
عاود طيران العدوان السعودي 
-االثنين- شن سلسلة من الغارات 
لتاريخية  على مدينة كوكبان ا
بمديرية شبام محافظة المحويت.
وأوضح مصدر محلي أن طيران 
العدوان السعودي استهدف مباني 
أثرية في موقعي المرازم والحليفة 
األثريين بمنطقة الحجلة شمال 
مدينة كوكبان، ما أدى إلى تدمير 
كامل لمبنى اثــري قديم يسمى 
سقيف المرازم وهو أحد المعالم 

األثرية القديمة التي كانت تستخدم قديمًا إليواء عابري السبيل.
كما أدى القصف إلى إحداث أضرار فادحة في المباني التاريخية واألثرية القديمة القريبة 

من الموقع وقطع الطريق اإلسفلتية المؤدية الى مدخل مدينة كوكبان.
وأشار المصدر إلى أن هذه الغارات أحدثت أضرارًا بالغة في المباني األثرية والتاريخية 

القريبة من الموقع ومنها أجزاء من أسوار ومباني قلعة وقشلة كوكبان األثريتين.
الفتًا إلى أن طيران العدوان السعودي الغاشم كان استهدف -قبل يوم واحد- موقع 
الحجلة شمال مدينة كوكبان التاريخية مسببًا أضرارًا بالغة في المباني القريبة من 

الموقع..
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إصرار العدوان علــــــــــــــى تدمير اليمن

شهيدان و٦ جرحى في استهداف 
العدوان مديرية حوث بعمران

شن العدوان السعودي -الخميس الماضي- عدة غارات على منزل المواطن 
محسن القملي بمديرية حوث محافظة عمران، ما أدى إلى استشهاده وزوجته 

على الفور وإصابة ٦ آخرين. 
واشار مصدر محلي إلى ان العدوان استهدف منزل القملي فدمره بالكامل مع 
منزل علي يحيى البروشي وأدى إلى أضرار بالغة في المنازل المجاورة بالقرب من 
منطقة المفرق لمنطقة الخمري المتفرع من مدينة حوث.  واضاف: ان العدوان 
استهدف منزل القملي بغارة وبعد ان هرع المسعفون الى مكان الضرب إلنقاذ 
مايمكن انقاذه عاود العدوان بشن ٦ غارات متتالية احدثت أضرارًا بالغة في 

الممتلكات العامة والخاصة بمحيط المنزل.
منوهًا إلى أن من الستة الجرحى والدة القملي الشهيد وحالتها حرجة،اضافة الى 

إصابة ٥ من أوالده حالة بعضهم خطرة. 
وقال المصدر: ان مديرية حوث قد تعرضت في السابق لقصف العدوان مما نجم 

عنه استشهاد اكثر من ٥٠ شخصًا وأضرار في الطرق وممتلكات المواطنين.

غارتين على ضوران بذمار

شن طيران العدوان السعودي -الثالثاء الماضي- غارات على مديرية ضوران 
بمحافظة ذمار. 

واوضح مصدر محلي ان طيران العدوان شن غارتين استهدفت األولى منطقة 
قاع الحقل، فيما استهدفت الثانية قرية برهان.

كما شن طيران العدوان السعودي الغاشم، الجمعة، غارة على مدينة ذمار.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة للمرة الثانية هنجرًا 

لمصنع مواد غذائية خفيفة جوار جامعة ذمار..
وكان طيران العدوان السعودي استهدف الهنجر في ٢ يناير الجاري باإلضافة 

إلى مزرعة للدواجن.

تعز: مقاتالت العدوان تفرغ حمولتها من الموت كل يوم

وقال مصدر محلي: إن طائرات العدوان السعودي استهدفت -االثنين 
الماضي- قصر الشعب شرقي مدينة تعز بعدة غارات اسفرت عن تضرر 
العديد من المنازل والمرافق الخدمية المجاورة، كما شنت غارات اخرى على 
ير بمديرية التعزية ومنزل رجل األعمال توفيق عبدالرحيم ما  منطقة الحرَّ

ادى إلى تدميره.
وأوضح المصدر أن مروحيات "اباتشي" تابعة لتحالف العدوان السعودي 
حلقت فوق أحياء مدينة المخا وقصفت بالصواريخ سيارة كانت تسير في 
الطريق العام، ما ادى إلى استشهاد مدني وإصابة آخر وتدمير السيارة بالكامل.
كما عاود طيران العدوان السعودي -الثالثاء- شن غاراته على أحياء وقرى 
ريفية بمحافظة تعز ما تسبب في تدمير عدد من الطرق الترابية وإلحاق 

