
واستنكر مصدر مسؤول بالوزارة في استهداف العدوان السعودي للغرفة 
التجارية والصناعية في امانة العاصمة ، مشيرا إلى أن استهداف المنشآت 
الحيوية في البالد وفي مقدمتها الصناعية وحركة النقل التجاري والتمويني 
والموانئ والمطارات يعبر عن حقد العدوان لكل كافة اوجه النشاط االجتماعي 

واالقتصادي والسياسي في اليمن.
ات المتكررة على  وحمل المصدر المجتمع الدولي واألمم المتحدة االعتداء
مقدرات الشعب اليمني خاصة الصناعية والتجارية .. مناشدًا كافة المنظمات 
الدولية والحقوقية وجميع االتحادات العالمية الدولية بوقف العدوان الغاشم 
غير المبرر على مصدر ارزاق اآلالف من االسر المرتبطة معيشتها بنشاط تلك 

المصانع والمنشآت التجارية.
الى ذلك دان المجلس األعلى لرجال المال واألعمال اليمني استهداف العدوان 
السعودي للقطاع الصناعي و التجاري في اليمن واستهدافه للغرفة التجارية 

والصناعية بأمانة العاصمة.
وأوضح المجلس -في بيان صادر عنه- أن استهداف المنشآت االقتصادية 

الخدمية يعد جرمًا كبيرًا حسب القوانين الدولية ومواثيق األمم المتحدة 
في الحروب ودليًال واضحًا على حقد العدوان وهمجيته في استهدافه لكل 

مقومات الحياة في اليمن .
وأشــار البيان إلى أن تدمير المصانع ومخازن المواد الغذائية والمنشآت 

الحيوية في محافظات الجمهورية تسبب في تعطيل الحركة اإلنتاجية في 
أغلب المصانع نتيجة الخوف من استهدافها مما يؤثر على القطاع االقتصادي 

واإلنتاج المحلي في السوق . 
وكان تحالف العدوان السعودي قد تعمد في ضرباته الجوية تدمير البنى 
التحتية، ومقومات الحياة، ومن ضمنها االستهداف الممنهج لتدمير المصانع 
الحكومية والخاصة في كل المحافظات اليمنية التي تمثل مصدر دخل لماليين 

اليمنيين، كواحد من أهم أهداف العدوان لتدمير االقتصاد اليمني.
ومــن تلك المصانع التي استهدفتها مقاتالت الــعــدوان  مصنع األكياس 
البالستيكية التابع لشركة تهامة للصناعة ووسائل التعبئة الواقع في منطقة 
جميشة بكيلو ١٦ بمحافظة الحديدة تسببتا باستشهاد شخص وإصابة ٦ 

وتدميرعدد من اآلليات والمعدات والمولدات التابعة للمصنع، وكان ذلك في 
١ يناير ٢٠١٦م وغارتان تركزتا على مصنع الكهالني "الفازلين والدهانات" 
لصاحبه عدنان الكهالني، الواقع في منطقة جميشة بكيلو ١٦ بمحافظة 
الحديدة ألحقتا دمارًا واسعًا في محتوياته، وأيضًا في ذات اليوم غارة على 
مصنع الحقبي للبالستيك مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء أدت إلى 

خسائر مادية في المصنع.
وفي الـ٢ من ذات الشهر شن طيران العدوان غارات على مصنع الضيافة للمياه 
المعدنية الواقع في منطقة بني ميمون مديرية عيال سريح بمحافظة عمران 
دمرت آالت ومعدات تعبئة المياه والمصنع بشكل شبه كلي.. وغارتان جويتان 
استهدفتا مصنع البفك على مقربة من جامعة ذمار، ما أدى إلى جرح عدد من 

المواطنين وتدميره 
بالكامل.

ـــر  ـــاي ـــن ــــــــي ٣ ي وف
٢٠١٦م: غــارة جوية 
عــلــى مــصــنــع أســكــول 
ــاء  ــلــحــديــد بـــأحـــد احــي ل

العاصمة صنعاء مخلفة اضرارًا كبيرة فيه.
وفي  ٤ يناير ٢٠١٦م قصف جوي على مصنع شمالن للبالستيك في منطقة 

عصر بالعاصمة صنعاء ما ادى الى احتراقه وتوقفه عن العمل.
وفي ٦ يناير ٢٠١٦م استهدف العدوان مصنع ديكو للمشروبات الغازية 
التابع لشركة درهم في مديرية المرواعة محافظة الحديدة ما أدى الى احترقه 
واشتعال حريق هائل في ارجائه، كما استهدفت غارتان جويتان هنجرًا لقطاع 
غيار السيارات التابع لرجال االعمال المقبلي في كيلو ٤ بشارع صنعاء وسط 
مدينة الحديدة ما أدى الى اندالع النيران بداخله وشوهدت اعمدة الدخان 

تتصاعد من المكان.
وفي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥م: غارة جوية على مصنع "كوكاكوال" بمنطقة 
دارس بالعاصمة صنعاء خلفت اضــرارًا ودمــارًا واسعًا وتسببت في اشتعال 

النيران فيه.
وفي الـ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٥م: غارة جوية تركزت على مصنع تكرير 
الزيوت الحارقة بمنطقة األزرقين التابعة إداريًا لمديرية بني الحارث محافظة 

صنعاء، متسببة في تدميره وإتالف كل محتوياته من معدات وغيرها.

