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بمأرب.
وأشارت المصادر الى وقوع اضرار مادية كبيرة جراء هذه الغارات دون 

ان تشير الى وقوع ضحايا بشرية .
وفي يوم الخميس ٤ يونيو واصل طيران العدوان البربري السعودي 
إجرامه وصلفه بحق الشعب اليمني حيث شن عدة غارات على منطقة 
المزارع في مديرية ميدي بمحافظة حجة ما ادى الى استشهاد مواطنين 

اثنين وجرح اخرين .
وفي محافظة إب استشهدت امرأة في قصف جوي للعدوان السعودي، 

على قرية السيجار بالد الجماعي بمديرية السبرة.
وقال مصدر أمني بالمحافظة إن طيران العدوان السعودي نفذ غارتين 
جويتين وقعت بين معسكر الحمزة وقرية محرب ولم يسفر عنها وقوع 

أي إصابات في االرواح.
وأضاف المصدر: إن طيران العدوان السعودي نفذ الغارة الثانية على 
منطقة هايل السلقاء بالد الشعيبي بنفس المنطقة، ما أسفر عن استشهاد 

امرأة تعمل راعية أغنام.
وأشار المصدر إلى ان الغارتين الجويتين خلقتا حالة من الذعر بين 
األطفال والنساء في المناطق المستهدفة، وأدت الى نزوح االهالي نتيجة 

وصول شظايا تلك الغارات الى مناطقهم وقراهم.
وفــي محافظة ذمــار استشهد مــواطــن وأصــيــب عشرة آخــريــن إثر 
استهداف طيران العدوان السعودي الغاشم لمعسكري القشلة وسامة 

بمدينة ذمار بعدة غارات.
وأفاد مصدر محلي أن عددا من المنازل والمباني المجاورة لمعسكر 
القشلة تضررت بأضرار بالغة، كما استهدف القصف مبان وهناجر في 

معسكر سامة.
كما شن طيران العدوان السعودي عدة غــارات في محافظة عدن 
استهدفت مناطق خور مكسر والعريش وشبكة االتصاالت بجبل حديد.
كما استهدف طيران العدوان شوارع األربعين والخمسين والستين 
بمدينة تعز باالضافة إلى استهداف غارة جوية لمدرسة النور بمنطقة 

الهشمة مديرية التعزية.
وأوضــح مصدر محلي أن الغارة تسببت في تهدم اجــزاء كبيرة من 

المدرسة وتضرر عدد من منازل المواطنين المجاورة للمدرسة.
وفي محافظة صنعاء قصف طيران العدوان قرية القابل وجبل مسور 
ووادي ظهر في مديرية همدان بسلسلة من الغارات خلفت اضرارًا بالغة 

في المنازل والمعالم األثرية وفي مقدمتها دار الحجر التاريخي.
وفي محافظة الحديدة استشهد ٦ مواطنين وأصيب العشرات جراء 

قصف طيران العدوان السعودي لعدد من أحياء مدينة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان السعودي 
استهدف عددًا من األحياء والمناطق بمدينة الحديدة ما أدى إلى تهدم 

منازل المواطنين وتضرر عدد آخر منها.
ولفت إلــى أن القصف تسبب في اشتعال حريق بمولدات الكهرباء 

المستأجرة التابعة لشركة االهرام المجاورة لمنطقة الكمب.
أما محافظة صعدة فقد استشهد سبعة مواطنين وأصيب العشرات 

جراء قصف طيران العدوان السعودي على مديرية مجز..
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن العدوان السعودي استهدف عددًا 
من منازل المواطنين بمديرية مجز ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين 

وإصابة عدد آخر .. 
مبينًا أن الطيران السعودي استهدف مبنى سكني في منطقة المقاش 
بغارة جوية نتج عنها دمار كبير في المنازل والمباني السكنية المجاورة 

والطرقات.
وفي يوم الجمعة ٥ يونيو عاود العدوان السعودي شن سلسلة من 
الغارات الجوية، على المعهد التقني بمنطقة الدرب شمال مدينة ذمار.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة ذمار أن العدوان السعودي دمر مبنى 
المعهد بشكل كلي في عمل هستيري يكشف التخبط والحقد الذي يكنه 

العدوان لليمن أرضا وإنسانا.

كما شن طيران العدوان السعودي، سلسلة من الغارات الجوية على عدد 
من المناطق في محافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي بمحافظة تعز أن العدوان السعودي استهدف 
جبل الجرة ومنطقة الزنوج، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر 

منازلهم .
أما العاصمة صنعاء فقد شن طيران العدوان السعودي غاراته عليها، 

مستهدفًا حيًا سكنيًا بمنطقة حدة.
وأفــاد شهود عيان أن القصف الصاروخي الــذي هز وسط العاصمة 
استهدف محيط معسكر قيادة قوات األمن الخاصة، وأدى إلى تضرر عدد 
كبير من منازل المواطنين والمحالت التجارية الواقعة في المنطقة، كما 

استهدف منطقة جبل نقم ومعسكر الحفا بشارع خوالن.
كما قصف طيران العدوان السعودي عددًا من المواقع في محافظة 