األضرار بعشرات المنازل والمرافق العامة.
وقال مسؤول محلي: إن طائرات العدوان السعودي عادوت قصف قصر 
الشعب بمدينة تعز للمرة الثانية خالل ٢٤ ساعة، ما ادى إلى تضرر العديد 

من المنازل والمرافق الحكومية المجاورة له.
وأضاف المصدر: أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات أحياء في شارع 

األربعين.
كما استهدفت طائرات العدوان السعودي بسلسلة من الغارات منطقتي 
الشقب وُحده بمديرية صبر الموادم، ما ادى إلى تدمير الطريق الترابي الوحيد 

الرابط بين القرى القريبة من جبل العروس.
وفي ضواحي المحافظة، شنت طائرات العدوان سلسلة غارات على مناطق 

متفرقة في مدينتي كرش والشريجة بين محافظتي "تعز، ولحج"، ما اسفر 
عن تضرر منازل وسيارات وممتلكات وسقوط ضحايا مدنيين.

أما يوم األربعاء فقد عــاودت طائرات العدوان السعودي، شن غاراتها 
مستهدفة مواقع متفرقة في األحياء الغربية لمدينة تعز.

وقال مصدر محلي: إن طائرات العدوان السعودي استهدفت فندق سوفتيل 
ومستشفى اليمن الدولي في مدخل منطقة الحوبان، كما استهدفت بغارة 

اخرى حي السالل المجاور للقصر الجمهوري .
كما استهدف بغارات أخرى القصر الجمهوري (قصر الشعب) للمرة الثالثة 

في غضون ساعات.
وأكــد المصدر أن طائرات العدوان السعودي استهدفت مبنى المجمع 

الحكومي في مديرية حيفان، ما أدى إلى تدميره.
وبحسب المصدر فقد استهدفت الغارات مبنى المعهد التقني في الخطوة.
وفي يوم الخميس استشهد أربعة أطفال وأصيب آخر في غارات لطيران 

العدوان السعودي، استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة تعز.
وقال مصدر محلي: إن طيران العدوان استهدف بإحدى الغارات حي بازرعة 
السكني في منطقة المطار القديم، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال وإصابة 

امرأة بجروح وتضرر العديد من المنازل.
وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف بسلسلة من الغارات مناطق عصيفرة 

شمال مدينة تعز وبير باشا، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.
كما شن طيران العدوان غارات أخرى على منطقة العمري بذوباب بمديرية 

باب المندب.
كما شهدت تعز الجمعة غـــارات كثيفة أدت إلــى استشهاد عــدد من 
المدنيين، حيث استشهد ٣ أطفال وُجرحت طفلة في غارات لطيران العدوان 

السعودي على محيط مطار تعز القديم.
كما شن غــارات على منطقتي عصيفرة وبير باشا بمدينة تعز 
وغارة على منطقة الحصب وأخرى على منطقة الزنقل ومثلها على 

جولة المرور.
وأكد مصدر أمني أن طائرات العدوان شنت ٤ غارات على منطقة العمري في 
مديرية ذوباب بتعز، وان طائرات األباتشي التابعة للعدوان السعودي قصفت 
الخط الساحلي في منطقتي الجديد والكدحة بالمديرية ذاتها وكذلك المؤسسة 
السمكية وعددًا من المناطق في واجحة، فيما قصفت بارجات العدوان من 

جهتها منطقة واحجة ومناطق ذوباب وجنوب المخا.

في تعز لم تعد مقاتالت آل ســعود تقصف أهدافًا محددة بل إنها كل يوم تأتي لتفرغ حمولتها من آلة الموت والقتل على 
األحياء اآلهلة بالســكان وتمضي.. فخالل االســبوع المنصرم واصلت طائرات العدوان الســعودي شــن غارتها العدوانية على 
 عددًا من المرافق والمناطق الســكنية والمدن، ما اســفر عن استشــهاد مدنييــن وإصابة آخرين 

ً
محافظــة تعز مســتهدفة

وتضرر عشرات المنازل والمرافق.

