،
واســتهدفت باألســلحة الرشاشــة الثقيلــة واملتوســطة واخلفيفــة املناطــق ذاهتــا.
وأفــاد املصــدر أن مواطنــا أصيــب بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف مديريــة شــدا احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،يف حــن شــن الطــران
املعــادي غــارة علــى مديريــة الظاهــر.
ويف حمافظــة تعــز أشــار املصــدر إىل استشــهاد مواطنــن اثنــن وإصابــة ثالــث وتضــرر ممتلــكات املواطنــن إثــر ســقوط قذائــف ملرتزقــة
العــدوان علــى منطقــة قريــض بعزلــة الــوايف مبديريــة جبــل حبشــي.
وذكــر املصــدر أن الطــران املعــادي شــن  11غــارة علــى حمافظــة مــأرب ..مبينــا أن الطــران اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة صــرواح ،وثالثــة
غــارات مديريــي رحبــة والعبديــة ،كمــا شــن أربــع غــارات مديريــي مدغــل وجمزر.
ويف حمافظة عمران شن طريان العدوان السعودي األمريكي ست غارات على مديرية حرف سفيان.
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استشهاد طفل وإصابة امرأة وطفليها يف صرواح وتسع غارات على مأرب واجلوف
[ /01اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة ماهليــة ،وغارتــن علــى مديريــي
العبديــة وجمــزر مبــأرب.
واستشهد طفل وأصيبت امرأة وطفليها بإنفجار قنبلة من خملفات العدوان يف وادي حباب مبديرية صرواح.
وأشار املصدر إىل ان طريان العدوان شن ثالث غارات على منطقة املهامشة مبديرية خب والشعف باجلوف.

إصابة اربعة مواطنني بنريان قوى العدوان يف احلديدة وصعدة
[ /01اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
أصيب اربعة مواطنني بنريان قوى العدوان يف حمافظيت احلديدة وصعدة ،فيما شن الطريان غارات على جنران وعسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  106خروقــات يف احلديــدة ،بينهــا إحــراق ســتة منــازل يف
الدريهمــي ،و 39خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 67خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  200قذيفــة مدفعيــة ،واســتهدفت بصــورة مكثفــة بالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة
منــازل وممتلــكات املواطنــن مبدينــة الدريهمــي ،بالتزامــن مــع عمليــة تســلل شــرق املدينــة.
ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان اســتهدفت بالكاتيوشــا واملدفعية وخمتلف األعرية الثقيلة واملتوســطة قرى متفرقة يف أطراف مدينة
الدريهمي ،كما اســتهدفت مدينة الدريهمي والقرى املحيطة هبا مبختلف األســلحة املدفعية وبالعيارات الرشاشــة.
وأحرقــت قــوى العــدوان ســتة منــازل يف مدينــة الدريهمــي بقصــف مدفعــي ومتشــيط مكثــف ،يف حــن أصيــب مواطــن بنــران قــوى العــدوان
يف عزلــة املغــرس مبديريــة التحيتــا ،كمــا أصيبــت امــرأة بشــظايا قذيفــة هــاون أطلقهــا مرتزقــة العــدوان يف منطقــة احلائــط يف حيــس.
ويف حمافظــة صعــدة ذكــر املصــدر أن مواطنــن اثنــن أصيبــا واحتــراق ســيارهتما مبــا حتملــه مــن مــواد إغاثيــة ،إثــر قصــف ســعودي علــى مديريــة
شــدا احلدودية ،مشــرا إىل أن طريان العدوان شــن ثالث غارات على الصوح يف جنران ،وغارة على جمازة الشــرقية يف قطاع عســر.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على قفلة عذر بعمران
[ /02اكتوبر ]2020/عمران -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ثالث غارات على حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات مديرية قفلة عذر.

إصابة عدد من املواطنني بقصف مدفعي يف احلديدة ومثان غارات على مأرب واجلوف
[ /02اكتوبر ]2020/حمافظات ـسبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة وأســفرت عــن إصابــة عــدد مــن املواطنــن إثــر قصــف
مدفعــي ،فيمــا شــن الطــران غــارات علــى حمافظــي مــأرب واجلــوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  158خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة والدريهمــي ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس ،وحتليــق مثــان طائــرات جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة وحيــس،
وغارتــن لطــران جتسســي مقاتــل علــى اجلبليــة.
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وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان نفذت  82خرقا بقصف مدفعي ،و 94خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر إصابــة امرأتــن جبــروح إثــر قصــف مدفعيــا ملرتزقــة العــدوان علــى منطقــة الربصــة مبديريــة احلــوك ومنطقــة الســلخانة
يف مديريــة احلــايل ،كمــا أصيــب عــدد مــن املواطنــن بقصــف مدفعــي علــى حــي غليــل مبديريــة احلــوك ،واســتهداف قصــف لقــوى العــدوان
بقذائــف املدفعيــة مثلــث العديــن يف حيــس.
وحسب املصدر أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا احلدودية يف صعدة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات مديريــة رحبــة مبحافظــة مــأرب ،وشــن غارتــن علــى منطقــة املهامشــة مبديريــة
خــب والشــعف.

 12غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب
[ /03اكتوبر ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســبع غــارات مديريــة مدغــل ،كمــا شــن ثــاث غــارات
علــى مديريــة صــرواح.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية رحبة.

 30طائرة حربية وجتسسية يف مساء احلديدة و 13غارة على اربع حمافظات وجنران
[ /03اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شــن طــران العــدوان الســعودي األمريكــي 13 ،غــارة علــى حمافظــات صعــدة واجلــوف والبيضــاء وحجــة وجنــران ،فيمــا ص ّعــدت قــوى
العــدوان خروقاهتــا مبحافظــة احلديــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  202خرقــا باحلديــدة ،منهــا حتليــق  14طائــرة حربيــة
و 16طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس واجلبليــة وكيلــو  16واملنظــر ومدينــة احلديــدة والفــازة والدريهمــي
وأشار املصدر إىل أن من بني خروقات العدوان  63خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 109باألعرية النارية املختلفة.
ولفــت املصــدر إىل أن أدوات العــدوان قصفــت بــ 26قذيفــة مدفعيــة ودبابــة قــرى الشــجن واجلربــة مبدينــة الدريهمــي ،كمــا اســتهدفت
بصــاروخ كاتيوشــا مــزل مواطــن يف قريــة اجلربــة ،بالتزامــن مــع اســتهداف مكثــف باألعــرة الثقيلــة قــرى الشــجن واجلربــة وامل ُ ْن ُقــم
والدحفــش.
وذكر املصدر أن طريان العدوان السعودي األمريكي شن ست غارات على الفرع مبديرية كتاف وغارة على مديرية باقم يف صعدة.
كمــا شــن طــران العــدوان غــارة علــى منطقــة اللبنــات مبديريــة احلــزم باجلــوف ،وغــارة علــى منطقــة املــزرق مبديريــة حــرض مبحافظــة
حجــة ،وشــن غــارة علــى مديريــة ردمــان مبحافظــة البيضــاء ،وثــاث غــارات علــى البقــع قبالــة جنــران.

استهداف حمافظتي مأرب واجلوف بـ  21غارة
[ /04اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 21 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف مديريــة مدغــل مبــأرب بــ 11غــارة ،ومخــس غــارات علــى
مديريــة رحبــة ،وغــارة علــى مديريــة ماهليــة ،خملفــا أضــرارا مبمتلــكات املواطنــن.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
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استشهاد مواطن وأصابة  12آخرين يف احلديدة وثالث غارات على الصليف وحجة وعسري
[ /04اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
استشــهد مواطــن وأصيــب  12آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال خبروقــات لقــوى العــدوان يف احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى
الصليــف وحجــة وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت باملدفعيــة حــي الربصــة مبديريــة احلــوك ،مــا أســفر
عــن استشــهاد مواطــن وإصابــة ثالثــة آخريــن بينهــم أمــراة.
وأكــد املصــدر إصابــة ســبعة مواطنــن مــن أســرة واحــدة بينهــم نســاء وأطفــال جــراء اســتهداف قــوى العــدوان حــي ســبعة يوليــو بالقذائــف
املدفعيــة والصاروخيــة.
وأفــاد املصــدر بإصابــة فتــاة برصــاص مرتزقــة العــدوان يف منطقــة دوم اهلــادي مبديريــة التحيتــا ،آلفتــا إىل أن قــوى العــدوان قصفــت
بأكثــر مــن  50قذيفــة مدفعيــة مناطــق متفرقــة يف مديريــة حيــس.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على جبل امللح يف مديرية الصليف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارة على مديرية حريان مبحافظة حجة ،وشن غارة على جمازة الشرقية يف عسري.

مديريات جبل مراد ومدغل واحلزم وخب والشعف يف مأرب واجلوف تتعرض لـ 22غارة
[ /05اكتوبر ]2020/مأرب – اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 22 ،غارة على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ 15غارة مديرييت جبل مراد ومدغل مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديرييت احلزم وخب والشعف باجلوف.

استشهاد مواطن وأصابة ثالثة آخرين بصعدة واستمرار خرق اتفاق احلديدة وغارة على حجة
[ /05اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أستشــهد مواطــن وأصيــب ثالثــة آخريــن بقصــف مدفعــي
ســعودي علــى مناطــق حدوديــة بصعــدة ،وشــن الطــران غــارة علــى حمافظــة حجــة.
وأوضــح مصدرعســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  208خروقــات ،بينهــا زحــف وعشــر غــارات لطائــرات بــدون
طيــار علــى الدريهمــي ،وغــارة لطــران حــريب يف الصليــف ،وحتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء الفــازة وحيــس ،و 25طائــرة جتسســية يف
أجــواء التحيتــا واجلبليــة والدريهمــي والفــازة وحيــس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان نفذت  33خرقا بقصف مدفعي ،و 142خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  20قذيفــة مدفعيــة قريــي مغــاري والشــعب مبديريــة حيــس ،كمــا اســتهدف قصــف
بقذائــف املدفعيــة منــازل املواطنــن يف مدينــة الدريهمــي املحاصــرة ،وشــن الطــران التجسســي ســت غــارات علــى املدينــة ذاهتــا.
وأكد املصدر استشهاد مواطن وإصابة  3آخرين بقصف سعودي على منطقة الرقو مبديرية منبه احلدودية يف حمافظة صعدة.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على مديرية حرض مبحافظة حجة.

227

يوميات العدوان 2020

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  13غارة على حمافظة مأرب
[ /06اكتوبر ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف خبمــس غــارات مديريــة رحبــة ،وثــاث غــارات مديريــة
صــرواح ،مشــرا إىل أن الطــران املعــادي شــن مخــس غــارات علــى مديريــة مدغــل.

 11غارة على مديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف خلفت أضرار مبمتلكات املواطنني
[ /06اكتوبر ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 ،غارة على مديرية خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف مناطــق اخلنجــر واملهامشــة بــ 11غــارة ،خملفــة أضــرارا
مبمتلــكات املواطنــن.

استشهاد مواطن وأصابة سبعة آخرين خبروقات احلديدة وست غارات على حجة وصعدة
[ /06اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
استشــهد مواطــن وأصيــب ســبعة آخريــن خبروقــات لقــوى العــدوان يف حمافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ســت غــارات علــى حمافظــي
صعــدة وحجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  281خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة ،وأربــع غــارات لطــران جتسســي يف الدريهمــي ،وحتليــق طائرتــن حربيــة يف أجــواء الفــازة واجلبليــة ،باإلضافــة اىل حتليــق ١٢
طائــرة جتسســية بأجــواء التحيتــا واجلبليــة والدريهمــي والفــازة واجلــاح.
وأشار املصدر إىل أن اخلروقات مشلت  ١٠٠خرقا بقصف صاروخي مدفعي لـ ١٧٠قذيفة ،و ١٦٢خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن وإصابــة ســبعة آخريــن جــراح بعضهــم حرجــة جــراء قصــف مدفعــي مكثــف لقــوى علــى حــي الربصــة
مبديريــة احلــوك ،آلفتــا إىل ان القصــف تســبب أيضــا يف تضــرر عــدد مــن املنــازل.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم مبحافظة صعدة ،وغارتني على مديرية حرض مبحافظة حجة.

استشهاد وأصابة مخسة مواطنني بقصف سعودي على مديرية منبه بصعدة
[ /07اكتوبر ]2020/صعدة -سبأ:
استشهد وأصيب مخسة مواطنني اليوم ،بقصف سعودي على مديرية منبه احلدودية مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف بقصــف مدفعــي قبالــة الرقــو مبديريــة منبــه
احلدوديــة ،مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة اربعــة آخريــن جبــروح خطــرة.

 20غارة على مناطق متفرقة من حمافظتي اجلوف ومأرب
[ /07اكتوبر ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت اجلوف ومأرب.
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وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 18غــارة مديريــي خــب والشــعف وبــرط العنــان
مبحافظــة اجلــوف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارتني على مديرية صرواح مبأرب.

استشهاد وإصابة  8مواطنني بقصف مدفعي وحتليق  15طائرة حربية وجتسسية يف احلديدة
[ /07اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
استشهد وأصيب مثانية مواطنني بينهم نساء خبروقات جديدة لقوى العدوان مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  245خرقــا ,منهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة وحيــس ،وحتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء اجلبليــة وحيــس ،و 13طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة واملنظــر والفــازة
واجلــاح.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان ارتكبــت أيضــا  94خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  743قذيفــة ،و 132خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة ,يف حــن اســتهدفت بقذائــف اهلــاون واملدفعيــة األحيــاء الســكنية يف شــارع ال ـ  50و 7يوليــو.
وأكــد املصــدر استشــهاد امــرأة وإصابــة ثالثــة بينهــم إمرأتــن يف قصــف مدفعــي لقــوى العــدوان علــى حــي الشــهداء والــدرة وشــارع غــزة
مبديريــة احلــايل ,فيمــا استشــهد مواطــن وأصيــب  3آخريــن بقصــف مدفعــي للمرتزقــة علــى ســوق عزلــة الســويق مبديريــة التحيتــا.

استهداف مديريتي خب والشعف واحلزم يف اجلوف بتسع غارات
[ /08اكتوبر ]2020/اجلوف-سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان استهدف بتسع غارات مديرييت خب والشعف واحلزم.