كثف طيران العدوان السعودي خالل االسبوع 
الماضي من قصفه العنيف على العاصمة صنعاء.. 
وقد أوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران 
العدوان السعودي استهدف، االثنين الماضي، 
منطقة وادي أحمد والمطار بعدة غارات عنيفة 
وقنابل شديدة االنفجار، ما أدى إلى تضرر عدد 
من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني 

السكنية المجاورة وتضرر المحال التجارية.
كما استهدف -ذات اليوم- منطقة السبعين 
بصواريخ وقنابل، ما أدى إلى تضرر عدد كبير 
من منازل المواطنين والمباني السكنية واألحياء 

المجاورة.
وأشــار المصدر إلــى أن القصف ألحق أضــرارًا 
فادحة بمستشفى السبعين لألمومة والطفولة، 
كما أصيب المرضى والطاقم الطبي بحالة من الهلع 
والخوف.. ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان 
الغاشم كان قد استهدف ذات اليوم شركة الغاز 
بمنطقة عصر ومنطقة الصباحة غرب العاصمة 
صنعاء ما أدى إلى اشتعال النيران في شركة الغاز 

 ..
أما يوم الثالثاء فقد أوضح المصدر أن طيران 
العدوان السعودي استهدف منطقة الحصبة 
اآلهلة بالسكان بمديرية الثورة بصاروخين األول 
استهدف مبنى الغرفة التجارية والصناعية 
ودمره بشكل كامل، والثاني بالقرب من مستشفى 

األمين لكنه لم ينفجر.
وأشــار المصدر إلى ان قصف منطقة الحصبة 
ألحق أضرارًا فادحة وكبيرة في منازل المواطنين 
والمباني السكنية والمحالت التجارية وتهشم 

النوافذ.
وقال المصدر: إن طيران العدوان استهدف 
أيضًا مركز النور للمكفوفين بمديرية الصافية 

اآلهلة بالسكان ما أسفر عن إصابة ثالثة مواطنين 
بإصابات مختلفة وتضرر عدد كبير من المباني 

السكنية واألحياء المحيطة بالمركز.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الغاشم 
استهدف كذلك قاعة لألعراس في منطقة بيت 
معياد المكتظة بالسكان بشارع تعز بمديرية 
السبعين ما ألحق أضــرارًا فادحة وجسيمة في 
منازل المواطنين والمباني السكنية وتهشم 

النوافذ.
ــى استهدافه منطقة النهدين  بــاالضــافــة ال
بــصــواريــخ وقــنــابــل شــديــدة االنــفــجــار مــا أدى 
إلــى تضرر عــدد من المباني السكنية واألحياء 

المجاورة.
كما جدد طيران العدوان السعودي الغاشم 
-األربعاء الماضي، قصفه الوحشي على العاصمة 
صنعاء واستهدف بسلسلة من الغارات المكثفة 

عددًا من المناطق بمديرية الثورة.
ــعــدوان  ــران ال وحــســب مــصــدر أمــنــي أن طــي
السعودي استهدف منطقة التلفزيون وحي 
النهضة بصواريخ عنيفة ما أدى إلى تضرر عدد 
من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني 

السكنية وتضرر األحياء القريبة.
كما كثف طيران العدوان السعودي الغاشم 
قصفه على العاصمة صنعاء مستهدفًا بسلسلة 
ــغــارات عـــددًا مــن المناطق فــي مديرية  مــن ال

السبعين.
وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران 
العدوان السعودي استهدف منطقة النهدين 
والرئاسة بأكثر من ١٥ صاروخًا وقنابل شديدة 

االنفجار.
وأشار المصدر إلى أن قصف منطقة السبعين 
أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وتهشم 

واصل العدوان الغاشم عملياته العسكرية من قصف 
وغــارات على محافظة صعدة حيث استشهد طفالن 
وامرأة جراء استهداف طيران العدوان السعودي منزل 

مواطن بمديرية مجز.
وأوضــح مصدر أمني أن طيران الــعــدوان أغــار على 
منزل مواطن بمنطقة عساية بمديرية مجز، ما أدى 

