
فــي رصد لجرائم العدوان الســعودي خالل اســبوع تتعمق المأســاة التي يعيشــها اليمنيون على مدار الســاعة تحت نيــران وقصف طيران  
العدوان الغاشم والذي يستهدف كل مقومات الحياة.

ففي يوم االثنين ١٥ يونيو عاشــت المحافظات ســاعات كئيبة، ففي محافظة صعدة فقد استهدف طيران العدوان السعودي منطقة بني ربيعة 
بمديرية رازح بأربع قنابل يعتقد أنها عنقودية، كما قتل مواطنان في غارة للطيران الســعودي اســتهدفت ســيارتهما في منطقة ذويب، وشــن 
العدوان غارتين على منطقة يسنم في مديرية باقم وغارة على منقطة فله بمديرية مجز، واستمر التحليق قرابة ساعة، كذلك شن ٤ غارات على 
معسكر كهالن بالتزامن مع استمرار التحليق المكثف، وسقوط صاروخين من قبل العدوان السعودي على منقطة نوني في مديرية ساقين، وغارتان 

استهدفتا قرية المصاحف بمديرية باقم، كذلك شن أكثر من عشر غارات على منطقة آل صيفي بمديرية سحار،

كما سقط ٥ قتلى وجــريــحــان فــي القصف الصاروخي 
السعودي على منطقة الرزابية بمديرية رازح.

أما محافظة حجة فقد شن العدوان ٣ غارت على منطقة 
المجبر بمديرية حرض، قصف صاروخي سعودي استهدف 
جمرك حرض ومنطقة المداحشة، كما شن عدة غارت 
وقصف مدفعي على المنجارة بمديرية حرض الحدودية.

وفي محافظة تعز استهدف طيران العدوان السعودي 
معسكر الدفاع الجوي في الحوبان، كذلك شن غارات على 

مبنى البحث الجنائي بالمدينة.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان السعودي ٩ 
غــارات على معسكري نخال والسحيل، كذلك استهدف 

شــن سلسلة منطقة مطار صرواح بثالث غارت، كما 
من الغارت استهدفت نخالء والسحيل 

مع تحليق مستمر.
محافظة الحديدة هي أيضًا طالها 
ــعــدوان الــســعــودي حيث  طــيــران ال
اســتــهــدف مــنــطــقــة بــيــت الفقيه 

وسقوط ٦ جرحى.
في محافظة شبوة شن الطيران 
السعودي عدة غارات على مدينة 
عتق، ومقتل امرأة وطفل وثالثة 
جرحى إثر غــارات نفذها طيران 

العدوان على مثلث النقبة.
أمــا محافظة الجوف فقد شن 
ـــعـــدوان سلسلة من  طــيــران ال

الغارات على مديرية الحزم، كما استهدف مديرية 
الغيل بثالث غارت جوية وأنباء عن سقوط ضحايا.

وفي محافظة صنعاء شن عدة غارات على منطقة عطان 
في وقت متأخر من الليل، وغارتين على منطقة االزرقين 

شمال العاصمة.
أمـــا الــثــالثــاء ١٦ يــونــيــو فــكــانــت الحصيلة مــوزعــة على 

المحافظات التالية:
محافظة لحج، غارة لطيران العدوان على منطقة العند، 
ثم عاود استهداف مثلث قاعدة العند بسلسلة من الغارات 
الجوية، كما ارتكب جريمة جديدة في مديرية طور الباحة 
حيث استهدف سيارات مسافرين سقط على اثرها عشرات 

القتلى من األطفال والنساء.
وفي محافظة تعز قتل العدوان ٤ نساء وطفل من أسرة واحدة 

جراء قصفه منطقة المجلية.
وفــي محافظة حجة ألقى طيران الــعــدوان ٤ قنابل عنقودية 
وأطلق عدة صواريخ على مدينة حرض، كما استهدف بأربع غارات 

مؤسسة المياه بمديرية عبس.
أما محافظة شبوة فقد شن طيران العدوان السعودي أكثر من 
٤ غارات على مطار عتق، و سلسلة غارات استهدف بها المنشآت 