استشهاد أربع نساء وأصابة ثالثة مواطنني يف احلديدة وست غارات على ثالث حمافظات
[ /08اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
استشــهدت أربــع نســاء وأصيــب ثالثــة مواطنــن بينهــم طفــل وامــرأة باســتهداف قــوى العــدوان ملديريــي احلــايل والدريهمــي مبحافظــة
احلديــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان ســت غــارات علــى حمافظــات صعــدة وحجــة ومــأرب وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان أن فتــاة تبلــغ مــن العمــر  18عامــا استشــهدت باســتهداف قــوى
العــدوان بشــكل عشــوائي ألحيــاء مبدينــة احلــايل ،كمــا استشــهدت ثــاث نســاء وجــرح ثالثــة مواطنــن بينهــم طفــل وامــرأة إثــر قصــف
العــدوان األمريكــي الســعودي علــى قريــة احلائــط مبديريــة الدريهمــي ،مشــرا إىل أن قــوى العــدوان ارتكبــت  170خرقــا يف احلديــدة،
بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة ،وحتليــق طائرتــن حربيــة يف أجــواء اجلــاح وحيــس ،و 11طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا
واجلبليــة واجلــاح.
وذكــر املصــدر أن مــن بــن خروقــات قــوى العــدوان علــى احلديــدة  69خرقــا بقصــف مدفعــي لــ 948قذيفــة ،و 87خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
ويف حمافظــة صعــدة ،لفــت املصــدر إىل أن قصفــا مدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه احلدوديــة ،كمــا شــن
طــران العــدوان غارتــن علــى مديريــي الظاهــر وباقــم.
وشن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتني على املزرق ومدينة حرض مبحافظة حجة.
وبــن املصــدر أن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي شــن غــارة علــى مديريــة رحبــة مبحافظــة مــأرب ،وغــارة علــى جمــازة الغربيــة بقطــاع
عسري.
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 16غارة على حمافظة اجلوف
[ /09اكتوبر ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 ،غارة على حمافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  16غــارة منطقــي اخلنجــر واملرازيــق مبديريــة خــب
والشعف.

تصعيد عسكري باحلديدة ومخس غارات على حمافظات صعدة وصنعاء ومأرب
[ /09اكتوبر ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيدهــا العســكري وخــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران مخــس غــارات علــى
حمافظــات صعــدة وصنعــاء ومــأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  191خرقــا ،بينهــا ثــاث غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى الفــازة مبديريــة التحيتــا ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس ،و 25طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة واجلــاح والفــازة
وحيس.
وارتكبت قوى العدوان  61خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد  586صاروخا وقذيفة ،وأكثر من  100خرق باألعرية النارية املختلفة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة ،وغــارة علــى نقيــل الوتــدة مبديريــة خــوالن الطيــال
يف حمافظــة صنعاء.
وأشار إىل أن الطريان شن غارتني على مديرية رحبة مبحافظة مأرب.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  14غارة على حمافظة اجلوف
[ /10اكتوبر ]2020/اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 ،غارة على حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف منطقة املرازيق مبديرية خب والشعف بـ  14غارة.

خروقات باحلديدة والطريان يشن سبع غارات على ثالث حمافظات
[ /10اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
كثفــت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،يف حــن شــن الطــران ســبع غــارات علــى حمافظــات حجــة
وصعــدة ومــأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  265خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء
حيــس ،و 13طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة والفــازة وحيــس.
وأفــاد املصــدر بــأن اخلروقــات مشلــت اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة وحيــس ،و 40خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و208
خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة بــي معــاذ مبديريــة ســحار حمافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى منطقــة املــزرق مبديريــة
حــرض يف حمافظــة حجــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بغارتني مديرية رحبة ،وغارة على مديرية مدغل مبحافظة مأرب.
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مؤمتر صحفي حول انتهاكات وجرائم العدوان حبق األمومة والطفولة باليمن
[ /11اكتوبر ]2020/صنعاء  -سبأ :
عقــدت منظمــة إنتصــاف حلقــوق املــرأة والطفــل اليــوم ،مؤمتــرا صحفيــا حــول انتهــاكات وجرائــم العــدوان حبــق األمومــة والطفولــة
واســتهداف العــدوان للعمليــة التعليميــة يف اليمــن.
تنــاول املؤمتــر جرائــم العــدوان واســتهدافه للمنشــآت التعليميــة يف خمتلــف املحافظــات واجلرائــم الــي ارتكبهــا حبــق النســاء واألطفــال
وطــاب املــدارس وراح ضحيتهــا اآلالف مــن الشــهداء واجلرحــى مــن النســاء واألطفــال.
وأكــد املؤمتــر الصحفــي أن ألفــن و 389امــرأة استشــهدن جــراء العــدوان ،فيمــا أصيبــت ألفــان و 793امــرأة ،وبلــغ عــدد الشــهداء مــن األطفــال
ثالثــة آالف و ،792إىل جانــب أربعــة آالف و 99طفــا مصابــا ..الفتــا إىل أن النســاء واألطفــال مــن أكثــر الفئــات الــي عانــت مــن ظــروف
دمــر ألــف و 95مدرســة ومركــز ومنشــأة
نفســية ومعنويــة صعبــة بســبب اســتمرار العــدوان واحلصــار ،موضحــا أن العــدوان يف ألفــي يــوم ّ
تعليميــة ..مســتعرضا فيلــم خــاص باحلــاالت بالنفســية الــي وصــل إليهــا أطفــال اليمــن جــراء اســتهداف التعليــم «جرميــة مدرســة الراعــي
أمنوذجا».
وأوصــى املؤمتــر بتفعيــل دور وزارة التربيــة والتعليــم يف نشــر الوعــي باملــدارس احلكوميــة واخلاصــة حــول كيفيــة التعامــل مــع أحــداث
إجراميــة مشــاهبة وتنشــيط اجلهــات املختصــة يف جمــال الدعــم النفســي للنســاء واألطفــال املتضرريــن.

استشهاد طفل وإصابة امرأة وطفلني بقصف يف تعز
[ /11اكتوبر ]2020/تعز  -سبأ :
استشهد طفل وأصيبت امرأة وطفلني آخرين اليوم ،إثر قصف مكثف ملرتزقة العدوان على مديرية صالة يف حمافظة تعز.
وأوضــح مصــدر مبكتــب الصحــة مبديريــة صالــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا مدرســة  22مايــو يف
مديريــة صالــة بالعديــد مــن قذائــف املدفعيــة ،مــا أدى إىل استشــهاد طفــل وإصابــة امــرة وطفلــن آخريــن جبــروح متفاوتــة.

 14غارة على مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف
[ /11اكتوبر ]2020/اجلوف -مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 14 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــات رحبــة والعبديــة وماهليــة ،وأربــع
غــارات علــى مديريــة مدغــل مبــأرب ،مشــرا إىل أن الطــران املعــادي اســتهدف بأربــع غــارات مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.

استشهاد مواطن يف مديرية شدا و 116خرقا يف احلديدة وست غارات على صعدة وحجة
[ /11اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،واستشــهد مواطــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف
صعــدة ،فيمــا شــن الطــران ســت غــارات علــى حمافظــي صعــدة وحجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  116خرقــا ،مــن بينهــا غــارة لطائــرة جتسســية علــى
التحيتــا ،وحتليــق  16طائــرة حربيــة وجتسســية يف أجــواء الفــازة وحيــس والتحيتــا.
وتضمنت اخلروقات  17خرقا بقصف مدفعي ،و  82خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وذكــر املصــدر أن مواطنــا استشــهد بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة ،يف حــن شــن الطــران ثــاث
غــارات علــى منطقــة بــي معــاذ مبديريــة ســحار ،وغــارة علــى املالحيــط مبديريــة الظاهــر.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية حرض مبحافظة حجة.
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استشهاد مواطن وإصابة  3آخرين يف صعدة وتعز واستمرار خروقات احلديدة و 16غارة على عدة حمافظات
[ /12اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان ارتــكاب اخلروقــات التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا استشــهد مواطــن وأصيــب ثالثــة آخريــن
بقصــف للعــدو الســعودي واملرتزقــة يف صعــدة وتعــز ،وشــن الطــران  16غــارة علــى عــدة حمافظــات.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  227خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة ،وحتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء الفــازة وحيــس ،و 14طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة وحيــس واجلــاح.
ونفذت قوى العدوان  43خرقا بقصف مدفعي لعدد  426قذيفة ،و 163خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن وإصابــة اثنــن آخريــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى مديريــة شــدا احلدوديــة مبحافظــة
صعــدة ،كمــا اســتهدف قصــف مماثــل قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى منطقــة الصــوح قبالــة جنــران ،وغــارة علــى منطقــة العمشــية مبديريــة حــرف
ســفيان يف حمافظة عمران.
وذكر املصدر أن امرأة أصيبت بقناصة مرتزقة العدوان يف مديرية الصلو مبحافظة تعز.
وشن الطريان غارتني على مديرية مدغل مبحافظة مأرب ،وست غارات على مديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.

استهداف حمافظتي مأرب واجلوف بتسع غارات
[ /13اكتوبر ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثالث غارات مديريات جمزر ومدغل ورحبة مبأرب.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى منطقــة اخلنجــر ،وغــارة علــى منطقــة املرازيــق ،وغــارة علــى منطقــة املهامشــة
مبديريــة خــب والشــعف يف اجلــوف.

إصابة مواطن وتضرر املمتلكات يف تعز وحتليق  28طائرة حربية وجتسسية يف احلديدة
[ /13اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت قــوى العــدوان يف تصعيدهــا العســكري وخــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،يف حــن أصيــب مواطــن وتضــررت
املمتلــكات بنــران املرتزقــة يف حمافظــة تعــز.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  316خرقــا ،بينهــا حتليــق ســبع طائــرات حربيــة يف أجــواء
الفــازة وحيــس واجلبليــة واجلــاح ،وحتليــق  21طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة واجلــاح ،و 64خرقــا بقصــف مدفعــي ،و224
خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت مبختلف العيارات الرشاشة باجتاه الضبياين وكلية اهلندسة وشارع الـ 50مبدينة احلديدة.
ويف حمافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية.
وأشــار املصــدر إىل إصابــة مواطــن جبــروح بليغــة بقناصــة مرتزقــة العــدوان يف منطقــة عبــدان مبديريــة صــر املــوادم مبحافظــة تعــز ،يف
حــن تضــرر عــدد مــن ســيارات وممتلــكات ومواشــي املواطنــن نتيجــة قصــف مدفعــي عشــوائي للمرتزقــة علــى قريــة اجلــرات باملديريــة
نفســها.
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 20غارة على مديريات مدغل وصرواح وخب والشعف يف حمافظتي مأرب واجلوف
[ /14اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم  20غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن  13غارة على مديرييت مدغل وصرواح مبأرب.
وأشار إىل ان طريان العدوان شن ست غارات على منطقة اخلنجر ،وغارة على منطقة املرازيق مبديرية خب والشعف باجلوف.

مصدر عسكري 246 :خرقا لوقف اطالق النار يف احلديدة وثالث غارات على حجة وصعدة
[ /14اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى حمافظــي حجــة
وصعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  246خرقــا بينهــا حتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء
اجلبليــة ،و 15طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة وحيــس والفــازة وكيلــو  ،16واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة وحيــس،
باإلضافــة إىل  41خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 184خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة حــرض مبحافظــة حجــة ،وغــارة علــى منطقــة بــي معــاذ مبديريــة ســحار
حمافظــة صعــدة.

إصابة مواطنني يف صعدة وعشر غارات على اجلوف وجنران وتواصل خرق اتفاق احلديدة
[ /15اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
اســتمرت قــوى العــدوان يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب مواطنــان بنــران حــرس احلــدود الســعودي
يف صعــدة ،وشــن طــران العــدوان عشــر غــارات علــى اجلــوف وجنــران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  149خرقــا ،بينهــا حتليــق مكثــف للطائــرات احلربيــة يف
أجــواء املديريــات اجلنوبيــة ،و 14طائــرة جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة وحيــس والفــازة ،واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة،
باإلضافــة إىل  34خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 109خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من  20قذيفة منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا.
وأكــد إصابــة مواطنــن اثنــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة يف حمافظــة صعــدة ،فيمــا شــن
طــران العــدوان غــارة علــى البقــع قبالــة جنــران.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة اجلــوف مثــاين غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف ،وغــارة علــى منطقــة اللبنــات
مبديريــة احلــزم.

شهيد وجرحيان بقذيفة هاون أطلقها املرتزقة يف تعز
[ /16اكتوبر ]2020/تعز  -سبأ :
استشــهد طفــل وأصيــب اثنــان آخــران اليــوم ،إثــر ســقوط قذيفــة هــاون إطالقهــا مرتزقــة العــدوان علــى حــي املخبــز اآلىل مبديريــة صالــة
حمافظــة تعــز.
وأوضــح مديــر أمــن حمافظــة تعــز العميــد علــي حســن دبيــش لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الطفــل مجــال مجيــل علــي البالــغ مــن
العمــر  10ســنوات استشــهد ،وأصيــب أنــس جعفــر محــود جبــروح بليغــة ،ومــروى محــود ســعيد جبــروح متوســطة.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن تسع غارات على مأرب واجلوف
[ /16اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة جمــزر ،وغارتــن علــى مديريــة
رحبــة مبــأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان ثالث غارات على منطقة اخلنجر ،وغارة على منطقة املرازيق مبديرية خب والشعف.

حتليق  17طائرة حربية وجتسسية يف احلديدة واستشهاد طفلة وإصابة شقيقتها بنريان سعودية
[ /16اكتوبر ]2020/حمافظات-سبأ:
تواصلت خروقات قوى العدوان هلدنة احلديدة ،فيما استشهدت طفلة وأصيبت شقيقتها بنريان العدو يف صعدة.
وأوضح مصدر عســكري لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن قوى العدوان ارتكبت  204خروق ،بينها اســتحداث حتصينات قتالية يف حيس،
و 22خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 156خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة .وتضمنــت اخلروقــات حتليــق ســبع طائــرات حربيــة يف أجــواء اجلبليــة
والفــازة واجلــاح ،وعشــر طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة والفــازة وكيلــو .16
واستشــهدت طفلــة يف اخلامســة مــن العمــر وأصيبــت شــقيقتها جــراء قصــف صاروخــي ســعودي علــى مديريــة باقــم احلدوديــة يف حمافظــة
صعــدة .وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف يف حمافظــة صعــدة.

أربع غارات على حمافظة مأرب
[ /17اكتوبر ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديريات ماهلية ورحبة وجمزر.