إلى استشهاد طفلين وامرأة وتدمير المنزل بالكامل.
كما شن طيران العدوان السعودي اإلجرامي، الثالثاء 
الماضي، سلسلة من الغارات مستهدفًا منازل المواطنين 

وممتلكاتهم والطرق العامة بمحافظة صعدة.
وأوضــح مصدر أمني أن طيران العدوان شن خمس 
غارات على الطريق العام بين مديرية قطابر ومنطقة 

آل ثابت، ما أدى إلى قطع الطريق وتدمير أجزاء منه.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على 
منطقة الطلح بمديرية سحار، ما أدى إلى حدوث أضرار 

كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم .
كما أوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان 
استهدف بغارتين شبكتي االتصاالت بمديريتي مجز 

وسحار ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منهما.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان يتعمد تدمير 
شبكات االتصاالت بالمحافظة، الفتًا إلى أن العدوان دمر 
أكثر من أربعين محطة اتصال في مختلف مديريات 
ومناطق المحافظة بما فيها السنترال الرئيسي بمدينة 
صعدة . ولفت المصدر إلــى أن طــيــران الــعــدوان شن 

غارتين على منطقة آل ساري بمديرية سحار.

كما شن طيران العدوان السعودي، األربعاء، سلسلة من 
الغارات الجوية مستهدفًا عددًا من المناطق بمديريات 
محافظة صعدة. وأكد مصدر محلي أن طيران العدوان 
شن خمس غارات جوية على منطقة مرع بمديرية باقم 
الــحــدوديــة.. مشيرًا إلــى أن قصفًا صاروخيًا استهدف 
أنــحــاء متفرقة مــن المديرية.. ولفت المصدر إلــى أن 
طيران العدوان السعودي شن أربع غارات مستهدفًا 
منطقة هجرة فلة بمديرية مجز، ما أدى إلــى إحــداث 
أضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم . وفي 
سياق متصل، أصيب مواطن بجروح بليغة جراء قصف 
صاروخي سعودي استهدف عددًا من المناطق المتفرقة 

بمديريتي رازح وشداء.
وأوضح مصدر محلي أن مواطنًا أصيب بجروح بليغة 
إثر قصف صاروخي سعودي استهدف مناطق بمديريتي 

رازح وشداء الحدوديتين.
وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي يستهدف جميع 

المديريات والمناطق المحاذية للحدود بشكل مستمر 
بما فيها الطرقات ومنازل المواطنين والقرى والمزارع.

كما جدد طيران العدوان السعودي، الخميس، قصفه 
لشبكة االتصاالت بمديرية سحار، فيما شن سلسلة 

غارات على مناطق متفرقة بالمحافظة.
ــعــدوان عــاود  وأوضـــح مــصــدر محلي أن طــيــران ال

استهداف شبكة االتصاالت بمديرية سحار.
وأشــار المصدر إلــى أن طيران الــعــدوان استهدف 
بغارتين الطريق الرابط بين مديريتي الظاهر وحيدان، 
إضــافــة إلــى سلسلة غـــارات أخــرى على مديرية كتاف 
ومنطقة آل عمار بمديرية الصفراء ومدينة صعدة مخلفًا 

دمارًا كبيرًا في المنشآت الحكومية ومنازل المواطنين.
الــى ذلــك استشهد ثمانية مواطنين بينهم نساء وأطفال 
وأصيب سبعة آخرين أمس األحد في استهداف طيران العدوان 

السعودي األمريكي لمناطق متفرقة بمحافظة صعدة .
حيث اســتــهــدف مــنــزل مــواطــن بمنطقة آل مقنع 
بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى استشهاد أربعة من 
أفراد األسرة بينهم نساء وأطفال وإصابة اثنين آخرين 

بجروح، باإلضافة إلى تدمير المنزل بالكامل .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الغاشم استهدف 
ســوقــًا شعبيًا بمديرية رازح الــحــدوديــة أســفــر عن 
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح..
وأوضـــح الــمــصــدر أن شــهــداء وجــرحــى سقطوا في 
استهداف العدوان لجسر ومفرق باقم إضافة إلى سلسلة 

غارات على منطقتي السداد ومرع بمديرية باقم .

العدد:  
(١٧٩٢)
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استهدف أكثر من ١٦٨ مصنعـــــــــــــــــــــــًا و٥١٤ مخزنًا و٩٢٢ منشأة

دانت وزارة الصناعة والتجارة بشدة االعتداءات المتواصلة والمستمرة للعدوان السعودي للمصانع  
والمنشــآت التجاريــة فــي اليمن  التي بلغ عددها -أي  المنشــآت الحكومية المتضــررة جراء العدوان 
الســعودي فــي القطاعــات االنتاجية- ٩٢٢ منشــأة، باإلضافة إلــى ٥١٤ مخزنًا غذائيــًا و٣٨٩ ناقلة للمواد 

الغذائية و٣٤٤ سوقًا و٢٢٦ محطة وقود و١٥٦ ناقلة وقود.
كما اســتهدف العــدوان ١٦٨ مصنعا و١١٥ مزرعة دجاج و٥١ موقعا اثريا و١٠١ منشــأة ســياحية و٣١ ملعبًا 

رياضيا و٧ صوامع غالل.