البيضاء.
حيث أفاد مصدر محلي أن ثالث غــارات استهدفت مواقع في جبل 
الدقيق بمديرية الطفة، كما استهدفت ست أخرى مواقع في منطقتي 

الكسارة والسيرة في مديرية ذي ناعم 
ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء 

والجرحى بين المواطنين.
وتـــظـــل مــحــافــظــة صـــعـــدة من 
أكثر المحافظات استهدافًا من 
قبل العدوان الهمجي بقيادة آل 
سعود، حيث استشهد أكثر من 
سبعة مواطنين وإصيب أكثر من 
عشرة آخرين جراء قصف طيران 
الـــعـــدوان، عــدد مــن المناطق 

والمديريات بالمحافظة.
وأوضـــــــــح مــــصــــدر مــحــلــي 
بمحافظة صعدة أن طيران 
العدوان السعودي استهدف 
مــنــطــقــة رحـــبـــان بــمــديــريــة 
مــديــنــة صــعــدة مــا أدى إلــى 
استشهاد ثــالثــة مواطنين 

وإصابة ثمانية آخرين .
وأشــار إلى أن قصف طيران 
الــعــدوان السعودي بمديرية 
غمر أدى إلى استشهاد أربعة 
مواطنين بينهم نساء وإصابة 
عدد آخر.. مبينًا أن العدوان شن 
عــددًا مــن الــغــارات على مدينة 

ضحيان بمديرية مجز.
أمــا يــوم السبت ٦ يونيو فقد 
استشهد ٣٨ مــواطــنــا وأصــيــب 
ــر اســتــمــرار طيران  الــعــشــرات، اث
العدوان السعودي في استهداف 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة منشآت مدنية من بينها مؤسسات 

وطبية، في عدد من محافظات الجمهورية.
وقال مصدر أمني لوكالة (سبأ)، إن العدوان السعودي شن غارة جوية 
على مخيم النازحين بمديرية خيران محافظة حجة، ما أدى إلى استشهاد 
ثمانية وإصابة أكثر من ٥٠ آخرين، مشيرا إلى أن المدفعية السعودية 
استهدفت قرية دغيج في المحافظة ما أدى إلــى استشهاد خمسة 

مواطنين وجرح عدد آخر.
وأضـــاف "كما طــال القصف الــصــاروخــي لــلــعــدوان مــدرســة عمر بن 
عبدالعزيز وسكن األطباء والمركز الصحي ومنازل عدد من المواطنين 
بمديرية بكيل المير بمحافظة حجة، ما أدى إلى استشهاد ٢٠ مواطنا 

وجرح العشرات".
ولفت المصدر إلى أن أربعة مواطنين استشهدوا وجرح آخرين إثر 
استهداف طيران العدوان السعودي لسيارة نقل متوسط تحمل مواشي 
وأغنام بمنطقة واسط بحرف سفيان وقاطرة نقل ثقيل تحمل مواد 
غذائية للمواطنين والنازحين والمتضررين من العدوان السعودي، مشيرا 
إلى أن طيران العدو شن غارات أخرى على قفلة عذر نتج عنها إصابة 

سبعة مواطنين.
وتابع المصدر "كما استشهد مواطن واصيب خمسة اخرين إثر معاودة 
العدوان السعودي، اليوم، استهداف منطقة آل بالحسين بمديرية خمر 

محافظة عمران".
وفــي محافظة صعدة، قــال المصدر إن طيران الــعــدوان السعودي 
شن ١٠ غارات على منطقة بني سعد وجبل مران، وست غارات على 
مدينة صعدة، وثمان غارات أخرى على منطقة الشعف بمديرية حيدان 

بالمحافظة.

أما يوم األحد ٧ يونيو فقد شن طيران العدوان السعودي غارات مكثفة 
على العاصمة صنعاء استهدف بها مقر القيادة العامة للقوات المسلحة 

في شارع القيادة وسط العاصمة صنعاء.
هذا وقد استشهد ٤٤ مواطنًا وأصيب 
أكثر من ١٠٠ اخرين بينهم نساء وأطفال 
ــيــة جـــراء قصف طيران  فــي حصيلة أول
العدوان السعودي على مبنى القيادة العليا 
للقوات المسلحة بمنطقة التحرير وسط 

العاصمة صنعاء.
ــــوزارة الــصــحــة العامة  وأوضــــح مــصــدر ب
والسكان في تصريح لوكالة األنباء اليمنية 
"سبأ" أن قصف طيران العدوان السعودي على 
منطقة التحرير أدى أيضًا إلى تدمير منازل 
المواطنين وتضرر عدد كبير منها .. الفتًا 
إلى أن فرق االنقاذ واإلسعاف مازالت تقوم 
بعمليات االنقاذ للمواطنين الذين يعتقد 
انهم مازالوا تحت أنقاض منازلهم التي 

دمرها القصف.
وأشــار إلى أنه تم إسعاف المصابين 
إلى مستشفيات العاصمة التي تعاني 
أوضاع صعبة من نقص شديد لألدوية 
والــمــعــدات الطبية وتــزايــد أعــداد 
الضحايا التي تستقبلها المستشفيات 

يوميًا.