استمرار خروقات وقف اطالق النار يف احلديدة ومثان غارات على صعدة وحجة وجنران
[ /17اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران مثــان غــارات علــى حمافظــي صعــدة
وحجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  127خرقــا ،بينهــا تســع غــارات لطائــرات بــدون طيــار
يف شــارع ال ـ  50والفــازة ،وحتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس والفــازة واجلــاح وشــارع ال ـ  ،50و 13طائــرة جتسســية يف أجــواء
اجلــاح والفــازة وشــارع ال ـ .50
ونفــذت قــوى العــدوان  25خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 77خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،مشــرا إىل ســقوط قذيفتــن ملرتزقــة
العــدوان بالقــرب مــن حــي الســلخانة مبديريــة احلــايل ،فيمــا ســقطت قذيفــة أخــرى بالقــرب مــن دوار جولــة الســمكة بالربصــة يف مديريــة
احلــوك مبدينــة احلديــدة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الصــوح قبالــة جنــران ،وغارتــن علــى وادي آل أبــو جبــارة ،وغارتــن علــى منطقــة
القطعــة مبديريــة كتــاف حمافظــة صعــدة ،يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي املناطــق الغربيــة مــن مديريــة منبــه وقــرى
آهلة بالســكان يف مديرية رازح.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية حريان ،وغارة على مديرية حرض يف حمافظة حجة.
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إصابة مواطن يف مديرية شدا و 248خرقا يف احلديدة وعشر غارات على صعدة وجنران ومأرب
[ /18اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيدهــا العســكري وخــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب مواطــن بقصــف ســعودي
علــى صعــدة ،وشــن الطــران عشــر غــارات علــى صعــدة وجنــران ومــأرب.
وأوضح مصدر عســكري لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن قوى العدوان ارتكبت  248خرقا ،بينها حتصينات قتالية يف اجلبلية ،وغارتني
لطريان جتسســي على الفازة ،وحتليق مخس طائرات حربية ،و 20طائرة جتسســية يف أجواء حيس والفازة واجلبلية والتحيتا.
ونفــذت قــوى العــدوان  42خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 179خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،واســتهدفت بصواريــخ الكاتيوشــا
باجتــاه املطــار ودوار اجلمــل ،وباملدفعيــة منطقــة اجلبليــة يف مديريــة التحيتــا.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى مديريــة شــدا احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،واســتهدف قصــف
مماثــل قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة منبــه احلدوديــة.
ويف حمافظــة صعــدة أيضــا ذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف ،وغــارة علــى مديريــة
الظاهــر ،وغــارة علــى مديريــة باقــم ،كمــا شــن غــارة علــى منطقــة الشــبكة يف جنــران.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بأربع غارات مديرييت رحبة وماهلية يف حمافظة مأرب.

تدمري منزلني يف مديرية مدغل و 18غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب
[ /19اكتوبر ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم  18غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى مديريــة صــرواح ،واســتهدف بســبع غــارات
مديريــة جمــزر ،مشــرا إىل أن الطــران املُعــادي شــن ثــاث غــارات علــى مديريــي رحبــة وجبــل مــراد.
كمــا شــن طــران العــدوان غارتــن علــى مــزل الشــيخ عبــداهلل بــن ربيــش كعــان مــا أدى إىل تدمــره بشــكل كلــي ومــزل آخــر جمــاور لــه
يف منطقــة الكنــب مبديريــة مدغــل.

مواطنان ضحايا نريان العدو السعودي يف مديرية شدا واستمرار خروقات احلديدة
[ /19اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا استشــهد مواطــن وأصيــب آخــر بقصــف ســعودي
علــى صعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  126خرقــا ،تضمنــت حتليــق  12طائــرة جتسســية يف
أجــواء حيــس واجلــاح وكيلــو ،16واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف كيلــو ،16و 34خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  305صواريــخ
وقذائــف ،و 80خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،مؤكــدا استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى مديريــة
شــدا احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.

استهداف مديريات صرواح ومدغل وخب والشعف يف حمافظتي مأرب واجلوف بـ 6غارات
[ /20اكتوبر ]2020/مأرب  -اجلوف  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،ست غارات على مناطق متفرقة مبحافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة حبــرة مبديريــة صــرواح ،وغــارة علــى
مديريــة مدغــل مبــأرب ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة املرازيــق يف مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.
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ّ
قوى العدوان تصعد خروقاتها هلدنة احلديدة
[ /20اكتوبر ]2020/حمافظات -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا هلدنة احلديدة بشكل مكثف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  332خرقــا ،بينهــا أربــع غــارات لطائــرات بــدون طيــار
علــى شــارع ال ـ  50واجلبليــة ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس ،و 21طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس واجلــاح واجلبليــة والتحيتــا
وشــارع ال ـ .50
وأشــار املصــدر إىل أن مــن بــن اخلروقــات  60خرقــا بقصــف صاروخــي ،ومدفعــي ب ـ  533صاروخــا وقذيفــة و 248خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن سبع غارات على مأرب واجلوف
[ /21اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،سبع غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرية جبل مراد مبأرب.
وأشار املصدر إىل ان طريان العدوان شن أربع غارات على منطقة املهامشة وسوق الثلوث مبديرية خب والشعف باجلوف.

خروقات قوى العدوان باحلديدة متواصلة وغارات جوية على صعدة وعسري
[ /21اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان أربع غارات على صعدة وعسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  261خرقــا ،بينهــا حتليــق  21طائــرة جتسســية يف أجــواء
حيــس واجلــاح واجلبليــة والتحيتــا وشــارع ال ـ  50وكيلــو  ،16و 36خرقــا بقصــف مدفعــي و 204خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بأكثــر مــن  13قذيفــة مدفعيــة مثلــث العديــن يف حيــس ،وبأكثــر مــن  11قذيفــة علــى جنــوب التحيتــا،
كما قصفت بأكثر من  14قذيفة هاون شــرق حيس ،وبتســع قذائف هاون قرية الزعفران يف كيلو .16
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن غــارة علــى جمــازة الشــرقية يف عســر ،وغــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف ،وغارتــن علــى
مديريــة باقــم مبحافظــة صعــدة.

 12غارة على مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف
[ /22اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة صــرواح ،وأربــع غــارات علــى
مديريــي جمــزر ومدغــل يف مــأرب.
ويف حمافظة اجلوف أشار املصدر إىل أن الطريان شن ثالث غارات على مديرية خب والشعف ،واستهدف بغارة مديرية احلزم.
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حتليق  24طائرة جتسسية يف احلديدة وغارتني على مديرية الظاهر يف صعدة
[ /22اكتوبر ]2020/حمافظات ـسبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارتني على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة ٍ(ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  241خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي مقاتــل يف
شارع الـ  50والفازة ،وحتليق طائرة حربية يف أجواء شارع الـ ،50و 24طائرة جتسسية يف حيس واجلبلية والتحيتا وشارع الـ  50والفازة.
وتضمنــت اخلروقــات اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف حيــس والتحيتــا ،و 37خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  377قذيفــة ،و 175خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفة.
وأشار املصدر إىل استحداث جرافة عسكرية لقوى العدوان حتصينات قتالية على اخلط العام مبديرية التحيتا.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن يف حمافظة صعدة غارتني على مديرية الظاهر.

 34غارة على مأرب واجلوف ختلف أضرار كبرية يف املمتلكات العامة واخلاصة
[ /23اكتوبر ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 34 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  22غــارة علــى مديريــة مدغــل ،وعشــر غــارات علــى مديريــة
اجلوبــة يف حمافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على منطقة املرازيق مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.
وأشار املصدر إىل أن الغارات خلفت أضرارا كبرية يف املمتلكات العامة واخلاصة.

استشهاد مواطنني إثنني يف صعدة بنريان حرس احلدود السعودي و 122خرقا يف احلديدة
[ /23اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،واستشهد مواطنان بنريان حرس احلدود السعودي يف صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  122خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة ،ومخــس غــارات لطــران جتسســي مقاتــل يف شــارع ال ـ  50واجلبليــة.
ومشلــت اخلروقــات حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء حيــس ،و 18طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس واجلبليــة واجلــاح وشــارع الــ ،50و19
خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  141صاروخــا وقذيفــة ،و 79خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت بصواريــخ الكاتيوشــا أماكــن خمتلفــة مــن شــارع الــ 50مبدينــة احلديــدة ،وبأكثــر مــن  10قذائــف
هــاون قريــة العقــد وشــرق حيــس ،كمــا اســتهدفت بأكثــر مــن  11قذيفــة مدفعيــة ودبابــة قريــة احلائــط مبديريــة الدريهمــي.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطنــن اثنــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي قبالــة منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة يف حمافظــة
صعــدة.
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استهداف مديريتي مدغل وخب والشعف يف حمافظتي مأرب واجلوف بـ 18غارة
[ /24اكتوبر ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 18 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ 14غارة مديرية مدغل مبحافظة مأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان أربع غارات على منطقة اخلنجر مبديرية خب والشعف.

قصف مديريات احلديدة مبختلف األسلحة واستشهاد مواطن بقصف على صعدة
[ /24اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
تواصلــت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،واستشــهد مواطــن بقصــف ســعودي علــى املديريــات
احلدوديــة بصعــدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  276خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي مقاتــل علــى
الفــازة ،وحتليــق أربــع طائــرات حربيــة و 18طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس والفــازة والتحيتــا وشــارع الــ.50
وتضمنــت اخلروقــات  41خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 221خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،حيــث قصفــت مدفعيــة قــوى العــدوان
بأكثــر مــن  20قذيفــة منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتهدفت مشــال وشــرق مديريــة حيــس.
وأشــار املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة جنــوب قريــة احلائــط مبديريــة الدريهمــي مــع قصــف
القريــة بعــدد مــن قذائــف اهلــاون.
وأكد املصدر استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة غافرة مبديرية الظاهر يف حمافظة صعدة.

 16غارة على حمافظتي مأرب واجلوف يشنها طريان العدوان األمريكي السعودي
[ /25اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 16 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة مدغــل يف مــأرب ،وتســع غــارات
علــى مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.

استشهاد طفلة بقصف سعودي على صعدة وحتليق  13طائرة جتسسية يف عدة مناطق
باحلديدة
[ /25اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما استشهدت طفلة بقصف سعودي على صعدة.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  171خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي مقاتــل يف
شــارع الــ ،50وحتليــق  13طائــرة جتسســية يف عــدة مناطــق ،إضافــة إىل اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف الدريهمــي ،وعشــرات اخلروقــات
بالقصــف املدفعــي والصاروخــي واألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر استشــهاد طفلــة بقصــف صاروخــي ســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة باقــم احلدوديــة ،فيمــا شــن الطــران غــارة
علــى مديريــة شــدا احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.
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استهداف مأرب واجلوف بـ 20غارة
[ /26اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
استهدف طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،حمافظيت مأرب واجلوف بـ  20غارة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  15غــارة علــى مديريــة مدغــل يف مــأرب ،ومخــس غــارات
علــى مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.
وأكد املصدر أن الغارات خلفت أضرارا كبرية باملمتلكات العامة واخلاصة.

تصعيد عسكري باحلديدة واستشهاد مواطن يف صعدة وقصف على قرى يف مديرية رازح
[ /26اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت قــوى العــدوان يف تصعيدهــا العســكري وخــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا استشــهد مواطــن بقصــف
ســعودي يف صعــدة وشــن الطــران غــارة علــى عســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  358خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة جتسســية يف حيــس
والفــازة والتحيتــا وشــارع ال ـ  ،50واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة والفــازة ،باإلضافــة إىل  102خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 233خرقــا
باألعــرة الناريــة.
وأشــار املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية للغــزاة اســتحدثت حتصينــات قتاليــة جنــوب منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،وقصفــت مدفعيــة
قــوى العــدوان جنــوب شــرق حيــس وشــارع الــ ،50واســتهدفت بأكثــر مــن  35قذيفــة هــاون باجتــاه منــازل املواطنــن يف مدينــة الدريهمــي.
وأكــد املصــدر استشــهاد املواطــن برقــي عــان املنبهــي برصــاص حــرس احلــدود الســعودي قبالــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة يف
حمافظــة صعــدة ،فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على الربوعة يف عسري.

مناطق متفرقة من حمافظتي مأرب واجلوف تتعرض لـ  21غارة
[ /27اكتوبر ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 21 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  11غــارة علــى مديريــة مدغــل ،وثــاث غــارات علــى مديريــة
صــرواح مبــأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف.

مصدر عسكري 292 :خرقا يف احلديدة وإصابة مواطنني اثنني يف صعدة وغارة على حجة
[ /27اكتوبر ]2020/حمافظات-سبأ:
اســتمر تصعيــد قــوى العــدوان خلروقــات اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وأصيــب مواطنــان بنــران ســعودية يف صعــدة وشــن
الطــران غــارة علــى حمافظــة حجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  292خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة واجلــاح واملنظــر ،وحتليــق  12طائــرة جتسســية يف اجلبليــة والتحيتــا ،و 62خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 215خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
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وأفاد بأن قوى العدوان اقتلعت أشجار النخيل باجلرافات وأحرقت مزارع املواطنني يف منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
وأكد املصدر إصابة مواطنني اثنني بنريان اجليش السعودي يف إحدى القرى احلدودية مبديرية رازح حمافظة صعدة.
وأشار إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة املزرق مبديرية حرض حمافظة حجة.

 26غارة على مديريات مدغل وصرواح وخب والشعف يف حمافظتي مأرب واجلوف
[ /28اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 26 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  15غــارة مديريــة مدغــل ،وشــن غارتــن مديريــة
صــرواح يف مــأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان تسع غارات على مديرية خب والشعف.

استشهاد امرأة بقصف على صعدة ومواصلة خرق هدنة احلديدة و 4غارات على مديرية الظاهر
[ /28اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،فيما استشهدت امرأة بقصف سعودي على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان اســتهدفت بكثافــة مبختلــف العيــارات منطقــة الفــازة يف مديريــة
التحيتا.
وأكــد املصــدر استشــهاد امــرأة إثــر قصــف مدفعــي ســعودي اســتهدف مــزل أحــد املواطنــن يف منطقــة بــي خــويل مبديريــة منبــه حمافظــة
صعــدة ،فيمــا شــن الطــران أربــع غــارات علــى مديريــة الظاهــر.

العدوان يستهدف أربع حمافظات بـ  21غارة
[ /29اكتوبر ]2020/حمافظات -سأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي 21 ،غارة على أربع حمافظات.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة غــرب جبــل يــام مبديريــة هنــم حمافظــة صنعــاء ،وغــارة
علــى مجــارك حــرض مبحافظــة حجــة.
وذكــر املصــدر أن الطــران اســتهدف مديريــة مدغــل يف حمافظــة مــأرب ب ـ  16غــارة ،وشــن ثــاث غــارات علــى مديريــة خــب والشــعف
مبحافظــة اجلــوف.

غارتان على البقع قبالة جنران
[ /30اكتوبر ]2020/جنران  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارتني على قطاع جنران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غاريت العدوان استهدفتا منطقة البقع قبالة جنران.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  12غارة على مأرب واجلوف
[ /30اكتوبر ]2020/اجلوف  -مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة مدغــل مبــأرب ،ومخــس غــارات
علــى مديريــة خــب والشــعف باجلــوف.

استمرار تصعيد العدوان يف احلديدة
[ /30اكتوبر ]2020/احلديدة -سبأ:
أكد مصدر عسكري استمرار التصعيد واخلروقات مبحافظة احلديدة من قبل قوى العدوان.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  282خرقــا ،بينهــا ســت غــارات لطائــرات بــدون طيــار
علــى الفــازة واجلبليــة ،وحتليــق  13طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة والتحيتــا ،و 97خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 168خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.

استهداف مديريات مدغل وماهلية وخب والشعف يف حمافظتي مأرب واجلوف بـ  17غارة
[ /31اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 17 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة مدغــل ،وغــارة علــى مديريــة
ماهليــة يف مــأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان تسع غارات على مديرية خب والشعف.

