
تتواصل مأساة تعز كلما ازداد نظام آل سعود عتوًا ونفورًا في عدوانه 
وازداد طيرانه جنونًا، فخالل االسبوع الماضي ظل الطيران السعودي يواصل 
قصفه الهيستيري على مناطق مختلفة من محافظة تعز حيث استشهد 
مواطنان وأصيب خمسة بجروح في غارات وعمليات قصف عشوائية شنتها 
طائرات وبوارج العدوان السعودي على قرى ومناطق سكنية في مدينة المخا 

بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن -االثنين الماضي- 
ثالث غارات استهدفت مناطق متفرقة في المدينة وأدت إلى ضحايا مدنيين 

وتدمير منازل.
وأشار المصدر إلى أن تلك الغارات جاءت بعد ساعات من استهداف طيران 
العدوان وبوارجه البحرية بالصواريخ قرى وتجمعات سكنية في منطقة 

الكدحة ومناطق أخرى جنوبي مدينة المخا.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارات على مناطق 
متفرقة في مديرية موزع الساحلية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير 

منازل ومرافق عامة.
وأضاف: إن الغارات تزامنت مع عمليات قصف عشوائية كثيفة شنتها البوارج 
الحربية التابعة للعدوان على قرى وتجمعات سكنية في منطقة الكدحة 

ومناطق اخرى جنوبي مدينة المخا.
كما كثفت طائرات العدوان السعودي غاراتها -األربعاء- مستهدفة مواقع 

مدنية ومنازل المواطنين.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على منطقة جبل 

الُعلى في الحوبان، ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارات استهدفت مواقع متفرقة 

بمديرية ومنطقة الجند.
فيما استهدفت طائرة من دون طيار تابعة لتحالف العدوان 
السعودي بعدة صواريخ مناطق قريبة من شركة النفط جنوبي 

مدينة المخا.
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مئات الغارات ومئات الضحايــــــــــا خالل األيام األولى من ٢٠١٦

سقوط ضحايا في عمران جراء 
غارات العدوان

طيران العدوان يواصل قصف العاصمة صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي غاراته 
ــجــويــة عــلــى مــحــافــظــة عــمــران حيث  ال
اســتــهــدف بتسع غــــارات جــويــة منزل 
وشركة صالح الجابري في مكتب ذيفان 

بمديرية ريدة.
وأفاد مصدر محلي أن الغارات الجوية 
ــــراش الــمــعــدات  اســتــهــدفــت مــنــزل وق
الثقيلة التابعة لشركة الجابري للتجارة 
والمقاوالت ودمرتها بالكامل وألحقت 

أضرارًا كبيرة في المنزل.
كــمــا استشهد سبعة مــواطــنــيــن إثــر 
استهداف طــيــران الــعــدوان السعودي 
-الثالثاء الماضي- جبل ضين بمحافظة 
عــمــران ، وأوضـــح الــمــصــدر أن طيران 
العدوان شن عدة غارات على جبل ضين 
ما أدى إلــى إصابة عــدد من المواطنين، 
وخـــالل إسعافهم اســتــهــدف الطيران 
سيارات اإلسعاف ما أدى إلى استشهاد 

جميع من كان بالسيارات وعددهم سبعة 
مواطنين.

كما عاود طيران العدوان -الخميس- 
شن غاراته مستهدفًا منزل وتبة الجابري 

بمنطقة ذيفان مديرية ريدة.
وأشــار المصدر الى أن غــارات العدوان 
 في الممتلكات 

ً
 كبيرة

ً
ألحقت أضرارًا مادية

الخاصة.
ه المصدر إلى أن هذا االستهداف وما  ونوَّ
سبقه من استهداف للمصانع والمنشآت 
العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية 
للشعب اليمني يــؤكــد حــقــد وكــراهــيــة 
العدوان السعودي على أبناء هذا الشعب 

العزيز الصامد.
مستغربًا صمت المجتمع الدولي الذي 
يغض الــطــرف عــن الــنــظــام السعودي 
وجرائمه الوحشية التي يرتكبها بحق 

اليمن واليمنيين.

