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حيث شن طيران العدوان السعودي يوم االثنين ١ يونيو سلسلة من 
الغارات الغاشمة استهدفت عددًا من المحافظات، ففي أمانة العاصمة 
صنعاء شن طيران العدوان السعودي غارتين على جبل النهدين وسلسلة 
من الغارات على جبل نقم، كما استهدف أجهزة اإلرسال اإلذاعي في جبل 

ظفار، وعاود استهداف جبل نقم بسلسلة من الغارات.
وفي محافظة عمران استهدف طيران العدوان السعودي 

منطقة السواد بمديرية العشة ، في حين نفذ 
سلسلة من الغارات الجوية على مديرية قعطبة 

بمحافظة الضالع .
وقصف طيران العدوان السعودي قرية العرض 
بمنطقة بني صياح في رازح محافظة صعدة، 
واستهدف منطقة المالحيظ بمديرية الظاهر 
ومنطقة مّران بمديرية حيدان وشن أربع غارات 
بمنطقة ضحيان ونــتــج عنها ســقــوط عــدد من 

الشهداء والجرحى.
كــمــا شــن الـــعـــدوان الــســعــودي غــارتــيــن على 
منطقة بني معاذ بصعدة ومثلها على منطقة 
فله مديرية مجز وحلق الطيران السعودي 
بكثافة في سماء المناطق الحدودية، وشن غارة 
على منطقة المالحيط، وغارتين على منطقة 

كسارة المعصار بمديرية الظاهر.
ــســعــودي  ــــعــــدوان ال ــت قـــــوات ال ــصــف وق
بــالــصــواريــخ والــمــدفــعــيــة منطقة تعشر 
وأطلقت أكثر من ٦٠ قذيفة ما بين صواريخ 
ومدافع على مناطق المالحيط والحصامة 
والصافية، واستهدف طيران العدو منازل 
مواطنين في مديرية باقم الحدودية، 
وشن غارتين على جبلي الشبكة والنار في 

منطقة المالحيط بمديرية الظاهر، ومثلها على منطقة نشور بمديرية 
الصفراء.

وفي محافظة تعز شن طيران العدوان السعودي غارتين على حي 
الحصب وجولة القصر، في حين قصف الطيران السعودي البربري بسلسلة 
ـــغـــارات منطقة اليتمة  ــن ال م

بمحافظة الجوف.
وفــــي مــحــافــظــة عــــدن شن 
طيران العدوان غارتين على 
ـــي محافظة  بــئــر أحـــمـــد، وف
حــجــة اســتــهــدف مــديــريــة 
حــرض بغارة خلفت اضــرارًا 
ــعــرضــت  ـــازل وت ـــن ـــم فــــي ال
ــادرة بمحافظة  ــن مدينة ال
إب  لغارات جوية من قبل 
العدوان السعودي الغاشم، 

اليوم.
ــي  ــن وقــــــال مـــصـــدر ام
بالمحافظة ان طيران 
ــســعــوي  ــــعــــدوان ال ال
اطلق ثالثة صواريخ 
ــى تبت  جـــو ارض عــل
الشريف بمركز مديرية 
الــنــادرة، مما اسفر عن 
اصابة شخصين بإصابات 
متوسطة بــاإلضــافــة الى 
اضــــــرار مـــاديـــة خفيفة 
فــي الــمــبــانــي وممتلكات 
المواطنين الواقعة في هذه 

المنطقة.
أمــا يــوم الثالثاء ٢ يونيو 
فقد كثف الــعــدوان من شن 
غاراته الهستيرية على عدد 

شن طيران العدوان السعودي من المحافظات، حيث 
غارة على منطقة العريش، وشن غارتين على مطار عدن الدولي وغارة 
أخرى على المعال، وغارة على مطار عدن الدولي، كما شن سلسلة غارات 

على منطقة العريش في محافظة عدن.
وفي العاصمة صنعاء شن غارة على مبنى القيادة واألركــان بمنطقة 
التحرير بقلب العاصمة صنعا ووقع ضحيتها ٦ من المدنيين وتضررت 

العديد من منازل وممتلكات المواطنين في المنطقة المجاورة.
كما استهدف مبنى مؤسسة االتصاالت - فرع وادي ظهر أدت إلى 

سقوط أكثر من ٦ قتلى أغلبهم من النساء واألطفال.
هذا وقام طيران العدوان السعودي في محافظة حجة بشن سلسلة 

غــارات على معسكر اللواء ٢٥ ميكا في عبس، وشن سلسلة غارات 
على مدينة حرض وضواحيها، وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على 
مديرية حرض، وعاود طيران العدوان السعودي استهداف مقر اللواء 
٢٥ ميكا بـ ٥ غــارات، مصدر محلي بمدينة حرض يؤكد أن الطيران 
السعودي ألقى قنابل عنقودية تتفجر في مساحات واسعة حصل على 

اثرها اضرار للمنازل..
وفي محافظة صعدة قصف طيران العدوان حي جميدة بمدينة صعدة 
أدت إلى استشهاد أكثر من ١٣ شخصًا وإصابة ١٦ آخرين اغلبهم نساء 
وأطفال، كما استهدف منطقة بني صياح بمديرية رازح، ومحالت تجارية 
ومنازل بسوق العند، كما تم استهداف مكتب التربية ومخازن الكتب 