الحكومية في مدينة عتق.
وتظل صعدة هي األكثر تضررًا من وحشية العدوان السعودي 
ــذي شــن ٧ غـــارات على المدينة، كما استهدف ٢ مــن منازل  ال
المواطنين في منطقة الخزائن بمديرية سحار، كما استهدف مركز 
طيبة التجاري بالمدينة، كذلك استهدف مناطق الحصامة والمنزالة 
والمالحيظ والمثلث والمزرق بعشرات القذائف والصواريخ، وغارة 
لطيران العدوان على منطقة الظاهر وقصف صاروخي سعودي على 

منطقة المالحيظ، وغارتين على رحبان وسقوط ضحايا، كما شن ٤ 
غارات على مكتب التربية في مديرية سحار، و٤ غارات على سوق طيبة 
بمفرق الطلح، و٥ غارات على منطقة الخزاين بمديرية سحار، وغارة 
على رغافه وغارة اخرى على منطقة يسنم، كذلك ٧ غارات لطيران 

العدوان السعودي على مناطق متفرقة في مديرية سحار.
محافظة الجوف هي األخرى قصفها طيران العدوان، حيث استهدف 
منزل الشيخ حسين قعشم مدير االوقــاف واالرشــاد بالمحافظة، كما 
استهدف مبنى الــزراعــة في مديرية الغيل، ودمــر مدرستي الغيل 
والعرضي في مديرية الغيل بعدة غارات، كذلك استهدف منزل قائد 

فرع قوات األمن المركزي في مديرية الحزم.
وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان السعودي ثالث غارات على 

فج عطان ليًال.
أما يوم األربعاء ١٧ يونيو فقد استهدف العدوان السعودي محافظة 

صنعاء بغارات على جبل نقم شرق العاصمة.
وفي محافظة المحويت استهدف طيران العدوان آليات صيانة الطرق 

التابعة لألشغال بمنطقة الطويلة.
وفي محافظة لحج قتلى وجرحى باستهداف طيران العدوان لحافلة 
ركاب بالقرب من طور الباحة ليًال راح ضحيتها ٢٣ شهيدًا واصابة 
آخرين، كما شن طيران العدوان السعودي أكثر من ١٠ غارات على 

مناطق متفرقة بالمحافظة.
أما محافظة تعز فقد استهدف طيران العدوان السعودي معسكر 

الدفاع الجوي في جبل عال بالمحافظة.
وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان السعودي غارتين على 
مدينة ضحيان، كما شن ٤ غارات على منطقتي طالن وجزاع بمديرية 
حيدان، وأنباء عن سقوط ضحايا، كما شن ٧ غــارات شــرق منطقة 
المالحيظ بمديرية الظاهر، كذلك شن ٥ غارت جوية استهدفت مناطق 
الجعمله وضحيان وفله تسببت في تدمير منزل المواطن فيصل محمد 
النقاح، أيضًا شن غارة على منطقة الغور بمديرية غمر، و ٣ غارات جوية 
استهدفت منزل ومسجد ومحل تجاري في سوق الشعال بمديرية منبه 
الحدودية، وقام طيران العدوان السعودي بالتحليق بشكل مكثف في 

سماء المحافظة، وشن عدة غارات على منطقة البقع.
وفي محافظة ذمار شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على 

معسكر اسامه بالمحافظة.
وفي محافظة عدن شن طيران العدوان السعودي ٤ غــارات على 
خور مكسر، و شن ٣ غارات على كريتر، كذلك شن غارات على مناطق 

متفرقة بالمحافظة.
أما محافظة حجة فقد شن طيران العدوان السعودي ٣ غارات على 
مزارع نسيم، واستهدف جبل ابو النار وحلق بشكل مستمر، وقصف 

مدفعي وصــاروخــي للعدوان السعودي استهدف المداحشة 
وجــمــارك حــرض والمعين وجبل ابــو النار ومنطقة الخدور 

الحدودية.
أما الخميس ١٨ يونيو فقد واصل طيران العدوان السعودي 
شن غاراته على محافظة عدن وسط استمرار تقدم الجيش 