يواصل طيران العدوان السعودي الغاشم قصفه على العاصمة صنعاء لما 
يزيد عن تسعة أشهر مرتكبًا أبشع الجرائم واالبادة بحق سكان العاصمة 
ومستهدفًا كافة المنشآت والمؤسسات والبنية التحتية، فخالل أيام االسبوع 
الماضي استهدف طيران العدوان الهمجي مناطق متفرقة من العاصمة 
صنعاء حيث شن ثالث غارات مستهدفًا مصنع الكوكا كوال بمنطقة دارس.
وأفــاد مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف مصنع المشروبات 
الغازية -الواقع في حي سكني- أثناء تواجد العاملين بثالث غارات، ما أدى 

إلى سقوط عدد من الضحايا وتدمير المصنع بشكل كامل.
مشيرًا إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين الواقعة في المنطقة.

كما شن غارة على المدرسة األمريكية في منطقة شمالن.. وأوضح مصدر 
أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة المدرسة األمريكية بشمالن، ما 

أدى إلى تدمير اجزاء منها.
وكان استشهد أربعة مواطنين وأصيب أربعة آخرين جراء استهداف 
طيران العدوان السعودي منطقة جدر اآلهلة بالسكان في مديرية بني 

الحارث بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب أربعة آخرين 
بينهم أطفال ونساء إثر استهداف طيران العدوان حارة الحضن السكنية 

بمنطقة جدر بالعاصمة صنعاء مساء االثنين.
وأشار المصدر إلى أن القصف الهيستيري للعدوان الذي دخل شهره 
العاشر على اليمن أدى إلى تضرر مصنع ألحد المواطنين في منطقة جدر 

بأضرار بالغة كما ألحق بعدد كبير من منازل المواطنين أضرارًا بالغة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان قصف أيضًا منطقة وادي احمد 
ودارس بمديرية بني الحارث بعدة غارات ما أدى إلى تضرر عدد كبير من 

منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة.
إضافة الى استهدافه منطقة الكسارات بهمدان مما أدى إلى إحداث أضرار 

بالغة في األراضي الزراعية .
كما شن ست غارات على مديرية بني مطر مستهدفًا قشلة بوعان.. ما 

أدى إلى تضرر أبراج االتصاالت واألحياء السكنية المجاورة.
أما يوم األربعاء فقد واصل طيران العدوان السعودي استهدافه لمديرية 

الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء. 

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان جدد استهدافه لمنطقة المنار 
بغارتين، مما ادى الى تدمير جسر رابط بين طريق صنعاء الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن الغارة أسفرت عن تدمير ابراج االتصاالت وإحداث 
اضرار باألحياء السكنية المجاورة.

كما شن ثالث غارات على منطقة العرقوب بمديرية الطيال، ما أدى إلى 
أضرار في األراضي الزراعية.

اضافة الى ذلك فقد شن طيران العدوان السعودي، الخميس الماضي، 
غارتين على مديرية سنحان وبني بهلول.

وأوضح مصدر أمني أن الطيران الغاشم استهدف قرية بير الهذين 
بغارتين، ما ادى الى حدوث اضرار باالحياء السكنية.

كما جدد طيران العدوان السعودي، في ذات اليوم، غاراته مستهدفًا 
عددًا من المناطق في مديرية بني الحارث.. حيث استهدف منطقة وادي 

أحمد والمطار بعدة غارات وقنابل.
وأشــار المصدر إلــى أن القصف أدى إلــى تضرر عــدد كبير من منازل 

المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة.

مقاتالت آل سعود تواصل قصفها العشوائي على تعز تدمير مسجد وعالن في بالد 
الروس بثالث غارات سعودية

شن طيران الــعــدوان السعودي، الخميس، ثــالث غــارات على 
مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي أن غارات العدوان استهدفت مسجدًا في 
منطقة وعالن بثالث غارات، ما أدى إلى تدميره.

وأكد المصدر أن استهداف العدوان للمساجد وبيوت الله يعكس 
مستوى االنحطاط الذي وصل إليه تحالف العدوان.

ففي محافظة تعز، أكد مصدر أمني أن طيران العدوان السعودي شن 
غارتين على ميناء المخا و٤ غارات على المدينة السكنية لموظفي محطة 
كهرباء المخا وغارة على مفرق المخا، كما استهدف جبل العمري وغرب 
المدارس في ذوباب وجبل قرف في الحوبان، وشن غارات على منطقة 

المطالي بمديرية المسراخ.
كما ارتكبت مقاتالت العدوان السعودي، مجزرة جديدة بحق أسرة 

كاملة في محافظة تعز.
وقال مصدر أمني: إن ٦ مواطنين استشهدوا وأصيب ١٢ آخرين، 
بينهم نساء وأطفال، في غارات جوية استهدفت منزل المواطن عبدالله 

فارع، في قرية "القحفة" القريبة من نجد قسيم.
وأوضح المصدر، أن الجرحى حاالت معظمهم خطرة وحرجة.

