
شنت طائرات العدوان السعودي، االثنين، غاراتها العشوائية على 
محافظة تعز مستهدفة قرى ومرافق تعليمية في مديرية صبر 

الموادم، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.
وقال مصدر محلي: إن طيران العدوان السعودي استهدف بست 
غارات قرى عزلة الحازة التابعة لمديرية صبر الموادم، ما أدى إلى 

استشهاد وجرح مدنيين اسعفوا إلى مستشفيات المدينة.
كما استهدفت مجمع محمد طــه نــاجــي وهــو مجمع تعليمي 
للمرحلتين االساسية والثانوية ويعد من أكبر المدارس في مديرية 

صبر، ما أدى إلى تدميرها.
وقال سكان: إن الغارات استهدفت مدرستين أخريين بالقرب من 

منطقة الشقب، ما ادى إلى أضرار كبيرة في المدرستين.
واكدت المصادر في المحافظة أن الغارات جاءت في محاولة من 
طائرات العدوان السعودي اسناد مرتزقتها الذين تكبدوا خسائر 
كبيرة في األرواح والعتاد في العديد من الجبهات وخصوصًا في 

مديرية صبر الموادم.
كما اسفرت غــارات وحشية شنتها طائرات العدوان السعودي 

-االثنين الماضي- على مديرية حيفان بين محافظتي "تعز، ولحج" عن تدمير 
لمبنى المعهد التقني منطقة الخطوة.

وقــال مصدر محلي: إن طائرات العدوان استهدفت بعدة غــارات مبنى 
المعهد، ما ادى إلى تدمير طابقه العلوي وتدمير جزء من واجهاته في الدور 

السفلي.
مشيرين إلى أن الغارات اتلفت الكثير من تجهيزات وآثاث المعهد كما 

اتلفت مخازن الكتب التابعة للمعهد، وتسببت في تضرر المدرسة المجاورة 
للمعهد والعديد من المنازل. ويعد هذا االستهداف هو الثاني للمعهد التقني 

الذي يعد من أهم معاهد التدريب التقني في المديرية.
أما الثالثاء فقد جدد طيران العدوان السعودي، شن غاراته العشوائية 
مستهدفًا منازل ومرافق عامة وممتلكات في مناطق متفرقة من محافظة 

تعز.
وقــال مصدر محلي: إن غــارات العدوان السعودي استهدفت منزًال في 

مديرية صالة ومــنــزًال آخــر في مديرية حيفان، ما أدى إلى 
تدميرهما بالكامل.

كما استهدف طيران العدوان ممتلكات خاصة لمواطنين 
من أبناء مديرية حيفان وسط انباء تحدثت عن ضحايا مدنيين.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين 
مــدارس منطقة العمري بمديرية ذوبـــاب، كما استهدف 
منطقة رون الحويمي بمديرية القبيطة ما ادى إلى تضرر 

منازل ومزارع.
ــعــاء، شن  كما عـــاودت طــائــرات الــعــدوان الــســعــودي، األرب
غاراتها الكثيفة على مناطق متفرقة بمدينة تعز، ما ادى 
إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر عشرات المنازل وتدمير 

مرافق تعليمية.
وأفاد مصدر أمني أن طائرات العدوان السعودي استهدفت 
بغاراتها أحياء الجحملية وحسنات بمديرية صالة جنوب شرق 
مدينة تعز، ما ادى إلى تخريب وتضرر عشرات المنازل واصابة 

عدد من المدنيين وتضرر عشرات السيارات والمركبات.
وأوضــح أن طائرات العدوان السعودي استهدفت ايضًا معهد السعيد 
بمديرية حيفان، ما ادى إلى تضرره بشكل كبير.. كما استهدفت بغارات 

أخرى المنطقة الخضراء.
وفي مديرية المخا الساحلية أكد مسؤولون في المجلس المحلي أن طائرات 
من دون طيار تابعة لتحالف العدوان السعودي استهدفت بعدة غارات ميناء 

المخا، ما ادى إلى تضرر العديد من منشآت الميناء.
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استهدف أكثر من ١٦٨ مصنعـــــــــــــــــــــــًا و٥١٤ مخزنًا و٩٢٢ منشأة