واللجان الشعبية .
وقالت مصادر محلية ان طيران العدوان السعودي شن ثالث 

غارات على منطقة بئر احمد بمدينة عدن .
اته المتكررة على  كما واصل طيران العدوان السعودي اعتداء

محافظة حجة في اول يوم من شهر رمضان المبارك.
وقالت مصادر محلية في المحافظة:ان طيران العدوان السعودي 

غارات على مديرية ميدي بمحافظة حجة.شن الخميس ثالث 
أمــا الجمعة ١٩ يونيو فقد استشهد 
٢٥ مواطنًا وأصيب العشرات غالبيتهم 
ـــال جـــــراء قــصــف طــيــران  نـــســـاء واطـــف
العدوان السعودي عــددًا من المناطق 
فــي محافظة صعدة حيث استهدف 
منطقة بني معين بمديرية رازح ما 
أدى الى استشهاد ١٢ مواطنًا واصابة 
العشرات بينهم اطفال ونــســاء.. كما 
استهدف منازل مواطنين بمنطقة 
بني معين برازح أدى الستشهاد أسرة 
بكاملها وجرح عشرات آخرين فضًال 

عن تهدم وتضرر منازل أخرى.
كما شن العدوان عددًا من الغارات 
الجوية على مناطق بني صيح وتعشر والفور 
وسوق المالحيظ والمنزالة والحصامة، كما اطلق سبع غارات إحداها 
استهدفت منزل أحد المواطنين بمنطقة يسنم في مديرية باقم.
باالضافة الى قصف وادي أملح في مديرية كتاف مما أدى الى 
استشهاد مواطن واصابة خمسة آخرين بينهم أمرأة جراء القصف، 

في حين شن عدة غارات على منطقة رحبان.
وفي حجة واصل العدوان السعودي استهداف منطقة حرض 

الحدودية.
أما محافظة صنعاء فقد شن العدوان ثالث غارات على دار الشريف 
في منطقة خوالن الطيال، كما شن ثالث غارات أخرى على معسكر 

االحتياط بمنطقة السواد بالعاصمة صنعاء..
وفي محافظة عدن قصف العدوان السعودي الغاشم منطقة البساتين.

هذا وكان يوم أمس األول السبت شهد عدوانًا ضد منازل المواطنين 
بعد أن لم تعد المملكة قادرة وإن على االدعاء بإصابة غاراتها العدوانية 
أهدافا عسكرية وأصبحت المنازل والمقار الحكومية أهدافا معلنة يتم 
قصفها لترتفع أعداد الضحايا من المواطنين يومًا بعد يوم وفي سياق 
استهداف المواطنين قصف طيران العدوان مع اقتراب اإلفطار يوم 
امس األول السبت منزل المواطن عبد الفتاح الكبش في مطقة سواد 
حزيز ما ادى الى مقتله مع اسرته المكونة من خمسة اشخاص وإصابة 
٩ فيما تضرر جامع خالد بن الوليد القريب من منزل المواطن كما ادى 
القصف إلى تضرر جامع السماوي في المنطقة وعدد من المنازل. في 
الوقت الذي استهدفت - معسكر السواد بحزيز - قاعدة الديلمي الجوية 
- المطار الدولي واستشهدت ٣ نساء وطفالن وأصيب خمسة آخرون في 
غارات جوية شنتها طائرات العدوان على منزل احد المواطنين بمديرية 
صرواح مأرب بعد ان كان قد شن سلسلة من الغارات الجوية على عدد 
من المناطق في محافظة مأرب مخلفا دمارا كبيرا في منازل المواطنين، 
واستشهد ٤ مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران العدوان 
لمنزل أحد المواطنين بمنطقة يسنم مديرية باقم محافظة صعدة .. 
كما أدى القصف على منطقة بني معاذ بمديرية سحار إلى استشهاد 
امرأتين وجرح آخرين في الوقت الذي جدد العدوان قصف مناطق شدا، 
والمنزالة، والمالحيط الحدودية، وعلى مناطق الشعف وأملح والطلح 
بسبع غارات وعلى منطقة الشرورية بمديرية رازح. وتضررت عدد 
من المنازل جراء القصف كما شن العدوان غارات جوية في محافظة 
الجوف - استهدف المجمع الحكومي واألحياء السكانية بمدينة الحزم.. 
أما محافظة الحديدة - فقد قصف حي الجامعة مستهدفا أحد منازل اللوء 
علي محسن الذي كان اتخذها الحوثيون مقرا في وقت سابق.. إلى ذلك 
استهدف العدوان في حجة - منطقتي تعشر والمدافن.. كما المعهد 
التقني والصناعي في منطقة الحوبان بتعز أما محافظة لحج فقد شن 