حتليق طائرة أباتشي و 14طائرة جتسسية يف احلديدة وقصف وغارات على صعدة وحجة
[ /31اكتوبر ]2020/حمافظات  -سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران مخــس غــارات علــى حمافظــي
صعــدة وحجــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  292خرقــا ،بينهــا أربــع غــارات لطــران جتسســي
مقاتــل علــى الفــازة واجلبليــة ،وحتليــق طائــرة أباتشــي يف اجلبليــة ،و 14طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة والتحيتــا وكيلــو 16
والدريهمــي ،و 71خرقــا بقصــف مدفعــي و 209خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر بــأن قــوى العــدوان قصفــت باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،يف حــن اســتحدثت جرافــة
عســكرية حتصينــات قتاليــة يف منطقــة املنظــر مبديريــة احلــوك.
ويف حمافظــة صعــدة أكــد املصــدر وقــوع أضــرار يف ممتلــكات املواطنــن بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان يف
مديريــة منبــه احلدوديــة ،وشــن الطــران غارتــن علــى مديريــة باقــم ،وغــارة علــى منطقــة الفــرع يف مديريــة كتــاف.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ثالث غارات على مديرية حرض مبحافظة حجة.

نوفمـــــرب
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  15غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /01نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 15 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة جمــزر ،وغارتــن علــى مديريــة
مدغــل ،وغــارة علــى مديريــة اجلوبــة يف مــأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان مثان غارات على مديرية خب والشعف.

حتليق  12طائرة جتسسية يف اجواء عدد من مديريات احلديدة
[ /01نوفمرب ]2020/حمافظاتـ سبأ:
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  262خرقــا ،بينهــا حماولــة تســلل يف حيــس ،وحتليــق
 12طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة والتحيتــا وحيــس ،و 70خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 179خرقــا باألعــرة الناريــة.

إصابة طفل برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف تعز
[ /02نوفمرب ]2020/تعز -سبأ:
أصيب طفل برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف مديرية صالة مبحافظة تعز.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن الطفــل عــزام عزمــي ( 8أعــوام) أصيــب إصابــة بليغــة برصــاص قناصــة املرتزقــة
يف شــارع األربعــن مبديريــة صالــة.

 13غارة على مناطق متفرقة من مأرب واجلوف
[ /02نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة مدغــل ،وثــاث غــارات علــى
مديريــة صــرواح مبــأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان ست غارات على منطقة اللبنات مبديرية احلزم.

قصف مكثف على منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا يف احلديدة
[ /02نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قصفــا مكثفــا لقــوى العــدوان باملدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة
اســتهدف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا
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 12غارة على مديريتي خب والشعف ومدغل يف حمافظتي اجلوف ومأرب
[ /03نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على حمافظيت اجلوف ومأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن تسع غارات على مديرية خب والشعف باجلوف.
واستهدف الطريان بثالث غارات مديرية مدغل يف حمافظة مأرب.

استمرار خروقات احلديدة وغارة على مديرية خوالن الطيال يف حمافظة صنعاء
[ /03نوفمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة على حمافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  210خروقــات ،بينهــا حتليــق مثــان طائــرات جتسســية يف
أجــواء حيــس واجلبليــة والتحيتــا وشــارع الــ ،50و 46خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 156خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفــاد املصــدر بــأن قصفــا مكثفــا باملدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة لقــوى العــدوان اســتهدف منطقــة اجلبليــة مبديريــة التحيتــا،
كمــا قصفــت بصواريــخ الكاتيوشــا منطقــة الفــازة باملديريــة.
وأشار إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة األعروش مبديرية خوالن الطيال يف حمافظة صنعاء.

العدوان يستهدف مأرب واجلوف بـ  13غارة
[ /04نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثمان غارات مديرية مدغل يف مأرب.
وذكر أن الطريان شن يف حمافظة اجلوف أربع غارات على مديرية احلزم ،وغارة على مديرية خب والشعف.

 229خرقا يف احلديدة ومخس غارات على حجة وصعدة واحلدود
[ /04نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،وشن الطريان مخس غارات على حمافظيت صعدة وحجة واحلدود.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  229خرقــا ،بينهــا حتليــق أربــع طائــرات جتسســية يف
أجــواء حيــس واجلبليــة والتحيتــا ،و 41خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 184خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية باقم مبحافظة صعدة ،وغارة على مجارك حرض مبحافظة حجة.
وأشار املصدر إىل أن الطريان شن غارتني على جمازة الشرقية يف عسري ،وغارة على منطقة الشبكة يف جنران.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  12غارة على حمافظتي مأرب واجلوف
[ /05نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن تسع غارات على مديرييت مدغل وصرواح يف مأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان ثالث غارات على مديرية خب والشعف.

تصعيد عسكري يف احلديدة وقصف على مناطق متفرقة من مديرية شدا وغارة على جنران
[ /05نوفمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة وشن الطريان غارة على جنران.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  371خرقــا ،بينهــا غارتــان لطائــرات بــدون طــران علــى
التحيتــا ،وحتليــق عشــر طائــرات جتسســية يف أجــواء الدريهمــي واجلــاح واجلبليــة والتحيتــا ،و 99خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و260
خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأفاد املصدر بأن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا احلدودية مبحافظة صعدة.
وأوضح املصدر أن الطريان شن غارة على الطلعة قبالة جنران.

تسع غارات على مأرب خلفت أضرار مبمتلكات املواطنني ومزارعهم
[ /06نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات مديريــة مدغــل ،وغــارة علــى مديريــة
رحبــة مبــأرب.
وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان خلفت أضرارا مبمتلكات املواطنني ومزارعهم.

ارتفاع خروقات قوى العدوان يف احلديدة إىل  298خرقا وغارات على اجلوف وجنران
[ /06نوفمرب ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيدهــا خلروقــات وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى اجلــوف
وجنــران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  298خرقــا ،بينهــا مخــس غــارات لطــران جتسســي
مقاتــل ،وحتليــق  12طائــرة جتسســية يف أجــواء الدريهمــي والفــازة وحيــس واجلبليــة والتحيتــا ،و 36خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 247خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشار املصدر إىل إفشال حماولة تسلل ملرتزقة العدوان يف جبهة الفازة مبديرية التحيتا.
ويف حمافظة اجلوف شن الطريان غارة على منطقة املزاريق ،وغارة على منطقة الظهرة مبديرية خب والشعف.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على منطقة الصوح قبالة جنران.
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قصف جوي وصاروخي على مناطق متفرقة يف صعدة
[ /07نوفمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
واصل حتالف العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت اليوم ،قصفه اجلوي والصاروخي مستهدفا مناطق متفرقة مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســت غــارات علــى وادي آل ابــو جبــارة مبديريــة
كتــاف ،وغــارة أخــرى علــى مديريــة باقــم.
وأشــار املصــدر إىل أن العــدو الســعودي اســتهدف بالقصــف الصاروخــي واملدفعــي مناطــق مأهولــة بالســكان يف مديريــي رازح وشــدا ،خملفــا
اضــرارا ماديــة يف ممتلــكات املواطنــن.

استهداف حمافظة مأرب بـ  11غارة
[ /07نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن غــارات طــران العــدوان اســتهدفت مديريــة مدغــل خملفــة أضــرارا يف ممتلــكات
املواطنــن.

قوى العدوان مستمرة يف خرق هدنة احلديدة
[ /07نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان هلدنة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  244خرقــا ،بينهــا حماولــة تســلل يف حيــس مت إفشــاهلا،
 43خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،و 184خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات ثــاث غــارات لطــران جتسســي مقاتــل يف كيلــو ،16وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء التحيتــا ،و 12طائــرة جتسســية
يف أجــواء حيــس والفــازة واجلبليــة وكيلــو.16
وأشــار املصــدر إىل أن قصفــا مكثفــا للغــزاة بأكثــر مــن  30قذيفــة مدفعيــة وبالرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة اســتهدف منطقــة الفــازة
مبديريــة التحيتــا.

 11غارة على مديريات رحبة واحلزم وخب والشعف مبحافظتي مأرب واجلوف
[ /08نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مديرية رحبة يف مأرب.
وأفاد بأن الطريان شن يف اجلوف أربع غارات على مديرية احلزم ،وغارة على مديرية خب والشعف.
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مصدر عسكري 154 :خرقا يف احلديدة وثالث غارات على صعدة
[ /08نوفمرب ]2020/حمافظات-سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان ثالث غارات على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  154خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
شــارع ال ـ  ،50وحتليــق طائــريت جتســس يف أجــواء املنظــر واجلبليــة ،و 30خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 121خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة صعــدة غــارة علــى مديريــة الظاهــر ،وغارتــن علــى وادي آل أبــو جبــارة مبديريــة
كتاف.

استشهاد مواطن وإصابة ثالثة آخرين باحلديدة
[ /09نوفمرب ]2020/احلديدة  -سبأ:
استشهد وأصيب أربعة مواطنني مبحافظة احلديدة إثر قصف لقوى العدوان على شارع غزة مبديرية احلايل.
وأكــد مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) استشــهاد املواطــن جنيــب حممــد حمســن احلمــادي ،وإصابــة صخــر حممــد
احلمــادي وفــواز حممــد احلمــادي والطفلــة نــدى فــؤاد عبــداهلل ،إثــر اســتهداف أحــد هناجــر احلمــادي التجاريــة بأربــع قذائــف فجــر اليــوم.

 12غارة على مأرب واجلوف
[ /09نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بثمــان غــارات مديريــة مدغــل ،كمــا شــن غارتــن علــى
مديريــة جمــزر ،وغارتــن علــى مديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة اجلــوف.

إصابة ثالثة مواطنني باحلديدة وغارة قبالة جنران
[ /9نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
أدت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة إىل إصابــة ثالثــة مواطنــن ،وشــن الطــران غــارة قبالــة
جنــران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  227خرقــا ،بينهــا ثــاث غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى الدريهمــي والتحيتــا ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف التحيتــا ،و 17طائــرة جتسســية يف أجــواء املنظــر واجلبليــة والفــازة وحيــس والتحيتــا.
وتضمنت اخلروقات استحداث حتصينات قتالية يف الدريهمي ،و 17خرقا بقصف مدفعي ،و 189خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر إصابــة ثالثــة مواطنــن جبــروح بليغــة جــراء قذائــف ألقاهــا طــران جتسســي لقــوى العــدوان يف مدينــة التحيتــا ،فيمــا
اســتهدف قصــف مدفعــي املدينــة بأكثــر مــن  14قذيفــة.
وقصفت قوى العدوان باملدفعية مشال حيس ،وبأكثر من عشر قذائف مشال غرب املديرية.
وأفاد املصدر بأن الطريان شن غارة على رشاحة الغربية يف البقع قبالة جنران.
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غارتان وقصف صاروخي ومدفعي على مديريتي الظاهر ورازح يف صعدة
[ /10نوفمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،غارتني على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مديريــة الظاهــر احلدوديــة ،خلفــت
اضــرارا يف ممتلــكات املواطنــن.
وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن عشر غارات على حمافظة مأرب
[ /10نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة مدغــل ،وثــاث غــارات علــى
مديريــة جمــزر.
وأشار إىل أن الطريان استهدف بغارتني مديرية صرواح ،وشن غارتني على مديرية رحبة.
وذكر املصدر أن الغارات خلفت أضرارا يف املمتلكات العامة واخلاصة.

العدوان يستهدف احلديدة وحجة واجلوف
[ /10نوفمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،كما استهداف حمافظيت حجة واجلوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  149خرقــا ،بينهــا ســت غــارات بطائــرات دون طيــار يف
حيــس والفــازة والــ ،50وحتليــق ســت طائــرات حربيــة يف حيــس واملنظــر وشــارع الــ 50وكيلــو  ،16ومثــاين طائــرات جتســس يف أجــواء اجلــاح
واجلبليــة وكيلــو .16
وارتكبت قوى العدوان  15خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 117خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأكــد املصــدر استشــهاد جميــب حممــد حســن احلمــادي ،متأثــرا جبراحــه الــي أصيــب هبــا نتيجــة اســتهداف طــران العــدوان منــازل
املواطنــن يف شــارع غــزة مبديريــة احلــايل.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا لقوى العدوان استهدف مزارع املواطنني يف منطقة اجلر مبديرية عبس حمافظة حجة.
واستهدف طريان العدوان بغارة سوق الثلوث مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.

استهداف حمافظتي مأرب واجلوف بـ  18غارة
[ /11نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  11غارة على مديريات جمزر ومدغل ورحبة يف مأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان سبع غارات على مديرية خب والشعف.
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حتليق  34طائرة جتسسية يف اجواء مديريات احلديدة وغارة على منطقة البقع قبالة جنران
[ /11نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة قبالة جنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  187خرقــا ،بينهــا ثــاث غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
يف التحيتــا ،وحتليــق  34طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة وحيــس والتحيتــا والدريهمــي وكيلــو .16
ونفذت قوى العدوان  128خرقا بقصف صاروخي ومدفعي ،و 117خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بغارة منطقة البقع قبالة جنران.

 20غارة على مديريات جمزر وصرواح ومدغل وخب والشعف وبرط العنان مبأرب واجلوف
[ /12نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 20 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بســت غــارات مديريــة جمــزر ،وثــاث غــارات وادي حبــاب
يف مديريــة صــرواح ،ومخــس غــارات علــى مديريــة مدغــل حمافظــة مــأرب.
وذكر املصدر أن الطريان شن أربع غارات على منطقة الظهرة مبديرية خب والشعف ،وغارتني على مديرية برط العنان باجلوف.

خروقات باحلديدة واستهداف املناطق احلدودية
[ /12نوفمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان ثالث غارات على املناطق احلدودية.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  278خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس،
و 20طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة وحيــس والتحيتــا ،و 91خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 165خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان قصفــت خبمــس قذائــف هــاون منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــة تزامنــا مــع حتليــق مكثــف لطــران
االســتطالع.
وشن طريان العدوان ثالث غارات على األجاشر قبالة جنران.

استشهاد مواطن وإصابة آخر مبأرب
[ /13نوفمرب ]2020/مأرب -سبأ:
استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة لطريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،استهدفت قاطرة غاز مبديرية جمزر حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بغــارة قاطــرة غــاز يف الطريــق العــام مبنطقــة األشــراف
مبديريــة جمــزر ،مــا أدى الستشــهاد الســائق وإصابــة آخــر واحتــراق القاطــرة بشــكل كامــل.
وشن الطريان  11غارة على مديرية مدغل باملحافظة نفسها.
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 16غارة لطريان جتسسي مقاتل على بعض مديريات احلديدة وغارتني على جنران
[ /13نوفمرب ]2020/حمافظات -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف ارتكاب اخلروقات مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان غارتني على جنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  242خرقــا ،بينهــا حماولــة تســلل يف حيــس ،و 16غــارة
لطــران جتسســي مقاتــل علــى الفــازة والدريهمــي واجلبليــة.
وتضمنــت اخلروقــات حتليــق  18طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة والفــازة والدريهمــي والتحيتــا ،و 30خرقــا بقصــف صاروخــي
ومدفعــي ،و 190خرقــا باألعــرة الناريــة.
وأشار املصدر إىل إفشال اجليش واللجان الشعبية تسلال لقوى العدوان شرق حيس.
وشن الطريان غارتني على منطقة الربعة باألجاشر قبالة جنران.