و٢٠ ديسمبر ٢٠١٥م: غارتان جويتان على مصنع السواري للجلود في 
منطقة بيت المعقلي "مسيب" مديرية بني مطر محافظة صنعاء، ما أدى إلى 
تدمير المصنع وتوقفه عن العمل بشكل نهائي. وتسببتا بإصابة عدد من 

المواطنين بجروح مختلفة.
وفي ١٦ ديسمبر ٢٠١٥م: غــارات على مصنع إلنتاج الملح في مديرية 
الصليف بمحافظة الحديدة تسببت في تدمير معداته ووحدة المختبر وسكن 

العمال بشكل كامل وتجاوزت خسائر القصف ٥ ماليين دوالر.
و١٨ نوفمبر ٢٠١٥م: المقاتالت استهدفت مصنعًا للمياه في منطقة 
الخفجي بمديرية سحار محافظة صعدة، ما أدى إلى جرح أحد العمال وتدمير 

كلي للمصنع.
وفي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥م: ٤ غارات استهدفت مصنعًا للثلج تابعًا للمواطن 
الجني الواقع بجوار إدارة أمن حيران أدت إلى تدميره وإصابة ٣ مواطنين، 

بجروح بالغة.
وفي ٣ أكتوبر ٢٠١٥م: غارات جوية تستهدف مصنعًا للثلج باحد احياء 

مدينة المخا محافظة تعز متسببة في تدميره بشكل شبه كلي.
وفي ٢٧ سبتمبر - ١٠ يوليو ٢٠١٥م: غارات على مصنع الغزل والنسيج 
بمنطقة شعوب بالعاصمة صنعاء الحقت به أضرارًا مادية كبيرة ودمارًا واسعًا 
بآلياته ومعداته، واسفرت عن جرح عدد من المواطنين. باالضافة الى تسببها 

في تدمير المصنع وتوقف العمل فيه.
وفي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٥م: غــارات على مصنع السواري للسيراميك في 

مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء ألحقت اضرارا فادحة فيه.

وفـــــي 
٢١ سبتمبر ٢٠١٥م: 
قصف جــوي على مصنع 
ــي لتغليف  ن ــحــمــيــقــا ل ا
اكـــيـــاس االســمــنــت في 
مدينة المخا محافظة 
تعز اسفر عن تضرره 

بصورة كبيرة.
٢١ سبتمبر  ــــي  وف

٢٠١٥م: غارات سعودية تدمر مصنع تهامة لإلسمنت الواقع بمنطقة 
الخشم في مديرية بني قيس الطور محافظة حجة وسقوط ضحايا.

وفي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥م: غارات على مصنع البحر األحمر للصابون التابع 
لشركة هائل سعيد أنعم والواقع في منطقة الجند في تعز ادت الى وقوع أضرار 

كبيرة في المصنع.

وفــــــــــي 
٣١ أغسطس ٢٠١٥م: غارات على مصنع كوكا كوال 

في مديرية المالح محافظة لحج أسفرت عن سقوط العشرات 
بين شهيد وجريح، وألحقت فيه خسائر فادحة.

وفي ٣٠ أغسطس األول ٢٠١٥م: غارات جوية استهدفت 
مصنعًا لتعبئة المياه بمدينة عبس التابعة لمحافظة حجة 

وأوقعت ٤٥ شهيدًا وجريحًا.
وفي  ١٤ يوليو ٢٠١٥م: تعرض مصنع اسمنت البرح بمحافظة تعز لست 

غارات متتالية ما أدى الى تدميره بشكل شبه كلي.
وفي ١٤ يوليو ٢٠١٥م: قصف جوي على مصنع أسمنت الوطنية الواقع 

بسيلة بله مديرية المالح محافظة لحج ما ادى الى تدميره بشكل كامل.
وفــي ١٢ يوليو ٢٠١٥م: ٤ غــارات استهدفت مصنع إسمنت عمران 
بمحافظة عمران أدت إلى إصابه ١٣ من العمال بجروح، وتدمير عدد من 