تدمير سعودي ممنهج للقطـــــــــــاعــات اإلنتـاجية فـي اليمن

مقاتــالت العــدوان ال تستثنــــــــــــي شيئًا في صنعاء العدوان ال يتورع عن القتل والتدمير في صعدة

غارتان على منطقة الجر بحجة
شن طيران العدوان السعودي، األربعاء الماضي، غارتين على منطقة 

الجر بمديرية عبس محافظة حجة.
وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات المشتركة بالمحافظة، أن طيران 
العدوان االجرامي استهدف مزارع خاصة بمنطقة الجر مديرية عبس. ونوه 
المصدر إلى ما يتعرض له ابناء المديريات الحدودية من قصف وحشي واجرامي 
من قبل قوات دول تحالف العدوان االجرامي الذي يستهدف البشر والشجر 
والحجر.. فضًال عن تدمير كل مقومات الوطن وبنيته االساسية. أستشهد 
مواطنان وأصيب ثالثة آخرين جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي 

األمريكي -السبت- على مديرية بكيل المير محافظة حجة.

قصف منازل 
المواطنين بالجوف

شن طيران الــعــدوان السعودي الغاشم، الثالثاء 
الماضي، غارتين على منازل المواطنين بمنطقة الغيل 
بمحافظة الجوف. وأفادت مصادر محلية أن الطيران 
المعادي استهدف منزل الشيخ خالد أحمد قعشم 
بمديرية الغيل، ماأدى الى تدميره كليًا وتضرر عدد 

من المنازل المجاورة.

طيران العدوان يشن غارات على مناطق متفرقة بمأرب
شن طيران العدوان السعودي، الثالثاء الماضي، خمس غارات على مناطق 
متفرقة بمأرب. وأفاد مصدر محلي أن الطيران المعادي شن غارتين على جبل 

هيالن االستراتيجي وغارات على مفرق الجوف ومناطق الجدعان.
كما تعرضت منازل المواطنين بمديرية مجزر، األربعاء، لقصف صاروخي 
ومدفعي من قبل مرتزقة العدوان السعودي. وأوضح مصدر محلي أن قصف 
المرتزقة استهدف منازل المواطنين بمناطق العطف ومغيفر والمقاشب.. 
وخلف دمارًا كبيرًا وأضرارًا بالغة في المنازل واألحياء السكنية. وأشار المصدر 
إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته يسعون لالنتقام من أبناء المنطقة على خلفية 

مواقفهم الرافضة للعدوان السعودي.

طيران المعادي يستهدف منازل المواطنين بالمحويت
شن طيران العدوان السعودي، األربعاء الماضي، غارة جوية على مدينة المحويت 
مستهدفًا مباني سكنية في حي منضحة شارع الضبرة ادى الى تدمير كلي لمنزل سكني 
كبير يملكة المواطن عبدالقادر النزيلي واحدث اضرارًا فادحة في المباني والمساكن 

المجاورة.
وذكر مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي قام فجر األربعاء بتنفيذ طلعات جوية 
تم من خاللها استهداف حي منضحة بشارع الضبرة مدينة المحويت ما ادى الى تدمير 
كامل لمنزل سكني الحد المواطنين دون سقوط اي ضحايا بشرية لخلو المنزل من ساكنيه 
اثناء القصف كما احدث القصف اضرارًا فادحة في بقية المباني والمنازل المجاورة ما سبب 

حالة من الذعر ونزوح الكثير من االهالي والمواطنين.
واستنكر المصدر امعان طيران العدوان السعودي في تدمير منازل المواطنين 
وممتلكاتهم ومحالتهم التجارية وما تبقى من مقومات حياتهم وسبل عيشهم، 

مستخدمًا في ذلك جميع األسلحة بما فيها المحرمة دوليًا.
كما شن طيران العدوان السعودي االحد غارة جوية على مدينة كوكبان التاريخية 
بمحافظة المحويت مستهدفًا مبان سكنية في منطقة الحجلة شمال مدينة كوكبان ما 
ادى الى احداث اضرار وتهدم في المباني والمساكن االثرية للمدينة واثارة حالة من الرعب 

الشديد في اوساط المواطنين من ابناء مدينتي كوكبان وشبام االثريتين.