استهداف حمافظة مأرب بـ  15غارة
[ /14نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 15 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان اســتهدف بــ 15غــارة مديريــي جمــزر ومدغــل ،خملفــا أضــرارا
مبمتلــكات املواطنــن.

 16طائرة حربية وجتسسية يف اجواء احلديدة وأربع غارات على صعدة
[ /14نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وأربع غارات على حمافظة صعدة.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  141خرقــا ،بينهــا حتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء
حيــس ،و 14طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس واجلبليــة والفــازة.
وأشار إىل أن قوى العدوان نفذت  28خرقا بقصف مدفعي ،و 97خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم مبحافظة صعدة.

استشهاد امرأة وأصابة رجل وامرأة بقصف مدفعي سعودي على مديرية قطابر احلدودية
[ /15نوفمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهدت امرأة وأصيب رجل وامرأة اليوم بقصف مدفعي سعودي على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن امــرأة استشــهدت وأصيــب رجــل وامــرأة إثــر قصــف مدفعــي ســعودي علــى
منطقــة آل عبــدل مبديريــة قطابــر احلدوديــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان السعودي األمريكي شن غارة على منطقة الفرع مبديرية كتاف.
وأفاد بأن الطريان شن غارتني على منطقة الشرفة ،وغارتني على األجاشر قبالة جنران.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يستهدف حمافظة مأرب بـ 17غارة
[ /15نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
عاود طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،استهداف حمافظة مأرب  17غارة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مخــس غــارات علــى مديريــة ماهليــة ،وغــارة علــى مديريــة
رحبــة.
كما شن طريان العدوان  11غارة على مديرية مدغل.

تصعيد يف احلديدة وغارة على اجلوف
[ /15نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة على حمافظة اجلوف.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  303خروقــات ،بينهــا غــارة لطــران جتسســي علــى
الدريهمــي ،وحتليــق  17طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلبليــة والدريهمــي واجلــاح والتحيتــا.
ومشلت اخلروقات استحداث حتصينات قتالية يف شارع الـ  ،50و 34خرقا بقصف مدفعي ،و 250خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصــدر إىل وقــوع أضــرار كبــرة يف مــزارع وممتلــكات املواطنــن جــراء قصــف مدفعــي مكثــف لقــوى العــدوان علــى منطقــة اجلــاح
مبديريــة بيــت الفقيــه.
وأوضح املصدر أن طريان العدوان شن غارة على منطقة الظهرة مبديرية خب والشعف حمافظة اجلوف.

 29غارة على مناطق متفرقة يف مأرب واجلوف
[ /16نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 29 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن  21غــارة علــى مديريــي مدغــل وصــرواح ،وأربــع غــارات
علــى مديريــة ماهليــة.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان ثالث غارات على منطقة الظهرة ،وغارة على املرازيق مبديرية خب والشعف.

تسع غارات لطريان جتسسي على الدريهمي والفازة يف احلديدة وغارتني على احلدود
[ /16نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خروقاهتا هلدنة احلديدة ،وشن طريان العدوان غارتني على احلدود.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  184خرقــا ،بينهــا تســع غــارات لطــران جتسســي علــى
الدريهمــي والفــازة ،وحتليــق  21طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلبليــة والدريهمــي واجلــاح والفــازة وحيــس ،و 22خرقــا بقصــف صاروخــي
ومدفعــي ،و 134خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل إفشــال حماولــة تســلل ملرتزقــة العــدوان جتــاه قريــة احلائــط غــرب مدينــة الدريهمــي مــع متشــيط مكثــف مبختلــف
األســلحة.
وأفاد املصدر بأن الطريان استهدف بغارتني منطقة األجاشر قبالة جنران.
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 21غارة على مديريات مدغل وصرواح وجمزر وخب والشعف ومنطقة اخلسف
[ /17نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 21 ،غارة على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  14غــارة علــى مديريــة مدغــل ،وثــاث غــارات علــى مديريــي
صــرواح وجمــزر مبحافظــة مأرب.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان غارتني على منطقة اخلسف بصحراء احلزم ،وغارتني على مديرية خب والشعف.

 167خرقا يف احلديدة وسبع غارات على صعدة والشرفة قبالة جنران
[ /17نوفمرب ]2020/حمافظات-سبأ:
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران ســبع غــارات علــى حمافظــة صعــدة
واحلــدود.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  167خرقــا ،بينهــا عشــر غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى اجلــاح واجلبليــة ،وحتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء الدريهمــي وحيــس ،وأربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلبليــة وحيــس ،و50
خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 106خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واستهدفت أربع قذائف من طريان جتسسي لقوى العدوان مع قصف مدفعي منطقة اجلاح يف مديرية بيت الفقيه.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية باقم مبحافظة صعدة ،ومخس غارات على الشرفة قبالة جنران.

 19غارة على مناطق متفرقة يف مأرب واجلوف
[ /18نوفمرب ]2020/اجلوف – مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 19 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف ب ـ  13غــارة مديريــة مدغــل ،كمــا شــن ثــاث غــارات
علــى مديريــة جمــزر مبــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على مديرييت احلزم وخب والشعف مبحافظة اجلوف.

خروقات متواصلة باحلديدة وغارتني على منطقة القطعة مبديرية كتاف يف صعدة
[ /18نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،وشن الطريان غارتني على حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  167خرقــا ،بينهــا حماولتــا تســلل يف كيلــو  16والتحيتــا،
و 22خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 76خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،وأربــع غــارات لطــران جتسســي علــى الدريهمــي ،وحتليــق عشــر طائــرات
جتسســية يف أجــواء شــارع ال ـ  50والتحيتــا واجلبليــة والدريهمــي.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارتني على منطقة القطعة مبديرية كتاف حمافظة صعدة.
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 10غارات على مديرية ناطع يف حمافظة البيضاء
[ /19نوفمرب ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 10 ،غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن  10غارات على مديرية ناطع.

أربع غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مديريات كتاف وشدا ورازح ومنبه يف صعدة
[ /19نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي أربع غارات على حمافظة صعدة ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي املناطق احلدودية.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف ،وثــاث غــارات
اســتهدفت الطريــق العــام مبديريــة شــدا احلدوديــة يف حمافظــة صعــدة.
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرييت شدا ورازح وقرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية.

 19غارة على مديريات مدغل وجمزر وصرواح يف حمافظة مأرب
[ /19نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 19 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن  13غــارة علــى مديريــة مدغــل ،وســت غــارات علــى مديريــي
جمــزر وصــرواح.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  18غارة على مأرب واجلوف
[ /20نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 18 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان شن  14غارة على مديريات جمزر ومدغل وصرواح مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على املرازيق يف خب والشعف ،وغارة على اللبنات مبديرية احلزم باجلوف.

حتليق  16طائرة جتسسية يف احلديدة وغارتني على مديرية شدا بصعدة وجمازة بعسري
[ /20نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق هدنــة احلديــدة ،وشــن طــران العــدوان غارتــن علــى حمافظــة صعــدة وعســر ،فيمــا اســتهدف قصــف
صاروخــي ومدفعــي مناطــق حدوديــة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  242خرقــا يف احلديــدة ،بينهــا حتليــق  16طائــرة
جتسســية يف أجــواء التحيتــا واجلبليــة والفــازة وكيلــو .16
ولفت املصدر إىل أن خروقات قوى العدوان باحلديدة مشلت أيضا ستة خروق بقصف مدفعي ،و 220خرقا باألعرية النارية املختلفة.
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وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة ،واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي
مناطــق متفرقــة مبديريــة شــدا احلدوديــة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على جمازة بعسري.

مواصلة خرق اتفاق وقف اطالق النار يف احلديدة و 31غارة على مأرب واجلوف وصعدة وجنران
[ /21نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان ارتــكاب خروقــات اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان  31غــارة علــى حمافظــات
مــأرب واجلــوف وصعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  160خرقــا يف احلديــدة ،بينهــا اســتحداث حتصينــات
قتاليــة يف كيلــو .16
ولفــت املصــدر إىل أن خروقــات قــوى العــدوان باحلديــدة مشلــت حتليــق مثــان طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلبليــة واجلــاح وكيلــو  ،16و48
خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي ،وأكثــر مــن  100خــرق باألعــرة الناريــة املختلفــة.
ويف حمافظــة صعــدة ،أشــار املصــدر إىل مناطــق متفرقــة مــن مديريــي رازح وشــدا احلدوديتــن تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي
ســعودي ,يف حــن شــن طــران العــدوان غــارة علــى مديريــة باقــم.
وذكر املصدر أن طريان العدوان السعودي األمريكي شن  15غارة على مديرية مدغل ،وغارة أخرى على جمزر مبحافظة مأرب.
ويف حمافظــة اجلــوف ،أفــاد املصــدر أن الطــران املعــادي اســتهدف بثمــان غــارات منطقــة األقشــع مبديريــة احلــزم ،وغارتــن علــى املرازيــق
واخلنجــر مبديريــة خــب والشــعف.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بغارتني البقع قبالة جنران ،وغارتني الشرفة ومنطقة الكسارة قبالة جنران.

حقوق اإلنسان بتعز :استشهاد وإصابة  851طفال يف غارات وقصف للمرتزقة
[ /22نوفمرب ]2020/تعز  -سبأ :
أكــد مكتــب حقــوق اإلنســان مبحافظــة تعــز ،أن عــدد األطفــال الذيــن استشــهدوا وأصيبــوا منــذ بدايــة العــدوان علــى اليمــن يف مــارس 2015م،
بلــغ  851طفــا يف غــارات لطــران العــدوان وقصــف للمرتزقــة.
وأوضــح املكتــب يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) مبناســبة اليــوم العاملــي للطفــل أن غــارات طــران العــدوان وقصــف املرتزقــة
علــى أحيــاء ســكنية باملحافظــة أدى إىل استشــهاد  427طفــا وإصابــة  424آخريــن.
واعتــر احتفــال العــامل باليــوم العاملــي للطفــل ،تشــدقا حبقــوق األطفــال ،يف حــن حقــوق أطفــال اليمــن مهــدرة يف ظــل صمــت املجتمــع
الــدويل وتغاضيــه ع ّمــا متارســه قــوى العــدوان حبــق الطفولــة يف اليمــن.
وأشــار البيــان إىل أن حتالــف العــدوان ومرتزقتــه عمــدوا علــى قصــف املــدارس ،مــا تســبب يف ترويــع األطفــال وتعريضهــم للخطــر أثنــاء
دراســتهم وآخرهــا قصــف مدرســة  ٢٢مايــو مبديريــة صالــة مــا أدى إىل استشــهاد طفــل وإصابــة آخريــن.
وبــن أن الغــارات والقصــف تســببا أيضــا يف تدمــر  152مدرســة ..الفتــا إىل أن املــدارس يف املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة املرتزقــة
ٌتســتخدم مقــرات عســكرية.
وتطــرق البيــان إىل تعــرض األطفــال النتهــاكات جســيمة مــن قبــل أفــراد يتبعــون مــا يســمى ألويــة عســكرية وأمنيــة ومرتزقــة تابعــن
لتحالــف العــدوان فضــا عــن جتنيــد األطفــال لديهــم وزجهــم يف حــرب العــدوان علــى اليمــن.
وذكــر أن إغــاق مطــار تعــز الــدويل والســيطرة علــى مينــاء املخــا ضاعــف مــن معانــاة األطفــال ،خاصــة املرضــى الذيــن تعــذر ســفرهم للعــاج
يف اخلــارج وعــدم الســماح بدخــول األدويــة واملســاعدات املتعلقــة باألطفــال وســهولة وصوهلــا ،مــا تســبب يف زيــادة عــدد األطفــال املصابــن
بســوء التغذيــة باملحافظــة.
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مثان غارات على مديرية مدغل يف مأرب
[ /22نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مثان غارت على حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بثمان غارات مديرية مدغل.

حتليق عشر طائرات جتسسية يف احلديدة وغارات على حجة وجنران
[ /22نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان ست غارات على حجة وجنران.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  299خرقــا بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف الفــازة،
وحتليــق  10طائــرات جتســس يف أجــواء اجلبليــة واجلــاح وكيلــو  16وحيــس والفــازة.
وأشار املصدر إىل أن اخلروقات مشلت أيضا  51خرقا بالقصف الصاروخي واملدفعي ،و 236خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية بصعدة.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات على منطقة املزرق مبديرية حرض يف حمافظة حجة.
وأفاد املصدر بأن الطريان املعادي شن غارتني على منطقة الشبكة بنجران.

العدوان يواصل القصف اجلوي والصاروخي على صعدة
[ /23نوفمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
واصل حتالف العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم ،القصف اجلوي والصاروخي على مناطق متفرقة من حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان الغاشــم شــن غارتــن علــى وادي آل أبــو جبــارة مبديريــة
كتــاف احلدوديــة.
وأشار إىل أن العدو السعودي استهدف بالقصف الصاروخي واملدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا احلدودية.

استهداف حمافظتي مأرب واجلوف بـ  21غارة
[ /23نوفمرب ]2020/اجلوف  -مأرب-سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 21 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 15غــارة مديريــي جمــزر ومدغــل ،وغــارة علــى
صــرواح مبــأرب.
ويف حمافظة اجلوف ذكر املصدر أن طريان العدوان شن مخس غارات على منطقة املرازيق مبديرية خب والشعف.
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قصف صاروخي ومدفعي على مديرية قطابر يف صعدة و 16غارة على مأرب واجلوف
[ /24نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي 16 ،غــارة علــى حمافظــي مــأرب واجلــوف ،واســتهدف قصــف صاروخــي مديريــة قطابــر
احلدوديــة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف مديرية قطابر مبحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن  12غارة على مديرية مدغل مبحافظة مأرب ،وغارة على مديرية جمز باملحافظة ذاهتا.
ولفت املصدر إىل أن الطريان شن غارتني على منطقة املزاريق ،وغارة على الظهرة مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن  15غارة على مناطق متفرقة من مديرية مدغل
[ /25نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم  15غارة على مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بـ 15غارة مناطق متفرقة من مديرية مدغل.