معدات وآليات المصنع.
وفــي  ٢٨ مايو  ٢٠١٥م: غــارات سعودية على مصنع العلم «لألكياس 

البالستيكية» بمنطقة العريش في عدن تسببت في تدميره.
وفي ٢٦ مايو ٢٠١٥م: قصف جوي على مصنع العوادي للبالستيك في 
محافظة الحديدة خلف خسائر مادية فادحة تصل الى ٥ ماليين دوالر هي 

عبارة عن المكنات والمواد الخام والمواد المصنعة.
وفي ٣٠ ابريل ٢٠١٥م: قصف جوي على مصنع صالح الدين لصناعة 

البالستيك في جولة الكندي مدينة تعز خلف اضرارًا مادية فادحة.
وفي  ٦ ابريل ٢٠١٥م: غارات على مصنع سانتكس للخزانات البالستيكية 
والتابع لرجل االعمال حسن الكبوس في العاصمة صنعاء ادت الى استشهاد ٤ 

من عمال المصنع واصابة آخرين ونشوب حريق هائل فيه.
وفي  ١ ابريل ٢٠١٥: غارة جوية على مصنع األلبان بالحديدة ادت إلى 
استشهاد ٣٧ شخصًا واصابة أكثر من ٥٠ آخرين وخسائر مادية تقدر بأكثر 

من ٣٠ مليون دوالر.
وفي ٣٠ مارس ٢٠١٥م: غارات على مصنع مياه رؤى في محافظة لحج 

مخلفة فيه اضرارًا مادية بالغة.
كما طال القصف العديد من المصانع -ال تتسع المساحة لذكرها- مختلف 

المحافظات والمدن اليمنية ودمر اغلبها بشكل كلي.

تدمير سعودي ممنهج للقطـــــــــــاعــات اإلنتـاجية فـي اليمن

مقاتــالت العــدوان ال تستثنــــــــــــي شيئًا في صنعاء

نوافذ المباني السكنية واألحياء القريبة وتكسرها.
الى ذلك شن طيران العدوان السعودي غارتين 

على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء. 
واوضــح مصدر محلي ان الطيران السعودي 
شن غارتين على منطقة الصباحة في بني مطر، 
ما ادى إلى إحداث اضرار بالمنازل والممتلكات 

العامة والخاصة .
أما يوم الخميس فقد واصل طيران العدوان 
السعودي، استهدافه مديريات سنحان وبني 

مطر بمحافظة صنعاء.
وأوضــح مصدر امني أن الطيران السعودي 
استهدف بغارتين منطقة جربان بمديرية 
ــى الــحــاق أضـــرار بــاألراضــي  سنحان، مما أدى إل

الزراعية ومراعي األغنام.
ــعــدوان السعودي  كما اســتــهــدف طــيــران ال
بثالث غارات احياء سكنية في مديرية بني مطر 

بمحافظة صنعاء.
واوضح مصدر امني أن الطيران السعودي شن 
ثالث غارات على حي سكني في منطقة الصباحة.

اضافة الى استهدافه منصة االحتفاالت بميدان 
السبعين ما أدى تضررها بشكل بالغ، وأضرار 

جزئية في جامع الصالح.
كــمــا شــن االحـــد ثـــالث غــــارات عــلــى مــخــازن 
المؤسسة االقتصادية اليمنية بمنطقة الصباحة 
وأربع غارات على هناجر المؤسسة االقتصادية 
فــي الــمــداور بمديرية هــمــدان، مشيرا إلــى أن 
الطيران المعادي استهدف بثالث غارات جبل 

النبي شعيب بمديرية بني مطر .
كما شن طيران السبت غارتين على منطقة 
مسيب مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء ما أدى 
إلى إحداث أضرار في األراضي الزراعية واألحياء 

السكنية.