بمدينة صعدة ومبنى كلية التربية بعدة غارات.
محافظة تعز كذلك استهدفها طيران العدوان السعودي بسلسلة 
من الغارات توزعت على احياء متفرقة في المدينة، كما استهدف جبل 
أمان بوادي الضباب وقرية سياحية وعدد من المنازل بمديرية التعزية 

بسلسلة من الغارات.
وفي محافظة عمران شن طيران العدوان السعودي غارتين على وادي 

خضيرة بمديرية قفلة عذر.
كما شن غارتين في محافظة إب وبالتحديد على مديرية الرضمة 

مستهدفًا منزل الشيخ الشاهري ومبنى شرطة النجدة.
هذا وتضاعف جنون العدوان السعودي يوم األربعاء ٣ يونيو حيث 
شن طيرانه حوالي عشرين غارة جوية على مجمع ٢٢ مايو والصيانة 
بوسط بالعاصمة صنعاء في أوقات مختلفة توزعت ما بين الساعة الرابعة 
والنصف صباحا والثانية ظهرا مما نتج عنها استشهاد وجرح أكثر من ٧ 
مواطنين، وتسببت في أضرار بليغة في المنازل المحيطة وحالة خوف 

وفزع في العاصمة صنعاء كاملة، 
كما شن غارة على جبل عيبان غربي العاصمة، وتم استهداف دار 
الرئاسة بـ ٦ غارات، وشن ١٠ غارات على جبل النهدين في العاصمة، 

واستمر بشن غاراته على العاصمة حتى المساء.
وفي محافظة حجة استهدف طيران العدوان السعودي اللواء ٢٥ ميكا 
في عبس، كما استهدف بقصف صاروخي ومدفعي مبنى جمرك حرض 

كما استهدف مصنع ثلج السقاف بمديرية خيران.
أما محافظة صعدة فقد شن العدوان أكثر من ٢٠ غارة استهدفت 
مناطق متفرقة في وادي نشور، وقصف صاروخي على منطقة بني صياح 
وغارتان استهدفتا منقطة الضيعة بمديرية رازح، كما استهدف طيران 
العدوان السعودي منطقة صبر بمديرية سحار بعدة غارات أدت إلى 

استشهاد أكثر من ٤٥ شخصًا وجرح ٨ آخرين..
كما استشهد ٦ أشخاص على متن سيارة استهدفها طيران العدوان 

السعودي على الطريق الواصل بين محافظتي صعدة وحجة.
وكان طيران العدوان السعودي شن ٦ غارات على وادي ابو جبارة، كما 
استهدف مدينة صعدة، وشن ٤ غارات في مذاب مديرية الصفراء، وشن 
٦ غارات على العبالء والمسلحقات مديرية سحار، و٤غارات استهدفت 
عمارة سعيد بن جابر في منطقة يرسم، كما شن عدة غارات على باقم.
وفي محافظة عدن شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على 
منطقة المنصورة كما قام بإلقاء قنابل يعتقد أنها محرمة دوليا حسب 
شهود اعيان، وشن ٣ غارات على منطقة الشيخ عثمان، كما شن ثالث 

غارات على المنصورة.
محافظة الحديدة هي أيضًا طالها طيران العدوان السعودي بإجرامه، 
حيث شن ٧ غارات على احياء متفرقة من المدينة، كما شن ٧ غارات 
على معسكر الكمب ومحطة الكهرباء سقط على اثرها عدد من الضحايا 

المدنيين.
وفي هذا االطار شن طيران العدوان السعودي األربعاء عدة غارات على 

محافظة مأرب وتحديدا في منطقة صرواح .
و ذكرت مصادر محلية ان طيران العدوان السعودي شن عدة غارات 
على منطقة سد مأرب التاريخي القديم والجفينة والزور بمنطقة صرواح 

ما شــهدته اليمن األســبوع الماضي من غارات وقصف ومجازر ربما يكون األعنف واألبشــع منذ بدء العدوان  
الهمجي قبل شهرين ونصف على اليمن بقيادة آل سعود..

واليزال العدوان اآلثم يواصل صنعه للمآسي في اليمن باستهدافه للحياة ومقوماتها وقتله لألبرياء وتدميره للُبنى 
التحتية ومقدرات البالد..

العــدوان الســعودي هدفــه الدمار والقتل، حيث شــن األســبوع الماضــي مئات الغــارات الجوية وعمليــات القصف 
الصاروخــي والمدفعي وإلقــاء القنابل الذكية والعنقودية مخلفًا مئات الضحايا من الشــهداء والجرحى وتدمير ممنهج 

للمنازل والمباني والمنشآت والمؤسسات الخدمية والطرقات والجسور والموانئ والمطارات..
المســاحة التاليــة تكشــف ما ارتكبــه العدوان خالل األســبوع الماضي في اليمن وتفســح مجاًال للصــورة لفضح هذا 
العــدوان البربــري الهمجي الذي يدمر اليمن تحت ذرائع ودعاوى مخالفة لكل األديــان واألعراف والقوانين والمواثيق 

الدولية واإلنسانية..