العدوان عددًا من الغارات على منطقة العند.
 أما أمس األحد فقد شن العدوان السعودي عدة غارات استهدفت 
السد القديمـ  منطقة األشرافـ  وادي جيفةـ  وعلى اطراف المدينة وفي 
حجة شن الطيران ثالث غارات علىـ  معسكر المحصام بحرضـ  منطقة 
تعشر و جبل الدامغ بعبس أما في صعدة فقد قصف طيران العدو مناطق 
الشعف وعريمة ساقين وآل الصيفي وجدد الطيران غاراته على خور 
مكسر بمجافظة عدن في الوقت الذي تم قصف اكثر من منطقة من 

قبل البوارج الحربية..

متابعات العدد:  
(١٧٦٦)

 22 / يونيو / 2015م  
5 / رمضان / 1436هـ 11االثنين: 

مفوضية حقوق اإلنسان 
تدعو لرفع الحصار فورًا

ــد رعد  دعــا الــمــفــوض الــســامــي لحقوق اإلنــســان زي
الحسين، إلى رفع الحصار المفروض على اليمن فورًا.

وقـــال الحسين- خــالل افتتاح أعــمــال الـــدورة 
التاسعة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان في 
جنيف: "هناك اآلن أكثر من عشرين مليون شخص 

في حاجة إلى المساعدة.
ووصف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن 
الوضع بالكارثي ومن الضروري ضمان الوصول اآلمن 
للوكاالت اإلنسانية إلى المناطق المتضررة ويجب 
رفع الحصار المفروض على واردات الغذاء والدواء 

والوقود على الفور".
وعبر عــن القلق البالغ إزاء الــعــدد الكبير من 
الضحايا المدنيين في اليمن.. الفتًا إلى أن مكتبه 
ـــى وقــــوع الهجمات  تــلــقــى مــعــلــومــات تــشــيــر إل
العشوائية وغير المتناسبة في المناطق ذات 

الكثافة السكانية العالية.
داعيًا إلى ضرورة وقف الهجمات المميتة على 
المناطق السكانية الكثيفة ورفع الحصار الذي 
تفرضه دول التحالف العسكري السعودي ضد 

اليمن.

الداخلية تعد ملفات 
بجرائم العدوان

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن مدراء عموم الشرطة 
في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية يعكفون على 
إعداد ملفات متكاملة تتضمن نتائج العدوان السعودي 
السافر على بالدنا تمهيدًا لتقديمها للنيابة الجزائية 

خالل األيام المقبلة.
واشارت إلى أن ذلك بناًء على توجيهات وزير الداخلية 

اللواء الركن جالل الرويشان.
وأوضح مصدر رفيع بالوزارة أن الملفات المطلوبة 
والتي يعدها مدراء عموم الشرطة ستتضمن تقارير 
تفصيلية عــن كــل حالة اعــتــداء للعدوان السعودي 

وحلفائه على الوطن.
وأشــار- في تصريح نشرته وكالة االنباء اليمنية 
(سبأ) إلى أن التقارير ستتضمن أيضًا، حصر وتوثيق 
وتدوين األضرار البشرية والمادية التي تعرض لها 
المواطنون المدنيون والنساء واألطفال والمنشآت 
والمؤسسات والبنية التحتية لليمن، جراء العدوان 

السعودي الغاشم.

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه
اليمنون يصومـــــــــون تحت القصف

من مدفع رمضان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــى صواريخ العدوان!!