استهداف المنشآت التعليمية بتعز

مدير الهيئة العامة للكتاب بحجة

إتالف ١٥ ألف عنوان عالمي
في اطار استهدافه كل مقومات الحياة في اليمن فقد تسبب العدوان 
السعودي في اتالف خمسة عشر الف عنوان من اهم المؤلفات العالمية والتي 

كانت تحتويها المكتبة المركزية بمحافظة حجة.
وأوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة للكتاب بمحافظة حجة فضل 
عنتر، أن المكتبة المركزية فقدت اآلالف من الكتب القيمة والمهمة في 
مختلف المجاالت العلمية والسياسية والثقافية واالقتصادية واالدبية جراء 
الغارتين االجراميتين اللتين قام بهما طيران العدوان السعودي في نوفمبر 

الماضي على مبنى المكتبة.
وأشار الى أن تكلفة االضرار التي لحقت بتجهيزات وأثاث المكتب تتجاوز 

قيمتها الخمسين مليون ريال.. معربًا عن استنكاره لما يقوم به العدوان 
االجرامي من قصف للمنشآت التنويرية والثقافية في اليمن.

واعتبر مدير عام مكتب الهيئة العامة للكتاب بحجة هذا االستهداف 
المباشر للمنشآت الثقافية والتنويرية جريمة في حق الفكر والثقافة 

االنسانية ليس اليمن وحسب بل والعالم اجمع.
وناشد عنتر االمم المتحدة وكل المنظمات الدولية المعنية بالثقافة 
واآلثار والحضارة وبحقوق االنسان استشعار مسئولياتها والعمل على 
وقف هذا العدوان الذي يسعى إلى تدمير اليمن وإبادة الشعب اليمني 

المسالم .

٦ شهداء وجرحى في غارات على البيضاء
استشهد ثالثة مواطنين وأصيب ثالثة آخرين جراء استهداف طيران 
العدوان السعودي مديريتي الشرية والسوادية بمحافظه البيضاء. وأوضح 
مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي الغاشم شن غارة جوية على 
مديرية الشرية، ما أدى الى استشهاد ثالثة مواطنين وإصابة ثالثة آخرين . 
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بعدد من الغارات مديرية 
السوادية، ما أدى إلى تدمير شبكة االتصاالت بالمديرية. ولفت المصدر إلى أن 
طيران العدوان يواصل استهدافه منازل المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت 
العامة الخدمية والتنموية والتعليمية، فضًال عن التدمير الممنهج ألبراج 

االتصاالت.

١٤ شهيدًا وجريحًا في قصف سعودي بالحديدة
استشهد ثالثة مواطنين وجرح ١١ آخرين ،الخميس الماضي، جراء 
قصف طيران العدوان السعودي احدى قرى مديرية برع بمحافظة 

الحديدة.
وذكــر مصدر محلي بالمديرية ان القصف استهدف قرية ظهران 
القريبة من دير الشريف بالمديرية بأربع غارات عنيفة ادت الى استشهاد 

ثالثة مواطنين وجرح احد عشر آخرين.
وندد المصدر باستهداف طيران العدوان القرى اآلمنة وترويع سكانها 
وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم في سياق إمعان آالت العدوان في استهداف 
البشر والحجر في كل مناطق اليمن في تدمير مباشر لكل مقدرات البالد.

قاع الجامع بإب تحت قصف الطيران المعادي
شن طيران العدوان السعودي، االثنين الماضي، ثالث غارات على منطقة قاع الجامع بمحافظة إب. 

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف المنطقة بثالث غارات دون وقوع ضحايا.
وأشار إلى أن الطيران شن قبل يومين خمس غارات على مناطق في قاع الجامع، ما أدى إلى استشهاد 
مواطنين اثنين وإصابة ١٢ آخرين بإصابات مختلفة. كما جدد طيران العدوان السعودي، الثالثاء الماضي، 

شن غاراته على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة محافظة إب.
أما يوم الخميس فقد شن طيران العدوان السعودي، خمس غارات أخرى على منطقة قاع الجامع بمديرية 
السبرة بمحافظة إب. منطقة حراثه وسط مدينة إب مما ادى الى تضرر منازل المواطنين بهذه المنطقة 
باضرار متفاوتة باالضافة الى احداث اضرار بمنتجع بن الدن السياحي . واضاف مدير عام شرطة المحافظة 

ان طيران العدوان نفذ الغارة الثالثة في الوقت ذاته على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة.


