
يبدو من خالل الجرائم التي يرتكبها 
العدوان السعودي في محافظة حجة أن 
نظام آل سعود قد جعل هذه المحافظة 
الحدودية هدفًا لعملياته العسكرية، 
وآالته القاتلة لم تعد تفرق في ضرباتها 
فكل متحرك أو ثابت هو هدف مباح.. 
فقد شن طيران الــعــدوان السعودي، 
ــمــاضــي، اربــــع غــــارات على  ــاء ال ــثــالث ال
مديريتي عبس وحرض بحجة استهدف 
ــزارع خاصة بمنطقة الجر  بغارتين م
مديرية عبس ، كما استهدف بغارتين 
أخريين عزلة فــاس الــمــجــاورة لــوادي 

حرض .
كما شن طيران العدوان السعودي، 
األربعاء، غارة على منطقة رام بمديرية 

مستبأ.
ــول بــغــرفــة  ــســئ وأوضــــــح مـــصـــدر م
العمليات المشتركة بالمحافظة ان 
طــيــران الــعــدوان االجــرامــي استهدف 

بغارته آبار المياه في وادي رام .
كما قــام طــيــران الــعــدوان بارتكاب 
مجزرة بشعة باستهدافه منزل مواطن 

بمديرية خــيــران الــمــحــرق ارتفعت 
حصيلة الشهداء فيها الى أكثر من ١٥ 
شهيدًا بينهم نساء واطفال، واستنكر 
د  مــصــدر مــســئــول بالمحافظة تعمَّ
طيران العدوان اإلجرامي استهداف 
منازل المواطنين وما يرتكبه من جرائم 
وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب 

اليمني.

ودعــا المصدر الهيئات والمنظمات 
ــســان  ــة الــمــعــنــيــة بــحــقــوق اإلن ــي ــدول ال
واألطفال إلى الخروج عن صمتها المخزي 
والمعيب أمــام ما يتعرض له الشعب 
اليمني واألطفال في اليمن من جرائم 
وحشية من قبل طيران دول التحالف 
اإلجــرامــي بــقــيــادة الــنــظــام السعودي 

األرعن.
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مئات الغارات ومئات الضحايــــــــــا خالل األيام األولى من ٢٠١٦

قتل يوميًا بمختلف 
ُ

صعدة ت
أسلحة العدو السعودي

منذ أكثر من تسعة 
أشـــهـــر ومــحــافــظــة 
ــصــحــو  صـــــعـــــدة ت
ـــــى أصــــــــــوات  عـــــل
االنفجارات واألنين 
واالســـتـــغـــاثـــات، 
وتــــــــنــــــــام عـــلـــى 

روائــح الموت والــبــارود.. آل الموت 
السعودية ال تتوقف عن القتل والدمار في محافظة 
صعدة ففي كل ساعة هي على موعٍد من منطقة 
أو مؤسسة أو سوق أو تجمع أو مزرعة أو.. أو في 

محافظة صعدة..
االسبوع الماضي واصلت آلة الموت حصد األرواح 
حيث استشهد خمسة مواطنين في استهداف 
طيران العدوان السعودي سيارة مواطن بمديرية 

الصفراء بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف 
-االثنين الماضي- سيارة مواطن في جسر عكوان 
بمديرية الصفراء، ما أدى إلــى استشهاد خمسة 

مواطنين كانوا على متنها.
وأشار المصدر إلى أن الغارات دمرت الجسر.. ما 

أدى إلى انقطاع الطريق العام .
وأضـــاف: إن طيران الــعــدوان شن غارتين على 

منطقتي المهاذر واألزقول بمديرية سحار.
كما استشهد رجل وامــرأة وأصيبت ثالث نساء 
أخريات، الثالثاء الماضي، إثر استهداف طيران 

الــعــدوان السعودي 
مـــنـــازل مــواطــنــيــن 
بــمــديــريــة ســاقــيــن.. 
وأوضــــــــح الـــمـــصـــدر 
أن طـــيـــران الـــعـــدوان 
استهدف منطقة جول 
التابعة لجمعة بني بحر 
بمديرية ساقين، ما أدى 
إلى استشهاد رجل وامرأة 

وإصابة ثالث نساء أخريات بجروح .
وأشار المصدر إلى أن الغارة أحدثت دمارًا كبيرًا 

بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
كما أصيبت امــرأتــان بجروح بليغة جــراء قصف 
صاروخي سعودي طال عددًا من المناطق المتفرقة 

بمديرية رازح .
كما استهدف إحدى شبكات االتصاالت بمديرية 

كتاف.
وأكد مصدر امني أن طيران العدوان السعودي 
اســتــهــدف شبكة االتــصــاالت الــواقــعــة بمنطقة 

العطفين بمديرية كتاف، ما أدى إلى تدميرها.
ودان المصدر استهداف العدوان الغاشم شبكات 
االتــصــاالت بجميع مديريات محافظة صعدة.. 
مشيرًا إلى أن هذا العمل يدل على مدى حقد العدوان 
السعودي على المحافظة وابنائها وذلك باستهدافه 
المتواصل لجميع المنشآت الخدمية والحيوية في 

المحافظة .