صعدة: العدوان استهدف كل شيء
بالعودة الى ما حل بمحافظة صعدة منذ 
بداية العدوان على اليمن في مارس الماضي 
يتضح لكل ذي ضمير أن كل شيء قد تم 
قصفه من قبل طيران ومدافع وقاذفات 
العدوان وأن كل سالح خفيف أو متوسط أو 
ثقيل أو محّرم دوليًا قد استخدمه العدوان 
السعودي البربري في محافظة صعدة بما 

في ذلك القنابل الذكية والغبية!
ورغم ذلك اليزال نظام آل سعود يقتل 
ما تبقى من حياة في صعدة حيث عاود 
طيران -االثنين الماضي- استهداف محطة 

دبيش للغاز بمديرية سحار.
وأوضح مصدر محلي بصعدة أن طيران 
العدوان الغاشم استهدف بثالث غارات 
جوية محطة دبيش للغاز بمنطقة آل 
الصيفي بسحار .. مشيرًا إلى أن الغارات 

أحدثت دمارًا كبيرًا وهائًال في المحطة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 
ايضًا سلسلة غــارات على منازل ومــزارع 

المواطنين بمديرية الظاهر .
كما دمــر طــيــران الــعــدوان السعودي-

الثالثاء الماضي- شبكة االتصاالت بمنطقة 
بــنــي ســويــد بــمــديــريــة مــجــز بمحافظة 

صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان 
شن ثالث غارات جوية استهدفت شبكة 
االتصاالت بمنطقة بني سويد بمديرية 

مجز، ما أدى إلى تدميرها.
وأشــار المصدر إلى أن طيران العدوان 
ــيــن عــلــى مــنــقــطــة الـــشـــوارق  شـــن غــارت
بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى إصابة 

ثالث نساء.
ـــوم الــخــمــيــس فــقــد شــن طــيــران  ـــا ي أم
الــعــدوان الــســعــودي، عــددًا مــن الــغــارات 
مستهدفًا مــنــازل المواطنين بمناطق 

متفرقة بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان 
استهدف منزلي الشيخ مجلي التام والشيخ 

يحيى عوير بوادي آل أبو جبارة بمديرية 
ــا أدى إلــى  ـــغـــارات م ــن ال كــتــاف بــعــدد م

تدميرهما كليًا.
وأشــار المصدر إلى أن طيران العدوان 
شــن سلسلة غـــارات مستهدفًا كهالن 
بمدينة صــعــدة ومنطقة آل الصيفي 

بمديرية سحار.
كما شن طيران العدوان غارتين على 
مديرية شداء الحدودية أحدثت أضرارًا 

كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
كما كثف غاراته على محافظة صعدة- 
الجمعة- حيث دمر مركز الحياة الطبي 
وسوق الخميس والمزارع المحيطة به في 
مديرية ساقين، باإلضافة إلى استهدافه 
منطقة آل الصيفي بمديرية سحار بعدة 
غـــارات، وقصف منزل مواطنين اثنين 
في منطقة آل أبو جبارة بمديرية كتاف، 
فضال عن شن غارتين على مديرية شداء، 

وغارات أخرى على مدينة صعدة.

إب تتلقى أسبوعيًا نصيبها من جنون آل سعود

رغم العقالنية التي عكسها ابناء محافظة إب في تعاملهم مع 
األزمة التي تشهدها البالد إّال أن العدوان ومرتزقته يحاولون مرارًا 
وتــكــرارًا زج ابناء المحافظة في صراعات داخلية تتيح لطيران 
الــعــدوان استكمال جنونه وحقده على البنى التحتية والمواقع 

الحضارية لليمن..
االثنين الماضي شن طيران العدوان السعودي الغاشم، خمس 
غــارات جوية عنيفة على منطقة قــاع الجامع بمديرية السبرة 
بمحافظة إب. وقال مسؤول أمني: ان طيران العدوان الغاشم أطلق 
خمسة صواريخ على هذه المنطقة التي يواصل استهدافها بصورة 

هيستيرية ومتخبطة منذ حوالي عشرة ايام.

واضاف المصدر: أن الغارات أسفرت عن خسائر مادية في المباني 
والمنشآت داخل هذه المنطقة.

وكان طيران العدوان السعودي قد شن منذ عشرة أيام أكثر من 
عشرين غارة جوية على هذه المنطقة تسبب بعضها في استشهاد 

شخصين وإصابة ثالثة عشر آخرين بإصابات مختلفة.
كما شن طيران العدوان- الخميس الماضي- خمس غارات جوية 

على معسكرالحمزة بمنطقة متيم.
وقــال مصدر محلي: إن طيران التحالف شن خمس غــارات على 
معسكرالحمزة الــواقــع بمنطقة متيم، مشيرًا إلــى أن الــغــارات 

استهدفت كل أجزاء المعسكر.

طيران العدوان يستهدف مدينة 
كوكبان التاريخية