استمرار اخلروقات يف احلديدة وغارة على الربوعة يف عسري
[ /25نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان يف خروقاهتا مبحافظة احلديدة ،فيما شن طريان العدوان غارة على عسري.
وأوضــح املصــدر يف تصريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  74خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء
حيــس ،و 10طائــرات جتسســية يف أجــواء الدريهمــي واجلــاح وشــارع ال ـ .50
وأشار إىل أن اخلروقات مشلت  14خرقا بقصف مدفعي ،و 49خرقا باألعرية النارية املختلفة.
كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي غارة على الربوعة بعسري

إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة
[ /26نوفمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
أصيب مواطن اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق حدودية مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف بالصواريــخ واملدفعيــة مناطــق آهلــة بالســكان
يف مديريــة رازح ،مــا أدى إىل إصابــة مواطــن جبــروح وتضــرر ممتلــكات املواطنــن.
وأشــار املصــدر إىل أن منطقــة غافــرة مبديريــة الظاهــر احلدوديــة اآلهلــة بالســكان تعرضــت أيضــا لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي
خلفــت أضــرار ماديــة.
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 13غارة على مناطق متفرقة يف مأرب ونهم
[ /26نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة من مأرب وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن  10غــارات علــى مديريــة صــرواح ،وغــارة علــى مديريــة
مدغــل مبــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني على مديرية هنم.

حتليق طائرات حربية وجتسسية على عدد من املديريات يف احلديدة
[ /26نوفمرب ]2020/احلديدة  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  378خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
الدريهمــي ،وثــاث غــارات لطــران جتسســي مقاتــل علــى الفــازة وحتليــق طائــرات حربيــة وجتسســية علــى عــدد مــن املديريــات.
وأشار إىل أن قوى العدوان نفذت  33خرقا بقصف مدفعي و 138خرقا باألعرية النارية املختلفة.

استشهاد مواطن ونفوق خيول أصيلة بغارات على العاصمة صنعاء
[ /27نوفمرب ]2020/صنعاء  -سبأ :
استشهد مواطن وأصيب آخر جبروح اليوم بغارات طريان العدوان السعودي األمريكي على العاصمة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى منطقــة عطــان ،مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن
وإصابــة آخــر ،وغــارة علــى منطقــة احلفــا.
وأشــار املصــدر إىل نفــوق عــدد مــن اخليــول العربيــة األصيلــة جــراء اســتهداف طــران العــدوان االســطبالت يف الكليــة احلربيــة بثــاث
غــارات.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة يف مديريات حمافظة صنعاء
[ /27نوفمرب ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة يف مديريات حمافظة صنعاء.
وذكــر مصــدر حملــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران حتالــف العــدوان اســتهدف بثــاث غــارات جبــل عيبــان يف مديريــة بــي
مطــر.
وأشــار إىل أن الطــران املعــادي شــن أربــع غــارات علــى منطقــة الصمــع يف مديريــة أرحــب ،وثــاث غــارات علــى منطقــة جربــان ،وثــاث
غــارات علــى رميــة محيــد مبديريــة ســنحان.

 10غارات على مديرية حرف سفيان يف حمافظة عمران
[ /27نوفمرب ]2020/عمران  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم 10 ،غارات على مديرية حرف سفيان مبحافظة عمران.
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وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى اجلبــل األســود ،وغــارة علــى املجمــع
احلكومــي ،وغــارة علــى مبــى األمــن القــدمي ،وغــارة جــوار مضخــة ميــاه.
وأشار املصدر إىل أن غارات طريان العدوان خلفت أضرار يف املمتلكات العامة واخلاصة.

حتليق  27طائرة حربية وجتسسية يف احلديدة و 11غارة على صعدة ومأرب واجلوف
[ /27نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،مــا أدى إىل إصابــة امــرأة ،وشــن الطــران 11
غــارة علــى حمافظــات صعــدة ومــأرب واجلــوف.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  214خرقــا ،مــن بينهــا تســع غــارات لطــران جتسســي
علــى الفــازة والدريهمــي واجلبليــة ،وحتليــق مثــاين طائــرات حربيــة يف أجــواء حيــس وكيلــو 16والفــازة واملنظــر وشــارع ال ـ  50والدريهمــي.
وأشــار إىل أن اخلروقــات مشلــت حتليــق  19طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واملنظــر واجلبليــة وشــارع ال ـ  50والدريهمــي ،واســتحداث
حتصينــات قتاليــة يف الدريهمــي ،و 34خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  222قذيفــة ،و 146خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
واســتهدفت قــوى العــدوان بشــكل مكثــف باألســلحة الرشاشــة الثقيلــة واملتوســطة قريــة الزعفــران يف منطقــة كيلــو  ،16وشــن الطــران
غارتــن علــى قريــة اجلربــة مبديريــة الدريهمــي ،وأربــع غــارات علــى منطقــة اجلبانــة مشــال مدينــة احلديــدة.
وأكد املصدر إصابة امرأة جبروح برصاص مرتزقة العدوان يف قرية الفالح مبديرية التحيتا.
ويف حمافظة صعدة ،اســتهدف قصف صاروخي ومدفعي ســعودي قرى ســكنية يف مديرية رازح ،فيما شــن الطريان غارتني على منطقة
الرصيفــات مبديرية كتاف.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مدريــي مدغــل وصــرواح مبحافظــة مــأرب ،وســبع غــارات علــى مناطــق متفرقــة شــرقي
مديريــة احلــزم يف حمافظــة اجلــوف.

تسع غارات على مديريتي مدغل وصرواح يف مأرب
[ /28نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن مثــان غــارات علــى مديريــة مدغــل ،وغــارة علــى مديريــة
صــرواح.

إصابة امرأة يف باقم ومخس غارات على احلديدة وصعدة وعمران
[ /28نوفمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
أصيبــت امــرأة بقصــف ســعودي علــى املناطــق احلدوديــة يف صعــدة ،فيمــا شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي مخــس غــارات علــى
ثــاث حمافظــات.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن غارة على مديرية اللحية مبحافظة احلديدة.
وأكــد إصابــة امــرأة جبــروح جــراء قصــف مدفعــي ســعودي علــى منطقــة القهــر مبديريــة باقــم احلدوديــة يف حمافظــة صعــدة ،وشــن
الطــران غــارة علــى معســكر اجلمهوريــة بضواحــي مدينــة صعــدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن ثالث غارات على اجلبل األسود واملجمع احلكومي مبديرية حرف سفيان يف حمافظة عمران.
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استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف سعودي على مديرية منبه يف صعدة
[ /29نوفمرب ]2020/صعدة  -سبأ :
استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية منبه مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف منطقــة الرقــو يف مديريــة منبــه
احلدوديــة ،مــا أدى إىل استشــهاد مواطــن وإصابــة آخــر.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة يف حميط مدينة صعدة.

استهداف مأرب ونهم بست غارات
[ /29نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي اليــوم ،ســت غــارات علــى مــأرب وهنــم .وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان
طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة جمــزر يف حمافظــة مــأرب ،وثــاث غــارات علــى مديريــة هنــم.

مخس غارات على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء
[ /29نوفمرب ]2020/صنعاء  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي مخس غارات على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن يف حميــط مطــار صنعــاء الــدويل ،وغــارة علــى
منطقــة عيبــان يف مديريــة بــي مطــر ،وغارتــن علــى منطقــة ضــاع مبديريــة مهــدان.

 11غارة على مناطق متفرقة يف حمافظة مأرب
[ /30نوفمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف بــ 10غــارات مديريــة مدغــل ،كمــا شــن غــارة علــى
مديريــة صــرواح.

خروقات متواصلة لقوى العدوان باحلديدة
[ /30نوفمرب ]2020/احلديدة  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  176خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف املنظــر،
و 14خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  138قذيفــة ،و 141خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات أربــع غــارات لطــران جتسســي علــى اجلبليــة ،وحتليــق  16طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة والتحيتــا
وحيــس وكيلــو .16
وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت حتصينات قتالية شرق حيس.
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طريان العدوان السعودي األمريكي يستهدف قاطرة وقود يف اجلوف
[ /01ديسمرب ]2020/اجلوف  -سبأ:
استهدف طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،قاطرة وقود شرق مدينة احلزم مبحافظة اجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان اســتهدف قاطــرة حمملــة بالوقــود يف منطقــة اجلــر ،مــا أدى
الحتراقهــا.
واستهدف طريان العدوان بغارتني على اللبنات مبديرية احلزم ،وغارة على الظهرة مبديرية خب والشعف.

أربع غارات على مأرب وصنعاء وقصف صاروخي على قرى سكنية يف صعدة
[ /01ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،أربع غارات على مأرب وصنعاء واستهدف قصف صاروخي قرى سكنية يف صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طائــرات العــدوان التجسســية ألقــت مخــس قذائــف علــى مبــى هيئــة تطويــر
هتامــة ومطــار احلديــدة.
وأشار إىل أن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه احلدودية مبحافظة صعدة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــي جمــزر وصــرواح مبحافظــة مــأرب ،وغــارة علــى مديريــة هنــم مبحافظــة
صنعاء.

غارتان على مديرية حرض يف حمافظة حجة
[ /02ديسمرب ]2020/حجة  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،غارتني على حمافظة حجة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الطريان استهدف بغارتني مدينة حرض باملحافظة.

تسع غارات على مناطق متفرقة من مديرية مدغل يف مأرب
[ /02ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مديرية مدغل مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان غــارات العــدوان اســتهدفت مناطــق متفرقــة مــن مديريــة مدغــل ،وخلفــت أضــرارا
باملمتلــكات العامــة واخلاصــة.

خروقات متواصلة باحلديدة وغارتني على مطار صنعاء الدويل
[ /02ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارتني على أمانة العاصمة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  164خرقــا بينهــا مخــس غــارات لطــران جتسســي علــى
شــارع ال ـ  ،50وحتليــق  15طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة والتحيتــا وشــارع ال ـ .50
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كما نفذت قوى العدوان  33خرقا بقصف مدفعي و 115خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشــار املصــدر إىل أن طائــرة جتسســية معاديــة ألقــت قذيفــة علــى مطــار احلديــدة مــع قصــف مدفعــي وباألســلحة الرشاشــة باجتــاه
الضبيــاين وكليــة اهلندســة وشــارع الــ.50
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارتني على مطار صنعاء الدويل.

 13غارة على مديريات جمزر وصرواح وماهلية ومدغل يف حمافظة مأرب
[ /03ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 13 ،غارة على مناطق متفرقة من حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بست غارات مديرية جمزر.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن سبع غارات على مديريات صرواح وماهلية ومدغل.

 210خروقات يف احلديدة وأربع غارات على ثالث حمافظات
[ /03ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
ص ّعــدت قــوى العــدوان خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران أربــع غــارات علــى حمافظــات صعــدة
واجلــوف وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  210خروقــات ،بينهــا  15غــارة لطــران جتسســي علــى
شــارع اخلمســن واجلبليــة والتحيتــا وحيــس ،وحتليــق  15طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة واجلــاح والتحيتــا وشــارع اخلمســن.
وأشــار املصــدر إىل أن اخلروقــات مشلــت اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف حيــس و  44خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  292قذيفــة و  138خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفة.
واستهدف قصف مدفعي لقوى العدوان بأكثر من  40قذيفة باجتاه مشال حيس.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن غارة على منطقة الفرع مبديرية كتاف يف حمافظة صعدة ،وغارتني على جمازة يف عسري.
وذكر املصدر أن الطريان شن غارة على منطقة اخلنجر مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.

غارة على مطار صنعاء وسبع غارات على صعدة
[ /04ديسمرب ]2020/صنعاء – صعدة  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مثان غارات على العاصمة صنعاء وحمافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارة مطار صنعاء الدويل بالعاصمة صنعاء.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطــن بقصــف مدفعــي ســعودي علــى منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة ،يف حــن شــن الطــران أربــع غــارات
علــى مديريــة باقــم وثــاث غــارات علــى مديريــة الظاهــر مبحافظــة صعــدة.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يستهدف بعشر غارات حمافظتي مأرب واجلوف
[ /04ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،عشر غارات على مناطق متفرقة من حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف خبمس غارات مديرييت جمزر ومدغل مبأرب.
واستهدف طريان العدوان األمريكي السعودي بغارة جوية برج إتصاالت مبديرية العبدية مبأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات على منطقة األقشع بصحراء احلزم ومنطقة اخلنجر مبديرية خب والشعف.

استمرار خروقات العدوان باحلديدة
[ /04ديسمرب ]2020/احلديدة  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  78خرقــا ،بينهــا أربــع غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى شــارع اخلمســن ،وحتليــق  13طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة واجلبليــة وشــارع اخلمســن وكيلــو .16
ونفذت قوى العدوان  17خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و 43خرقا باألعرية النارية.
وأشــار املصــدر إىل أن جرافــة عســكرية لقــوى العــدوان اســتحدثت حتصينــات قتاليــة مشــال حيــس ،كمــا مت إفشــال حماولــة تســلل لقــوى
العــدوان يف منطقــة اجلبليــة.

إصابة تسعة مواطنني يف صعدة و 113خرقا يف احلديدة وغارات على مأرب وجنران وعسري
[ /05ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان تصعيــد خروقاهتــا التفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب تســعة مواطنــن بقصــف مدفعــي
علــى صعــدة ،وشــن الطــران غــارات علــى مــأرب وجنــران وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  113خرقــا بينهــا غــارة لطــران جتسســي مقاتــل علــى
الفــازة وحماولــة تســلل يف اجلبليــة ،و 15خرقــا بقصــف مدفعــي و 75خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات حتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء كيلــو  16واملنظــر وشــارع الــ ،50و 15طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة
واجلبليــة وشــارع الــ 50وكيلــو  16واملنظــر وحيــس والدريهمــي.
وأكــد املصــدر إصابــة تســعة مواطنــن إصابــة أحدهــم خطــرة بقصــف مدفعــي ســعودي علــى منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة يف
حمافظــة صعــدة.
وأشــار إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة مدغــل مبحافظــة مــأرب ،وغــارة علــى جمــازة يف عســر ،كمــا شــن غــارة علــى
منطقــة الشــرفة قبالــة جنــران.

غارات على ثالث حمافظات واستشهاد مواطن جراء التعذيب يف تعز
[ /06ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
شــن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي غــارات علــى حمافظــات صعــدة ،صنعــاء ومــأرب وقبالــة جنــران ،فيمــا استشــهد أحــد املواطنــن
جــراء التعذيــب يف ســجون مرتزقــة العــدوان مبحافظــة تعــز.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة بــي خــويل مبديريــة منبــه يف حمافظــة
267

يوميات العدوان 2020
صعدة ،فيما اســتهدف قصف صاروخي ومدفعي ســعودي قرى آهلة بالســكان يف مديرييت شــدا وباقم احلدوديتني.
وأكــد املصــدر استشــهاد خمتــار علــي عبــداهلل اليوســفي ،حتــت التعذيــب علــى أيــدي مرتزقــة العــدوان يف أحــد الســجون التابعــة هلــم
مبحافظــة تعــز ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى نقيــل الفرضــة مبديريــة هنــم حمافظــة صنعــاء ،وغارتــن علــى مديريــة
مدغــل مبحافظــة مــأرب ،كمــا شــن غــارة علــى منطقــة البقــع قبالــة جنــران.

 12غارة على حمافظة مأرب خلفت أضرارا يف منازل املواطنني ومزارعهم
[ /07ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديريات رغوان وصرواح ومدغل.
وأشار املصدر إىل أن الغارات خلفت أضرارا يف منازل املواطنني ومزارعهم.