واستهدفت المقاتالت منزل المواطن فارع أثناء انتهاء المواطنين من 
أداء صالة الجمعة في القرية.

الى ذلك لفت مصدر أمني الى أن طيران العدوان السعودي شن سلسلة 
من الغارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء حيث استهدف مصنع 
المشروبات الغازية وقاعة المعارض اكسبو بشارع الستين اآلهل بالسكان 
نتج عنه اندالع حريق كبير في المعرض كما ألحق أضرارًا بالغة في عدد 
من منازل المواطنين.. كما قصف العدوان المسبح في منتجع عطان 
السياحي، و٣ غارات على مطار صنعاء الدولي ووادي أحمد ودارس بأمانة 
العاصمة تضررت على إثرها الكثير من منازل المواطنين والمحال التجارية 
المجاورة للمواقع المقصوفة، كما استهدف الطيران المعادي المعهد 
المهني بمديرية بني مطر بثالث غارات خلفت دمارًا في المعهد واصيب 
على إثرها ثالثة مواطنين كما شن غارة على مصنع الحقبي للبالستيك ما 

أدى الى اضرار بالغة في المصنع.
كما شن طيران العدوان عددًا من الغارات على منطقة حزيز وبير 

الهذيل والمحاقرة بمديرية 
سنحان محافظة صنعاء، ما أدى 
إلى إصابة عدد من المواطنين 
وتــدمــيــر مصنع المشروبات 
الــغــازيــة وتـــضـــرر عـــدد من 
ــمــنــازل والــمــنــشــآت العامة  ال

والخاصة.
كما واصــل طيران العدوان 
السعودي استهدافه منطقة 
لــمــنــار بالحيمة الخارجية  ا
بــســت غــــارات مــمــا أدى إلــى 
إلحاق أضرار باألحياء السكنية 

.
و شن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية همدان بالمحافظة 

.
وأوضــح مصدر محلي في المديرية أن طيران الــعــدوان السعودي 

استهدف منطقة الكسارة بالمديرية
كما استهدف طيران العدوان السعودي بغارة جوية جبل المدور ببيت 

حنبص بمديرية بني مطر.
ن مصدر أمني أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب  وفي الحديدة بيَّ
آخــران جــراء استهداف طيران العدوان مصنع األكياس البالستيكية 
التابع لشركة تهامة للصناعة والتجارة ووسائل التعبئة ومصنع الفازلين 

والدهانات بمنطقة جميشة مديرية الدريهمي.
كما واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته على مديرية باجل 

بمحافظة الحديدة .

وذكر مصدر محلي بالمديرية ان طيران العدوان شن ثمان غارات على 
المركز التعليمي بالمديرية مما أدى تدميره بالكامل . .

كما شن ٤ غارات استهدفت مخازن الجبانة التي تتبع القاعدة البحرية 
الواقعة على خط الشام بالمدينة.

الى ذلك استهدف طيران العدوان مديرية صرواح في مأرب.
وأشار مصدر أمني أن الطيران المعادي استهدف منزل المواطنين 

سعيد محمد الصالحي بمنطقة الباطن مديرية صرواح ما أدى الى تدميره 
واحتراق هنجر وقالب تابع له وتضرر أربعة منازل مجاورة.

وفي محافظة عمران أكد مصدر أن طيران العدوان عاود قصفه بأربع 
غارات على شركة الريان للطرقات في ذيفان، ما أدى إلى احتراق المعدات 

التابعة للشركة.
وفي ذات الصعيد شن طيران العدوان السعودي عدة غــارات على 

دشــن العدوان السعودي البربري العام الجديد ٢٠١٦م بعشــرات الغارات ومئات الضحايا وتدمير  
مــا تبقــى من البنى التحتية في اليمن حيث واصل طيران العدوان الســعودي اســتهدافه للمواطنين 

وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحــت مصــادر أمنية أن طيران العدوان شــن خالل األيــام الثالثة األولى من العام الجديد سلســلة من 
الغــارات الجويــة علــى مناطق متفرقة فــي مختلف المحافظــات، ما أدى إلى استشــهاد وإصابــة المئات من 

المواطنين وتدمير منازلهم والعديد من المنشآت العامة والخاصة.