إصابة ٤ مواطنين 
بقصف مديرية 
الميناء بالحديدة

أصــيــب أربــعــة مــواطــنــيــن، اثــنــان منهم 
جــراحــهــمــا خــطــرة جــــراء قــصــف طــيــران 
العدوان السعودي، االثنين الماضي، على 

مديرية الميناء محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان 
اســتــهــدف ســيــارتــيــن لــمــواطــنــيــن كانتا 
متوقفتين بالقرب مــن إحــدى المنشآت 

السياحية بالمديرية .

شن ٤ غارات على 
مديرية الحدأ بذمار

شن طيران العدوان السعودي، الخميس 
ــة الــحــدأ  ــري ــاضــي، غـــــارات عــلــى مــدي ــم ال

بمحافظة ذمار. 
واوضـــــح مــصــدر مــحــلــي ان طــيــران 
العدوان السعودي استهدف منطقة 
جبل الصهيد في الجردة بمديرية الحدأ 

بأربع غارات.
الفتا الــى ان طيران الــعــدوان السعودي 
استمر في التحليق المكثف فوق مديرية 

ضوران.

ضحاياها بالعشرات

طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر البشعة بحجة

العدوان يتخذ منازل المواطنين 
بمأرب أهدافًا

أصبحت منازل المواطنين في محافظة مأرب هدفًا اساسيًا 
لطيران العدوان السعودي الغاشم فقد شن -االثنين الماضي- 

غارات مكثفة على منازل المواطنين بمديرية صرواح.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن خمس غارات 
على منازل المواطنين بالمديرية، ما أدى إلــى تدميرها 

بالكامل.
وأضاف المصدر: أن طيران العدوان ألقى قنبلة عنقودية 
محرمة دوليًا على مفرق الجوف بمديرية مجزر بالمحافظة.. 

وشن غارتين على منطقة العطف التابعة للمديرية .

كما شن -الثالثاء الماضي- ثمان غارات استهدفت منازل 
المواطنين بصرواح، ما أدى الى تدميرها.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ايضًا غارتين على 
منطقة الغدو بصرواح.. وغارة على المخدرة بالمحافظة.

كما شن طيران العدوان السعودي، األربعاء الماضي، خمس 
غارات على مديرية صرواح.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف منازل 
مواطنين بمناطق هيالن والمخدرة، ما أسفر عن استشهاد 

ثالثة مواطنين وإصابة آخرين.

مناطق بمحافظة صعدة حيث استهدف مدرسة الشهيد محمد الدرة 
في بني معاذ بمديرية سحار، وشن ٧ غارات على مناطق القمع والمليل 

والصوح في مديرية كتاف.
كما استهدف الــعــدوان السعودي بقصف صــاروخــي منطقة جزاع 
بمديرية حيدان وأطلق أكثر من ٤٠ قذيفة على مناطق القمع والمخروق 

والمليل في مديرية كتاف.

الى ذلك استشهد طفالن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان 
السعودي في مديرية ساقين.

وقال مصدر أمني: إن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي 
انفجرت بمنطقة الشعف بمديرية ساقين مما أدى إلى استشهاد طفلين 

من أبناء المنطقة .
وأشــار المصدر إلى أن قصفًا صاروخيًا سعوديًا استهدف عددًا من 

المناطق بمديرية رازح الحدودية .
الى ذلك استشهد أربعة مواطنين إثر استهداف طيران العدوان 

السعودي الغاشم لمنزل مواطن بمديرية ساقين بمحافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران المعادي شن ثالث غارات على 
منزل المواطن محمد العفاد في وادي الحبال بمنطقة الشعف بمديرية 

ساقين ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وتدمير المنزل بالكامل .

وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف أحد المساجد في 
منطقة أحمى الطلح بمديرية سحار ما أدى إلى تدميره .

وفي محافظة إب أشار مصدر أمني الى إصابة ستة مواطنين في خمس 
غارات شنها طيران العدوان الغاشم على منطقة قاع الجامع بمديرية 
ريف إب، كما شن الطيران المعادي غارتين على منطقة الحسية بمديرية 

السبرة محافظة إب.
ــك أصــيــب شخصان  ــى ذل ال
بجروح جراء غارتين شنهما 
طيران الــعــدوان السعودي 

على مدينة ذمار. 
واوضــــــح مـــصـــدر محلي 
بمحافظة ذمــار ان طيران 
الــــــعــــــدوان الـــســـعـــودي 
استهدف مصنعًا للمواد 
الغذائية الخفيفة ومزرعة 
ــدواجــن جــــوار جامعة  ــل ل

ذمار .
واشـــار المصدر الــى انه 
تم نقل المصابين الى هيئة 

مستشفى ذمار العام لتلقي العالج.
وفي محافظة البيضاء عــاودت مقاتالت تحالف العدوان السعودي 
غاراتها على مديريتي السوادية وذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط 

تحليق جوي مكثف.
وأفــاد مصدر أمني، أن المقاتالت نفذت عدة غــارات على منطقتي 

الشازبي وجهيد بمديرية ذي ناعم.
ولفت، أن القصف استهدف دبابتين في منطقة جهيد بالمديرية، 
موضحًا أن المعلومات المتوافرة تفيد بسقوط ضحايا دون وجود إحصائيه 

دقيقة بأعدادهم.
وأشار، أن قصفًا جويًا على مديرية السوادية، تركز على معسكر اللواء 
٢٦ مشاة ميكا التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا، وعدد من المواقع 
التابعة له، الذي استهدفته عشرات الغارات خالل األشهر الماضية أدت 

إلى تدميره بشكل شبه كلي.