قصف شبكة اتصاالت يف عمران بتسع غارات وقنابل ضوئية على منطقه بني حجاج
[ /08ديسمرب ]2020/عمران  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،تسع غارات على مديرية جبل عيال سريح يف حمافظة عمران.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان استهدف شبكة االتصاالت يف جبل ضني باملديرية بتسع غارات.
وأفاد املصدر بأن الطريان ألقى ثالث قنابل ضوئية على منطقه بين حجاج مبديريه السودة حمافظة عمران.

استمرار خرق هدنة احلديدة وغارات وقصف على صعدة
[ /08ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
أكد مصدر عسكري أن قوى العدوان استمرت يف خرق هدنة احلديدة بشكل مكثف ،فيما شن الطريان غارتني على حمافظة صعدة.
وأوضــح املصــدر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  191خرقــا ،بينهــا ثــاث غــارات لطــران جتسســي مقاتــل علــى
الفــازة ،وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء شــارع الــ ،50واســتحداث حتصينــات قتاليــة يف حيــس والفــازة ،و  32خرقــا بقصــف صاروخــي
ومدفعــي لعــدد  281قذيفــة ،و 152خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات  11غــارة لطــران جتسســي علــى شــارع الــ ،50وحتليــق عشــر طائــرات جتسســية يف أجــواء حيــس والدريهمــي والفــازة
والتحيتــا.
وذكــر املصــدر أن قصفــا صاروخيــا ومدفعيــا ســعوديا اســتهدف قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــي رازح ومنبــه احلدوديتــن ،فيمــا شــن
الطــران غــارة علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف يف حمافظــة صعــدة ،وغارتــن علــى منطقــة احلصامــة مبديريــة الظاهــر.

 12غارة على مأرب واجلوف ونهم
[ /08ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 ،غارة على مناطق متفرقة مبأرب واجلوف وهنم.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــات ماهليــة ومدغــل وصــرواح
مبــأرب ،مشــرا إىل أن طــران العــدوان شــن ســبع غــارات علــى مديريــة هنــم.
ويف حمافظة اجلوف شن طريان العدوان غارتني على منطقة اللبنات بصحراء احلزم.
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إصابة مواطن يف صعدة وغارات على مأرب واجلوف
[ /09ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
أصيب مواطن بنريان حرس احلدود السعودي ،وشن الطريان غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة منطقــة اجلــاح مبديريــة
بيــت الفقيــه يف حمافظــة احلديــدة.
وأكد املصدر إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية منبه احلدودية مبحافظة صعدة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة جمــزر مبحافظــة مــأرب ،وغــارة علــى مديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة
اجلوف.

 170خرقا يف احلديدة واستشهاد مواطن يف صعدة وغارات على ثالث حمافظات
[ /10ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،واستشــهد مواطــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف صعــدة،
وشــن الطــران غــارات علــى ثــاث حمافظــات.
وأوضح مصدر عســكري لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن قوى العدوان ارتكبت  170خرقا بينها اســتحداث حتصينات قتالية يف اجلبلية
وحيــس ،و 38خرقــا يف احلديــدة بقصــف مدفعــي لعــدد  316قذيفــة و 101خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنت اخلروقات حتليق  29طائرة جتسسية يف أجواء حيس والفازة واجلاح والتحيتا واجلبلية.
وأكــد املصــدر استشــهاد مواطــن بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة مبحافظــة صعــدة ،فيمــا شــن
طــران العــدوان غارتــن علــى ممتلــكات املواطنــن يف منطقــة جلحــا باملديريــة.
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران شــن أربــع غــارات علــى مديريــة صــرواح مبحافظــة مــأرب ،وغــارة علــى نقيــل الفرضــة مبديريــة هنــم
حمافظــة صنعــاء.

إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف صعدة وغارة على الشرفة قبالة جنران
[ /11ديسمرب ]2020/صعدة  -سبأ:
أصيب مواطن ،بنريان حرس احلدود السعودي اليوم ،يف حمافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن مواطنــا أصيــب يف منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة بنــران
حــرس احلــدود الســعودي.
وكان مواطن استشهد أمس بنريان حرس احلدود السعودي يف املنطقة ذاهتا.
وتتعرض مناطق متفرقة مبحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ،خيلف ضحايا وأضرار مبزارع وممتلكات املواطنني.
وأفاد املصدر أن طريان العدوان شن غارة على الشرفة قبالة جنران.
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تصعيد عسكري يف احلديدة ومخس غارات على مأرب
[ /11ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
ص ّعدت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،فيما شن الطريان مخس غارات على مأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  232خرقــا ،بينهــا ســت غــارات لطــران جتسســي علــى
الفــازة واجلبليــة ،وحتليــق  23طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة والتحيتــا واجلبليــة.
وتضمنــت اخلروقــات اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة وحيــس وحماولــة تســلل يف كيلــو ،16و 43خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد 389
قذيفــة ،و 158خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشار إىل أن الطريان استهدف بأربع غارات مديرييت مدغل وجمزر ،وشن غارة على مديرية صرواح مبحافظة مأرب.

استشهاد مواطن برصاص قناصة املرتزقة يف صرب املوادم بتعز
[ /12ديسمرب ]2020/تعز  -سبأ:
استشهد مواطن اليوم برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف قرية تباشعة مبديرية صرب املوادم.
وأوضــح مصــدر مبكتــب الصحــة العامــة والســكان باملحافظــة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قناصــة مرتزقــة العــدوان اســتهدفت املواطــن
ســعيد عبــداهلل مثــى قائــد ،أثنــاء تواجــده يف مزنلــه يف قريــة تباشــعة مــا أدى إىل استشــهاده علــى الفــور.
وأشــار املصــدر إىل اســتمرار مرتزقــة العــدوان يف اســتهداف األحيــاء الســكنية مبختلــف أنــواع األســلحة ممــا يــؤدي إىل استشــهاد وجــرح
عــدد مــن املواطنــن أغلبهــم نســاء وأطفــال.

مثان غارات على مديريات مدغل ورحبة وجبل مراد يف حمافظة مأرب
[ /12ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مثان غارات على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ان طــران العــدوان شــن أربــع غــارات علــى مديريــة مدغــل وأربــع غــارات أخــرى علــى
مديريــي رحبــة وجبــل مــراد.

مصدر عسكري 149 :خرقا لقوى العدوان يف احلديدة وإصابة مواطنني اثنني يف صعدة
[ /12ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت قوى العدوان يف خرق هدنة احلديدة ،وأصيب مواطنان بقصف سعودي على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  149خرقــا ،بينهــا غارتــان لطــران جتسســي علــى الفــازة،
وحتليــق  15طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة والتحيتــا واجلــاح.
واســتحدثت قــوى العــدوان حتصينــات قتاليــة يف الفــازة وشــارع الــ 50ونفــذت  34خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  321قذيفــة ،و 97خرقــا
باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأكــد املصــدر إصابــة مواطنــن اثنــن إصابــة أحدمهــا خطــرة بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى ســوق منطقــة القهــر مبديريــة
باقــم احلدوديــة يف حمافظــة صعــدة.
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تسع غارات على ثالث مديريات يف حمافظة مأرب
[ /13ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،تسع غارات على ثالث مديريات مبحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن أربع غارات على مديرييت مدغل وجمزر.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن مخس غارات على مديرية ماهلية.

استهداف صعدة وحجة وخروقات باحلديدة
[ /13ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارات على حمافظيت صعدة وحجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  215خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب
شــارع الــ ،50و 46خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  466قذيفــة ،و 144خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
ومشلــت اخلروقــات مخــس غــارات لطــران العــدو التجسســي علــى الفــازة ،وحتليــق  21طائــرة جتسســية يف أجــواء الفــازة والتحيتــا واجلبليــة
وشارع الـ.50
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة وخمتلــف األســلحة الرشاشــة باجتــاه حــارة الضبيــاين وكليــة
اهلندســة ومشــال قريــة الكوعــي بأطــراف الدريهمــي ،وأطلقــت صــاروخ كاتيوشــا باجتــاه شــارع ســهيل مبديريــة احلــايل.
وذكر املصدر أن مروحيات أباتشي تابعة للعدوان قصفت بأربعة صواريخ منطقة الشرفة ومنطقة الفرع يف كتاف مبحافظة صعدة.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان استهدف بغارة مدينة حرض يف حمافظة حجة.

استمرار خروقات اتفاق وقف اطالق النار يف احلديدة وغارات على مديرية حرض
[ /14ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارات على حمافظة حجة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  197خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة وحيــس ،و 50خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  463صاروخــا وقذيفــة و 129خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن اخلروقــات تضمنــت أربــع غــارات لطــران جتسســي علــى الفــازة والدريهمــي ،وحتليــق  13طائــرة جتسســية يف أجــواء
الفــازة والتحيتــا وحيــس وشــارع الــ 50والدريهمــي.
وأفاد املصدر بأن طريان العدوان شن ثالث غارات على مدينة حرض مبحافظة حجة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ست غارات على مناطق متفرقة يف مأرب
[ /15ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،ست غارات على مناطق متفرقة مبحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ان طريان العدوان استهدف بست غارات مديريات مدغل ورحبة وماهلية.
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 195خرقا يف احلديدة وغارتني على منطقة جمازة يف عسري
[ /15ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خروقاهتا التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن طريان العدوان غارتني على عسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  195خرقــا ،بينهــا أربــع غــارات لطــران جتسســي علــى
اجلــاح ،وحتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء شــارع الــ 50واجلــاح ،ومخــس طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح وحيــس وشــارع الــ.50
ومشلت اخلروقات  24خرقا بقصف مدفعي لعدد  154قذيفة و 162خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشار إىل أن الطريان استهدف بغارتني منطقة جمازة يف عسري.

خروقات وغارات للعدوان على احلديدة وصعدة ومأرب
[ /16ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
أكــد مصــدر عســكري أن قــوى العــدوان مســتمرة يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وإصابــة مواطنــن اثنــن بقصــف
ســعودي علــى صعــدة.
وأوضــح املصــدر لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت خــال الســاعات املاضيــة  139خرقــا ،بينهــا حتليــق طائــرة حربيــة
يف أجــواء اجلبليــة وأربــع طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة.
وتضمنــت اخلروقــات اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح ،و 41خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  291قذيفــة ،و 92خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وأشــار املصــدر إىل أن قــوى العــدوان اســتهدفت ب ـ  14قذيفــة مدفعيــة وســط منطقــة اجلــاح مبديريــة بيــت الفقيــه ،واســتحدثت جرافــة
عســكرية حتصينــات قتاليــة وســط مــزارع املواطنــن جنــوب املنطقــة نفســها.
وذكــر املصــدر أن مواطنــن اثنــن أصيبــا بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة حمافظــة صعــدة،
فيمــا شــن الطــران غــارة علــى وادي آل أبــو جبــارة مبديريــة كتــاف.
وأفاد املصدر بأن الطريان شن غارتني على منطقة املخدرة مبديرية صرواح يف حمافظة مأرب.

أربع غارات على على مديريتي ماهلية ورحبة يف مأرب
[ /17ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ:
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،أربع غارات على حمافظة مأرب.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن ثــاث غــارات علــى مديريــة ماهليــة وغــارة علــى مديريــة
رحبــة.

قصف باألسلحة املختلفة على مناطق متفرقة باحلديدة وغارات على صعدة وجنران وجيزان
[ /17ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة ،وشن الطريان غارات على صعدة وجنران وجيزان.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  183خرقــا ،بينهــا و 7غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
علــى الدريهمــي وحتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء الدريهمــي و 16طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة والتحيتــا والدريهمــي والفــازة
وشــارع اخلمســن.
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ونفــذت قــوى العــدوان حماولــة تســلل يف شــارع اخلمســن مبدينــة احلديــدة ،و 38خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي و 126خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن قــوى العــدوان اســتهدف بــ 20قذيفــة مدفعيــة وباألســلحة الرشاشــة منطقــي القرشــية واجلــاح يف مديريــة بيــت الفقيــه،
واســتحدثت جرافــة عســكرية حتصينــات قتاليــة جنــوب منطقــة اجلــاح.
ويف حمافظــة صعــدة شــن طــران العــدوان غارتــن علــى جبــل احلضــن يف آل ســامل مبديريــة كتــاف ،فيمــا اســتهدف قصــف صاروخــي
ومدفعــي ســعودي مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح احلدوديــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على منطقة الصوح قبالة جنران ،وغارة على وادي جارة يف جيزان.

استشهاد مواطن بصعدة وغارتني على حرض يف حجة وجمازة يف عسري
[ /18ديسمرب ]2020/صعدة  -سبأ:
استشــهد مواطــن اليــوم بنــران حــرس احلــدود الســعودي يف مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة ،وشــن طــران العــدوان غــارة علــى حمافظــة
حجة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف باألســلحة املختلفــة مناطــق متفرقــة يف مديريــة
شــدا احلدودية ،ما أدى إىل استشــهاد مواطن وتضرر ممتلكات املواطنني.
وأشــار املصــدر إىل أن مناطــق آهلــة بالســكان مبديريــة رازح احلدوديــة تعرضــت لقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي طــال مــزارع وممتلــكات
املواطنني.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة على مدينة حرض مبحافظة حجة ،وغارة على جمازة يف عسري.

مصدر عسكري 254 :خرقا لوقف اطالق النار يف احلديدة
[ /18ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  254خرقــا ،بينهــا تســع غــارات لطــران جتسســي علــى
الفــازة واجلبليــة والتحيتــا ،وحتليــق  21طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة والتحيتــا والفــازة وشــارع الــ 50وكيلــو.16
وتضمنــت اخلروقــات اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح ،و 45خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  403صواريــخ وقذائــف ،و180
خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة ،مشــرا إىل أن قصفــا مدفعيــا لقــوى العــدوان بأكثــر مــن عشــر قذائــف اســتهدف وســط ومشــال اجلــاح
مبديريــة بيــت الفقيــه ،كمــا اســتهدف بعشــر قذائــف هــاون جنــوب اجلــاح.

غارات على حجة ومأرب وعسري واستمرار خروقات احلديدة
[ /19ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارات على حجة ومأرب وعسري.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  121خرقــا بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف الفــازة
واجلبليــة والتحيتــا ،و 16خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  103صواريــخ وقذيفــة ،و  85خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات حتليــق طائــرة حربيــة يف أجــواء حيــس و 14طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة والتحيتــا والفــازة وشــارع الــ50
وكيلــو 16والدريهمــي ،مشــرا إىل أن قصفــا صاروخيــا ســعوديا اســتهدف مديريــة قطابــر احلدوديــة مبحافظــة صعــدة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مديريــة حــرض مبحافظــة حجــة ،وغــارة علــى مديريــة ماهليــة مبحافظــة مــأرب ،كمــا
شــن غــارة علــى جمــازة يف عســر.
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 23طائرة جتسسية يف أجواء مدينة احلديدة وغارات على مأرب وصعدة
[ /20ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خروقاهتا هلدنة احلديدة ،وشن الطريان غارات على مأرب وصعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  177خرقــا بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف الفــازة
والتحيتــا ،و  38خرقــا بقصــف صاروخــي ومدفعــي لعــدد  416صاروخــا وقذيفــة ،و 109خروقــات باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات مثــاين غــارات للطــران التجسســي يف الفــازة والتحيتــا والدريهمــي ،وحتليــق  23طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح
واجلبليــة والتحيتــا والفــازة وشــارع الــ 50وكيلــو 16والدريهمــي.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استحدثت حتصينات قتالية قرب شارع الـ.50
وذكر أن طريان العدوان شن غارة على مديرية الظاهر مبحافظة صعدة ،وغارتني على مديرية ماهلية يف حمافظة مأرب.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أربع غارات على مأرب
[ /21ديسمرب]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،أربع غارات على حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات العدوان استهدفت مديرية مدغل.

غارة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة وخروقات متواصلة يف احلديدة
[ /21ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارة على صعدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  130خرقــا ،بينهــا مثــاين غــارات لطــران جتسســي مقاتــل
يف الفــازة والتحيتــا والدريهمــي ،وحتليــق مخــس طائــرات حربيــة يف أجــواء شــارع ال ـ  50وكيلــو 16واملنظــر.
وتضمنــت اخلروقــات حتليــق عشــر طائــرات جتسســية يف أجــواء اجلبليــة والتحيتــا والفــازة ،و 16خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 98خرقــا باألعــرة
الناريــة املختلفة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة شــدا مبحافظــة صعــدة ،يف حــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي
قــرى آهلــة بالســكان يف مديريــة رازح احلدوديــة.

إصابة مواطنني اثنني يف صعدة وخروقات يف احلديدة وغارات على مأرب واجلوف وعسري
[ /22ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
اســتمرت قــوى العــدوان يف ارتــكاب اخلروقــات مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا أصيــب مواطنــان اثنــان بقصــف ســعودي علــى صعــدة ،وشــن
الطــران غــارات علــى مــأرب واجلــوف وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  129خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة قــرب
شــارع الــ 50وحماولــة تســلل يف حيــس ،و 25خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 83خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات ســبع غــارات لطــران جتسســي مقاتــل يف الفــازة واجلبليــة ،وحتليــق  15طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس وكيلــو16
واجلــاح والتحيتــا والفــازة.
وأكد املصدر إصابة مواطنني اثنني بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ مبديرية منبه احلدودية يف حمافظة صعدة.
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وذكــر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة اخلنجــر مبديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة اجلــوف ،وغــارة علــى مديريــة ماهليــة
مبحافظــة مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة على الربوعة يف عسري.

 13طائرة جتسسية يف اجواء عدد من مديريات احلديدة وقصف على املناطق احلدودية
[ /23ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعود املناطق احلدودية.
وأوضح مصدر عســكري لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن قوى العدوان ارتكبت  147خرقا بينها اســتحداث حتصينات قتالية قرب شــارع
الـ 50ويف التحيتا وكيلو ،16و  29خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد  277صاروخا وقذيفة ،و 96خرقا باألعرية النارية املختلفة.
ومشلــت اخلروقــات  11غــارة لطــران جتسســي يف الفــازة والدريهمــي وحيــس وشــارع الــ 50وحتليــق  13طائــرة جتسســية يف أجــواء حيــس
والتحيتــا والفــازة والدريهمــي وشــارع الــ.50
وأفاد املصدر بأن العدو السعودي شن قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة من مديرية منبه احلدودية مبحافظة صعدة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات على منطقة الشبكة وغارة على منطقة اخلراشيب يف جنران.

مخس غارات على مأرب واجلوف
[ /24ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،مخس غارات على حمافظيت مأرب واجلوف.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى جبــل هيــان مبديريــة صــرواح وغــارة علــى
مديريــة مدغــل يف مــأرب.
وأشار املصدر إىل أن الطريان استهدف بغارتني منطقة اخلنجر يف مديرية خب والشعف باجلوف.

غارات على ثالث حمافظات واستشهاد امرأة يف صعدة وغارات على حرض وميدي وناطع
[ /24ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
شن طريان العدوان األمريكي السعودي ،سلسلة غارات على ثالث حمافظات ،فيما استشهدت امرأة بانفجار لغم يف صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) ،أن امــرأة استشــهدت يف مديريــة الصفــراء جــراء انفجــار لغــم مــن خملفــات الســلطة
العميلــة إبــان احلــروب الســت علــى صعــدة.
وذكــر املصــدر أن العــدوان قصــف بأكثــر مــن  30صاروخــا وقذيفــة مناطــق متفرقــة مــن مديريــة رازح احلدوديــة ،كمــا اســتهدف قصــف
صاروخــي ومدفعــي مناطــق متفرقــة مــن مديريــة شــدا احلدوديــة.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان شــن غــارات علــى مديريــي حــرض وميــدي مبحافظــة حجــة ،وغــارة علــى مديريــة ناطــع يف حمافظــة
البيضاء.

حتليق  29طائرة حربية وجتسسية فوق بعض مديريات احلديدة وغارات على صعدة ومأرب
[ /25ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة ،وشن الطريان غارات على حمافظيت مأرب وصعدة.
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وأوضح مصدر عســكري لوكالة األنباء اليمنية (ســبأ) أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من  200خرق ،بينها تســع غارات لطريان جتسســي
مقاتل يف الفازة والدريهمي ،وحتليق  20طائرة حربية يف أجواء املنظر وشارع الـ 50وكيلو.16
ومــن بــن اخلــروق حتليــق تســع طائــرات جتسســية يف أجــواء كيلــو 16والفــازة والدريهمــي واجلــاح واجلبليــة ،و 45خرقــا بقصــف صاروخــي
ومدفعــي ،و 122خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بتسع قذائف مدفعية وسط منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف حمافظــة صعــدة ،وســت غــارات علــى مديريــي جبــل
مــراد واجلوبــة مبحافظــة مــأرب.

قوى العدوان تواصل خرق هدنة احلديدة
[ /26ديسمرب ]2020/احلديدة  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اهلدنة مبحافظة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  153خرقــا بينهــا ســت غــارات لطــران جتسســي يف
الفــازة واجلبليــة.
وأشار إىل أن اخلروقات مشلت حتليق  17طائرة جتسسية يف أجواء املنظر وشارع الـ 50وكيلو 16والدريهمي واجلبلية والفازة.
وذكر املصدر أن قوى العدوان نفذت  25خرقا بقصف مدفعي ،و 108خروقات باألعرية النارية املختلفة.

سلسلة غارات على ثالث حمافظات واحلدود وخروقات يف احلديدة
[ /27ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت قــوى العــدوان يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،وشــن الطــران سلســلة غــارات علــى ثــاث حمافظــات
واحلــدود.
وذكــر مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  117خرقــا بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلبليــة
وكيلــو 16واجلــاح ،وغارتــان لطــران جتسســي يف الدريهمــي ،و 21خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 78خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وأوضــح املصــدر أن طــران العــدوان شــن يف حمافظــة صعــدة غــارة علــى منطقــة آل عمــار مبديريــة الصفــراء ،وغــارة علــى منطقــة الفــرع
مبديريــة كتــاف.
وشــن طــران العــدوان غــارة علــى منطقــة احلمــراء مبديريــة مســتبأ وغارتــن علــى مدينــة حــرض وغــارة علــى مديريــة حــران يف حمافظــة
حجة.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران اســتهدف بأربــع غــارات منطقــة الظهــرة مبديريــة خــب والشــعف يف حمافظــة اجلــوف ،وغــارة علــى الصــوح
قبالــة جنــران.

طريان العدوان السعودي األمريكي يشن مخس غارات على حمافظة البيضاء
[ /28ديسمرب ]2020/البيضاء  -سبأ :
شن طريان العدوان السعودي األمريكي اليوم ،مخس غارات على حمافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان العدوان شن مخس غارات على مديرية السوادية.
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إصابة مواطنني أثنني إثر قصف على صعدة
[ /28ديسمرب ]2020/صعدة  -سبأ:
أصيب مواطنان اليوم إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه مبحافظة صعدة.
وأكــد مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) إصابــة مواطنــن أحدمهــا إصابتــه خطــرة إثــر قصــف مدفعــي ســعودي علــى منطقــة
الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان السعودي األمريكي شن غارة على مديرية كتاف وغارة على مديرية باقم.

 117خرقا يف احلديدة وسبع غارات على اجلوف ومأرب
[ /28ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق احلديدة ،وشن الطريان سبع غارات على اجلوف ومأرب.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  117خرقــا ،بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلبليــة وكيلــو 16واجلــاح ،و 21خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  198قذيفــة ،و 78خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت خروقــات قــوى العــدوان غارتــن لطــران جتسســي يف الدريهمــي وحتليــق طائرتــن حربيتــن يف أجــواء حيــس و 11طائــرة
جتسســية يف أجــواء اجلــاح والدريهمــي واجلبليــة والفــازة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات على منطقيت العقبة والظهرة مبديرية خب والشعف يف حمافظة اجلوف.
وذكر أن الطريان شن غارتني على مديرية جبل مراد وغارة على مديرية رحبة يف حمافظة مأرب.

استشهاد مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية منبه يف صعدة
[ /29ديسمرب ]2020/اُستشهد مواطن اليوم بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية منبه احلدودية مبحافظة صعدة.
وأوضــح مصــدر أمــي بصعــدة لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن العــدو الســعودي اســتهدف باألســلحة املختلفــة منطقــة الرقــو يف منبــه
احلدوديــة مــا أدى الستشــهاد مواطــن.
وأشــار املصــدر إىل أن طــران العــدوان األمريكــي الســعودي الغاشــم شــن ثــاث غــارات علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف ،وغارتــن علــى
منطقــة وادي ليــه مبديريــة الظاهــر احلدوديــة.

حتليق  37طائرة جتسسية يف احلديدة وغارات على مطار صنعاء ومنطقة الكسارات بهمدان
[ /29ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
واصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار مبحافظــة احلديــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى أمانــة العاصمــة
وحمافظــة صنعــاء.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  150خرقــا ،بينهــا ســت غــارات لطــران التجسســي علــى
اجلبليــة والدريهمــي ،وحتليــق  37طائــرة جتسســية يف أجــواء اجلــاح واجلبليــة والفــازة وشــارع الــ 50وكيلــو 16والدريهمــي وحيــس.
ومشلــت اخلروقــات اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف اجلــاح ،و 20خرقــا بقصــف مدفعــي لعــدد  185قذيفــة و 88خرقــا باألعــرة الناريــة
املختلفــة.
وذكــر املصــدر أن طــران العــدوان شــن غارتــن علــى مطــار صنعــاء الــدويل ،وغــارة علــى منطقــة الكســارات مبديريــة مهــدان حمافظــة
صنعــاء.
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إصابة ثالثة مواطنني يف صعدة وخروقات يف احلديدة وغارات على ثالث حمافظات وعسري
[ /30ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ :
اســتمرت خروقــات قــوى العــدوان التفــاق احلديــدة ،وأصيــب ثالثــة مواطنــن بقصــف ســعودي علــى املناطــق احلدوديــة ،وشــن الطــران
غــارات علــى ثــاث حمافظــات وعســر.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  134خرقــا ،بينهــا حماولــة تســلل يف حيــس ،و 11غــارة
لطــران جتسســي علــى الفــازة والدريهمــي ،و  41خرقــا بقصــف مدفعــي ،و 67خرقــا باألعــرة الناريــة املختلفــة.
وتضمنــت اخلروقــات حتليــق ثــاث طائــرات حربيــة يف أجــواء الدريهمــي واجلــاح والتحيتــا ،و 16طائــرة جتسســية يف أجــواء الدريهمــي
والفــازة وكيلــو 16وحيــس.
وأكــد املصــدر إصابــة ثالثــة مواطنــن إصابــة أحدهــم خطــرة بقصــف مدفعــي ســعودي علــى منطقــة الرقــو مبديريــة منبــه احلدوديــة يف
حمافظــة صعــدة ،فيمــا شــن الطــران ثــاث غــارات علــى مديريــة الظاهــر.
وأفــاد املصــدر بــأن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة ماهليــة مبحافظــة مــأرب ،وغارتــن علــى منطقــة قانيــة مبديريــة ردمــان
حمافظــة البيضــاء ،كمــا شــن غارتــن علــى جمــازة الغربيــة يف عســر.

منظمة انتصاف :استشهاد وإصابة  13ألف و 82طفال وامرأة جراء العدوان
[ /31ديسمرب ]2020/صنعاء  -سبأ :
كشــفت منظمــة انتصــاف حلقــوق املــرأة والطفــل عــن استشــهاد وإصابــة  13ألــف و 82طفــا وامــرأة ،جــراء العــدوان بصــورة مباشــرة منــذ
بدايــة العــدوان علــى اليمــن حــى  31ديســمرب 2020م.
وأوضحــت املنظمــة يف إحصائيــة صــادرة عنهــا عــن جرائــم العــدوان حبــق النســاء واألطفــال تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة منهــا،
أن عــدد النســاء واألطفــال الذيــن استشــهدوا بفعــل العــدوان ســتة آالف و 188منهــم ألفــن و 392امــرأة وثالثــة آالف و 796طفــا ،فيمــا
بلــغ عــدد اجلرحــى مــن النســاء واألطفــال ســتة آالف و 894منهــم ألفــن و 798امــرأة وأربعــة آالف و 96طفــا.
ومحلــت املنظمــة ،حتالــف العــدوان بقيــادة الســعودية املســؤولية عــن كافــة اجلرائــم واالنتهــاكات حبــق املدنيــن ،خاصــة النســاء واألطفــال
منــذ مــا يقــارب ســتة أعــوام.

 11غارة على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء
[ /31ديسمرب ]2020/صنعاء  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،إحدى عشرة غارة على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء.
وأوضــح مصــدر أمــي لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن طــران العــدوان شــن غــارة علــى مطــار صنعــاء الــدويل وغــارة علــى قاعــدة الديلمــي
باألمانة.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــران اســتهدف بســبع غــارات منطقــة رميــة ُحميــد مبديريــة ســنحان ،وشــن غارتــن علــى وادي رجــام يف مديريــة
بــي حشــيش مبحافظــة صنعــاء.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أربع غارات على مأرب
[ /31ديسمرب ]2020/مأرب  -سبأ :
شن طريان العدوان األمريكي السعودي اليوم ،أربع غارات على حمافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن غارات طريان العدوان استهدفت مديرية مدغل.
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مواصلة خرق هدنة احلديدة
[ /31ديسمرب ]2020/حمافظات  -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق هدنة احلديدة.
وأوضــح مصــدر عســكري لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن قــوى العــدوان ارتكبــت  167خرقــا مــن بينهــا اســتحداث حتصينــات قتاليــة يف
اجلــاح واجلبليــة وكيلــو ،16وغــارة لطــران جتسســي علــى الدريهمــي.
وتضمنت اخلروقات  42خرقا بقصف مدفعي ،و 99خرقا باألعرية النارية املختلفة.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استحدثت حتصينات قتالية جديدة يف مزارع املواطنني وسط منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
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